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Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser av olika tal- och 
kommunikationssituationer i svenskämnet med inriktning på vad 
gymnasieelever och lärare anser är stimulerande för dessa förmågor. Genom 
intervjuer med två svensklärare och fyra elever i årskurs ett på gymnasiet har det 
både framkommit skilda och överensstämmande resultat gällande deras 
upplevelser av stimulans till tal och kommunikation. Gemensamt är att en 
perfektionssträvan kantar respondenternas upplevelser samtidigt som ett 
trygghetsbehov påverkar progressionen i negativ riktning.  
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1 Inledning      

Tal och kommunikation har länge haft en naturlig plats i undervisningen men det är 
först på senare år som den verkliga nyttan har blivit känd (Hodgkinson och Mercer, 
2008). Kommunikation är det viktigaste verktyget för att forma elevernas utveckling. 
Klassrumssamtal och andra kommunikativa samspel har uppvisat flera goda resultat, 
både genom ökad förståelse av fakta och ökat deltagande i muntliga situationer. Vi bör 
anstränga oss för att utveckla de kommunikativa situationerna i undervisningen 
(Hodgkinson och Mercer, 2008).  

I kursplanen för den gymnasiegemensamma kursen Svenska 1 (GY 11, s 160) motiveras 
ämnesområdet tal med att undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala. 
Intressant i problematiken är hur denna stimulans kan nås samt vilket 
tillvägagångssätt som är bäst. Utvecklingen av elevers tal- och 
kommunikationsförmåga har en stor roll i svenskundervisningen men även i livet i 
stort då vi lever i ett samhälle som i flera fall kräver god kommunikationsförmåga. 
Genom studien hoppas jag få svar på vilka arbetssätt som är att föredra för att eleverna 
ska stimuleras till att utveckla sin tal- och kommunikationsförmåga. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor       

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av olika tal och 
kommunikationssituationer i svenskämnet med inriktning på vad gymnasieelever och 
lärare anser är stimulerande för elevers tal- och kommunikationsförmåga.  

Frågeställningarna för att undersöka detta är: 

 Hur upplever gymnasieelever olika talsituationer och hur upplever de att de på 
bästa sätt stimuleras för att utveckla sin talförmåga? 

 Hur upplever lärare olika talsituationer och hur upplever de att de på bästa sätt 
stimulerar elevers utveckling av sin talförmåga?  
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2   Bakgrund och tidigare forskning   

Nedan följer en beskrivning av bakgrund och tidigare forskning. I avsnittet ryms även 
de teoretiska utgångspunkter som studien tar till stöd. Avsnittet inleds med ett allmänt 
perspektiv av tal och kommunikation för att sedan mynna ut i ett perspektiv närmre 
studien. 

2.1 Definitioner och olika talsituationer 

Att tala definieras av Nationalencyklopedins uppslagsverk (Nationalencyklopedin, 
2015) som att uttrycka något språkligt med hjälp av talorganen. Vidare definieras 
begreppet genom uttrycket att hålla tal som en talsituation som uppstår framför en 
publik. Kommunikation förklaras dock av uppslagsverket som ett ömsesidigt utbyte 
och överföring av information mellan människor (Nationalencyklopedin, 
2015). Nilsson och Waldemarsson (2007, s 11) samstämmer med 
Nationalencyklopedins definition av kommunikation och vidareutvecklar begreppet 
med att vi i en kommunikationssituation både meddelar oss och delar med oss av 
något. Kommunikation uppfattas ofta som en talsituation med turtaganden, det vill 
säga att parterna turas om att föra samtalet vidare. Nilsson och Waldemarsson (2007, 
s 12–13) klarlägger dock att parterna i kommunikationssituationer både är sändare och 
mottagare på samma gång.  

Kommunikation är en process som tillhör ett socialt system. Samspelet är inte bara 
beroende av språk och tal utan även av mimik, gester, ögonkontakt och andra 
kroppsliga signaler som tillhör den sammanlagda sociala kontexten. All 
kommunikation äger rum i en fysisk, psykologisk, social och kulturell kontext som är 
väsentlig för att förstå kommunikationssituationen. Den fysiska kontexten rör tid, plats 
och andra yttre händelser medan den psykologiska kontexten är tankar, erfarenheter, 
förväntningar och andra känslomässiga aspekter. Vidare berör den sociala kontexten 
identitet och relationer mellan parterna medan den kulturella kontexten utgörs av de 
värderingar och attityder som delas av parterna. Trots att dessa aspekter ofta går 
obemärkta förbi är de väsentliga för att bättre förstå kommunikativa möten mellan 
människor (Nilsson och Waldemarsson, 2007, s 13). Urs Bender (2001, s 18) 
förtydligar att en framgångsrik kommunikation avgörs av hur du balanserar dessa olika 
kommunikativa kontexter. 

2.2 Läroplan och kursplan 

Läroplanen för gymnasieskolan (GY 11, s 160–161) har som utgångspunkt att språket 
är människans främsta medel för kommunikation, reflektion och kunskapsutveckling. 
Det är därför av stor vikt att språket har en central roll i svenskundervisningen. 
Undervisningen ska inte bara syfta till att ge eleverna möjligheter att utveckla sin 
kommunikationsförmåga utan även att stimulera elevernas lust att tala och därmed 
stödja deras personliga utveckling. I undervisningen ska eleverna därför ges flera 
tillfällen att tala men även tillfällen att lyssna. Eleverna ska genom undervisningen 
stimuleras till att utveckla sin talförmåga och bygga upp en tillit till den egna 
språkförmågan i olika kommunikationssituationer. I muntlig framställning ska 
eleverna ges tillfällen att bearbeta sina presentationer efter egen värdering, men även 
efter andras råd (GY 11, s 160–161). 
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I kursplanen för gymnasiekursen Svenska 1 preciseras det centrala innehållet med att 
eleverna ska utforma intresseväckande muntliga presentationer med fokus på 
mottagaranpassning. I de muntliga framställningarna ska argumentationsteknik 
användas och grunderna i den retoriska arbetsprocessen ska beaktas. 
Presentationstekniska hjälpmedel bör användas för att stödja de muntliga 
framställningarna. Slutligen ska eleverna beröra olika sätt att lyssna och ge respons i 
olika kommunikationssituationer (GY11, s 162). 

2.3 Talsituationer i skolan 

Svedner (2010, s 124) förklarar att grunderna i elevers talutveckling sker långt innan 
de når skolåldern. Skolans uppgift är därmed att bjuda in till mer avancerade former 
av tal och kommunikativt samspel. En positiv språkutveckling bygger på att eleverna 
får rikligt med meningsfulla tillfällen att tala. Därtill är lärarens uppgift dels att vara en 
aktiv och intresserad lyssnare och dels en kunnig hjälpande hand. I en väl avvägd 
svenskundervisning förekommer många olika tillfällen att tala. Svedner (2010, s 126) 
poängterar att elevernas självtillit är en förutsättning för lyckad talträning. För att 
eleverna ska skapa en bra grund för det talade ordet krävs ett gott lärandeklimat (Prage 
och Svedner, 2008, s 44). Det är lärarens uppgift att skapa ett gott samtalsklimat där 
det positiva med elevernas muntliga prestationer lyfts fram.  

Samtal i undervisningen har visat sig ha stor betydelse både för elevers tal- och 
kommunikationsförmåga men även för deras förståelse av kunskapsstoffet (Svedner, 
2010, s 127). Förutom den ökade förståelseaspekten ser Pierce och Gilles (2008, s 51) 
även fördelar gällande elevers inspiration, nya perspektiv och djupare insikt. Olika 
förutsättningar gäller för olika talsituationer. Elevers tal och kommunikation kan 
därför delas in efter tal i en grupp och tal till en grupp (Svedner, 2010, s 126).  

2.3.1 Tal i en grupp 

Tal i grupp förekommer oftast under organiserade undervisningstillfällen. På grund av 
goda forskningsresultat kring samtal i undervisningen planeras numera verksamheten 
ofta för att främja samtal i form av parsamtal, gruppsamtal eller helklassamtal 
(Svedner, 2010, s 127).  

Helklassamtal 

Helklassamtal är enligt Svedner (2010, s 127–128) givande men medför ofta en viss 
problematik som kan vara värd att tänka igenom. Ofta fördelas talutrymmet tämligen 
lika i en klass vilket gör att vissa elever ofta väljer att tala medan andra väljer att vara 
tysta. Det betyder dock inte att samtalet inte är givande för alla parter men de olika 
rollerna i samtalet kan bli ganska statiska efter en längre period då eleverna ofta intar 
den samtalsroll de vanligtvis brukar. För läraren ligger utmaningen i att balansera 
mellan att försiktigt pressa eleverna till att våga prata samtidigt som elevernas 
integritet alltid ska respekteras. Samtidigt kanske de mest talföra eleverna bör styras 
mot att ibland ge talutrymmet till andra (Svedner, 2010, s 127–128). 

Parsamtal och gruppsamtal 

Ett sätt att undvika de problem som kan finnas i helklassamtal är att dela in klassen i 
mindre grupper (Prage och Svedner, 2008, s 41). Det är en vanlig undervisningsform 
som är mycket användbar på grund av att det bygger på en talsituation som eleverna 
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är förtrogna med då de har mött den många gånger tidigare. Prage och Svedner (2008, 
s 41) föreslår att en sådan mindre undervisningsgrupp kan bestå av allt ifrån två till 
fyra deltagare per grupp, beroende på kommunikationssituation. Ett större antal 
rekommenderas inte då det kan påverka elevernas trygghet att våga yttra sig. 

För ett lyckat par- eller gruppsamtal krävs det att frågorna eller området som ska 
diskuteras är sonderat (Prage och Svedner, 2008, s 41). Det innebär att samtalet byggs 
upp av uppslag och idéer som hastigt kan uppkomma och förkastas. Dessa samtal nås 
lättast genom öppna frågor eller urvalsfrågor som kräver diskussion för ett gemensamt 
svar. Samtalet blir i sådana fall levande och uppbyggt kring ett gemensamt tänkande i 
gruppen. Rent kunskapsmässigt är dessa samtal väldigt givande då eleverna hjälper 
varandra att utveckla och fördjupa sina kunskaper.  

Det finns flera vanligt förekommande problem i denna gruppindelning, påvisar Prage 
och Svedner (2008, s 42). Det gäller främst talutrymmet som fortfarande kan bli 
snedfördelat trots gruppkonstellationens mindre storlek. Som lärare gäller det i dessa 
situationer att guida gruppsamtalet så att alla kommer till tals, kanske genom att 
instruera eleverna att höra efter vad var och en i gruppen enskilt har att säga.  

2.3.2 Tal till en grupp 

Det finns många olika framställningsformer rörande tal till en grupp (Svedner, 2010, s 
133). De vanligaste formerna av tal till en grupp kan vara berättande och information 
av olika slag eller redovisningar av varierande karaktär. 

Berättande och information 

Muntligt berättande inför en grupp har lång tradition bakom sig såväl inom som 
utanför skolan. Svedner (2010, s 133) menar att berättande ofta är en samtalsform som 
människor behärskar då berättartraditionen ofta följer människan från tidig ålder. 
Berättande kan skilja sig åt i karaktär men gemensamt är att det i regel alltid fångar 
intresse, oavsett om det är en lärare eller en elev som berättar. Även om 
berättandeformen är starkt påverkad av berättarens personlighet förtydligar Svedner 
(2010, s 134) att det går att bedöma berättande. Bedömningen riktas då mot den 
information som ligger till grund för det som eleven berättar. Ofta kan muntligt 
berättande inför en mindre grupp fungera som övning inför större muntliga 
framträdanden (Stukát, 1995, s 108). Då exempelvis genom tvärgruppsarbete där 
elever får bearbeta information i mindre grupper för att sedan redovisa för de andra 
grupperna. 

Muntlig redovisning 

Föredrag eller muntliga redovisningar av liknande karaktär tillhör en vanligt 
förekommande talsituation i skolan (Svedner, 2010, s 134). Svedner (2010, s 134–135) 
riktar kritik mot traditionella elevföredrag och menar att de ofta genomförs tämligen 
lösryckt från svenskämnet i sin helhet. Oftast genomförs muntliga elevföredrag så att 
eleverna får välja ett valfritt eller ett lärarförberett ämne och förbereda sig inför 
föredraget innan det genomförs. Efter föredraget får eleverna återkoppling från 
läraren, dock oftast inriktat på framträdandet i sig snarare än själva innehållet. 

För att muntliga redovisningar ska fungera bättre föreslår Svedner (2010, s 135) att det 
bör ske en mjuk övergångsprocess till enskilda föredrag så att eleverna är så trygga som 
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möjligt i talsituationen. Muntliga redovisningar bör därför integreras mer i 
undervisningen så att föredragen ses som en naturlig del i ämnesstudierna. 

2.4 Rädsla och lust att tala 

Vårt samhälle är inriktat mot prestation och tävlan vilket också styr vårt sätt att tala 
offentligt. Backlund (2000, s 7) påpekar att det kan vara en bidragande orsak till att 
rädslan för att tala offentligt ökar. Enligt Backlund (2000, s 16) är rädslan att tala 
enskilt inför en grupp mycket utbredd i samhället, vilket även återspeglas bland elever 
i skolvärlden. Vid sådana situationer är det viktigt att läraren intar en stödjande roll 
och samtalar med eleven kring dennes talängslan. För att eleven ska känna sig mer 
säker i talsituationer är det viktigt att rädslan bemöts på ett individuellt anpassat sätt 
för den enskilde eleven. Det förtydligas dock att den allra viktigaste hörnstenen för att 
bemöta talängslan är förberedelse så att eleven känner sig förtrogen med det stoff och 
presentationssätt som ska inrymmas i det muntliga framträdandet (Backlund, 2000, s 
17–19 & s 106–107).  

Urs Bender (2001, s 38) förstärker i sin studie att det egna självförtroendet påverkar 
den muntliga presentationen. Ett gott självförtroende ger goda förutsättningar för en 
bra kommunikationsförmåga. En majoritet av alla talare känner nervositet inför 
muntliga framträdanden, påvisar Urs Bender (2001, s 38). Med kontinuerlig övning 
går det dock att bemästra nervositeten på ett bra sätt. Stukát (1995, s 84) tillägger att 
nervositet bör skiljas från talängslan då måttlig nervositet snarare är ett tecken på 
uppladdning och att eleven i fråga är redo att prestera. Lust att tala är ofta slutmålet 
för muntliga framträdanden. Det vill säga situationer där eleven känner sig nöjd och 
inte längre drar sig för att tala (Backlund 2000, s 19).  

2.5 Stimulans till tal 

I läroplanen (GY 11, s 160) framgår det tydligt att alla elever ska stimuleras till att 
utveckla sin tal- och kommunikationsförmåga. Det framgår dock inga konkreta tips på 
hur denna stimulans kan nås.  

Murakami, Valvona och Broudy (2012) påvisar genom sin studie att regelbunden 
bedömning av elevers muntliga prestationer kan leda till en förändring av studenternas 
attityder och därmed ökar även deras lust att tala. De positiva effekterna blir som störst 
då en kombination av egen-, kamrat- och lärarbedömning nyttjas. Det viktigaste visade 
sig vara att eleverna fick utvärdera sin egen insats för att kunna dra lärdom av det till 
nästa gång. Genom att därtill vara med och bedöma klasskamraters prestationer tar 
eleverna lärdom av varandra och nyttjar det kollektiva lärandet. Murakami m.fl. (2012) 
är dock tydliga med att påvisa den fina linjen mellan motivation och överväldigande 
press och menar att det är otroligt viktigt att hålla sig på rätt sida linjen. 

2.5.1 Lärares ansvar för goda kommunikationssituationer 

En av de viktigaste komponenterna för stimulans till tal och goda 
kommunikationssituationer är lärarens inverkan. Palmér (2008, s 179) menar att den 
muntliga kommunikationen utvecklas mer beroende på hur högt det värderas av 
läraren. Enligt Palmérs studie är lärarens egen attityd till undervisning byggd på 
muntlig kommunikation väsentlig för hur ofta fungerande klassrumssamtal uppstår. 



 6 

En positiv lärarattityd till klassrumssamtal engagerar ofta elever och bidrar till ett 
meningsskapande i muntliga talsituationer (Palmér, 2008, s 179). 

Palmér (2008, s 181–182) visar maktrelationernas betydelse i det muntliga samspelet. 
Detta gäller främst lärarens ledning och samspel med klassen, men även 
maktrelationer mellan elever. Positiva resultat har visats vid indelning av eleverna i 
mindre grupper för olika sociala konstruktioner. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
samspelet i klassrummet inte enbart kan ses som lärarens ansvar utan även som ett 
resultat av ett samspel mellan lärare och elever (Palmér, 2008, s 183).   

2.6 Teoretiska utgångspunkter       

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien tar till stöd. 
Jag utgår å ena sidan från Vygotskijs sociokulturella teori som beskriver det perspektiv 
min studie utgår från då människans sociala samspel står i centrum. Å andra sidan 
utgår jag från Jenners motivationsteori som riktar sig mot motivationsprocesser i 
sociala samspel. De båda teoretiska utgångspunkterna kompletterar varandra för 
studien då de tar upp två olika, men förenliga teorier för kommunikativ utveckling. 

2.6.1 Vygotskij och det sociala lärandet 

Vygotskijs sociokulturella teori utgår från att människan formas i samspel med andra 
genom kulturella och sociala erfarenheter (Vygotskij, 2001, s 15–16). Språket spelar en 
nyckelroll i den sociokulturella lärandeteorin då det står i centrum i de 
lärandeprocesser vi går igenom. Språket har flera funktioner då det dels tjänar som 
inre redskap för våra tankar men även som yttre redskap när det används med andra i 
kommunikationssyfte (Vygotskij, 2001, s 13). Genom interaktion med andra bygger 
individen upp sociala erfarenheter, som förutom den sociala nyttan, även blir ett medel 
för självkännedom och självtillit (Vygotskij, 2001, s 11). 

Ett av Vygotskijs mest spridda begrepp är teorin kring den proximala zonen som avser 
den ultimata relationen mellan lärande och utveckling. I huvudsak klarlägger den 
proximala zonen förhållandet mellan vad en individ kan klara av med hjälp från en 
person som är mer kapabel än denne själv och vad individen kan klara av helt på egen 
hand (Vygotsky, 1978, s 85). Vygotskij (1978, s 85–87) förklarar vidare att den 
proximala zonen visar de kunskaper och färdigheter som ännu inte mognat, då eleven 
ännu inte bemästrar dessa själv. Dessa områden motsvarar utvecklingszoner som kan 
bemästras vid stöttning av någon som är mer kompetent inom området. Vid stöttning 
utvecklar eleven en förståelse för området vilket innebär att den nästa gång kan klara 
av det själv (Vygotsky, 1978, s 88–90). På så sätt bidrar den proximala zonen till att 
elever som befinner sig inom zonen ständigt utvecklar sina kunskaper och färdigheter. 

Det sociala samspelet har en ledande roll i medieringen av kunskaper då det är i sociala 
interaktioner som den proximala utvecklingen ryms. För att lärandet ständigt ska 
utmanas i den proximala zonen krävs att det arrangeras en social kontext i skolan som 
driver på och utmanar elevernas färdigheter (Vygotsky, 1978, s 83). Vidare uppger 
Vygotskij (2001, s 12–13) att läraren spelar en betydelsefull roll i utvecklingen då det 
är läraren som i många fall innehar rollen som den mer kompetente som utmanar och 
stöttar elevens utveckling. 
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2.6.2 Jenners motivationsteori 

Jenner (2004, s 9) utgår från att motivation inte är en egenskap som är bunden till 
individen utan att motivation snarare är en följd av de erfarenheter och bemötande 
som människan har erfarit. Motivation har sitt ursprung i det sociala och pedagogiska 
mötet vilket gör att det är ur en pedagogisk synvinkel vi når problematiken.  

Motivationsprocessen påverkas enligt Jenner (2004, s 42–43) av den inre drivkraften 
att handla och prestera. Den inre drivkraften kan dock inte verka för sig själv utan 
behöver ställas i relation till något mål för att kunna fokuseras. Mål i denna bemärkelse 
kan exempelvis vara att klara av en uppgift. Därtill samverkar en tredje drivkraft i 
motivationsprocessen som hänger samman med relationen mellan individens drivkraft 
och målinriktning. Detta hänger samman med individens självförtroende som 
påverkas av huruvida målen uppfylls eller inte. Motivationsprocessen påverkas utöver 
drivkrafter och mål även av individuella faktorer som personlighetsdrag och tidigare 
upplevelser samt av sociala faktorer som relationer och förväntningar (Jenner, 2004, s 
43).  

Motivation och motivationsarbete handlar främst om bemötande, fortsätter Jenner 
(2004, s 15). I detta kan vägas in hur eleven ser på sina möjligheter riktat mot 
framgångar och misslyckanden. Jenner upplever det som viktigt att läraren själv har 
en positiv inställning, men samtidigt är medveten om elevens erfarenheter av tidigare 
misslyckanden (Jenner, 2004, s 19–20).  

Grunden för motivationsarbete enligt Jenners (2004, s 23) teori, handlar till stor del 
om en givande relation mellan läraren och eleverna. Det är fullkomligt lärarens ansvar 
att skapa denna relation, fortsätter Jenner. Ännu en viktig aspekt gällande relationen 
mellan lärare och elever är lärarens förmåga till perspektivseende (Jenner, 2004, s 25). 
Det innebär att läraren kan gå utanför sitt eget perspektiv och se situationen ur elevens 
ögon för att kunna se elevens situation i sitt rätta sammanhang.   
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3 Metod och material       

Nedan följer en beskrivning av hur materialet till min studie har samlats in, min 
urvalsstrategi samt hur frågorna för intervjun konstruerades. Avsnittet beskriver även 
min pilotstudie, studiens genomförande och analysmetod samt hur studien förhåller 
sig till tillförlitlighet och de etiska aspekterna.  

3.1 Datainsamlingsmetod och urval  

Denna undersökning baseras på kvalitativa intervjuer som genomfördes med två 
svensklärare och fyra elever. Eleverna går i årskurs ett på gymnasiet och ingår i de 
intervjuade svensklärarnas klasser. Eleverna upprätthåller en prestationsmässig 
likvärdighet vilket var viktigt för studien då elevsvaren skulle vara jämförbara med 
varandra i de olika klasserna. Den prestationsmässiga likvärdigheten har avgjorts av 
elevernas respektive klasslärare. I valet av gruppdeltagare har jag inte tagit hänsyn till 
kön då det inte bedöms som relevant för studiens resultat.  

Före studien introducerades samtliga elever i de båda klasserna såväl skriftligt som 
muntligt genom det missivbrev som utformats för studien. Därefter fick de elever som 
uppvisat intresse att delta ytterligare information utifrån det skrivna missivbrevet. 
Missivbrevet finns som bilaga 1.  

Enskilda intervjuer ligger till grund för det insamlade materialet vilket innebär att 
totalt sex intervjuer har genomförts i studien. Valet av intervjuer som metod för studien 
baseras på att jag ville komma åt respondenternas djupare reflektioner kring deras 
uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2012, s 232). Intervjuerna har 
genomförts med en personlig karaktär vilket innebär att de ägt rum under ett 
personligt möte där endast jag och den intervjuade varit deltagande. Genom en 
personlig intervju kan en fördjupning i respondentens uppfattningar och reflektioner 
ske, vilket gör att ett större djup nås i intervjuerna (Denscombe, 2012, s 235). 

3.1.1 Konstruktion av intervjufrågor 

Med hjälp av studiens syfte och frågeställningar utformades intervjufrågor för studien. 
Frågorna finns som bilaga 2. Jag valde att använda mig av semistrukturerade frågor till 
intervjuerna på grund av att jag ville återspegla respondenternas egna åsikter istället 
för svar som var anpassade efter förbestämda alternativ. Frågestrukturen tillät mig 
även att fördjupa mig i delar av respondenternas svar, vilket kan ha spelat stor roll för 
det slutgiltiga resultatet (Denscombe, 2012, s 234–235). Genom den 
semistrukturerade frågeformen har respondenternas svar till viss del blivit 
sammanhangsstyrda då de följer samma uppbyggda grundstruktur (Lantz, 2013, s 43). 
Det ser jag dock som en nödvändighet för studiens utfall.  

Som inledning i intervjuerna har jag valt att ställa frågor kring respondenternas eget 
intresse för svenskämnet. Lärarna har utöver det även fått frågor kring sin tjänst, vilket 
lägger en grund för de efterföljande frågorna. Detta exemplifierar att intervjuerna 
inleds i ett bekant område för respondenterna vilket lägger en trygg grund för den 
följande intervjun (Denscombe, 2012, s 256). Resterande frågor är indelade efter en 
bakgrundsdel där de kommunikationssituationer och tillfällen som respondenterna 
erfarit lyfts upp. Därefter följer frågor som riktar sig till respondenternas upplevelser 
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av olika kommunikationssituationer. För att komma åt hur respondenterna resonerar 
kring flera aspekter av stimulans till tal och kommunikation är de sista förberedda 
frågorna riktade mot hur respondenterna anser att bra tal- och 
kommunikationssituationer uppnås. I slutet av intervjuerna lämnades utrymme för 
respondenterna att ställa frågor eller tillägga annat som inte kom med i intervjun.  

Mina konstruerade intervjufrågor granskades av flera parter. Förutom min egen 
avvägning granskade även min uppsatshandledare frågorna, såväl som deltagarna i 
pilotstudien. Därigenom fick jag återkoppling från flera håll på frågornas utformning 
och innehåll.  

3.1.2 Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes före den egentliga studien för att testa vilka svar 
intervjufrågorna genererade för att på så sätt säkra studiens utfall. En indikation på 
hur lång tid intervjuerna tog i anspråk samt möjliga svårigheter i frågeformuleringarna 
framkom. Lantz (2013, s 26) förtydligar att förarbetet inför en intervju är viktigt då 
misstag i processen är svåra att reparera. Med detta i åtanke valde jag att genomföra 
en pilotstudie, om än en pilotstudie i mindre omfattning. Min pilotstudie omfattade två 
personer som intervjuades. Intervjufrågorna testades på en ungdom i samma ålder 
som eleverna som skulle delta i studien. Åldersöverensstämmelsen upplevs som viktig 
då piloteleven och eleverna i studien har liknande referensramar för tolkning. 
Lärarfrågorna testades på en vuxen person. Syftet med pilotstudien var att testa 
intervjufrågorna för att se hur de tolkades och vilket utfall de gav.  

Vid pilotstudien uppenbarade sig endast ett mindre problem 
med en frågeformulering. Svårigheterna tillhörde den sista frågan som i elevintervjun 
lydde ”Hur upplever du att du bäst stimuleras för att utveckla din tal- och 
kommunikationsförmåga?”. Respondenterna i pilotstudien tyckte frågan var svår att 
förstå. Eftersom frågan i sig ändå är invävd i de tidigare frågorna valde jag att ta bort 
frågan helt. Genom de andra frågorna kommer jag ändå åt åsikter kring stimulans av 
elevers tal- och kommunikationsförmåga. I pilotstudien fick jag även bekräftat att 
tidsåtgången för intervjufrågorna var ca 15-20 minuter, vilket var det jag eftersträvade. 

3.2 Genomförande  

Med hjälp av de två svensklärare som uppgett sig villiga att delta i studien fick jag 
möjlighet att finna elever till studien i deras respektive klasser. För att skapa en trygg 
atmosfär presenterade jag mig och mitt arbete för hela klassen under deras lektion. Jag 
introducerade missivbrevet såväl muntligt som skriftligt och gav eleverna utrymme att 
ställa frågor. Ingen av grupperna hade någon fråga att ställa vid introduktionen. 

I klasserna uppgav sig sju elever villiga att delta i studien. Ett urval bland de 
intresserade behövde således ske då endast fyra elever skulle delta i studien. I samråd 
med de båda klassernas svensklärare valde jag ut de fyra elever som passade bäst för 
studien. De elever som valdes ut var prestationsmässigt likvärdiga och upplevdes ha 
god insikt i sin egen tal- och kommunikationsförmåga. Denscombe (2012, s 251) 
beskriver att ett tillvägagångssätt likt detta är vanligt vid intervjustudier då 
respondenterna med fördel väljs ut på grund av att de är lämpade för studien. När 
urvalet var gjort fann jag tillsammans med respondenterna individuellt anpassande 
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tillfällen för intervju. Eleverna i studien är över 16 år, vilket gav dem rätten att själva 
bestämma om de ville ställa upp i undersökningen eller inte.  

Vid intervjutillfällena fick respondenterna först information om studiens syfte och 
genomförande så att de var väl införstådda med studien. De respondenter som 
intervjuades fick tydliga instruktioner att inte tala med några andra om intervjun för 
att undvika att de respondenter som hade ett senare intervjutillfälle skulle hinna 
bearbeta frågorna och skapa förutfattade svar som påverkats av de andra 
respondenterna.  

3.3 Analysmetod  

Analysen av det grovtranskriberade studiematerialet har följt en kvalitativ 
meningskoncentrerande metod. Valet av meningskoncentrering som analysverktyg 
grundas i att det är ett bra tillvägagångssätt för att nå en helhetsbild av empirin. I en 
meningskoncentrerande analysmetod läser forskaren till att börja med igenom 
studieresultaten för att få en helhetsbild. Därefter fastställs vissa huvudteman som 
motsvarar intervjuernas innehåll (Kvale och Brinkmann, 2009, s 221). De teman jag 
valde att kategorisera resultatet efter var: tal i en grupp, tal till en grupp, arbetssätt, 
intresse, positiva och negativa bemötanden, konstruktiv kritik och bedömning samt 
lärares och elevers ansvar. Dessa teman täckte hela intervjumaterialet vilket innebär 
att en helhetsbild uppnåtts. Kategoriseringen i dessa teman används även i 
resultatpresentationen då det ger en ökad tydlighet. 

Lärarintervjuerna och elevintervjuerna presenteras åtskilda då det ger en ökad 
tydlighet, följer forskningsfrågorna och således även följer studiens intention. Dessa 
analyseras dock tillsammans i studiens analys- och diskussionsdel då det visar på 
intressanta likheter och skillnader i studiematerialet.  

3.4 Tillförlitlighet 

Kvantitativa studier diskuteras ofta i relation till begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Kvalitativa studier går dock inte att generalisera till dessa begrepp 
då de bygger på individers egna erfarenheter och upplevelser. Oavsett vilken metod 
som ligger till grund för studien är det viktigt att reflektera kring dess relevans. 
Eftersom denna studie inte är kvantitativ kommer jag avvika från den traditionella 
terminologin och istället diskutera avsnittet inom ramarna för kvalitativa studier. 

Då studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer baseras resultaten helt 
på respondenternas personliga upplevelser och tankar. Det går därför inte att 
generalisera svaren då de har en personlig anknytning. Någon annan som genomför 
studien med samma eller andra elever och lärare skulle antagligen få ett annat resultat. 
Detta gäller dock även om jag själv skulle genomföra studien vid ett annat tillfälle eller 
med andra respondenter. Förhoppningsvis skulle de resultat som kan fås vid en annan 
studie till viss del efterlikna de resultat som framkom i den här studien. Kvalitativa 
studier genomförs dock inte för att få fram jämförbara resultat utan de personliga 
åsikterna och uppfattningarna är det väsentliga. Studien syftar till att undersöka några 
lärares och elevers upplevelser kring och åsikter av olika tal- och 
kommunikationssituationer. Det visar att jag använt en metod och ett tillvägagångssätt 
som är bra för studien då respondenternas upplevelser och åsikter synliggörs i 
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intervjuerna. Eftersom att jag utformade intervjufrågor specifikt för studiens syfte och 
frågeställningar visar det att jag arbetat nära empirin genom hela studien.  

3.5 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådets (2002, s. 7–14) fyra allmänna forskningsetiska principer har 
upprätthållits i denna studie. De forskningsetiska principerna är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet har uppnåtts 
genom att deltagarna i studien har tagit del av ett missivbrev med information om 
undersökningen i stort samt dess syfte. Dessutom fick de veta hur jag tänkt att bearbeta 
informationen. I missivbrevet framgick det att studien är frivillig och anonym då 
varken namn eller andra personuppgifter kommer att användas i andra syften utanför 
den aktuella studien. Deltagarna fick i samband med missivbrevet information om att 
insamlad data enbart kommer att användas i detta sammanhang och kasseras efter 
avslutat arbete. Respondenterna fick dessutom skriva under ett godkännande för sitt 
deltagande i intervjun, vilket medför att samtyckeskravet är uppnått. Alla 
personuppgifter om deltagarna har genom uppsatsarbetet hanterats anonymt och allt 
material inklusive inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas när 
undersökningen är färdig. På så sätt upprätthålls konfidentialitetskravet. 
Nyttjandekravet har upprätthållits i och med att alla deltagare i studien informerats 
om att den färdiga studien kommer läggas upp i form av en uppsats på portalen DiVA 
och således finnas tillgänglig för läsning av allmänheten. 
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4 Resultat       

Undersökningens resultat presenteras med utgångspunkt från en 
meningskoncentrerande metod. Respondenternas svar presenteras under olika teman 
som är relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. Elevernas svar 
presenteras under avsnitt 4.1 och lärarnas svar presenteras under avsnitt 4.2. Med i 
åtanke bör vara att lärare A är undervisande lärare för elev 1 och 2 medan lärare B är 
undervisande lärare för elev 3 och 4. 

4.1 Elevsvar 

Nedan presenteras elevsvaren meningskoncentrerat i sju stycken temarubriker. Dessa 
rubriker återspeglar intervjuernas innehåll och kategoriseras efter tal i en grupp, tal till 
en grupp, arbetssätt, intresse, positiva och negativa bemötanden, konstruktiv kritik och 
bedömning samt lärares och elevers ansvar. För extra tydlighet presenteras elevernas 
svar var för sig med kontinuerlig ordningsföljd. 

4.1.1 Tal i en grupp 

Tal i en grupp i form av diskussionsuppgifter är något som elev 1 tycker väldigt mycket 
om. Eleven upplever dock att det förekommer tämligen sällan i undervisningen på 
gymnasiet jämfört med hur det var i grundskolan. När de har diskussionsuppgifter eller 
andra muntliga uppgifter i grupper upplever elev 1 inga problem med att uttrycka sig. 
Däremot kan det ibland vara problematiskt att ta första steget till att börja 
kommunicera.  

Elev 1 ser en god utvecklingspotential i diskussionsuppgifter eller andra muntliga 
uppgifter i grupp. I diskussion med andra kan eleverna själva resonera sig fram till en 
korrekt uppfattning eller slutsats. En svårighet kan dock uppstå om personerna i 
diskussionsgruppen inte bemöter varandra och ger gensvar för att föra vidare 
diskussionen. Elev 1 upplever också en viss osäkerhet i mer formella samtalssituationer 
som kräver att man måste tänka mer på vad man säger. Detta känner hen däremot kan 
klaras av genom att tro på sin egen förmåga.  

Elev 2 anser att tal i en grupp förekommer i form av diskussionsuppgifter, dock inte 
lika ofta inom svenskämnet som i andra ämnen. I svenskämnet kan det vara om klassen 
diskuterar en bok eller film. Däremot framhåller elev 2 att det är viktigt att vara med 
människor som hen känner sig trygg med: 

Jag vill inte sättas i någon grupp jag känner mig osäker i. Det är inte positivt alls. 

Istället menar elev 2 att det vore fördelaktigt att trappa upp gruppantalet i steg. Att 
eleverna i början indelas i en grupp med människor de känner väl för att sedan öka 
gruppantalet lite för varje gång. Elev 2 påpekar dock att det alltid är viktigt att ha med 
personer hen känner sig trygg med i gruppen, oavsett gruppstorlek. 

Elev 3 ser många oförberedda kommunikationssituationer av mindre skala som 
uppkommer i undervisningen. Dessa kan förutom grupparbeten vara samarbeten 
mellan elever eller allmänt prat med kompisar. Överlag upplever elev 3 att det 
förekommer mycket gruppsamtal i undervisningen. Det tycker elev 3 är bra då hen 
genom gruppsamtal lättare kommer in på nya spår och utvecklar idéer. 
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Grupparbeten är även något som elev 4 tycker förekommer ofta i undervisningen. 
Dessa brukar innebära att eleverna för en diskussion i grupper och gör något arbete 
tillsammans. Ofta är tal i en grupp riktat mot att diskutera och muntligt framföra egna 
åsikter. Elev 4 känner att de inte fått öva så mycket på att framföra egna åsikter vilket 
har lett till att många har svårt för det. Elev 4 kan känna att den egna åsikten inte riktigt 
kommer fram i gruppdiskussioner på grund av att hen upplever vissa problem med att 
uttrycka sig och ta plats. Däremot är elev 4 medveten om svårigheterna och förklarar 
att lösningen ligger i att öva på att våga ta för sig mer i samtal.  

4.1.2 Tal till en grupp 

Tal till en grupp anser elev 1 förekommer ofta då svenskundervisningen på gymnasiet 
riktas mycket mot muntliga redovisningar inför klassen av olika slag. Oftast får 
eleverna en uppgift att genomföra och sedan presentera antingen i helklass eller i 
mindre grupp. Elev 1 tydliggör att de ofta får genomföra muntliga presentationer i 
smågrupper: 

De flesta i klassen vill inte ha helklass när vi har muntliga saker eller när vi har talsaker, 
så då blir det att det blir grupper. Och det kan jag tycka är synd ibland, för man vill ju 
träna på att kunna framföra något för en större publik. 

Elev 1 upplever att det är lättast att tala inför en mindre grupp med människor som hen 
känner och som inte dömer den muntliga insatsen. I muntliga presentationer tycker 
elev 1 dock att det är lätt att bli låst till sin egen uppfattning vilket inte bidrar till några 
breddade perspektiv.  

Elev 2 uppger att de på grundskolan inte övat särskilt mycket på att tala till en grupp 
vilket ledde till att upplevelsen av att stå inför klassen och berätta om något var 
närmare chockartad. Därför tycker elev 2 att en bra metod är att börja i mindre skala 
och arbeta sig uppåt. Det kan vara bra att i början få ett ganska bekvämt ämne att prata 
om och att genomförandet sker i en mindre grupp. Det känns dessutom som att 
åhörarna lyssnar bättre vid muntliga presentationer i en mindre grupp än i en stor 
grupp. Elev 2 uppger att det är betryggande när muntliga presentationer sker 
tillsammans med en grupp:  

Man kan känna sig tryggare om man har en grupp som står bakom en, att om man 
glömmer något så kan någon annan flika in där. Och man känner sig väldigt uttittad om 
man själv står eftersom att alla bedömer en. 

Elev 2 tydliggör även att alltför svåra ämnen gör att tryggheten minskar vilket leder till 
att talaren kan få en negativ upplevelse av att stå och prata. Elev 2 blir osäker om hen 
inte känner sig säker på sitt ämne, rädslan att säga fel eller att publiken inte ska förstå. 
Detta exemplifieras med situationen när någon i publiken vet mer om ämnet än vad 
man själv gör. Elev 2 känner då att den kunnige dömer det som sägs. 

Elev 3 har ofta hört lärare säga att det ska vara mycket övning i form av muntliga 
presentationer, men upplever inte att det omsätts i stor grad i praktiken, varken i 
svenskämnet eller i andra ämnen. När elev 3 har muntliga presentationer känner hen 
sig dock mer utsatt och nervös om hen talar själv än om det är en gruppresentation. 
Detta beror enligt elev 3 på att det vid en enskild muntlig presentation inte finns någon 
annan som står där som hen kan luta sig tillbaka på. Som ensam blir talaren väldigt 
mycket i centrum, upplever elev 3. Elev 3 tror att dessa obekväma talsituationer kan 
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underlättas genom att ämnesinnehållet är väl inövat samt att publiken består av 
människor som hen känner sig trygg med.  

Även elev 4 har uppfattningen att tal till en grupp inte förekommer särskilt ofta. 
Däremot är det mer fokus på muntliga presentationer nu än vad det har varit på 
grundskolan. Att det varit väldigt liten förberedelse från grundskolan tycker elev 4 är 
dåligt eftersom hen anser att övning inför muntliga framföranden är något som tar tid. 
Elev 4 känner att hen får fram sina egna åsikter på bästa sätt då hen framför en muntlig 
presentation själv trots att gruppen kan vara en trygghet: 

Det är klart att man känner sig säkrare om man har andra människor omkring sig så att 
allt fokus inte är på en själv. Men ändå tycker jag att jag kan få fram mina åsikter bättre 
om jag talar själv. 

Elev 4 föredrar att tala inför hela klassen, även om det kan vara nervöst. Detta 
motiverar elev 4 med att det inte blir samma direkta kontakt med publiken som det 
kan bli i en grupp med 4-5 åhörare. Vid ett framförande för hela klassen kan talaren 
titta lite på alla istället för att bara titta på två personer eller liknande.  

4.1.3 Arbetssätt 

Diskussionsuppgifter är ett arbetssätt som elev 1 föredrar då hen i sådana situationer 
får besvara och möta andras tankar och åsikter. Det upplevs enligt elev 1 som väldigt 
lärorikt. Något som kan verka negativt med diskussioner upplever elev 1 är om 
gruppmedlemmarna inte ger något gensvar för att bygga diskussionen vidare.  

Elev 2 tycker om debattsituationer men även att tala ensam till en grupp. Hen upplever 
att muntliga presentationer som genomförs när man är ensam tas mer seriöst än 
gruppresentationer. Något som verkar negativt för elev 2:s talupplevelse är då de ges 
väldigt fria ramar inför en presentation. Detta kan kännetecknas av att eleverna får 
välja ämne och presentationssätt helt fritt. Elev 2 föredrar istället situationer då de får 
en riktlinje att hålla sig till, både för ämne och presentationssätt.  

Elev 3 upplever arbetssätt där hen får konstruktiv kritik kring sådant som är positivt 
och sådant som kan utvecklas, upplevs utvecklande. Angående tal till grupp anser elev 
3 att utvecklingen bör ske i flera steg: 

Att man får flera chanser och inte bara en gång per termin som man ska prata inför 
klassen. Då kanske man kan börja från början med att man kanske har för en liten grupp 
och nästa gång för en lite större, så att man får känna sig bekväm genom hela 
utvecklingen. 

Elev 4 tycker att tal till en grupp är det bästa sättet att lära sig på eftersom att hen 
genom det arbetssättet både övar på sitt tal, sitt kroppsspråk och att tala inför publik. 
Elev 4:s klass är ganska liten vilket gör att hen känner sig trygg att prata inför dem. 
Däremot tror elev 4 att det hade varit svårare att prata inför klassen om den hade varit 
större. Ett arbetssätt som hade fungerat bättre då tror elev 4 är att börja i mindre 
grupper och senare ha för hela klassen.   

4.1.4 Intresse 

Elev 1 framhåller att talsituationer främjas av ämnesval som rör ens intresse:  
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Skulle jag prata om någonting jag kanske inte vet någonting alls om, då blir det svårare 
för då måste man ju förbereda sig mer om sådana saker. Men om det är något som är ens 
eget intresse och som man tycker är roligt, då är det enklare att prata om, tala om eller 
kommunicera om. 

Även elev 2 framhåller intresset som en viktig beståndsdel för lyckad kommunikation. 
En bra kommunikationssituation med aktiva deltagare menar elev 2 ofta härrör ur ett 
ämne som samtliga deltagare är intresserade av och har ett förhållningssätt till.  

Elev 3 anser att lyckade ämnen oftast är sådant som det finns många olika åsikter om. 
Ett exempel som elev 3 nämner är frågor av känsligare karaktär som abort. Elev 3 
uppger att om det finns många åsikter om ämnet så brukar det finnas mycket att säga, 
både positiva och negativa åsikter. 

Elev 4 anser att alldagliga saker som många har en åsikt om är lättast att prata om. 
Däremot tycker elev 4 att det blir en mer seriös kommunikation om ämnet är ett 
skolämne som rör kursen.  

4.1.5 Positiva och negativa bemötanden 

I gruppsamtal med vänner har elev 1 ibland känt sig negativt bemött om hen haft en 
åsikt som de andra inte håller med om. Det har i vissa fall känts som att åsikten inte 
accepteras. Elev 1 tror att det nog till viss del har påverkat då det finns en strävan att 
alla ska vara sams. Samtidigt poängterar hen att alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt.  

En situation gällande negativa bemötanden vid tal till en grupp togs upp av elev 2: 

Om de som lyssnar kanske inte är intresserade, sitter med mobiltelefonerna eller något 
sådant. Då kan man känna att det jag pratar om inte är intressant och då får man dåligt 
självförtroende. Det kan vara jobbigt när folk inte lyssnar på en, för det känns som att det 
är intressantare än vad jag är. 

Elev 2 upplever att problemet med åhörare kan motverkas genom att alla lyssnar mer 
aktivt och att talare även får vetskap om hur de kan lägga upp sitt tal för att låta mer 
trovärdig och fånga sin publik. 

En konkret negativ situation som elev 2 erfarit var när hen höll ett framförande om ett 
ämne som en elev i klassen visste väldigt mycket om. Eleven kom med påpekande 
angående faktainnehållet flera gånger under framförandet vilket elev 2 tyckte var 
väldigt jobbigt: 

Man fick en dålig känsla liksom, att folk sitter och dömer en och att man inte vet 
tillräckligt mycket om det. Även fast man vet ganska mycket om det. 

Elev 2 beskriver också positiva bemötanden vid talsituationer där åhörarna har 
skrattat, applåderat och tyckt att talet var roligt. Situationer likt denna beskrivs som en 
självförtroendeboost.  

Även elev 3 har upplevt negativa bemötanden vid talsituationer när publiken inte 
lyssnar. Hen känner då att föredraget känns meningslöst och tråkigt.  

Elev 4 kopplar också negativa bemötanden till situationer med en publik som inte 
lyssnar. Något som känns positivt är att få konstruktiv kritik efter ett framförande då 
det känns utvecklande. 
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4.1.6 Konstruktiv kritik och bedömning  

Elev 2 anser att eleverna själva kan hjälpa varandra att visa intresse för muntliga 
presentationer genom att exempelvis ha i uppgift att ställa följdfrågor till 
presentationen. Hen förtydligar att även om det inte är några viktiga följdfrågor så visar 
klassen ändå att de har lyssnat vilket känns bra för eleven som har genomfört en 
muntlig presentation. Något annat som framhålls positivt av elev 2 är att skriftligt ge 
feedback på någonting bra som eleven har gjort i sin presentation.  

Elev 3 upplever det som väldigt givande när åhörarna har skrivit ner konstruktiv kritik 
till det muntliga framträdandet. Det brukar vara en kombination av ett positivt intryck 
och något som kan utvecklas. Elev 3 uppger att hen brukar ta till sig responsen för att 
kunna utveckla sitt framförande till nästa gång. 

Konstruktiv kritik uppfattas av elev 4 som positivt då det ger tips om vad hen kan 
utveckla. Elev 4 tillägger att det alltid är bra att få någon annans syn på framträdandet 
och att hen litar på klasskamraternas omdömen. 

4.1.7 Lärares och elevers ansvar 

För att undervisningen ska utmynna i bra tal- och kommunikationssituationer krävs, 
enligt elev 1, en lärare som är tydlig, har kunskap om det den ska lära ut och förmedlar 
det med en positiv ton. Elev 1 anser att samma premisser gäller för elever. Det vill säga 
att det är viktigt att göra sig förstådd och vara säker. 

Elev 2 tycker att lärare ska vara uppmärksamma under elevers framföranden så att 
eleverna känner att läraren tittar och lyssnar på deras muntliga presentationer. Vid 
gruppdiskussioner tycker elev 2 att det är bra om läraren går runt och lyssnar för det 
bidrar till ökat fokus i grupperna. Vidare anser elev 2 att elever bör vara pålästa och 
inte osäkra inför kommunikativa situationer.  

Att läraren ger rikligt med tillfällen för eleverna att öva sin kommunikativa kompetens 
ser elev 3 som en förutsättning för att det ska uppstå bra tal- och 
kommunikationssituationer. Hen tror att en variation av diskussioner, tal och 
presentationer i olika gruppkonstellationer vid olika tillfällen är bästa 
tillvägagångssättet. Elev 3 tror att det bästa tillvägagångssättet kan vara om läraren 
frågar klassen hur de vill arbeta med momentet. Eleverna å andra sidan måste, enligt 
elev 3, vara delaktiga både i uppgiften, i det som sägs och i diskussioner. 

Elev 4 anser det viktigt att lärare och elever är på samma plan så att hen kan bemöta 
sin lärare på ett naturligt sätt. Det upplevs även som viktigt att läraren involverar 
eleverna i lektionen för att få variation. Exempelvis att dela in eleverna i grupper för att 
be dem diskutera något så att det inte blir en enformig undervisning. Sett till elevernas 
ansvar tycker elev 4 att följande är viktigt: 

Att man är öppen, villig att lyssna och att framföra sina egna åsikter. Det är ju något man 
måste träna på, det kommer ju inte naturligt för alla. 
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4.2 Lärares svar 

Nedan presenteras lärarnas svar meningskoncentrerat i sju stycken temarubriker. För 
att öka tydligheten är dessa rubriker samma som de rubriker elevsvaren behandlades 
under. Det vill säga, tal i en grupp, tal till en grupp, arbetssätt, intresse, positiva och 
negativa bemötanden, konstruktiv kritik och bedömning samt lärares och elevers 
ansvar. Lärarnas svar presenteras i kontinuerlig ordningsföljd. 

4.2.1 Tal i en grupp 

I lärandesituationer ser lärare A många situationer som berör tal i grupp. Detta är 
exempelvis samtalssituationer mellan lärare och elev och mellan elev och elev när de 
diskuterarar eller samarbetar. Under lektionstillfällen sker muntlig kommunikation 
hela tiden och lärare A ser det svårt att hinna med att lyssna på alla samtal. Tal i 
grupper är inte bara oförberedda situationer utan lärare A har bland annat haft 
bokredovisningar i samtalscirkel som eleverna skulle förbereda sig inför. 

Enligt lärare A upplever vissa elever svårigheter med att uttrycka sig muntligt vilket gör 
att talutrymmet i vissa fall blir snedfördelat: 

Sitter de i klassrummet och får prata fritt mellan varandra märks det ingenting men 
direkt när det blir att de ska ha gruppdiskussion så är det vissa som sluter sig helt. 

Lärare A upplever det som svårt att få alla elever muntligt engagerade eftersom vissa 
tycker det är väldigt obekvämt. Ett tillvägagångssätt menar lärare A är att ställa en 
direkt fråga till någon elev för att få den att uttrycka sin åsikt men påpekar även att det 
nog inte är det bästa tillvägagångssättet. Lärare A menar att hen med vissa elever vet 
att de inte kommer bli spontanpratare eller aktiva medlemmar i diskussioner. Däremot 
går det ibland att lirka fram en utveckling så att det tillslut utmynnar i naturligt 
uppkomna diskussioner eller att eleverna vågar uttrycka sin åsikt. 

Lärare B anser att tal i en grupp ofta inryms i undervisningen, bland annat i form av 
spontana diskussioner eller meningsutbyten där eleverna ska utbyta tankar, åsikter och 
erfarenheter för att jämföra med varandra. Lärare B tycker dock att det är lite svårt att 
motivera eleverna till att spontant prata och diskutera eftersom att de inte tar 
diskussionsuppgifter på så stort allvar. Samtalen i elevgrupper bestående av 
gymnasieettor brukar ofta stanna på en konstaterande nivå eftersom eleverna ofta 
uttrycker sina egna åsikter men inte bygger vidare på diskussionen. Lärare B upplever 
därför att de måste skolas in i att genomföra bra diskussioner. 

Gymnasiet kantas av en betygsfixering, upplever lärare B, vilket hen tror påverkar det 
faktum att elever inte tar diskussionsuppgifter på så stort allvar. Lärare B har märkt att 
det är lättare för eleverna att diskutera om diskussionsuppgifter leder till något konkret 
som exempelvis att elevgrupperna ska lämna in en sammanfattning, berätta svaren för 
läraren eller redovisa diskussionerna för varandra.  

4.2.2 Tal till en grupp 

Lärare A tycker att förberedda talsituationer där syftet är att berätta någonting för en 
grupp som lyssnar är något som förekommer mer sällan än diskussioner och annat 
muntligt samarbete. De talsituationer inför en grupp som har förekommit har dock 
oftast lagts upp som muntliga framföranden i halvklassindelningar. Talsituationerna 
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inför grupp läggs upp på olika sätt med olika typer av huvudfokus. Lärare A berättar 
att de på höstterminen brukar ha muntliga tal med fokus på argumentation medan de 
på våren övar muntligt inför nationella proven. Vårterminens talsituationer inför en 
grupp brukar med det i åtanke riktas att eleverna ska tänka på mottagar- och 
tidsanpassning. Lärare A uppger dock att det är lätt att fastna i att göra samma saker i 
kursen Svenska 1 då det är mycket som ska uppfyllas, med hårda krav på muntligt. Det 
blir lätt argumenterande tal och övning inför nationella proven eftersom det är sådant 
som måste uppnås inom kursen. Lärare A önskar dock att mer tid istället kunde läggas 
på gruppdiskussioner och samtal av mindre proportion då hen tror att eleverna skulle 
ha mer nytta av det.  

Samarbete mellan flera ämnen tror lärare A skulle gynna elevernas säkerhet i muntliga 
tal inför grupp då svenskämnet ofta blir ganska ensamt i att arbeta för att få eleverna 
till säkrare talare. Eleverna kan då inse att anföranden inte skiljer sig så mycket åt 
beroende på vad man pratar om utan att strukturen är densamma. Lärare A tror att det 
skulle vara bra för eleverna att se muntliga framföranden i ett större sammanhang. 

Däremot tycker Lärare A att det är svårt att organisera och bedöma muntliga insatser 
då många personliga erfarenheter och upplevelser spelar in på elevens prestation: 

Jag tror att hindret är att man har med sig erfarenheter av allt muntligt och det måste 
inte ens vara någonting som har hänt. Bara att man inte tycker om det för att man blottar 
sig själv. Och du blir väldigt ensam där framme. Då får man försöka med mindre grupper 
och så men vissa gånger krävs det ju att man vågar stå framför tavlan. 

Förberedda talsituationer som presenteras via tal till en grupp anser lärare B 
förekommer, om än mer sällan än spontana kortare samtal i grupper. De förberedda 
talsituationerna brukar karaktäriseras av att eleverna antingen blir tilldelade ett ämne 
eller får välja ett ämne. Därefter får de tid på sig att samla material och sedan förbereda 
en presentation som de övar in.  

Ett problem som kan uppstå är att om någon elev inte vill prata av någon anledning. 
Detta kan enligt lärare B exempelvis vara att eleven inte vill prata i den indelade 
gruppkonstellationen eller kanske inte prata över huvud taget. Det kan bero på många 
saker och lärare B upplever det som ett allt vanligare problem. Problemet i sig är lite 
svårt att tackla men lärare B brukar försöka samtala med eleven för att nå en lösning: 

Jag vill ju inte tvinga någon men samtidigt i svenskämnet så måste man prata. Så jag 
försöker hitta lösningar på alla sätt, hitta genvägar. 

4.2.3 Arbetssätt 

Grunden för lyckade tal- och kommunikationssituationer uppger lärare A baseras på 
avslappnade lärandeklimat i klassrummet och att eleverna förstår nyttan med att lära 
sig de muntliga momenten. Det bästa tillvägagångssättet för att få eleverna till säkra 
talare tror lärare A är att dela in dem i grupper om cirka fem personer och låta dem 
hålla mindre anföranden för varandra utan lärarens närvaro. Varför lärare A inte 
nyttjar detta tillvägagångssätt är för att det anses ta för mycket tid i anspråk. Istället 
låter lärare A eleverna vara i halvklasser eller i mindre grupp eftersom att det är det 
eleverna har uttryckt att de vill. Lärare A anser det viktigt att anpassa muntliga 
situationer efter elevernas önskemål: 
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Jag tror inte att man får komma i situationer där man tvingar in dem i något som är 
obehagligt, för det vinner du ingenting på.  

Vidare tycker lärare A att bedömningsfokuseringen med fördel kan uppluckras så att 
muntliga situationer i första hand inte förknippas med att de ska bedömas utan snarare 
på att det kan vara roligt.  

Ett underlättande arbetssätt för osäkra talare tycker lärare B är att låta eleverna 
genomföra en presentation för en mindre grupp. Detta stärks med att det inte står 
någonting om åhörarantal i kursplanen utan bara att eleverna ska genomföra muntligt 
framförande för en grupp. Därför anser lärare B att det aldrig går att motivera eleverna 
att tala inför helklass om de absolut inte vill det, men tillägger att det ändå alltid kan 
uppmuntras. 

Lärare B anser även att det är viktigt att försöka hitta ämnen som är ganska öppna och 
kan beröra så att eleverna kan hitta egna infallsvinklar. Ämnena kan med fördel vara 
öppna och inte alltför styrda, hävdar lärare B. Något som lärare B eftersträvar är att 
eleverna ska reflektera, vilket inte alltid upplevs så lätt i årskurs ett på gymnasiet: 

Jag tycker ju mycket om att de ska reflektera. I årskurs ett tycker jag att de har ganska 
svårt. Jag går in med inställningen att reflektera, det måste ju vara enkelt för då får man 
tänka själv, men de tänker snarare tvärtom. Det är lättare att hitta fakta och förmedla 
konkreta saker, och just att reflektera kan vara svårt när man är sexton. 

Detta bemöter lärare B med att försöka ställa följdfrågor så att eleverna får tänka ett 
steg längre. Lärare B upplever ofta att elever är rädda för att svara fel men tycker inte 
att elever kan svara fel när de reflekterar, så länge de kan motivera sina svar, förklara 
och ge exempel.  

4.2.4 Intresse 

Lärare A anser att elever presterar bättre i tal- kommunikationssituationer om de 
behandlar ett intressant ämne. Lärarens uppgift är därtill att forma uppgifter som 
väcker intresse hos eleverna, tillägger lärare A.   

Samtalsämnen som många är intresserade av och kan relatera till underlättar ofta 
kommunikationssituationer, uppger lärare B. Eleverna blir ofta mer intresserade av ett 
ämne de känner att de kan relatera till. Dock hävdar lärare B att det inte alltid fungerar 
då det är svårt att tillgodose alla elevers olika intressen på samma gång. 

4.2.5 Positiva och negativa bemötanden 

Lärare A arbetar för att få eleverna till goda lyssnare då det påverkar samtalsklimatet. 
Detta motiverar lärare A med stöd i kursplanen för svenskämnet där det nämns att 
eleverna ska vara goda lyssnare. Hen anger att en god lyssnare är minst lika viktigt som 
en god talare: 

De behöver inte sitta som ljus men att man respekterar vad den andre säger. För annars 
så blir du ju inte en god lyssnare och då faller hela det här muntliga. Det är ingen som vill 
tala inför någon som inte lyssnar eller diskutera med någon som inte kan diskutera. 
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4.2.6 Konstruktiv kritik och bedömning  

Återkoppling i både muntlig och skriftlig form är något som lärare A tycker är viktigt 
för elevers utveckling. Själv ger lärare A mest återkoppling skriftligt då det är mer 
tidseffektivt än muntlig återkoppling. Däremot tror lärare A att eleverna skulle gynnas 
av att oftare få muntlig konstruktiv kritik. Det gäller dock att lägga fram kritiken på rätt 
sätt, påpekar lärare A då hen inte tror att någon blir stärkt av negativt laddade ord. 
Genom att fokusera på det positiva och framhäva utvecklingsmöjligheter tror lärare A 
att störst framsteg nås. 

Lärare B har visionen att konstruktiv kritik som fokuserar på det positiva och lyfter det 
som är bra är en bra metod att arbeta efter. Övervägande fokus läggs på positiva saker 
medan kritik kan riktas mot något som eleven kan tänka på till nästa gång snarare än 
att säga att det är dåligt.  

4.2.7 Lärares och elevers ansvar 

En lärare måste vara lyhörd och lyssna in klassen för att lära känna både de enskilda 
eleverna och klassen som helhet, uppger lärare A. Dessutom tycker lärare A att det är 
viktigt att tänka efter kring hur kommentarer och feedback kan läggas upp så att 
eleverna ska utvecklas. Muntliga uppgifter är något som tar tid, poängterar lärare A, 
och det är viktigt att man ger dem den tid som krävs. 

För elevernas skull är det, enligt lärare A, viktigt att veta att de är snälla mot varandra 
i klassen så att inte någon blir utsatt efteråt. Dessutom är det viktigt att de förstår att 
det är lika viktigt att lyssna på andra som det är att tala. 

Något som är mycket väsentligt som lärare, enligt lärare B, är att vara konkret, tydlig 
och ha ett tydligt syfte. Att med bakgrund i kunskapskraven och det centrala innehållet 
förmedla vad som förväntas av eleverna och varför de genomför momentet. 

Lärare B tycker att en lärare själv måste vara aktiv för att det ska uppstå bra tal- och 
kommunikationssituationer. Exempelvis genom att gå runt och lyssna och hjälpa till 
att dra igång situationer och samtal om det inte händer något. Samtidigt gäller det att 
inte lägga sig i för mycket, tror lärare B, då vissa elevgrupper kan tystna helt om läraren 
kommer och styr och ställer.  

Elevers ansvar för givande tal- och kommunikationssituationer är enligt lärare B att de 
ska vara sugna på uppgiften så att de kan delge och lära av varandra: 

Våga prata och vilja delta i diskussioner. Sedan tycker inte jag att man behöver så mycket 
mer som elev. Bara liksom en bra inställning att göra sitt bästa. 
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5 Analys       

Nedan följer en analys av de resultat som uppkommit i undersökningen. 
Analysen kategoriseras i tre olika huvudteman som sammanfattar intressanta 
observationer i studiematerialet.  

5.1 En önskan om kommunikativ perfektion 

Centralt för resultatet i stort är vad som framstår som strävan mot kommunikativ 
perfektion. Kommunikativ perfektion kan förstås som en muntlig prestation där 
eleverna anstränger sig för att göra sitt bästa och inte tillåts ha en dålig dag. Det vill 
säga att eleverna förväntas behärska alla kommunikationssituationer redan första 
gången de utförs. Detta synliggörs från såväl lärarnas som elevernas sida, men även i 
läroplanen (GY 11, s 160–161) där det står i det centrala innehållet att eleverna både 
ska visa upp och lyssna till intressanta och väl framförda muntliga presentationer.  

Här finns en motsättning i resultatet då lärarna anger att fria ramar inför muntliga 
uppgifter skapar kreativitet och möjligheter för eleverna att hitta egna infallsvinklar för 
att forma sin presentation. Detta upplevs av lärarna leda till en bättre prestation hos 
eleverna. Flera av eleverna i studien uttrycker dock en osäkerhet inför alltför fria ramar 
i muntliga uppgifter. Det kan förstås som att eleverna vill veta vad som förväntas av 
dem, både gällande ämnesområde och presentationssätt, för att kunna prestera. 
Genom att veta lärarens intentioner och bedömningsgrund kan eleverna forma sin 
muntliga prestation för att uppnå det förväntade. Eleverna uttrycker det som viktigt att 
åhörarnas och lärarens förväntningar uppfylls och även en oro för att de som lyssnar 
kanske inte förstår presentationen. I intervjuerna tycks både eleverna och lärarna 
centrerade kring bedömning i kommunikationssituationer. Det vill säga att eleverna i 
varje moment ska prestera för att uppnå en god bedömning och därigenom ett bra 
betyg. En av lärarna påpekar även att kommunikationssituationerna nog skulle gynnas 
om bedömningscentreringen uppluckrades något.   

Med detta i åtanke är det tydligt att eleverna upplever en press att uppnå kommunikativ 
perfektion. Denna slutsats delas även av Backlund (2000, s 7) som påpekar att strävan 
mot en perfekt uppvisning kan vara en bidragande orsak till att talängslan ökar. 
Eleverna uttryckte en oro för att bli negativt bedömda av åhörare vid en 
kommunikationssituation. Flera av eleverna beskrev en obekväm känsla av att bli 
bedömda av åhörarna vilket kopplades till att de inte kände att de behärskade den 
muntliga prestationen. 

För att ställa denna situation i ett annat ljus uttryckte både eleverna och lärarna 
positiva åsikter om feedback som syftar till att visa vad eleven gjort bra i sin 
presentation. Ett tillvägagångssätt enligt ett positivt inriktat feedbacksystem upplevdes 
positivt av både lärarna och eleverna, vilket även synliggjorts i större sammanhang 
genom forskning av Murakami m.fl. (2012). Studiens resultat kring ett positivt inriktat 
feedbacksystem kan speglas genom Jenners (2004, s 42–43) motivationsteori där 
människans motivation drivs av strävan att handla och prestera. Lärarna och eleverna 
exemplifierar detta då de uppger att de genom ett feedbacksystem ger eleverna positiv 
bekräftelse på deras muntliga insats, vilket stärker behovet av en kommunikativ 
perfektion. Eleverna i studien uttrycker att de genom tillvägagångssättet blir mer 
motiverade att utveckla sitt tal och sin kommunikation. Detta bekräftas av Jenner 
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(2004, s 43) som menar att elevernas självförtroende sporras genom att de får positiv 
respons på sina muntliga insatser. Ett gott självförtroende ger i sin tur goda 
förutsättningar för en bra kommunikationsförmåga (Urs Bender, 2001, s 38). Det 
positiva feedbacksystemet fungerar som ett led i lärares och elevers strävan mot 
kommunikativ perfektion då eleverna får återkoppling på sin insats. Det visar att den 
positiva responsen paradoxalt nog driver på utvecklingen mot perfektion och således 
har blivit ett medel för lärare och elever att värdera de kommunikativa insatserna.  

5.2 Den ambivalenta trygghetssträvan 

Det går att bidra med ytterligare en aspekt av den kommunikativa perfektionen 
om vi ser till elevernas trygghetssträvan i kommunikationssituationer. Strävan 
att eleverna ska känna sig trygga i kommunikationssituationer är något som är 
genomgående för samtliga intervjuer, men även för den forskning och litteratur 
som ligger till grund för studien. Däremot skiljer sig forskares, lärares och elevers 
åsikter åt i vilka arbetssätt som kan främja elevernas trygghet. Tryggheten i 
kommunikationssituationer kan framstå som ambivalent av den anledningen att 
det finns många olika upplevelser av vad som anses tryggt, men även av vilka 
arbetssätt som är trygghetsfrämjande.  

Perfektionskravet på den enskilda människan är stort. Situationen kan bli lättare 
om ansvaret för kommunikationen eller talsituationerna delas. Det sker 
exempelvis när kommunikationssituationer genomförs som gruppresentationer. 
Det är uppenbart att en grupp tillför trygghet då det är något som betonas såväl i 
elevernas som lärarnas svar, men även i forskning av Stukát (1995, s 108). 
Eleverna uttrycker bland annat att det blir mindre press på den enskilda 
individen när muntliga presentationer genomförs i grupp. Däremot påpekar en 
elev att det går bättre att förmedla sina egna åsikter vid individuella tal- och 
kommunikationssituationer. Det indikerar att ett kollektivt ansvar för 
kommunikationssituationer kanske inte är det mest utvecklande ur 
individsynpunkt, även om det är trygghetsfrämjande. 

Studien visar att åhörarna påverkar elevernas trygghetskänsla markant. Det 
tydliggörs genom att samtliga elever i studien uttrycker att de känner sig otrygga 
om åhörarna inte visar att de lyssnar. Sett till resultatet verkar det vara en 
tämligen vanlig situation, trots att lärarna påpekar att de arbetar för att få 
eleverna till aktiva lyssnare. Både eleverna och lärarna framhåller ett arbetssätt 
med kamratbedömning som positivt för att ytterligare engagera åhörarna. Det 
styrks även i forskning av Murakami m.fl. (2012).  

Lärarna och eleverna i studien är tvehågsna kring vilket arbetssätt som främjar 
elevernas trygghet sett till åhörarantal vid muntliga presentationer. För att 
ytterligare förstå problematiken uppger lärarna att elevernas trygghet kan växa 
fram genom att eleverna får genomföra muntliga presentationer i mindre 
grupper, vilket är en uppfattning som bland annat styrks i forskning av Prage och 
Svedner (2008, s 41) samt Palmér (2008, s 183). Däremot upplevs detta sätt inte 
ultimat för alla då vissa elever uttrycker att de är trygga och presterar bättre vid 
presentationer inför helklass. Detta motiveras bland annat av att det blir en ökad 
distans till åhörarna, vilket kan skänka en större trygghet än den mer intima 
situation som infinner sig i en mindre grupp. Flera av eleverna uttrycker även en 
önskan om att oftare utföra presentationer för hela klassen då den mindre 
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gruppstorleken är något som, enligt respondenternas upplevelser, flera gånger 
tas förgivet. 

Med detta i åtanke tycks det som att en stor åhörargrupp i sig inte är skrämmande 
utan det mest väsentliga är om åhörarna lyssnar aktivt eller inte. För att förstå 
detta ur ett annat perspektiv kan vi reflektera kring huruvida en progression sker 
i de muntliga framträdandena för att främja elevernas tal- och 
kommunikationsförmåga. 

5.3 Bekvämlighetszonens inverkan på progressionen 

Gemensamt för samtliga intervjuer är att respondenterna utrycker hur en ultimat 
progression för kommunikationssituationer nås på bästa sätt. Oavsett om det gäller 
talsituationer i en grupp eller till en grupp upplever eleverna att de helst vill öva sig att 
prata i mindre grupper. I mindre grupper uttrycker lärarna och flera av eleverna att en 
trygghet i den egna kommunikationen grundas, vilket även styrks i forskning av Stukát 
(1995, s 108). I intervjumaterialet anger samtliga respondenter att en önskvärd 
progression därefter sker naturligt i och med att grupperna utökas. Detta 
tillvägagångssätt anses som lyckat i de flesta situationer (Svedner 2010, s 135).  

I studien framkommer det att lärarna ofta organiserar muntliga aktiviteter i mindre 
grupper då de upplever att dessa fungerar bra. Trots att lärarna i studien anger att de 
har för avsikt att arbeta efter en progression som utgår från mindre 
gruppsammansättningar för att sedan utökas till större grupper och slutligen utmynna 
i helklassgrupperingar är det inget som speglas i elevernas upplevelser. Flera av 
eleverna uttrycker att det är synd att de inte får prata inför en större grupp då de gärna 
vill öva på situationer med större publik. 

Denna problematik kan förstås genom att diskutera bekvämlighetszonens inverkan på 
progressionen. Bekvämlighetszonen är den kontext som föregår Vygotskijs proximala 
utvecklingszon. Det vill säga sociala kontexter i skolan som inte driver på eller utmanar 
elevernas färdigheter särskilt mycket utan hålls på en bekväm nivå som både lärarna 
och eleverna behärskar. I skolsammanhang organiseras ofta verksamheten efter det 
som upplevs säkert och fungerande. Både lärarna och eleverna i studien uttrycker 
vikten av trygghet i mindre grupper. Det kan leda till att eleverna inte utmanas att 
genomföra muntliga talsituationer i större grupper då både eleverna och lärarna ser 
tryggheten som en viktig förutsättning. För att nå en proximal utvecklingszon krävs det 
att eleverna blir utmanade att våga ta för sig utanför sin bekvämlighetszon.  

Genom detta kan vi se att bekvämlighetszonens inverkan på progressionen är stor. 
Trots att både lärarna och eleverna uttrycker progression som något önskvärt så är det 
inget som syns i praktiken. Detta kan bero på lärarnas och elevernas rädsla för att 
utmaningen ska ge ett dåligt utfall. Lärarna och eleverna strävar efter en kommunikativ 
perfektion vilket uppenbarligen gör att de inte vågar riskera att kanske göra dåligt ifrån 
sig. Bekvämlighetszonens säkerhet är att det förväntade utfallet går att förutse, vilket 
inte alltid går att göra i den proximala zonen.   
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6 Diskussion      

Nedan följer en metoddiskussion där studiens metod och tillvägagångssätt diskuteras. 
Avsnittet följs av en resultatdiskussion där de främsta resultaten från studien 
problematiseras och diskuteras i ett vidare sammanhang. 

6.1  Metoddiskussion 

Denna studie har utgått från kvalitativa semistrukturerade intervjuer av personlig 
karaktär. Valet av intervjuer som metod för studien grundas i att jag ville nå 
respondenternas djupare reflektioner kring deras uppfattningar och erfarenheter, vilka 
nås bäst genom semistrukturerade intervjuer (Lantz, 2013, s 42–43). Den 
semistrukturerade frågeuppbyggnaden valdes på grund av att respondenternas egna 
åsikter skulle återspeglas. Studiens syfte och frågeställning riktas mot att undersöka 
respondenternas åsikter, vilka nås genom att lämna stort utrymme för vidareutveckling 
av deras intervjusvar. Även Denscombe (2012, s 221) framhäver att öppna frågor är den 
mest framgångsrika frågetypen för att nå respondenternas egna formuleringar, vilket 
stärker valet av öppna frågeformuleringar i intervjuerna. Däremot krävs en större 
ansträngning av respondenterna då de i en semistrukturerad intervjuuppbyggnad 
måste tänka efter och formulera svaren själva än om intervjuerna varit uppbyggda 
kring fasta frågor med bestämda svarsalternativ. Om intervjuerna däremot hade 
genomförts med fasta frågor hade respondenternas egna formuleringar gått om intet 
vilket hade gjort att syftet med studien hade frångåtts (Denscombe, 2012, s 221–222). 

Därtill genomfördes intervjuerna med personlig karaktär vilket innebär att de ägde 
rum under ett personligt möte där endast jag och den intervjuade var deltagande. 
Denscombe (2012, s 235) menar att en fördjupning i respondentens uppfattningar och 
reflektioner kan ske i en personlig intervju, vilket gör att ett större djup nås i 
intervjuerna. Om gruppintervjuer hade använts hade studien dock kunnat genomföras 
i större proportion med fler respondenter (Denscombe, 2012, s 236). Gruppintervjuer 
hade dock inte gynnat studieresultatet då respondenterna kan påverkas av varandras 
svar och förmedla en kollektiv uppfattning snarare än en individuell, vilket hade gjort 
att studien gått miste om viktig information. Jag anser med detta som bakgrund att 
valet av semistrukturerade frågor som genomförts i intervjuer av personlig karaktär är 
det bästa för studiens syfte då respondenternas individuella svar, tolkningar och 
beskrivningar är det som har störst värde för studien. 

Studien kan ha påverkats av den mänskliga faktorn då respondenternas dagsform kan 
ha påverkat resultatet. Om studien hade genomförts med samma respondenter fast en 
annan dag eller tidpunkt kan resultatet ha skiljt sig från resultatet i den genomförda 
undersökningen. Det är dock en aspekt som medföljer alla kvalitativa undersökningar 
och inget som går att svara på huruvida det har påverkat resultatet eller ej. 
Respondenternas svar ger dock en vink om vad lärare och elever anser är stimulerande 
för elevers tal- och kommunikationsförmåga inom svenskämnet vilket motsvarar 
studiens syfte. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I samhället idag finns en strävan mot en prestationstopp där perfekta resultat blivit en 
del i en uppvisningskultur. Det innebär att vi på olika sätt visar upp och delar med oss 
av olika perfektionsskildringar. Det synliggörs bland annat på sociala medier där vi 
dagligen exponeras för duktiga barn, hälsosam mat eller annat med den gemensamma 
nämnaren att det skildrar en perfektionsnorm. Perfektionstrenden på sociala medier 
är en del av en norm som även synliggörs i skolkulturen där en prestationsmässig 
perfektion gärna ska uppvisas. 

I muntliga situationer och andra kommunikationssammanhang handlar det om att 
behärska och visa upp en kommunikativ perfektion. Det vill säga att eleverna förväntas 
behärska alla muntliga situationer och anstränga sig till sitt yttersta varje gång. Då både 
eleverna och lärarna uttryckte denna perfektionssträvan i studiematerialet kan vi lyfta 
diskussionen till vad detta kan leda till i ett större perspektiv.  

Önskan om den kommunikativa perfektionen kan ses som en drift som uppkommer 
genom ett samhälle och en skola som alltför mycket inriktar sig på betyg, konkurrens 
och perfektion (Backlund, 2000, s 7). I studien framkom att lärarna och eleverna gärna 
arbetar efter ett feedbacksystem för att eleverna ständigt ska motiveras att uppnå 
bättre resultat. Detta kan liknas vid den bekräftelse som nås via gillningar och andra 
bekräftelsemarkeringar på sociala medier. Genom positiv feedback i form av 
värderingar och hyllningar får eleverna bekräftelse på sina muntliga prestationer vilket 
driver på utvecklingen mot perfektion. Å andra sidan kan de stå handfallna om 
feedbacken uteblir. 

Att denna utveckling kan ha gått lite långt bekräftas av Backlund (2000, s 7) som menar 
att vårt sätt att tala styrs av prestation och tävlan. Perfektionscentreringen bidrar till 
att rädslan för att tala offentligt ökar. Detta synliggörs både inom skolan men även i ett 
större samhällsperspektiv (Backlund, 2000, s 16). Att talängslan ökar kan på ett 
samhälleligt plan leda till att enskilda demokratiska åsikter går om intet då ingen 
längre vågar uttrycka dem. För att motverka denna utveckling bör vi ta till åtgärder för 
att minska pressen i talsituationer. Av resultatet att döma minskar inte pressen genom 
att ge elever feedback i talsituationer, även om tillvägagångssättet föredras av både 
lärare och elever.  

Samhället idag är på många sätt individualistiskt i den meningen att vi bär allt större 
ansvar för våra egna liv och val. Vi förväntas vara självständiga, ansvarstagande och 
rationella i våra beslut. Vi förväntas likaledes bygga upp våra förutsättningar själva, 
vilket gör att fallet vid ett misslyckande kan bli stort. Denna samhällssyn speglas även 
i skolvärlden där eleverna förväntas prestera och nå goda studieresultat för att lägga en 
grund för sin framtid. Den enskilda pressen på individerna blir därigenom stor och 
konsekvenserna av ett misslyckande kan märkas lång tid framöver.  

Det stora trygghetsbehovet som medföljer behovet av perfektion hämmar 
utvecklingsmöjligheterna i såväl samhällssituationer som i skolsammanhang. 
Människor befinner sig gärna i en bekvämlighetszon vilket även synliggörs i denna 
studie. I tal- och kommunikationssituationer märks det då trygghetssträvan är central 
i de skildringar som beskrivs av respondenterna i studien. Trygghetssträvan i dessa 
situationer bidrar till att progressionen hämmas. Det går att se i flera aspekter. Dels 
genom elevernas uttryckta trygghetsbehov, men även genom lärarnas agerande. 
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Lärarna vill eleverna väl och vill inte utsätta dem för obehagliga situationer som skulle 
kunna uppstå i stora grupper eller vid andra situationer som eleverna inte är vana vid. 
Det är en mänsklig aspekt som är förståelig. Att lärarnas och elevernas handlande 
däremot drabbar progressionen i tal- och kommunikationssituationer är en aspekt som 
är värd att tänka över.  

I ett vidare demokratiskt perspektiv skulle bristen på progression och den ständiga 
trygghetssträvan kunna resultera i betydande konsekvenser. Vårt samhälle är beroende 
av människors mod att stå upp för sig själva, sina åsikter och sina behov. Det skulle 
leda till oanade följder om alla var kvar i sin bekvämlighetszon även i dessa situationer. 

Studiens syfte var att undersöka upplevelser av olika tal och 
kommunikationssituationer i svenskämnet med inriktning på vad gymnasieelever och 
lärare anser är stimulerande för elevers tal- och kommunikationsförmåga. 
Studieresultaten är intressanta och något tvetydiga vilket gör dem till väsentliga 
utgångspunkter för vidare undersökning och forskning.   

6.3 Pedagogisk relevans 

Studien har en pedagogisk relevans då den behandlar uppfattningar och upplevelser 
kring stimulans av tal och kommunikation, vilket är ett ämnesområde som är tämligen 
outforskat ur ett elev- och lärarperspektiv. Tidigare har inget större intresse riktats mot 
varken lärares eller elevers upplevelser och tankar om stimulans av elevers tal och 
kommunikation i svenskämnet. Detta trots att läroplanen (GY 11, s 160) tydligt visar 
att det är viktigt att beakta. Denna studie tillför därför ny och värdefull information om 
stimulans av elevers tal- och kommunikation i undervisningen. Eftersom studien både 
har ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv kan den ge en bild av både lärares och 
elevers uppfattningar. Studien tillför därför något nytt i denna problematik för att lägga 
en grund för vidare undersökning och forskning.   
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Bilagor     

Bilaga 1, Missivbrev 

Jag heter Elin Granqvist och är lärarstudent på Mälardalens högskola. Nu på 
vårterminen skriver jag mitt examensarbete om stimulans till tal och 
kommunikation. 

Information om studien: Två svensklärare och två elever per undervisande lärare 
kommer genom enskilda intervjuer att delta i studien. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av olika tal och 
kommunikationssituationer i svenskämnet med inriktning på vad gymnasieelever och 
lärare anser är stimulerande för elevers tal- och kommunikationsförmåga.  

Frågeställningarna för att undersöka detta är: 

 Hur upplever gymnasieelever olika talsituationer och hur upplever de att de på 
bästa sätt stimuleras för att utveckla sin talförmåga? 

 Hur upplever lärare olika talsituationer och hur upplever de att de på bästa sätt 
stimulerar elevers utveckling av sin talförmåga?  

 
Jag har i studien utgått från att intervjua två klassers respektive lärare. För att 
elevsvaren ska gå att sammankoppla med lärarnas svar ska alltså de deltagande 
eleverna ingå i de undervisande lärarnas klasser. Under intervjuerna kommer du 
få svara på frågor som är utformade för studien. En ljudupptagning kommer ske 
under samtalet för att materialet ska ligga till underlag för en transkription. 
Intervjuerna lägger grunden för min studie. 
 
Du kommer att vara helt anonym i studien. Efter att uppsatsen har blivit godkänd 
kommer samtligt material att slängas. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmre 
motivering. Ditt deltagande är dock viktigt för min uppsats och jag hoppas att du 
vill vara med för att hjälpa mig att kunna bidra med ny information kring 
stimulans till utveckling av tal- och kommunikation. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om du skulle ha några ytterligare frågor kring studien svarar jag gärna på dina 
frågor.  

Med vänliga hälsningar 

Elin Granqvist  

Arboga 2015-03-17  
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

FRÅGOR TILL ELEVER: 
 
Grundläggande frågor: 
 
Hur skulle du beskriva ditt eget intresse för svenska? 
 
Hur definierar du tal? 
 
Hur definierar du kommunikation? 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Vilka tal och kommunikationssituationer uppkommer i undervisningen?  
Hur ofta eller sällan uppkommer de?  
 
Vilka sorts samtalsämnen ger upphov till goda kommunikationssituationer? 
 
Hur har tal och kommunikationssituationerna sett ut under din skolgång?  
Vad har ni övat på mycket och mindre?  
 
 
Upplevelsefrågor: 
 
Upplever du någon skillnad mellan att tala ensam och tala i grupp, i olika 
sammanhang - i klassrummet och i mindre grupp? Isåfall hur?  
 
Hur känner du inför att tala i olika situationer?  
När känner du dig säker och när känner du dig osäker? Varför?  
Hur skulle du kunna känna dig mer bekväm i dessa situationer? 
 
Kan du beskriva någon situation där du blivit negativt bemött vid en 
talsituation? 
 
Kan du beskriva någon situation där du blivit positivt bemött vid en 
talsituation? 
 
 
Frågor angående stimulans: 
 
Hur tycker du att en lärare bör vara för att bra tal- och 
kommunikationssituationer ska uppstå? 
 
Hur tycker du att du bör vara för att bra tal- och kommunikationssituationer 
ska uppstå? 
 



 31 

Vilka arbetssätt tycker du fungerar för att du ska utveckla din tal- och 
kommunikationsförmåga?  
 
Vilka hinder ser du för att bra tal-och kommunikationssituationer ska uppstå? 
 
 
FRÅGOR TILL LÄRARE 
 
Grundläggande frågor: 
 
Hur länge har du varit lärare? 
 
Hur många ettor har du i svenska? 
 
Vilken är den genomsnittliga klasstorleken i de klasser du har i svenska? 
 
Hur skulle du beskriva ditt eget intresse för svenska? 
 
Hur definierar du tal? 
 
Hur definierar du kommunikation? 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Vilka tal och kommunikationssituationer skapas i undervisningen?  
Hur ofta eller sällan uppkommer de?  
 
Vilka sorts samtalsämnen ger upphov till goda kommunikationssituationer? 
 
Hur har tal och kommunikationssituationerna sett ut under elevernas skolår?  
Vad har ni övat på mycket och mindre?  
 
 
Åsiktsfrågor: 
 
Finns det några fördelaktiga sätt att arbeta på för att göra eleverna till säkra 
talare?  
Vilka? 
 
 
Frågor angående stimulans: 
 
Hur tycker du att en lärare bör vara för att bra tal- och 
kommunikationssituationer ska uppstå? 
 
Hur tycker du att eleverna bör vara för att bra tal- och 
kommunikationssituationer ska uppstå? 
 
Vilka hinder ser du för att bra tal-och kommunikationssituationer ska uppstå? 
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Vilka arbetssätt tycker du fungerar för att eleverna ska utveckla sin tal- och 
kommunikationsförmåga? 


