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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar 
undervisningen i muntlig framställning. 9 elever ur en samhällsvetenskaplig klass 
årskurs 1 på gymnasiet deltog i undersökningen. För att undersöka deras uppfattning 
genomfördes intervjuer, en per elev. De tre frågorna som varit centrala genom hela 
arbetet är: Hur uppfattar eleverna att de får möjlighet att arbeta upp sin muntliga 
förmåga? Hur uppfattar de att lärarna ser till deras enskilda behov och ger dem stöd? Är 
eleverna nöjda eller skulle de vilja ha det på något annat sätt? Resultatet visar att de 
flesta av eleverna uppfattar att de får möjlighet att arbeta upp sin muntliga förmåga, de 
uppfattar inte att det ses till deras enskilda behov i någon vidare bemärkelse och ungefär 
hälften är nöjda med den talträning de får i skolan. 
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Inledning 
 
Jag har valt att undersöka hur man arbetar med muntlig framställning i undervisningen, 
eftersom det är ett område som ständigt är aktuellt inom skolan och är oerhört viktigt att 
kontinuerligt arbeta med som lärare. Efter att ha vuxit upp med en rädsla för att 
framföra något muntligt i klassen, vet jag hur viktigt det är att få stöd och förståelse av 
lärare och inte tvingas till att ställa sig och tala inför klassen då man inte känner sig 
redo. 
 
Genom detta arbete hoppas jag få en insikt om elevers inställning till muntlig 
framställning, hur de uppfattar talsituationer och hur de uppfattar att man arbetar med 
muntlig framställning i undervisningen. Utifrån deras tankar och åsikter hoppas jag få 
kunskap om hur jag i min framtida undervisning kan arbeta för att eleverna ska känna 
sig trygga i talsituationer. Eftersom jag kommer att arbeta som språklärare är muntlig 
framställning av stor vikt för att eleverna ska kunna ta till sig mer av språkinlärningen. 
Dock anser jag att alla lärare bör vara medvetna om hur eleverna uppfattar att arbeta 
med muntlig framställning och att eleverna måste få samma hjälp och stöd i alla skolans 
ämnen. En ensam lärare kan inte arbeta för att nå en enhetlig undervisning som främjar 
eleverna vad gäller muntlig framställning, men att ha kännedom om vad eleverna tänker 
och tycker bidrar till att åtminstone jag som enskild lärare får vetskap om hur jag kan 
styra upp min undervisning till deras fördel.  
 
 
Bakgrund 
 
Förankring i styrdokument 
 
I styrdokumentet för gymnasiet, Lpf 94, och i olika kursplaner för gymnasieskolan 
framkommer hur alla lärare i skolan ska arbeta med elevernas kommunikativa 
utveckling.  
 
I Lpf 94 står det att: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller 
sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. 
lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning kan uttrycka sig i tal och 
skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier. 
(Utbildningsdepartementet, 1994:30) 

 
Svenskämnet är det huvudsakliga ämnet där momentet muntlig framställning ingår. I 
kursplanen för Svenska A står det bland annat att:  
 

Eleven skall kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en 
grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare. (Skolverket, 2000) 

 
För att eleven ska kunna delta i samtal och diskussioner, hålla anföranden och uttrycka 
sig i tal krävs att denne har fått öva upp sin förmåga och känner sig trygg i dessa 
situationer. Läraren har en viktig roll när det gäller elevernas utveckling inom muntlig 
framställning. För att våga tala måste eleven få öva upp sin förmåga utifrån sina 
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förutsättningar, bygga upp självförtroendet och känna att läraren ger stöd utifrån elevens 
behov. Detta kommer till uttryck i Lpf 94:  
 

Läraren skall 
 
utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
 
stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så att eleven 
 
utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga 
 
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
 
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1994:31) 

 
Talet är en väsentlig del av arbetet i skolan, inte bara i svenskämnet utan i alla ämnen. 
Därför är det väldigt viktigt att denna del får stort utrymme, inte minst för dem som 
känner sig otrygga i talsituationer, så att de kan få chans att arbeta upp sin förmåga på 
bästa sätt. Att det inte bara är svenskämnets plikt att ansvara över elevernas 
kommunikativa utveckling kommer till uttryck under rubriken mål att sträva mot i 
ämnet samhällskunskap. Där står det att skolan skall sträva efter att eleven  
 

utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar 
den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.  
(Skolverket, 2000) 

 
Även under rubriken mål att sträva mot i ämnet historia kommer den muntliga delen in i 
bilden, då det står att skolan skall sträva efter att eleven 
 

utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt perspektiv. 
(Skolverket, 2000) 

 
 
Tidigare forskning 
 
Det finns många teoretiska utläggningar i ämnet retorik och det finns många handböcker 
skrivna i ämnet med tips på övningar och tillvägagångssätt för att bli en bra talare. 
Retorikens modell över hur arbetsgången med att framföra ett tal kan gå till är utförligt 
beskriven med analys (intellectio), innehåll (inventio), struktur (dispositio), formulering 
(elocutio), memorering (memoria), framförande (actio/pronuntiatio) och bearbetning 
(emendatio). Även hur vi ska få kontakt med publiken, vilket kroppsspråk vi har och 
vilka hjälpmedel som kan användas finns att läsa om.  
 
Vad gäller retorik kopplat till skolan rör det sig främst om teoretiska utläggningar ur ett 
lärarperspektiv. De bygger på hur läraren kan utforma sin undervisning för att 
tillmötesgå elevernas behov. Det ges också en hel del förslag på olika övningar läraren 
kan använda sig av för att träna upp elevernas muntliga förmåga. Talträning i 
klassrummet, vilket Siv Strömquist (1996) förespråkar, är något som det har forskats 
kring och bygger främst på att eleverna ska känna sig trygga i klassen eller gruppen. 
Bengt Bratt (1992) ger förslag på hur man kan arbeta för att eleverna ska träna upp sin 
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förmåga att redovisa olika uppgifter muntligt. Han har utformat en redovisningstrappa, 
vilken utgörs av olika redovisningsmodeller med stigande svårighetsgrad, som man kan 
låta eleverna arbeta utifrån. På det nedersta steget finner man parallellgruppsredovisning 
och på det översta katederredovisning. 
 
De examensarbeten, med koppling till ämnet retorik, som jag har kommit i kontakt med, 
handlar om hur man genom olika praktiska övningar och metoder kan få elever att våga 
tala. Dock har dessa undersökningar visat på blygsamma resultat i den önskade 
riktningen. Detta beror säkerligen delvis på att det ofta rör sig om undersökningar under 
kortare tidsperioder. Hade undersökningarna gjorts under en längre period hade 
resultaten troligtvis gett mer utslag.  
 
Olga Dysthe (1996) är fil.dr i språkvetenskap och har forskat kring samspelet mellan 
skrivande och samtal i undervisningen. Hennes huvudargument för tillämpningen av 
dialogen i klassrummet är hur viktigt språket är i inlärningsprocessen. Hon pekar på att 
det finns ett nära samband mellan språk och tanke och att språket är en skapande kraft 
vad gäller relationen mellan människor. För att få fram sitt budskap ställer Dysthe det 
monologiska klassrummet mot det dialogiska. Med monologiskt klassrum syftas det på 
vissa sidor av den traditionella klassrumsundervisningen som den är i de flesta länder 
och dialogiskt syftar på utvecklingen i den riktning som Dysthe anser önskvärd. 
Diskussionen kring detta leder vidare in på att det samtalas och skrivs i alla klassrum, 
men att klassrummet inte är dialogiskt förrän det riktar in sig på hur skrivandet och 
samtalet tillämpas för att vara till hjälp vid inlärningssituationer. Medan en monologisk 
undervisning kännetecknas av envägskommunikation innebär den dialogiska att det sker 
ett samspel mellan lärare och elever och även mellan eleverna. Samtalet och skrivandet 
integreras i socialt interaktiva inlärningsmönster, och samspelet mellan dessa är en 
viktig del vad gäller den dialogiska undervisningen. Envägskommunikationen innebär 
att kunskap förmedlas från dem som har den till dem som inte har den. Föreläsning är 
en vanlig form av monologisk undervisning. Vidare går Dysthe in på att dialogen med 
eleverna varit ett ideal inom skolan under en längre tid och att de traditionella 
läxförhören därför till stor del har ersatts av samtalet. Dock menar hon att samtalen ofta 
blir till en monologisk dialog. Till formen är det en dialog mellan lärare och elev, men i 
själva verket är det helt och hållet läraren som styr detta samspel. Det är läraren som 
håller i framställningen och eleven fyller endast ut tomma utrymmen i denna.  
 
Anne Palmér (1999) som är gymnasielärare har skrivit en rapport som handlar om 
vilken syn elever och lärare har på muntlig framställning vad gäller undervisning och 
bedömning av momentet. Utgångspunkten för rapporten är den muntliga delen av 
svenskaprovet som eleverna gör i kurs B på gymnasiet. De centrala frågorna som 
studien behandlar är hur lärare och elever ser på vilken roll muntligheten har i skolan, 
vilken betydelse den muntliga förmågan har vad gäller studier och samhälleligt liv och 
på vilket sätt den värderas i samband med betygssättning i svenskämnet. I sin 
undersökning, vilken hon har gjort i fem olika skolor, kommer Palmér bl.a. fram till att 
de flesta av dessa skolor har en spridd modell vad gäller talundervisning. Det finns 
ingen systematisk talträning, dock har en skola goda erfarenheter av det då metoden har 
använts i C-kursen i svenska. Istället integreras olika slags samtalsträning i helheten och 
talet i dess förberedda form lyfts fram vid enstaka tillfällen. Undersökningen visar också 
att samtal i mindre grupper förekommer på samtliga av de deltagande skolorna, men att 
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tal i helklass, vad gäller både samtal och förberett tal, är vanligare på 
Samhällsvetenskapsprogrammet än på de andra programmen som ingår i 
undersökningen (Bygg-, El-, Industri- och Omsorgsprogrammen). Vidare ger 
undersökningen ingen djupare inblick i hur vare sig samtalen i helklass eller grupper av 
mindre slag går till. Under rubriken vidare forskning skriver Palmér att ”Sist men inte 
minst väcks frågan hur undervisningen i skolan som helhet kan stärka elevernas 
språkutveckling.” (Palmér, 1999:50) Det är delvis på det området jag kommer att rikta 
in mitt arbete. 
 
 
Retoriken i undervisningen 
 
Under medeltiden var retoriken en viktig del i skolans undervisning. Hellspong (1992) 
skriver om att den inte bara var ett moment som ingick i något annat ämne, utan var ett 
eget. Tillsammans med grammatik och dialektik utgjorde retoriken ett tretal, trívium, de 
tre vägarna till kunskap. Eleven lärde sig genom grammatiken att behärska språket, att 
uttrycka sig rätt. Vad gällde dialektiken lärde sig eleven att resonera och tänka 
förnuftigt. Dessa två ämnen stod sedan som grund för elevens fortsatta utveckling inom 
retoriken.  
  
I dagens skola läggs inte samma tyngdpunkt på retoriken. Läroplanerna trycker dock på 
och framhåller betydelsen av den muntliga träningen eleverna bör få i skolans alla 
ämnen. Eleverna bör få chansen att tala ofta och få träning i att tala. Dock är 
verkligheten en annan. Både chansen att tala och att få träning i det uteblir ofta. Ändå 
ska eleverna kunna tala. Detta problem kan leda till att eleverna gör framträdanden som 
inte känns lyckade och därefter bidra till att de får dålig självkänsla och blir avskräckta 
från att tala fler gånger, menar Hellspong.  
 
Om man jämför Sverige med andra länder, exempelvis med USA, som också har en hög 
standard inom kommunikationsteknologi, ser det ut som att svenskarna ser ner på 
talspråket, menar Backlund (1991). I Sverige har vi bara med Muntlig framställning 
som ett moment i svenskämnet, medan elever i USA har Tal som ett eget ämne från 
stadier som kan jämföras med det svenska mellanstadiet och ända upp till 
gymnasienivå. Vidare skriver Backlund att de flesta inom grund- och gymnasieskolan i 
Sverige verkar vara överens om att det, gällande den framtida undervisningen, är viktigt 
att eleverna får träna och utveckla sin muntliga förmåga. Hon tillägger att språkträning 
även enligt läroplanerna är en viktig faktor, speciellt med tanke på kunskapsutveckling. 
Vad gäller frågan vilka som ska leda denna träning i skolan är enigheten enligt 
Backlund stor: ansvaret bör ligga hos alla lärare. Dock är förverkligandet av detta 
bundet med en rad frågor. En av dem är hur en lärare som inte själv har fått någon större 
utbildning på området kommunikation och muntlig framställning ska kunna genomföra 
en sådan träning med sina elever. Läraren måste ha kunskap om hur man kan skapa 
talsituationer som är både trygga och jämställda och behärska fler talstrategier utöver de 
som behövs för undervisning av det egna ämnet. Som lärare förväntas man enligt 
Backlund vara bl.a. föreläsare, samtalsledare, intervjuare och behärska högläsning, vara 
en bra lyssnare och i situationer med talängsliga elever eller elever med någon form av 
talrubbning även vara beteendeterapeut. ”Att alla dessa uppgifter läggs på läraren utan 
att hon/han är förberedd genom en grundlig utbildning är verkligen att kräva det 
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omöjliga” (1991:204), skriver Backlund och ger ett förslag på hur en kurs i Talad 
kommunikation, för blivande gymnasielärare i svenska och som en fortbildningskurs för 
redan utbildade gymnasielärare, skulle kunna se ut:  
 

Praktiska övningar för att systematiskt lära sig de språkliga handlingar (talstrategier) som behövs 
för att uppnå något i olika informella och formella talsituationer. 
 
Olika kommunikationsteorier för att klarlägga villkoren för olika typer av kommunikation och vad 
som krävs för optimal förståelse. 
 
Retorikens teori och historia för att klargöra vilka traditioner som ligger till grund för utarbetandet 
och framförandet av ett tal i vår kultur. Redovisning av retorikens människo-, språk- och 
kunskapssyn. 
 
Argumentationsanalys för att lära sig se argumentationen dels som struktur, dels som en process och 
tillägna sig en förmåga att skapa argument. 
 
Kommunikationens psykologi för att utifrån kunskaper om olika gruppbeteenden och 
personlighetspsykologi lära sig kommunicera i olika situationer. Att lära sig grunderna för 
beteendemodifiering. 
 
Analys av verbala och ickeverbala signaler för att lära sig de olika signalsystemens innehåll och 
effekt på lyssnarna samt deras funktion i olika språkliga sammanhang. (Backlund, 1991:205) 

 
Palmér (1999) skriver att det blir allt fler gymnasieskolor som ger eleverna möjlighet att 
läsa kurser i muntlig framställning och att dessa kurser är populära. De elever som vill 
kan också läsa Svenska C, som är en fördjupningskurs innehållande både skriftlig och 
muntlig kommunikation.  
 
Att den svenska skolan och säkerligen skolor i många andra länder alltid har använt sig 
av en undervisning som är mer kunskaps- och nyttoinriktad än den är inriktad på 
elevernas personlighetsutveckling, är något som Bengt Bratt diskuterar i boken Nya tag 
i skolan (1992). Han menar att de mätbara kunskaperna och färdigheterna har setts som 
överordnade i förhållande till personlighetsutvecklingen. I sin bok gör han ett försök att 
beskriva en undervisning där jämvikten mellan dessa är bättre. En faktor som är 
avgörande vad gäller både inlärning och personlighetsutveckling är elevens språk. Med 
tanke på detta anser Bratt att det bör tas nya tag för att främja elevernas språkutveckling. 
Det som bör göras betonas i främst två punkter. Till att börja med måste den sneda 
fördelningen vad gäller ansvaret för elevernas språkutveckling ändras. I stället för att 
vara något som begränsas till svenskämnet bör ansvaret ligga inom alla 
undervisningsämnen. Det andra som bör förändras är språksynen. Istället för att lägga 
alltför stor vikt vid den formella delen av språket såsom grammatik och språklära bör 
den funktionella språksynen få större utrymme. Båda delarna bör naturligtvis ingå i 
undervisningen, men för elevernas språkutveckling är en aktiv användning av språket 
viktig. 
 
Bratt talar även om elevernas rätt att dagligen få uttrycka och formulera sig med egna 
ord. Detta är viktigt för att eleverna utifrån sina personliga förutsättningar ska kunna 
utvecklas. För att det ska kännas meningsfullt för eleverna att formulera och uttrycka sig 
krävs det att de har någon som intresserat lyssnar på det de har att säga. Elevens 
rättigheter är något som Bratt tar upp:  
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Varje elev måste ha rätt att göra sig hörd utan att skrika och att bli sedd utan åthävor för att få mod 
att tala, att leva och att lära. Därmed blir en av de viktigaste undervisningsmetodiska frågorna hur vi 
kan bygga upp talsituationer där eleverna verkligen lyssnar med intresse på varandra. (Bratt, 
1992:174) 

 
Vidare tar Bratt upp vikten av att använda språket för att inte hämmas vad gäller den 
språkliga utvecklingen och som en följd av detta även i utvecklingen av den personliga 
integriteten. Han nämner också hur viktigt det är för språkutvecklingen att ha en 
språklig självkänsla och känna att det egna språket fungerar på ett bra sätt. Dock 
tillägger han att den språkliga självkänslan även är en ömtålig punkt. Eftersom språk är 
väldigt personligt kan tillrättavisningar och anmärkningar av olika slag leda till att vi 
lätt blir sårade eller känner oss kränkta. Bratt ställer frågan om det någonsin i den 
svenska folkbildningens historia funnits ett område som haft så mycket råd och regler 
som det funnits vad gäller den muntliga träningen. Han undrar även om det utanför 
språket finns något område där människor så lätt har kunnat se fel och brister vad gäller 
sin egen förmåga.  
 
 
Lärarens roll 
 
Enligt styrdokumenten har alla lärare i skolan ansvar för att stödja eleverna i deras 
kommunikativa utveckling. Utifrån detta skriver Siv Strömquist (1996) att det då är 
självklart att alla sorters tillämpning av språk måste få en stor plats i det arbetet som 
skolan bedriver. Att tala och samtala är viktigt på alla stadier i skolan och i alla ämnen. 
För att ge eleverna vana och självförtroende i deras kommunikativa arbete, måste 
läraren därför se till att språkanvändningen tillämpas och är en naturlig del av arbetet i 
skolan. För att eleverna ska kunna utvecklas vad gäller muntlig framställning, dvs. våga 
tala i olika situationer med stigande svårighetsgrad, är det enligt Strömquist även 
nödvändigt att läraren utanför själva arbetet med språkutveckling ger eleverna 
systematisk talträning. 
 
Även Bengt Brodow (1996) tar upp vad läraren kan göra för att på bästa sätt hjälpa och 
stödja sina elever i deras talutveckling. Han menar också att det är viktigt att eleverna 
får talträning och uppmuntran, vilket leder till självförtroende hos dem. Vidare säger 
han att man inte lär sig desto mer genom att före ett muntligt framförande få en teoretisk 
genomgång och efteråt få kritik. Däremot lär man sig något då man känner att man har 
lyckats, att man har framfört det man ville och att publiken blivit intresserade av det 
man sagt. Genom att lyckas i sitt muntliga framförande uppnås inte bara ett stärkt 
självförtroende och en ökad trygghet, det bidrar även till att ge en inlärningseffekt. Har 
man lyckats kan man se tillbaka och minnas situationen med stolthet och samtidigt se på 
det som kan förbättras. Vid ökat självförtroende får eleven helt enkelt bättre 
förutsättningar att utveckla det som varit mindre bra vid muntliga framföranden. Utifrån 
denna diskussion är det viktigt att eleverna lyckas ofta i talsituationer. För att 
möjliggöra detta måste de få tillfälle att framträda ofta och då i situationer med långsamt 
stigande svårighetsgrad.  
 
Brodow diskuterar också att talet inte är en så stor del av undervisningen som det borde 
vara. Han frågar sig om skolan verkligen gynnar talutvecklingen i undervisningen. För 
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att ge eleverna tillfällen att utveckla sitt språk krävs det att man medvetet arbetar för att 
få en språkaktiv undervisning. I strävan efter en sådan undervisning ger Brodow 
följande exempel på hur man som lärare kan arbeta för att ge mer plats för det muntliga. 
 
Läraren kan till att börja med minska på sin egen talade tid för att ge mer talutrymme åt 
eleverna. Som lärare bör man även tänka över hur mycket av det enskilda arbetet eleven 
gör, exempelvis inläsning av texter, som kan göras utanför skolans tid. Att under 
lektionstid ge eleverna tid till att läsa böcker som de själva har valt är bra för att ge 
eleverna avspänning och lugn samtidigt som det ger läraren tid till att ha individuella 
samtal med eleverna, men tid till detta bör enligt Brodow avsättas med måtta. Arbeten 
som eleverna påbörjat i skolan, exempelvis utkast till en text eller bearbetningar av en 
text, kan färdigställas utanför lektionstid. Uppgifter som eleverna vanligtvis arbetar 
enskilt med kan istället göras i par. Då får eleverna tillfälle att arbeta muntligt i form av 
planering och utredning av uppgiften samt genom att argumentera olika frågor i 
samband med uppgiften. Dessutom får eleven på det här sättet även använda olika 
facktermer muntligt och nöta in dem på ett bra sätt. Att samtala kring litterära texter i 
grupp är också ett tillfälle att ta till vara på för att ge utrymme åt talet, liksom att ha 
responssamtal vid skrivning av texter. En annan sak läraren kan göra är att låta eleverna 
läsa upp texter istället för att som i vanliga fall göra det själv. Gruppdiskussioner av 
olika slag är något Brodow förespråkar och menar att kortare diskussioner kan läggas in 
ofta vid arbeten i helklass. Något som också kan bidra till att ge eleverna mer 
talutrymme är att i alla undervisningsämnen lägga in regelbundna inslag av 
improvisationer och rollspel då eleverna får arbeta muntligt. Eleverna kan även bilda 
läxläsningslag, där de förhör varandra och diskuterar olika uppgifter de fått.  
 
Att allt detta inte kan uppnås på samma gång och att det kanske inte ens är något man 
vill sträva mot då arbetsformer av andra slag kan vara att föredra, konstaterar Brodow. 
Det huvudsakliga är att läraren känner till problemet att eleverna har ett alldeles för litet 
talutrymme i skolan.  
 
Vidare menar Brodow att det åligger planeringskonferenserna i både grund- och 
gymnasieskolan att arbeta fram en träningsgång vilken ska ta hänsyn till såväl 
utbildningsmålen som mognadsgraden hos eleverna. Man bör föreskriva olika 
talsituationer i vilka eleverna måste delta både som aktiva åhörare och som talare. 
Därtill måste lärarna i alla ämnen ge eleverna möjlighet till många talsituationer med 
ökande krav. 
 
 
Talträning 
 
I Strömquist (1996) diskuteras hur man med utgångspunkt i den klassiska retoriken 
skulle kunna lära eleverna att bli duktiga talare. Man konstaterar dock att det krävs mer 
än bara en teoretisk bakgrund för att eleverna ska lära sig konsten att tala. Trygghet är 
ett nyckelord i sammanhanget. Det är viktigt att eleven känner sig trygg i sin klass. 
Därtill är det en förutsättning att eleverna vill försöka lära sig att bli goda talare och går 
med på ett genomförande av talträning. Detta är viktigt eftersom de först därefter kan få 
vanan att tala och självförtroendet, som bådadera utgör den kommunikativa grunden. 
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Vidare skriver Strömquist att hon tror det är viktigt att man använder sig av systematisk 
arbetsgång innehållande olika sorters muntliga övningar, vilka tar hänsyn till elevernas 
trygghetsbehov och är omväxlande för att stimulera eleverna till lusten att tala. Att öva 
sig att tala är viktigt för att eleven tillslut ska känna att självförtroendet och tryggheten 
ökar vid muntliga framföranden. 
  
Bratt (1992) tar också upp ämnet talträning till diskussion. Han riktar kritik mot att det i 
handledningar för talare finns regler som även vana talare måste uppleva som 
orealistiska. Enligt dessa uppmanas den som talar att främst se till den yttre formen av 
framförandet och till sig som person i form av uppträdande, språk och kroppsspråk, 
istället för att rikta uppmärksamheten mot själva ämnet och åhörarna. Förr brukade 
skolorna använda sig av iakttagelsescheman som delades ut innan någon skulle hålla ett 
framförande i klassen. Dessa scheman innehöll tio till femton punkter, som klassen 
kunde använda sig av för att observera den som skulle tala. Den här situationen 
medförde att många elever sjukskrev sig för att slippa undan. Träning av det här slaget 
kan fungera för talare som nått upp till en viss nivå, men är inte att föredra för dem som 
ännu inte har hunnit utvecklas i någon högre grad utan fortfarande måste få mycket 
träning för att bli av med hämningar av olika slag. Bratt anser att olika sorters talträning 
bör ingå i lärarutbildningarna och i skolan och att eleverna bör utbildas till talare i fler 
ämnen utöver svenskan. Han menar också att läraren härmed noggrant måste se till den 
enskilda eleven och dennes behov gällande den personliga frigörelsen, dvs. elevens 
utveckling mot ett bra självförtroende och att vid olika talsituationer känna 
berättarglädje. 
 
Vidare skriver Bratt om det pedagogiska missgreppet, att tvinga en elev till att mot sin 
vilja framföra något muntligt, vilket exempelvis gjort att elever hoppat av skolan då de 
upplevt obehag och tvång i talsituationer de inte känt sig mogna inför. Utifrån detta går 
Bratt vidare in på att svensklärare är medvetna om detta och säkerligen gör det de kan 
för att lösa problemet, men frågar sig hur de övriga lärarna handskas med detta. Här bör 
det finnas riktlinjer som är gemensamma för alla lärare, eftersom eleverna redovisar och 
håller föredrag i andra ämnen än svenska. Han fortsätter att diskutera problemet och 
menar att dessa riktlinjer, som lärarna tillsammans bör enas om, behövs för att alla ska 
veta hur den muntliga träningen ska gå till och speciellt för att alla ska veta hur man bör 
gå tillväga vad gäller arbetet med den muntliga redovisningen.  
 
 
Talängslan 
 
De flesta som skriver kring ämnet retorik tar upp ämnet talängslan. Det är ett område 
som är starkt förknippat med olika former av det muntliga framförandet. Strömquist 
(1996) skriver att det är många som känner oro när de ska tala inför andra. Själva ordet 
talängslan syftar på två olika saker. För det första kan det stå för att personen känner en 
allmän rädsla och ångest för att tala inför åhörare eller bara för att säga något 
exempelvis i klassrummet när många hör på. För det andra kan det innebära att 
personen i fråga känner en väldigt stark motvilja till att tala offentligt. Även Hellspong 
(1992) tar upp ämnet och beskriver vad som kan vara en orsak till att man känner 
talängslan. Vid ett framförande skiljer sig personen från gruppen och dess gemenskap. 
Uppmärksamheten riktas inte bara mot det personen talar om utan också mot personen. 
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Detta kan många uppleva som en skrämmande situation. Förklaringen till 
obehagskänslan antas ha en koppling mellan den bild vi har av oss själva och hur vi tror 
att andra uppfattar oss.  
 
Bo-Arne Skiöld, som är f.d. metodiklektor i svenska vid Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm, skriver om tysthet som varningssignal och handikapp (Skiöld, 1992). Han 
har genom att arbeta med människor, både barn och vuxna, som är talängsliga lärt sig 
att det är viktigt, i synnerhet för lärare, att uppfatta och vara medveten om det budskap 
som tystnaden kan innebära.  
 
Vidare ställer Skiöld de två ytterlighetsgrupperna, talföra och tystlåtna, mot varandra 
och skriver om deras roller i gruppsammanhang. Om de talföra får frågan varför de talar 
så mycket erhåller man svar som att det kan bero på att man är engagerad i ämnet, att 
man har ett livligt temperament eller på oförmåga att under en längre stund klara av 
tystnad, eftersom den uppfattas som besvärlig på något sätt. Förklaringar av mer negativ 
karaktär såsom att man talar mycket för att man är självupptagen, dominant och 
okänslig som person och inte klarar av att lyssna på andra ges också. Många av de 
talföra värderar sitt beteende negativt. Skiöld säger att det är få som är medvetna om att 
deras verbala aktivitet inte alltid är något som omgivningen reagerar negativt på och att 
attityden de har kan bero på att det är brist på handling hos de övriga i gruppen.  
 
De som är tystlåtna brukar också ha skäl för detta. Olika orsaker som kan ligga till 
grund för detta kan vara att ämnet som diskuteras upplevs som ointressant, att man inte 
har synpunkter och kunskap i ämnet, att man har svårt för att komma in i gruppen eller i 
det arbetet som ska göras eller att man känner sig underlägsen inför övriga i gruppen. 
Ytterligare orsaker till tystlåtenhet är blyghet, samt att personen känner en rädsla för att 
göra bort sig, att bli förlöjligad eller utskrattad. Att göra bort sig är något som de flesta 
människor är mest rädda för vad gäller offentliga situationer. Detta, menar Skiöld, gäller 
inte bara oerfarna utan även professionella talare som exempelvis lärare. Mest akut blir 
rädslan för att göra bort sig då man ska göra ett framträdande inför de egna kollegorna. 
Det uppfattas vara den svåraste talsituationen av alla och därför är det, menar Skiöld, 
tankeväckande, eftersom det är i den situationen våra elever befinner sig i, dvs. en 
situation vi vuxna undviker så långt det är möjligt.  
 
Vidare skriver Skiöld att liksom de mer talföra värderar även de tystlåtna sitt 
uppträdande och kan ha dåligt samvete över att de inte är så aktiva som de anser att de 
borde vara i gruppen. Medan de talföra riktar sin kritik mot den egna aktiviteten riktar 
de tystlåtna sin mot sig själv: mot den egna personen. Båda av dessa grupper får betala 
ett pris för den roll de har i ett gruppsammanhang, menar Skiöld, och att den talföres 
pris är det dåliga samvete han känner då han uppfattar sig som alltför aktiv och 
dominant. Det är inte många som är medvetna om att talförheten kan ha uppkommit av 
att personen har låg tystnadstolerans och därför valt att inta en clownroll. Tystnaden 
eller spänningen i en grupp känns helt enkelt pressande för personen som då väljer att 
bryta den. Genom denna clownroll undviker man att bli utskrattad; skratten sker på de 
egna villkoren. Det är en positiv situation ända tills personen menar allvar och inte blir 
tagen därefter.  
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Den tystlåtne får också betala ett pris. Enligt Skiöld är tystnad det effektivaste försvaret 
för en människa som känner sig hotad. Genom att vara tyst avslöjar man inte att man är 
osäker och blir ej heller attackerad, vilket kan verka bra. Så är det dock inte i 
verkligheten. Den som är tyst och passiv i en grupp kan ha en destruktiv inverkan på 
denna, speciellt om det är en ny grupp och gruppdeltagarna inte är bekanta med 
varandra. Den som är tystlåten vill inte visa sin osäkerhet utan låter den förbli dold inför 
de övriga i gruppen och tar istället på sig en mask som är kylig och likgiltig, åtminstone 
kan personen bli tolkad på det sättet av övriga i gruppen. Vissa gånger kan den tystlåtne 
och dennes attityd även tolkas som avståndstagande och kritik, vilket inte underlättar 
arbetet i en grupp. Klimatet i gruppen känns inte särskilt varmt i sådana situationer. 
Utöver detta kan den tystlåtne få betala ett ännu högre pris, menar Skiöld. Eftersom vårt 
tal är det främsta sättet på vilket vi kan visa vår existens, kan den som är tystlåten 
upphöra att finnas till både för och i gruppen. Gruppmedlemmar som hela tiden måste 
försöka att få igång den tystlåtne tröttnar tillslut och övergår istället till att nonchalera 
personen. Härmed har den tystlåtne slutat att existera för de andra i gruppen, vilket 
måste kännas plågsamt för denne, trots att det även är självförvållat.  
 
Att känna till dessa gruppdynamiska mekanismer är viktigt då man arbetar som lärare, 
menar Skiöld. Det är också viktigt att veta att det redan under första gången en grupp 
träffas kan bli bestämt vilka positioner de olika medlemmarna får. Med tanke på detta 
måste läraren se till att låta varje elev få uttrycka sig muntligt så snabbt det är möjligt. 
Det är viktigt att var och en får göra sig hörd för att få sin existens erkänd och bli 
bekräftad identitetsmässigt. Att vara passiv i en grupp, vare sig det handlar om 
påtvingad eller frivillig passivitet, mår man inte bra av. Därför är det, enligt Skiöld, 
viktigt att alla som arbetar med en grupp av människor, kanske i synnerhet lärare, övar 
sig att se och läsa av de olika signalerna som kan finnas i gruppsammanhang.  
  
 
Bristande självsäkerhet 
 
Att ha bristande självsäkerhet är något som likt talängslan kan försvåra en talsituation. 
Natalie Rogers (1985) skriver om att våga tala och tar i samband med detta upp hur 
bristande självsäkerhet kan försvåra en talsituation. Om man har svårt för att ta 
ställning, uttrycka och stå för sin egen uppfattning och på andra sätt hävda sig, kan det 
ha sin förklaring i att man som barn inte haft tillåtelse att tycka på något annat sätt än 
det som föräldrar, lärare eller kamrater ansåg vara rätt och riktigt. De som har dessa 
svårigheter och känner att de inte har rätt att uttrycka det de tycker och tänker är därför 
rädda för att göra ett offentligt framträdande. I olika situationer där man bör kunna 
hävda sig kan det bli problematiskt för någon som har bristande självsäkerhet. Det kan 
bl.a. visa sig i att personen inte vet vad han/hon tycker i en fråga, anser att det han/hon 
tycker är helt felaktigt eller att personen utrycker sig på ett sätt som är självförnedrande. 
Under ett framträdande kan personen försöka skydda sig själv från att bli kritiserad 
genom att använda sig av sådana självförnedrande fraser och från början sätta sig själv i 
underläge. Som exempel kan personen inleda ett tal med att tala om för publiken att de 
antagligen inte kommer att tycka att det som ska sägas är intressant, att de säkert hört 
något liknande förut eller genom att klargöra att det inte har funnits så mycket tid till att 
förbereda talet.  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar 
undervisningen i muntlig framställning.  
 
 
Metod  
 
Undersökningspersoner 
 
De som ingick i undersökningen är elever som går första året på gymnasiet. Jag valde 
att koncentrera mig till förstaårseleverna då jag anser att det är speciellt viktigt att 
lärarna ser till deras behov eftersom de är nya på gymnasiet, har ny klass, nya lärare, 
helt enkelt upplever en ny situation och miljö. Det är viktigt att de känner sig så trygga 
som möjligt vid talsituationer, får träna sig i att tala och får stöd i sin kommunikativa 
utveckling i skolans alla ämnen. Följande frågor har varit centrala: Hur uppfattar 
eleverna att de får möjlighet att arbeta upp sin muntliga förmåga? Hur uppfattar 
eleverna att lärarna ser till deras enskilda behov och ger dem stöd? Är eleverna nöjda 
eller skulle de vilja ha det på något annat sätt? För att undersöka vad eleverna tycker 
och tänker har jag intervjuat nio elever ur en samhällsklass på gymnasiet.  
 
Urvalet av försökspersoner har skett genom att en del har anmält sig frivilligt till att 
delta i undersökningen och en del blivit tillfrågade av mig. Genom detta har det blivit en 
undersökningsgrupp som jag inte kunnat ha några föreställningar om och förvänta mig 
ett speciellt resultat av. Hade jag exempelvis baserat mitt urval på att bara välja de 
elever som talar gärna eller ogärna hade jag kunnat bli styrd av hur jag trodde att de 
skulle svara på intervjufrågorna. Mitt arbete omfattar hur elever uppfattar 
undervisningen i muntlig framställning i skolan, vare sig de har lätt för att tala eller inte.  
 
Deltagandet i undersökningen har varit anonymt och eleverna har blivit försäkrade om 
att de bandinspelningar som har gjorts under intervjutillfällena endast varit till för att 
förenkla mitt arbete och att det bara är jag som kommer att ta del av dem. I bilaga 2 där 
intervjuerna presenteras nämns eleverna som elev 1, elev 2 osv. Intervjuerna är även 
gjorda i den numrerade följden. 
 
Intervjuerna genomfördes under den fem veckor långa VFU periodens sista vecka.  
 
 
Fenomenologisk utgångspunkt 
 
Lind (2000) skriver om fenomenologin, vilket är ett vetenskapligt förhållningssätt, som 
betonar att den största källan i samband med kunskap om den verkliga världen är att 
befinna sig i den och att uppleva den. Till en början var fenomenologin inriktad mot det 
omedvetna och oreflekterade, mot sätt att uppfatta som var essentiella och genuina. 
Fenomenologerna sökte efter vad som sammanfattar olika fenomen och byggde denna 
sammanfattning på hur världen runt omkring uppfattas, istället för att rikta in sig på att 
se hur den egentligen är. Vidare skriver Lind att fenomenologin av idag har förändrats. 
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Numera kan man göra en åtskillnad mellan vad och hur något uppfattas och se att det 
finns en mångfald av uppfattningar, att det finns likheter och skillnader i sätt att 
uppfatta. Centralt i fenomenologins tankegångar är de känslor, handlingsintentioner och 
föreställningar som människor uttrycker. Vetenskapligt sett blir de beskrivningar som 
en person ger av upplevelsen av sin omvärld sanna. Då en människa uppfattar ett 
fenomen antas hon ge innehåll i den relation som finns mellan henne själv och 
omvärlden. När vi uppfattar något skapar vi mening och det är det grundläggande sättet 
på vilket vår omvärld kan gestaltas. Även då vi resonerar eller utför något så utgår vi 
från våra uppfattningar.  
 
Frågeställningarna i mitt arbete utgår från fenomenologin och dess tankegångar, 
eftersom jag har undersökt hur eleverna uppfattar sin omvärld.  
 
 
Intervjun som metod 
 
Jag har valt att arbeta med intervju som informationshämtande metod då jag anser att 
jag får ut mest relevant information genom detta sätt. Eftersom jag ville undersöka hur 
eleverna uppfattar arbetet med muntlig framställning, ansåg jag att den kvalitativa 
forskningsintervjun var den metod som passade bäst. Kvale (1997) tar upp olika 
aspekter av denna metod och skriver att:  
 

Syftet med den här behandlade kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. (Kvale, 1997:35) 

 
Intervjupersonens livsvärld och relationen till denna är det centrala ämnet för den 
kvalitativa forskningsintervjun och att beskriva och förstå de teman som personen 
upplever och förhåller sig till är syftet. Vidare skriver Kvale att den kvalitativa 
forskningsintervjun är ämnesorienterad, dvs. den utförs genom att två personer samtalar 
kring ett ämne som intresserar dem båda.  
  
För att utforma intervjufrågor har jag använt mig av Patel och Davidson (2003). Vad 
gäller kvalitativa intervjuer har de ofta en låg grad av standardisering, vilket innebär att 
den som blir intervjuad får utrymme att svara på frågorna med egna ord, till skillnad 
från att få fasta svarsalternativ vilket gäller vid hög grad av standardisering. Intervjuerna 
som är gjorda i denna undersökning har en låg grad av standardisering och är ställda 
med en hög grad av strukturering, vilket betyder att frågorna är ställda i en bestämd 
ordning. En intervju eller enkät inleds och avslutas vanligtvis med frågor som är 
neutrala. Vi kan genom en neutral inledning få de bakgrundsvariabler som är viktiga. 
Genom den neutrala avslutningen ges utrymme för kommentarer eller tillägg av sådant 
som kan vara betydelsefullt, men inte kommit med i någon fråga. De egentliga 
frågorna, dvs. de som rör arbetets frågeställning, kommer mellan inledning och 
avslutning. Utifrån denna utformning går intervjuns första fyra frågor in på hur eleven 
känner sig som talare och hur han/hon uppfattar talsituationer, dels för att ge en 
bakgrundsbild av hur eleven uppfattar sig själv som talare och dels eftersom det är 
viktigt att elevens situation och behov fokuseras och att arbetet med muntlig 
framställning utgår därifrån. De därefter följande nio frågorna är de som rör själva 
frågeställningarna i mitt arbete. De går in på sådant som behandlar hur eleverna 
uppfattar den muntliga framställningen i undervisningen och hur de uppfattar att olika 
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lärare arbetar med momentet. Intervjun avslutas med att ge utrymme för kommentarer 
och tillägg.  
 
Enligt Patel och Davidson ska man, vilket jag i min undersökning så långt det varit 
möjligt har tagit fasta på, vid formuleringen av frågor tänka på att undvika frågor som är 
långa, ledande, innehåller negationer, dubbelfrågor, är förutsättande frågor samt frågor 
som inleds med varför. Genom att fråga varför kan det vid öppna svar bli 
kategoriseringsproblem, vilket kan leda till att information går förlorad. Dock är det bra 
att använda varför för att följa upp en fråga. Vad gäller förutsättande frågor har jag i 
efterhand upptäckt att en fråga är av den karaktären. Den formuleras på det sätt att det 
tas för givet att eleverna uppfattar att de får talträning. Dock har det inte varit till något 
problem under intervjun. De flesta av mina frågor inleds med hur eller upplever och 
varför har jag endast använt för att följa upp en fråga. Vidare måste frågorna vara 
tydliga så att den som ska svara förstår innehållet och uppfattar frågan rätt. Det man bör 
tänka på är att undvika svåra och främmande ord, fackuttryck, ord och uttryck som är 
värdeladdade och speglar den egna uppfattningen, ord och uttryck som är oklara och 
tvetydiga samt frekvensord som exempelvis ibland och ofta. Jag har använt mig av ett 
enkelt språk när jag utformat intervjufrågorna och tänkt på att inte låta mina egna åsikter 
spegla sig i frågorna. Dock har ordet ofta använts vid formuleringen av en fråga då det 
inte gick att utelämna.  
 
För att förbereda intervjun bör man enligt Patel och Davidson ställa sig några frågor. 
Till att börja med måste frågornas innehåll ställas mot och täcka alla aspekter vi har i 
arbetets frågeställning. Vi måste se om alla delområden har blivit behandlade och om 
sekvensen av delområden är lämplig. Därefter bör vi titta närmare på frågorna. Är alla 
frågor nödvändiga att ha med eller finns det sådana som är med för att de kan vara bra 
att ha med? Den sortens frågor bör man ta bort eftersom alltför många frågor gör att det 
blir tröttsamt för den som ska svara. Vad gäller frågorna bör vi också granska 
formuleringarna för att se att de inte går att missuppfatta. Det som vi tycker är självklart 
behöver inte vara självklart för den som ska bli intervjuad. För att kritiskt kunna granska 
frågorna måste vi försöka bortse från den kunskap vi har kring ämnet eller be någon 
annan se på dem. Tillsist måste vi tänka på om frågorna fungerar för de personer som 
ska besvara dem och om de ger den information som var menad. För att få en 
uppfattning om detta bör man göra pilotstudier. Då ges en möjlighet att ändra i det som 
inte fungerar så att den riktiga undersökningen går så bra som det är möjligt. 
   
Förberedelserna som beskrivs ovan har jag i möjligaste mån följt i min undersökning. 
De frågor som i intervjuformuläret fungerar som de egentliga frågorna täcker 
frågeställningarna i mitt syfte, alla delområden har blivit behandlade och jag anser att 
sekvensen av dessa är lämplig. Efter att ha gått igenom frågorna har jag med tanke på 
hur relevanta de egentligen är för undersökningen tagit bort en del innan jag börjat med 
intervjuerna. Jag har även granskat frågeformuleringarna för att försöka undvika 
missuppfattningar. Frågorna har därtill blivit lästa av min handledare. Eftersom tiden 
var knapp från det att intervjuformuläret var färdigt tills det att VFU perioden var slut 
hade jag inte tid till att utföra någon pilotstudie.  
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Material 
 
Vid intervjuerna har jag använt mig av ett frågeformulär, se Bilaga 1. 
 
 
Genomförande 
 
Enligt Kvale (1997) är det vanligaste sättet att registrera en intervju att använda 
bandspelare. Övriga sätt att registrera dem kan vara med hjälp av videobandspelare, 
anteckningar eller genom minnet. Den som intervjuar kan vid en inspelning med 
bandspelare koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun och senare gå tillbaka 
för att lyssna på exempelvis ord, tonfall, pauser och annat av betydelse. Jag har valt att 
använda mig av bandinspelning vid intervjuerna. 
 
Eleverna intervjuades en åt gången i ett grupprum på skolan. Den första intervjun som 
genomfördes fungerade som en slags pilotstudie, även om så inte var meningen från 
början. Under det tillfället hade jag nämligen inte någon bandspelare men ville ändå 
komma igång med arbetet. Därför genomfördes en intervju där jag antecknade svaren. 
Följden av detta blev att jag inte hann skriva ned allt som sades, speciellt om det kom 
följdsvar eller blev följdfrågor. Jag märkte även att vissa frågor inte alls hade fått något 
svar nedtecknat. Efteråt fick jag inte tillfälle att göra en bandinspelning med samma elev 
p.g.a. tidsbrist och intervjun med denna elev finns därför inte med. Intervjusituationen 
fick mig att fundera över metoden att skriva ned intervjusvaren och hur mycket man kan 
gå miste om när det som sägs inte spelas in. 
 
Innan vi började intervjun fick eleven tillfälle att läsa igenom frågorna, vilket en del av 
eleverna valde att göra. Detta lät jag dem göra för att stilla eventuell nervositet och ge 
dem tid att förbereda sig något. Några av eleverna verkade nämligen nervösa då de kom 
in i rummet och såg att jag använde mig av en bandspelare. Ingen bad om någon 
förklaring gällande någonting i frågorna. Under själva intervjun kom det däremot upp 
sådant som behövde förklaras närmare.  
 
Vid intervjuerna har formuläret med intervjufrågor varit utgångspunkt. Dock har jag 
valt att presentera intervjuerna i form av tre områden som frågorna kan delas upp i (se 
Bilaga 2). Det första området är hur eleven uppfattar sig själv som talare och hur 
talsituationer upplevs. Det andra området presenterar hur eleverna uppfattar den 
muntliga framställningen i undervisningen och hur de uppfattar att olika lärare arbetar 
med momentet. Det tredje området sammanfattar hur de skulle vilja att man arbetar med 
muntlig framställning, om de är nöjda eller om de skulle vilja ha det på något annat sätt. 
 
 
Resultat 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar 
undervisningen i muntlig framställning. Hur uppfattar eleverna att de får möjlighet att 
arbeta upp sin muntliga förmåga? Och hur uppfattar de att lärarna ser till deras enskilda 
behov och ger dem stöd? Är eleverna nöjda eller skulle de vilja ha det på något annat 
sätt? Utifrån dessa frågor har jag i resultatet sammanfattat hur eleverna svarat på detta i 
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intervjuerna. I bilaga 2 finns intervjuerna presenterade elev för elev. Dessa 
presentationer är sammanfattningar av det materialet som finns inspelat på band. 
Resultatet nedan är disponerat genom att det direkt under varje fråga finns en 
sammanfattning i kursiverad stil som därefter följs av en mer ingående text.  
 
 
Hur uppfattar eleverna att de får möjlighet att arbeta upp sin muntliga förmåga?  
 
Utifrån intervjuerna kan man se att större antalet elever uppfattar att de får möjlighet 
att arbeta upp sin muntliga förmåga på gymnasiet. De flesta uppfattar att de får 
talträning på gymnasiet och anser att de inte fått någon träning under högstadietiden. 
Att arbeta med muntligt framställning i grupp föredrar större antalet elever att göra 
och enligt intervjuerna får de också arbeta mycket i grupp i de flesta ämnen. Ungefär 
hälften av eleverna uppfattar att lärarna tänker på att bygga upp talsituationer som 
utgår från deras nivå i ämnet svenska. 
 
Sju av de intervjuade eleverna anser att de får öva sig i att tala på gymnasiet. En av de 
elever som inte anser sig få någon övning i att tala på gymnasiet säger att han fått en bra 
grund att stå på från högstadietiden och tycker att han har nytta av det nu. Av de nio 
eleverna som blivit intervjuade är han den enda som säger att han genom att ha fått öva 
sig i att tala under högstadietiden fått en bra grund att stå på. Två av eleverna har inte 
gett något svar på frågan hur det var under högstadietiden. Bland de övriga sex som gett 
svar på hur det var under högstadietiden svarar en att hon upplever att hon har fått öva 
sig i att tala i form av mycket redovisningar under den tiden, men att det i övrigt inte 
funnits någon form av talövningar. En av eleverna svarar att de fått öva sig i att tala en 
gång under högstadietiden och att det var i sjuan. Tre av eleverna anser att de inte fått 
öva sig alls i att tala under högstadietiden och en antyder att det skett på högstadiet och 
säger att det sker mer regelbundet på gymnasiet. 
 
Vad gäller muntligt arbete säger fem av de intervjuade eleverna att de ofta får arbeta i 
grupp i de flesta av skolans ämnen. Av de övriga fyra anser två att de får arbeta i grupp i 
svenskan och de övriga två säger mer allmänt att de i vissa ämnen får arbeta i grupp. 
Sex av de intervjuade eleverna har även svarat att de helst talar i grupp. 
 
På frågan om eleverna upplever att lärarna tänker på att bygga upp talsituationer som 
utgår från elevernas nivå svarar fyra av eleverna att lärarna tänker på det i ämnet 
svenska. En elev svarar rakt nej och menar att de fått börja redovisa på en gång, men att 
de då gjort det i grupp. Utöver svenskan nämns även engelska, samhällskunskap och 
historia som de ämnen där eleverna anser att lärarna bygger upp talsituationer utifrån 
deras nivå. De ämnen där eleverna upplever att lärarna inte bygger upp talsituationer 
som utgår från deras nivå är engelska, italienska, naturkunskap och samhällskunskap. 
 
En av de intervjuade säger att de i svenskan har fått sitta i grupper och öva sig att tala, 
men att det inte är så i andra ämnen. Hon nämner att de i ämnet samhällskunskap inte 
får öva sig utan går upp och redovisar på en gång och när de redovisar i olika ämnen gör 
de det i helklass utan att först ha gjort det i mindre grupper. 
 



 

 16

I samhälls och historia säger en elev att de haft mycket redovisningar och att hon redan 
någon dag efter att hon började skolan, fick ställa sig och redovisa inför hela klassen i 
ett av dessa ämnen. Det upplevde hon som väldigt nervöst eftersom hon knappt hade 
pratat med någon i klassen.  
 
 
Hur uppfattar eleverna att lärarna ser till deras enskilda behov och ger dem stöd?  
 
Ingen av de nio eleverna har blivit personligt tillfrågade av en lärare hur de upplever 
att tala inför klassen på gymnasiet. Man kan sammanfatta svaret på frågan genom att 
säga att eleverna inte uppfattar att det ses till deras enskilda behov i någon vidare 
bemärkelse.  
 
Åtta av de intervjuade eleverna har aldrig blivit personligt tillfrågade av en lärare hur de 
upplever att tala inför klassen. En säger att hon fått frågan under ett utvecklingssamtal 
på högstadiet och tillägger att frågan kanske kommer under utvecklingssamtal även på 
gymnasiet.  
 
Fem av eleverna nämner att frågan, hur de upplever att tala inför klassen, har ställts i 
helklass och några tillägger att det kanske inte är lämpligt att ställa frågan i den 
situationen.   
 
En av eleverna, som aldrig blivit personligt tillfrågad vad gäller upplevelsen av att tala 
inför klassen, berättar att hon själv en gång talat om för läraren att hon upplevt det som 
obehagligt och då fick välja att redovisa på annat sätt än muntligt.    
 
En av eleverna säger att hon inte upplever att läraren utgår från den nivå hon 
personligen befinner sig på och menar att lärarna säger att alla ska redovisa på samma 
sätt. 
 
 
Är eleverna nöjda eller skulle de vilja ha det på något annat sätt? 
 
Det är lite spridda meningar kring denna fråga. Ungefär hälften av de intervjuade är 
nöjda med den talträning de får i skolan. Några av dem som inte är nöjda med 
talträningen ger förslag på hur det skulle kunna bli bättre. Att det är viktigt att kunna 
tala och att de som anser det vara jobbigt att tala får övning är det ett antal elever som 
uttalar sig om. 
 
Fem av de nio eleverna tycker att de får tillräcklig träning i att tala på gymnasiet. En av 
dessa tillägger dock att hon skulle vilja att träningen innebar mer övning i form av att 
man diskuterade och pratade lite mer. De övriga fyra eleverna är inte riktigt nöjda med 
talträningen på gymnasiet. En är tveksam till om det är tillräckligt, en tycker inte att det 
är tillräckligt, en antyder otillräckligheten med en jämförelse om att det var mer träning 
på högstadiet och den sista svarar att hon skulle vilja ha mer. 
 
Av de fyra som inte är riktigt nöjda ger tre sina önskningar om hur de skulle vilja få 
träning i skolan. Två av dessa har liknande förslag på hur det skulle kunna gå till. De 
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skulle vilja att det var mer redovisningar i små grupper och att det skedde stegvis med 
större publik. Den ena av dessa två elever skulle även vilja att man talade oftare och 
den andra nämner att hon skulle vilja ha träning i form av övningar. Den tredje eleven, 
vilken känner sig lugn när han talar inför klassen, tycker att det skulle vara bra om 
övning i att tala skulle vara ett delmoment i exempelvis svenskämnet, så att de som inte 
har någon tidigare grund att stå på får den på gymnasiet och att de som redan känner sig 
trygga får bygga vidare och utvecklas. De övriga tre eleverna, som inte anser sig få 
tillräcklig träning i att tala, tycker att det är jobbigt och/eller nervöst att tala inför 
klassen. 
 
Tre av de eleverna som inte riktigt är nöjda med talträningen nämner också vikten av att 
de som på något sätt tycker att det är jobbigt att tala får övning. En av dem som anser 
sig få tillräcklig träning i att tala nämner också detta. Hon säger att talträningen ligger i 
svenskämnet och att hon skulle vilja att man fick träning i övriga ämnen också eftersom 
det finns de som är rädda och inte vill tala. 
 
Fyra av eleverna talar även om att det är viktigt att kunna tala. En säger att man behöver 
det även utanför skolan, två talar om att det är bra inför framtiden och en talar om att det 
är viktigt att öva sig i att tala för att få social kompetens. Av dessa fyra är det en som 
anser sig få tillräcklig träning i att tala. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som diskuteras i samband med en 
forskningsstudie. Patel och Davidson (2003) beskriver begreppen på detta sätt:  
 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god 
validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god 
reliabilitet (Patel och Davidson, 2003:98). 

 
Validiteten handlar alltså om hur det vi avser att undersöka och det vi verkligen 
undersöker överensstämmer med varandra. Vad gäller kvalitativa och kvantitativa 
studier så skiljer sig validitetsbeteckningen något. I en kvantitativ studie handlar 
validiteten om att rätt företeelse studeras. Detta kan stärkas genom att man har en god 
teoriunderbyggnad, att man är noggrann vid mätningen (insamlingen av information) 
och har bra instrument (exempelvis frågeformulär). I en kvalitativ studie däremot riktar 
man in sig på att tolka och förstå betydelsen av livsvärlden, beskriva olika uppfattningar 
eller en kultur av något slag. Därför betecknar validiteten hela forskningsprocessen i en 
kvalitativ studie.  
 
Beteckningen av reliabilitet skiljer sig också mellan kvalitativa och kvantitativa studier. 
Patel och Davidson ger en intervjusituation som exempel på detta. Om en person blir 
intervjuad vid flera tillfällen och får samma fråga men ger olika svar skulle detta var ett 
tecken på låg reliabilitet i en kvantitativ studie, vilket det inte behöver vara ett tecken på 
gällande en kvalitativ studie. Det kan helt enkelt vara så att personen i fråga har ändrat 
uppfattning eller att stämningsläget inte är detsamma vid de olika tillfällena. Istället bör 
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reliabiliteten i en kvalitativ studie riktas mot den unika situation som infinner sig vid 
undersökningstillfällena. Har frågan lyckats få fram det unika i situationen och att det 
visar sig i varierande svar så är det av större vikt än att alltid få samma svar. Mot denna 
bakgrund menar Patel och Davidson att reliabiliteten närmar sig validiteten vad gäller 
kvalitativa undersökningar och att begreppet reliabilitet därför sällan används utan ger 
validitetsbegreppet en större betydelse.  
 
Jag har fått svar på mitt syfte, dock är det vissa saker som spelat in och gjort att jag inte 
fått fram en så fullkomlig bild som jag önskat. 
 
I efterhand kan jag tycka att frågorna är lite för allmänna i dess karaktär och att de hade 
kunnat gå in lite mer på djupet. Första frågan borde kanske ha varit mer specifik, 
eftersom det verkar som att den blivit uppfattad olika. En del har svarat på den med 
syftning till att redovisa inför klassen, medan andra har förstått innebörden som att tala i 
en mer allmän diskussion i klassen. Jag märker att jag i vissa fall i allt för stor 
utsträckning har fått förklara hur jag menar med olika frågor. Detta kan ha medfört att 
vissa förstått frågan olika.  
 
När man intervjuar någon så är det lätt hänt att intervjun går in på någon följdfråga som 
den intervjuade gärna talar om och att det blir svårt att styra upp intervjun. Det kan 
medföra att vissa frågor inte blir besvarade på ett önskvärt sätt eller att de över 
huvudtaget inte blir besvarade. Vissa frågor går in i varandra eftersom den som blir 
intervjuad själv kan gå in på en fråga som ingår i intervjun utan att den har hunnit bli 
ställd.  
 
Under intervju med elev nummer 8, hade bandspelaren slagits av och vi var tvungna att 
genomföra intervjun på nytt. Eftersom vi redan gått igenom alla frågor och nu skulle 
göra det en gång till bara för att få med det på band, blev intervjun mycket kortare än 
tidigare. Det som sagts spontant vid första intervjun, samt viss utveckling av frågorna 
uteblev vid det senare tillfället. 
 
Så här i efterhand kan jag konstatera att frågornas följd kanske inte var av den bästa 
strukturen. Under intervjuernas gång blev det ofta hopp från en fråga till en fråga längre 
fram i intervjuformuläret, exempelvis vad gäller punkterna 4 och 7 (se Bilaga 1) som 
båda handlar om trygghet. Detta medförde att det blev svårt att hålla reda på vilka frågor 
som besvarats eller ej besvarats.  
 
Det resultatet har visat på är att större antalet elever uppfattar att de får möjlighet att 
arbeta upp sin muntliga förmåga på gymnasiet. De uppfattar däremot inte att det ses till 
deras enskilda behov i någon vidare bemärkelse. Ungefär hälften av de intervjuade 
eleverna känner sig nöjda med den talträning de får i skolan.  
 
Trots bristerna anser jag att jag fått svar på mitt syfte och att dessa brister inte är något 
som påverkat resultatet i någon anmärkningsvärd bemärkelse. 
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Reflektioner och slutsatser 
 
Enligt läroplanen, Lpf 94, ska läraren utgå från den enskilda eleven och hans/hennes 
behov och förutsättningar och lägga upp arbetet så att eleven utvecklas efter dessa. 
Därtill ska läraren även stärka självförtroendet hos den enskilde eleven och ge 
honom/henne stöd i sin utveckling gällande språk och kommunikation. Detta anser jag 
vara väldigt viktiga områden och skulle vilja se dem som utgångspunkter att arbeta 
utifrån gällande undervisning i muntlig framställning. Av egen erfarenhet vet jag hur 
angeläget det är att läraren ser till den enskilda eleven, speciellt till de som behöver 
mycket stöd.  
 
Att det är så pass många som anser att de får öva sig i att tala på gymnasiet är positivt. 
Dock finns det ingen av eleverna som talar om en mer systematisk talträning, vilket 
exempelvis Siv Strömquist förespråkar. Det kan ha sin förklaring i att det kanske inte 
finns någon sådan träning i undervisningen eller att det finns, men att eleverna inte 
uppfattar det så. Läraren kanske försöker bedriva en systematisk form av talträning utan 
att ha uttalat sig om det till eleverna, för vilka den då kan uppfattas som dold. Palmérs 
undersökning, vilken dock tillskillnad från denna omfattade både lärares och elevers syn 
på den muntliga framställningen, visade ej heller på att det fanns någon form av 
systematisk talträning i skolan. En likhet mellan denna och Palmérs undersökning är att 
de båda visar att samtal i mindre grupper är något som enligt eleverna är vanligt 
förekommande.  
 
Jag har inte direkt någon föreställning om hur övning i att tala går till på högstadiet, 
men jag tycker att det är negativt att det är så få elever som har upplevt någon träning i 
att tala under den tiden. Elevernas upplevelse säger att det inte har fungerat så bra under 
högstadietiden och även om en upplevelse av något inte alltid överensstämmer med det 
som exempelvis läraren anser sig ha haft med i sin undervisning tolkar jag det som att 
det inte varit tillräckligt med talträning. För de som inte har fått någon muntlig träning 
och är tystlåtna måste det vara jobbigt att börja tala inför klassen på gymnasiet. 
Förutsättningarna och behoven för den eleven måste vara betydligt mer omfattande än 
för den som känner sig trygg gällande att framföra något muntligt.  
 
Det styrdokumenten säger om hur alla lärare skall arbeta är viktigt att ta upp till 
diskussion. Med hänsyn till att läraren inte alltid räcker till tidsmässigt och inte har den 
utbildning som krävs, vilket Backlund diskuterade, är det dock viktigt att påpeka att det 
muntliga arbetet ska ligga inom alla ämnen. Liksom Backlund hävdar även Bratt detta 
och säger att ansvaret för elevernas språkutveckling bör ligga i alla 
undervisningsämnen. Även Strömquist säger att det är viktigt att tala och samtala i alla 
ämnen och i alla skolans stadier. Hellspong är också inne på detta och refererar till 
läroplanen.  
 
Utifrån resultatet kan man se att svenskan är det ämne där eleverna upplever att lärarna 
tänker på att bygga upp talsituationer som utgår från deras nivå. I svenskan får eleverna 
ofta sitta och tala i grupp. Ett av de ämnen som nämns där eleverna upplever att lärarna 
inte bygger upp talsituationer utifrån deras nivå är samhällskunskap. Upplevelsen av att 
det är redovisning i helklass utan övning i mindre grupp nämns. Här går mina tankar till 
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dem som förespråkar talträning i skolan och hur viktigt det är att få tid till att öva sig 
och lekfullt gå framåt för att utvecklas och kunna bygga upp förmågan att tala. Det är en 
process som måste få ta sin tid och tränas upp precis som alla andra moment i skolan. 
Om talet är en genomgripande del av undervisningen under hela skolgången tror jag att 
chansen är större att den muntliga framställningen känns naturlig och inte förknippas 
med rädsla och ångest. Även om resultatet endast visar på elevernas uppfattning och 
inte kan ge någon enhetlig bild av hur det egentligen är infinner sig ändå en del frågor. 
Jag spekulerar i att elevernas uppfattning skulle kunna vara en fullständig beskrivning 
av hur det är i skolan och frågar mig då hur väl uttänkt det egentligen är om eleverna får 
öva sig i att tala under svensklektionerna för att sedan gå till exempelvis 
samhällslektionen och hålla en större redovisning? Det är att jämföra med att under 
svensklektionerna ha lärt sig att skriva ett kortare referat för att sedan gå till 
samhällslektionen och skriva en vetenskaplig rapport.  
 
I det stora hela verkar det som att svenskämnet är det ämnet där eleverna uppfattar att de 
får mest stöd vad gäller sin språkliga och kommunikativa utveckling, vilket känns 
naturligt. Dock är det inte bara inom svenskämnet som det bör ske. Både i historia och 
samhällskunskap kommer den muntliga delen upp under mål att sträva mot. 
Samhällskunskapen är ett ämne som nämns både där eleverna uppfattar att lärarna 
tänker på att bygga upp talsituationer som utgår från deras nivå och där de uppfattar att 
de inte gör det. Det är intressant att elever som går i samma klass kan uppfatta saker så 
olika. De har samma lärare och är med om samma saker och ändå uppfattar de 
talsituationerna på helt olika sätt. Detta kan nog ha sin förklaring i att de elever som 
tycker det är jobbigt att tala inför helklass minns redovisningssituationerna väl och 
kommer ihåg att de inte fått öva sig genom att börja redovisa i grupp medan de som inte 
känner obehag inför att tala tycker att de har fått talsituationer som utgått från deras 
nivå.  
 
Om man utgår från elevernas uppfattning och antar att vissa ämnen inte tar fasta på det 
läroplanen säger om att utgå från varje elevs enskilda förutsättningar och behov utan ger 
eleverna talsituationer som är för svåra kan man fundera över vad som är orsaken till 
detta. Problematiken kan ligga i Backlunds resonemang: Hur ska en lärare som inte fått 
någon vidare utbildning inom kommunikation och muntlig framställning kunna träna 
sina elever i detta? Läraren hamnar helt enkelt i en svår situation. För att få något att 
fungera krävs det att det finns en grund att stå på, i detta fall att läraren som ska 
undervisa sina elever själv fått tillräckligt underlag för detta i sin utbildning. Idén som 
Backlund har angående hur en kurs i Talad kommunikation skulle kunna utformas för 
gymnasielärare i svenska är något jag tycker borde ha varit verklighet i dagens 
lärarutbildning. Dock anser jag att det inte borde vara något som begränsas till 
svenskläraren, utan kan med fördel till åtminstone viss del ingå i övriga 
ämnesinriktningar. Även Bratt talar om lärarutbildningarna och menar på att olika 
sorters talträning borde ingå där. Han säger också att eleverna bör utbildas till talare i 
andra ämnen utöver svenskan och trycker på att läraren noggrant måste se till eleven 
och de behov han/hon har vad gäller utvecklingen mot bra självförtroende och att känna 
berättarglädje vid olika talsituationer. Jag delar hans åsikt och tycker att detta egentligen 
borde vara något som är så självklart att det inte ens behövs diskuteras. Verkligheten är 
dock en annan, läraren räcker inte alltid till, och därför är det viktigt att vi är medvetna 
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om hur vi borde arbeta och göra så gott det går för att ge eleverna en så bra 
undervisning som det är möjligt. 
 
Bortsett från vad som ingått i lärarens utbildning kan jag dock tycka att det går att 
integrera träning i att tala i mindre mått i alla ämnen. Som lärare bör man enligt min 
mening försöka tänka sig in elevernas situation och inte sätta de i situationer som 
innebär obehag eller att ta ett alltför stort steg i förhållande till deras mognad och nivå. 
Det alla lärare kan tänka på för att ge mer utrymme åt talet, och därmed smyga in 
talträning, är de punkterna som Brodow tar upp. Även om själva övningen med att tala 
ligger med tyngdpunkten hos svenskämnet så betyder inte det att andra ämneslärare inte 
kan integrera svenska i sitt ämne till viss del, åtminstone till den grad att eleverna 
upplever att de inte behöver prestera utöver sin förmåga i olika talsituationer. Om 
momentet infinner sig inom alla ämnen skapas trygghet för eleverna. 
 
Bratt skriver om språkets nära samband med den egna personen och att det därför är en 
väldigt ömtålig punkt som av olika tillrättavisningar och anmärkningar kan leda till att 
vi känner oss kränkta. Han ställer sig frågan om det någonsin på något annat område i 
den svenska folkbildningens historia har funnits så mycket olika råd och regler som det 
finns vad gäller den muntliga träningen. Utifrån detta, att anmärkningar på det egna 
språket kan vara känsligt och att det finns så mycket regler att rätta sig efter vad gäller 
den muntliga träningen, anser jag att språket verkligen borde vara centralt i all 
undervisning. Språket är så viktigt och det bör alla lärare vara medvetna om vare sig de 
undervisar i svenska eller exempelvis matematik.   
 
Resultatet av undersökningen visar på att lärarna, enligt elevernas uppfattning, inte i 
någon vidare utsträckning ser till den enskilde eleven och dennes behov, utan ser till 
hela gruppen. Möjliga förklaringar till elevernas uppfattning kan vara att det helt enkelt 
brister i den personliga kontakten mellan lärare och elev eller att eleverna inte tänkt på 
den eventuella kontakten som ett försök från lärarens sida att se till elevens behov. Om 
jag spekulerar i detta och antar att elevernas uppfattning överensstämmer med hur det 
verkligen är tycker jag att detta bidrar till att både eleven och läraren går miste om 
möjligheter till förbättringar vad gäller den muntliga framställningen eller vilket annat 
moment det än kan handla om i undervisningen. Jag tror att det är viktigt för eleverna 
att känna att läraren ser till dem individuellt och att detta kan ge dem trygghet då läraren 
är den centrala personen i klassrummet. Speciellt i början av något nytt, i detta fall 
gymnasiet, är det nog viktigt att få denna kontakt och få möjlighet att tala om sådant 
som känns jobbigt, konstigt eller vad det än kan vara. När man börjar som ny på 
gymnasiet och ska tala inför nya människor, som man inte känner, inte vet vad de tycker 
och tänker osv. kommer otryggheten förmodligen smygande, även för den som känner 
sig relativt trygg vid talsituationer. Det är en ny klass, nya lärare och en annan miljö än 
den man är van vid från grundskolan. Då är det viktigt att finna trygghet i allt det nya, 
vilket kan ta ett tag. Att redovisa muntligt eller att bara öppna munnen inför klassen kan 
många uppleva som den stora skräcken, speciellt om man redan av naturen är blyg och 
gärna slingrat sig ur talsituationer under den tidigare studietiden. Då kan det underlätta 
att ha en personlig kontakt och få tillfälle att diskutera olika problem med läraren. 
 
Några av de intervjuade eleverna har varit med om att i helklass få frågan hur de 
upplever att tala inför klassen. Tidigare hade jag inte tänkt på att hur fel det kan vara att 
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ställa frågan där, men då eleverna påpekade att det inte var så lämpligt att ställa frågan i 
den situationen började jag fundera över detta. Om läraren går till den enskilda eleven 
och ställer frågan blir svaret troligtvis ärligt jämfört med om frågan ställs i helklass. Den 
som upplever att det är obehagligt att tala vill nog förmodligen inte tala om det inför 
hela sin klass och vågar kanske inte göra det heller. Läraren kan ju få ett bra svar 
genom att ställa frågan i helklass, men det är nog stor risk att svaret blir missvisande. 
De som svarar är nog de som inte känner obehag att tala inför klassen och troligtvis blir 
svaret också att det går bra att tala inför klassen.  
 
Dysthes tankegångar kring dialogen i klassrummet och hur viktigt språket är i 
inlärningsprocessen är intressant. Och just det hon skriver om att dialogen med eleverna 
har varit ett ideal inom skolan en längre tid och att samtalet har ersatt de traditionella 
läxförhören visar också på att skolan är inne på rätt väg vad gäller att ge den muntliga 
delen mer utrymme i undervisningen. Dock går hon vidare in på att samtalet mellan 
lärare och elev oftast styrs av läraren och därmed kan sägas vara en monologisk dialog. 
Det är inget samspel mellan de två parterna utan ett samtal som läraren håller och 
eleven fyller ut en del tomrum i. Det verkar som att medvetenheten finns kring hur man 
borde arbeta, men att det brister i kunskap på hur man som lärare ska gå tillväga för att 
skapa en god inlärningssituation för eleverna.   
 
Skiöld skriver om de två ytterlighetsgrupperna talföra och tystlåtna och hur de fungerar 
i grupp, varför de har de roller de har, vad som kan vara orsaker till detta samt hur andra 
kan uppfatta deras attityder. Dessa gruppdynamiska mekanismer menar han att man 
som lärare bör känna till och även om det faktum att det redan under en grupps första 
möte kan bli fastställt vilka olika roller gruppmedlemmarna får. Utifrån detta måste 
läraren ge varje elev chans att tala så fort som möjligt, för att eleven ska bli bekräftad 
som person. Med detta i tanken anser jag att det är viktigt att lärarna som undervisar 
förstaårs elever bör ha kunskap och vara medvetna om de signaler som kan finnas. Om 
eleverna får en dålig start kan det vara svårt att ta sig ur den roll de satt sig i eller 
tilldelats. Dock kan det inte vara lätt för en lärare som inte har kunskapen eller känner 
till de olika rollerna och de orsaker som kan vara bakomliggande att läsa signaler. 
Utifrån detta tycker jag att den personliga kontakten mellan den enskilda eleven och 
läraren kan vara till hjälp. Om läraren inte kan utläsa elevernas signaler så kan de få 
möjlighet att komma fram genom ett samtal där eleven, om inte genast, men kanske 
efterhand kan öppna sig och berätta om sin upplevelse av exempelvis varför hon är tyst, 
hur det känns osv. Personlig kontakt kan vara av stor vikt för både eleven och läraren. 
Eleven får chans att berätta och dela med sig av sin upplevelse, kliva ur sitt skal, vilket 
kan underlätta för denne och läraren kan genom sin kännedom om elevens tankar och 
känslor ge denne det stöd som behövs.  
 
Något som också är viktigt för en lärare att känna till är det Rogers skriver om: 
bristande självsäkerhet och hur det kan försvåra en talsituation. Har man svårt att ta 
ställning inför något, att uttrycka sig och stå för något man tycker kan det ha ett 
samband med att man inte haft tillåtelse som barn att tycka på annat sätt än det 
exempelvis föräldrar, lärare eller tom. kamrater ansett vara rätt. Personer som har varit 
med om sådana situationer är rädda för att göra framträdanden och får problem i 
situationer där man ska hävda sin egen åsikt. Att ha bristande självsäkerhet eller att 
känna talängslan kan försvåra talsituationer och jag anser att det är viktigt för en lärare 
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att försöka se om en elev har något av dessa problem och då göra det bästa för att lösa 
dem.  
 
En av de intervjuade eleverna menar att lärarna säger att alla ska redovisa på samma sätt 
och upplever inte att det ses till vilken nivå hon personligen befinner sig på. Om jag 
utifrån denna upplevelse tänker vidare på elever som har bristande självsäkerhet eller 
känner talängslan så måste situationer av det slaget kännas väldigt besvärliga. Bratt 
skriver om hur fel det är att tvinga en elev till att framföra något muntligt mot sin vilja. 
Han anser att det bör finnas riktlinjer som alla lärare kan utgå från för att veta hur man 
ska arbeta med muntlig träning i skolan och muntlig redovisning eftersom det är något 
eleverna arbetar med även i ämnen utöver svenskan. Jag håller med om detta och anser 
att det borde vara ett mål att sträva mot. En annan sak, som alla lärare borde tänka på, är 
det Skiöld skriver om: den talsituation vi undviker så långt det bara är möjligt är att 
framföra något inför våra egna kollegor. Att tänka på i samband med detta är att 
eleverna befinner sig i denna situation varje gång de gör ett framträdande. 
 
Vad gäller frågan om eleverna är nöjda eller ej gällande undervisningen i muntlig 
framställning är svaren lite spridda. Ungefär hälften tycker att de får tillräckligt med 
talträning. Intressant är att eleverna är medvetna om att det är viktigt att öva sig i att 
tala, speciellt för de som anser det vara jobbigt att tala. De är också medvetna om att det 
är viktigt att kunna tala, eftersom det behövs även utanför skolan och inför framtiden. 
En av de som anser att de inte får tillräcklig talträning föreslår att talträning skulle 
kunna vara ett delmoment i exempelvis svenskämnet, vilket får mig att spekulera över 
om det är för lite talträning i svenskämnet eller om det är så att eleven, vilken är trygg i 
talsituationer, helt enkelt inte tänker på hur talsituationerna läggs fram. Förslag på att 
det skulle få vara mer redovisningar i små grupper och att det skulle ske stegvis med 
större publik uttrycker två elever, vilket får mig att tänka på ordet talträning. En annan 
elev skulle vilja att man talade oftare. Bratt skriver om vikten av att eleverna måste få 
uttrycka sig muntligt varje dag i skolan för att kunna utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. Han skriver vidare om hur viktigt elevens språk är gällande både 
inlärning och personlighetsutveckling. Med tanke på detta borde all undervisning utgå 
mer ifrån språket och låta det stå i centrum. En aktiv användning av språket är viktig för 
att eleverna ska få möjlighet att utvecklas på det planet.  
 
Avslutningsvis vill jag säga något om hur jag som blivande lärare vill arbeta. Jag har 
som ambition att hålla en personlig kontakt med mina elever. Resultatet visade på att 
eleverna uppfattar att det inte finns särskilt mycket personlig kontakt mellan lärare och 
elev. Dock säger undersökningen inget om hur eleven skulle vilja ha det angående detta, 
men som jag ser det känns det viktigt för åtminstone mig som lärare att veta vad mina 
elever tycker och tänker. Genom att då och då samtala med eleverna tror jag att 
möjligheterna för ett bra samarbete och en bra undervisning kommer att öka. Jag 
kommer så långt det är möjligt att se till elevernas enskilda behov och förutsättningar 
och utgå från dessa i utformningen av min undervisning. Dock tror jag att läraren har för 
lite tid för att kunna uppnå detta helt och fullt, men att ha det i tanken är en början. Att 
eleverna får talsituationer som utgår från deras nivå är något jag kommer att tänka på 
gällande muntlig framställning. Detta för att eleverna ska få möjlighet att kunna känna 
trygghet och inte kastas in i något som kräver mer än eleven klarar av. Jag tror på att 
sakta gå framåt och successivt träna upp sin förmåga.  
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Fortsatt forskning 
 
Den här undersökningen har gett mig många tankar och jag har fått djupare förståelse 
för hur viktigt det är att undervisningen i muntlig framställning fungerar på ett bra sätt. 
Att det muntliga arbetet ska ligga inom alla ämnen är något jag tänker mycket på i detta 
sammanhang. Eftersom denna undersökning visat på hur eleverna uppfattar 
undervisningen i muntlig framställning skulle det vara intressant att forska vidare på 
området och ställa elevernas uppfattning mot lärarnas och jämföra hur deras 
uppfattningar överensstämmer med varandra. Det skulle även vara intressant att forska 
vidare gällande hur det muntliga arbetet fungerar i ämnen utöver svenskan, eftersom 
eleverna redovisar och arbetar med muntlig framställning i de flesta av skolans ämnen.  
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Bilaga 1 

Intervju 

Muntlig framställning 

 

• Hur känner du dig när du talar inför klassen? 

• Hur ofta talar du inför klassen? 

• När talar du helst? (I vilken situation? Ex. grupp, helklass osv.) 

• Vad får dig att känna trygghet i talsituationer? 

• Upplever du att du fått öva dig i att tala i skolan? På högstadiet? Jämfört med 

gymnasiet? Att läraren byggt upp talsituationer med tanke på din förmåga/den nivå 

du befinner dig på? 

• Upplever du att du får talträning i olika/flera ämnen? Skiljer det sig mellan ämnena? 

Iså fall hur? 

• Hur upplever du talsituationer i olika ämnen? Anser du att vissa ämnen är tryggare 

än andra? 

• Upplever du att det är obehagligt att tala beroende på vad du talar om? Eget valt 

ämne/ ett påfört ämne 

• Har du någon gång ”smitit undan” för att slippa ett muntligt framförande? I såfall 

varför? 

• Har du någon gång försökt få redovisa på ett annat sätt än muntligt? Hur har läraren 

i så fall bemött dig? 

• Skulle du vilja att träningen lades upp på något annat sätt? I så fall hur? 

• Har du någon gång blivit tillfrågad av en lärare hur du upplever att tala inför klassen 

eller hur du skulle vilja lägga upp arbetet med muntligt framförande/talträning? 

• Känner du att du får tillräcklig träning i att tala? 

• Övrigt? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Presentation av intervjuer 
 
 
Elev 1 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven tycker att det känns jobbigt att tala i helklass. Hon talar inte särskilt ofta 
inför klassen. Ibland talar hon frivilligt, men oftast talar hon när hon är tvungen till det. 
Hon upplever det svårt att komma på något att säga och anser att det är enklare att vara 
tyst. Helst talar hon i mindre grupp, där hon känner trygghet. 
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Vad gäller övning i att tala tycker hon att det fungerar mycket bättre på gymnasiet 
jämfört med högstadiet, eftersom det sker regelbundet. De får ofta arbeta i grupp och 
redovisa inför mindre grupper i de flesta av skolans ämnen. I svenskan och engelskan 
upplever hon dock att lärarna tänker mer på att bygga upp talsituationer som utgår från 
deras nivå. Hon tycker inte att det är tryggare att tala i något speciellt av skolans olika 
ämnen, bara man kan det man ska tala om. Hon nämner att hon läser italienska och att 
de där aldrig arbetar i små grupper. Under de lektionerna talar de dock oftast bara när 
läraren frågar om något och hon upplever det inte som jobbigt att tala inför klassen så 
länge hon vet vad hon ska svara. Hon tycker att det är jobbigt att tala utifrån ett ämne 
hon inte riktigt behärskar, medan ett ämne som hon känner sig säker på är lättare att tala 
om. Ibland tycker hon det är lättare att tala utifrån ett ämne läraren valt ut, eftersom ett 
eget valt ämne ligger en väldigt nära och därför måste bli jättebra vid ett framförande. 
Hon har aldrig smitit undan för att slippa ett muntligt framförande, men hon har tänkt 
tanken att göra det. Smiter man så måste man ändå redovisa vid ett senare tillfälle och 
om man ingår i en grupp känns det dumt om man inte är närvarande. Dock brukar hon 
hoppa över sista delen i sin redovisning när hon talar. Hon förklarar det med att det bara 
blir så i ren panik och att det känns så lätt att bara inte läsa det. Ibland har hon velat 
redovisa på annat sätt än muntligt, men inte talat om det för läraren. Vid de tillfällen 
läraren frågat hur de vill redovisa har hon aldrig valt att göra det muntligt. Hon har 
aldrig blivit tillfrågad av en lärare hur hon upplever att tala eller redovisa inför klassen. 
Dock har hon själv talat om för läraren om hon upplevt att det känts obehagligt och i de 
situationerna har läraren ofta känt till det eller märkt det innan. Hon berättar om ett 
sådant tillfälle och hur läraren då hjälpte henne. De skulle hålla ett muntligt framförande 
i tio minuter i svenskämnet, men läraren gav de andra alternativ att redovisa på eller så 
fick de tala under kortare tid, eftersom han ansåg att det var onödigt att de skulle behöva 
stå där framme om de inte gillade det.  
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Hon skulle vilja att det var mer redovisningar i små grupper och mindre i helklass. Hon 
skulle också vilja att man hade muntliga framföranden oftare, för att det skulle bli 
lättare att tala om man var van vid det. Om hon ska framföra något muntligt är det som 
att hon redan från början gör det dåligt för att hon vill säga så lite som möjligt. Om hon 



 

 

fick välja hur man skulle arbeta med talträning i skolan skulle hon vilja att man talade 
väldigt ofta och att det skedde stegvis med större publik. På frågan om hon känner att 
hon får tillräcklig träning i att tala i skolan svarar hon ”Njae, sådär kanske”. 
 
 
Elev 2 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Att tala inför hela klassen är något som den här eleven upplever lite nervöst. Att få 
blickarna på sig kan vara jobbigt. Har man övat mycket så går det dock ganska bra. Hon 
brukar försöka tänka på att det faktiskt bara är kompisarna som lyssnar. Hon talar inte 
särskilt ofta inför hela klassen. I diskussioner, där hela klassen deltar, pratar hon gärna. 
Då blir det en annan situation eftersom alla pratar i mun på varandra. Vad gäller 
talsituation väljer hon helst att tala i mindre grupp. Hon känner sig trygg när hon är väl 
förberedd och vet vad hon ska tala om och när hon känner de som lyssnar.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Hon upplever inte att hon fått någon övning i att tala vare sig på högstadiet eller 
gymnasiet. Hon upplever inte att lärarna har byggt upp talsituationer utifrån någon lägre 
nivå, utan säger att de bara har ”kört på” och redovisat på en gång. Dock tillägger hon 
att de fått redovisa i grupp inför hela klassen. För hennes del kändes det inte konstigt att 
behöva redovisa inför en stor grupp på en gång, eftersom hon inte behövde stå där 
ensam. Hon tycker att det känns enkelt att tala inom svenskämnet eftersom man då kan 
välja ett ämne man känner väl till och kan prata fritt om, tillskillnad från exempelvis 
biologi där hon kan känna sig rädd för att säga fel saker. På frågan hur hon upplever 
talsituationer i olika undervisningsämnen svarar hon att klassen ofta får arbeta i grupper 
i de flesta av skolans ämnen och hon upplever att lärarna tänker på och tar hänsyn till att 
de är nya på gymnasiet. Hon har aldrig smitit undan från ett muntligt framförande men 
har dragit ut på det och redovisat bland de sista i klassen. Hon har aldrig bett att få 
redovisa på något annat sätt än muntligt utan tycker att det bara är att acceptera om man 
ska redovisa på det sättet. Hon upplever inte att läraren utgår från den nivå hon 
personligen befinner sig på och menar att lärarna säger att alla ska redovisa på samma 
sätt. Hon har aldrig blivit tillfrågad av en lärare hur hon upplever att tala eller redovisa 
eller hur hon skulle vilja arbeta med muntligt framförande. 
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Hon skulle vilja få mer träning i att tala och talar om att det kommer att behövas i 
framtiden. Hon tänker även på dem som är nervösa inför att tala och tycker att det är 
jobbigt om de ska känna obehag inför talsituationer. Hon känner inte att hon får 
tillräcklig träning i att tala och säger att hon skulle vilja ha det i form av övningar, 
redovisa i grupp för att sedan redovisa i helklass, att gå stegvis framåt. Hon tycker att 
det är viktigt att man kan tala inför en grupp människor och avslutar med att säga ”Det 
måste man alltid kunna göra”. 
 
 



 

 

Elev 3 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven känner sig lugn när han talar inför klassen och tycker inte att det är 
särskilt jobbigt. Han gillar uppmärksamhet och att prata och gör det därför ofta. Han 
talar helst inför en stor grupp och säger att det oftast är enklast, eftersom han tror att de 
inte lyssnar så mycket på vad han säger i jämförelse med en grupp på några få personer. 
Han känner sig trygg när han har gott om tid på sig att förbereda ett muntligt 
framförande så att han vet vad han talar om och ifall det kommer frågor. Något som han 
anser vara störande är när människor i publiken sitter och pratar medan han talar. Han 
tycker att det är roligt att prata inför lyssnare som inte är så kritiska och jämför det med 
hur jobbigt det är att ha en ”besserwisser” i publiken. Att tala inför okända är inte något 
hinder för honom, bara han är väl förberedd och har det han ska säga på papper. Han 
skulle inte känna någon större oro inför en sådan situation. Han ser det som att ”jag 
känner ju inte de människorna och de människorna känner ju inte mig”.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Han upplever att han har fått öva sig i att tala på högstadiet och därmed fått en bra grund 
att stå på vad gäller muntliga framföranden. Det känner han att han har nytta av nu. Han 
tycker att lärarna på gymnasiet antar att eleverna har den grunden sedan tidigare och att 
de fick mer övning i att tala på högstadiet. På gymnasiet får de inte så mycket 
förberedelsetid då de ska göra ett muntligt framförande. Den mesta tiden går åt till att få 
arbetet klart i tid, hur arbetet ska framföras hinner man inte tänka på. Därför anser han 
att det är bra att han har fått grunden på högstadiet.  
 
Vad gäller skolans olika ämnen så anser han att svenskämnet är det som mest ger 
förberedelse inför muntliga framföranden än andra ämnen och tillägger att i andra 
ämnen läggs det inte så stor vikt vid själva framförandet som sådant utan mer på själva 
innehållet, vad eleven säger. Utöver svenskämnet berättar han att klassen i samhälls och 
historia har fått börja med att arbeta i små grupper för att sedan arbeta i större. I de 
övriga ämnena säger han att han inte har märkt av det eftersom de inte har haft så 
mycket muntligt i ämnen utöver svenska, samhälls och historia. På frågan om det känns 
tryggare att tala beroende på i vilket ämne det är svarar han att han gillar att tala i 
samhällsämnet eftersom det blir mycket debatt och för att man kan framföra sina åsikter 
där. Har man kunskap bakom sina åsikter så ger det trygghet. Han väljer helst att prata 
utifrån ett ämnesområde han själv har valt eftersom han då känner engagemang och 
intresse inför uppgiften. Han har aldrig smitit undan för att slippa en redovisning och ej 
heller bett att få redovisa på något annat sätt än muntligt. På frågan om någon lärare har 
frågat hur han upplever att tala inför klassen svarar han nej. De har bara sagt att de vet 
att det är många som inte gillar att tala inför klassen, men att det inte är något att oroa 
sig för. Och så tillägger han att de ställt frågan till hela gruppen och att det då inte är 
någon som vågar tala om sin rädsla att tala inför klassen när alla hör på. Han tillägger att 
”Det är inte nån som har gått till individen än i alla fall.” I samhälls och historia säger 
han att läraren frågat hur de vill examinera olika uppgifter, om de exempelvis vill göra 
det muntligt eller på något annat sätt. På ett sätt tycker han att det är bra, men å andra 
sidan vet han att det finns de som inte har drivkraften själva att styra och ta ansvaret 



 

 

över examinationen och tillägger att det kanske är bättre för de personerna att bli lite 
mer styrda.  
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Att kunna tala inför människor är något han anser vara viktigt och det är bra att öva sig i 
att tala för att få social kompetens. Han tycker att det skulle vara bra om övning i att tala 
skulle vara ett delmoment i exempelvis svenskämnet, så att de som inte har någon 
tidigare grund att stå på får den på gymnasiet och att de som redan känner sig trygga får 
bygga vidare och utvecklas.  
 
 
Elev 4 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven tycker det känns nervöst och jobbigt att tala inför klassen, men säger att 
det ändå brukar gå ganska bra. På frågan hur ofta hon talar inför klassen svarar hon att 
hon gör det bara när hon blir tvungen till det. Helst talar hon i en mindre grupp. På 
frågan vad som får henne att känna trygghet i en talsituation säger hon att det är när hon 
inte står ensam och talar inför en grupp utan har någon med sig.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Hon upplever att hon får öva sig i att tala de gånger som de får tala i små grupper och i 
svenskan upplever hon att läraren tänker på att de är nya på gymnasiet och måste få 
bygga upp förmågan att tala utifrån den nivå de befinner sig på. På frågan hur det ser ut 
i andra ämnen svarar hon att de redan första veckan på terminen fick redovisa inför 
helklass i naturkunskap. Även om de hade förberedelsetid så upplevde hon att det var 
jobbigt eftersom hon inte kände klassen. I svenskämnet fick de öva sig speciellt mycket 
i början av terminen då de inte kände varandra. Hon tillägger dock att de fick göra 
någon övning i de övriga ämnena också och berätta något för en kompis, men att det 
ändå inte är samma sak när man står och pratar inför en grupp. I historian har de fått 
spela teater i halvklass, vilket har gått bra eftersom man inte är ensam uppe på scenen. 
På frågan om hon känner sig tryggare beroende på vilket ämne hon talar i svarar hon att 
hon känner sig tryggare i de ämnen hon är bättre i. Hon talar helst utifrån ett eget ämne 
eftersom hon kan välja något hon är bra på och kan, vilket känns tryggare. Hon har 
aldrig smitit undan från ett muntligt framförande och heller aldrig bett att få redovisa på 
något annat sätt än muntligt. Hon kan inte minnas att någon lärare har frågat henne 
personligen hur hon upplever att tala inför klassen, däremot minns hon att en lärare 
ställt frågan i helklass då hon gick i nian. De flesta hade då tyckt att det inte är så roligt 
att stå där framför klassen. Hon har aldrig berättat för en lärare att hon tycker att det är 
jobbigt att tala inför klassen även om hon har känt så. Hon känner att hon klarar av det 
och att nervositeten går över när man väl står där framme. Hon har aldrig blivit 
tillfrågad av en lärare hur hon skulle vilja arbeta med muntligt framförande. 
 



 

 

 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Hon vet att det är många som tycker att det är svårt att tala inför grupp och tror att det 
skulle vara bra att få träna sig i att tala. På frågan om hon känner att hon får tillräcklig 
träning i att tala svarar hon att hon skulle vilja få mer träning och lära sig att tala. Hon 
tycker att det skulle vara roligt och vet att man behöver det även utanför skolan. 
 
 
Elev 5 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
När jag frågar den här eleven hur hon känner sig när hon talar inför klassen svarar hon 
att det beror på vilket ämne hon talar i och är hon väl förberedd så känner hon sig 
ganska trygg. Hon talar inför klassen när hon måste, när de ska göra något muntligt. Vid 
diskussion i helklass talar hon när hon har något hon vill säga. På frågan när hon helst 
talar svarar hon ”i grupp”. Trygghet i talsituationer känner hon när hon kan ämnet och 
är förberedd och om det är personer hon känner bra som hon ska tala inför.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Hon upplever att hon har fått öva sig i att tala på gymnasiet. På frågan om det skiljer sig 
mellan olika ämnen vad gäller detta svarar hon att de i svenskan har fått sitta i grupper 
och öva sig att tala, men att det inte är så i andra ämnen. Hon nämner att de i ämnet 
samhällskunskap inte får öva sig utan går upp och redovisar på en gång. När de 
redovisar i olika ämnen gör de det i helklass utan att ha gjort det först i mindre grupper. 
Hon känner sig lika trygg oberoende av vilket skolämne hon talar i. Hon talar helst 
utifrån ett ämne hon själv har valt. Hon tror inte att hon smitit undan för att slippa ett 
muntligt framförande. Hon har ej heller bett att få redovisa på annat sätt än muntligt. 
Hon upplever att hon får träning i att tala i svenskämnet och är nöjd med det. Hon 
tycker att det är ett bra upplägg på talträningen, att de får öva sig på varierande sätt. Hon 
har inte blivit tillfrågad personligen hur hon upplever att tala inför klassen, däremot har 
hon varit med om att läraren ställt frågan i helklass. Hon har inte upplevt att någon 
lärare frågat på vilket sätt de vill framföra något muntligt, exempelvis om de vill tala i 
små grupper eller helklass. 
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Hon skulle vilja att man fick träning i övriga ämnen också eftersom det finns de som är 
rädda och inte vill tala. Hon känner att hon får tillräcklig träning i att tala. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elev 6 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven säger att hon var mer nervös förut, men att hon numera inte är det när 
hon talar inför klassen, eftersom hon har tränat på det. På frågan hur ofta hon talar inför 
klassen blir svaret att hon inte är den som räcker upp handen och pratar hela tiden, utan 
det blir mest när hon blir tillfrågad. Det förklarar hon med att det är så många andra som 
pratar och att hon då inte behöver göra det. Hon tillägger också att en rädsla för att säga 
fel får henne att avstå från att prata i de sammanhang hon inte behöver säga något. När 
jag frågar vad som får henne att känna trygghet i talsituationer svarar hon att man 
känner sig tryggare när personerna man talar inför är bekanta. Känner man sig trygg 
med dem blir man också trygg själv. 
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Hon anser inte att hon fått någon träning i att tala under högstadietiden, däremot tycker 
hon att det är mer av det på gymnasiet. Jämfört med högstadiet säger hon att det är 
mycket mer muntliga redovisningar på gymnasiet. Lärarna låter de ofta börja med att 
framföra något i mindre grupper för att sedan stå inför helklass. Hon tror att lärarna 
tänker på att de ska lära sig att våga tala inför en grupp inte bara vad gäller situationer i 
skolan utan också inför situationer i framtiden. Språkämnena upplever hon som de 
ämnen där lärarna mest tänker på att låta eleverna öva sig i att tala, men att det är så till 
viss del i de övriga ämnena också. På frågan hur hon upplever talsituationer i olika 
ämnen säger hon att hon känner sig tryggare när hon talar i de ämnen som hon är bättre 
på. Hon talar helst utifrån ett ämne hon har valt själv eftersom det är enklare att 
formulera det som man vill och säga vad man tycker. Hon har aldrig smitit undan för att 
slippa ett muntligt framförande och ej heller bett att få redovisa på något annat sätt än 
muntligt. Hon har blivit tillfrågad hur hon upplever att tala inför klassen när hon gick på 
högstadiet. Det var under ett utvecklingssamtal. Hon har aldrig blivit tillfrågad hur hon 
skulle vilja arbeta med muntligt framförande. När jag frågar om hon har fått frågan här 
på gymnasiet, hur hon upplever att tala inför klassen eller hur hon skulle vilja arbeta 
med muntligt framförande, svarar hon nej och tillägger att de inte har hunnit ha något 
utvecklingssamtal på gymnasiet och att frågan kanske kommer att dyka upp. 
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Den här eleven skulle inte vilja ha mer träning i att tala. Hon tycker att de får tillräcklig 
träning i att tala i skolan och berättar hur de har fått hålla muntliga framföranden inför 
successivt större publik. De har också fått börja genom att först redovisa tillsammans i 
grupp för att tillslut redovisa ensamma. Hon tillägger att det nästan är ovanligt mycket 
muntligt arbete på skolan. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elev 7 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven är ganska nervös när hon talar inför klassen, men säger att det brukar gå 
bra när man väl har börjat tala. Det går också bättre ju längre tid man gått med sin klass 
och lärt känna dem. Hon tillägger att hon började ungefär fem veckor efter terminsstart, 
men att hon blev van vid att tala inför klassen ganska snabbt, eftersom det varit mycket 
redovisningar. Hon talar dock inte helt av fri vilja inför hela klassen, men i mindre 
grupper går det bra. Helst väljer hon att tala i mindre grupper. Trygghet i talsituationer 
känner hon när de hon talar inför är bekanta och om de är intresserade och inte pratar 
om annat medan hon försöker framföra något eftersom man då lätt kan tappa tråden.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
På frågan om hon upplever att hon fått öva sig i att tala i skolan svarar hon att under 
högstadiet fick de aldrig öva sig eftersom de hade så dålig klass och oftast fick sitta fem 
tjejer i en grupp. Hon upplever att detta har medfört att det var lite jobbigt att börja på 
gymnasiet, men eftersom alla varit öppna har det ändå gått bra. Hon tycker att hon får 
talträning här på gymnasiet. De får ofta diskutera och berätta saker och hon upplever att 
lärarna tänker på att de ska få börja på en lägre nivå. Lärarna har frågat hur de vill jobba 
och då har de sagt att de vill sitta i grupp och tala. Hon tillägger att det är olika i olika 
ämnen. I samhälls och historia säger hon att de haft mycket redovisningar. Redan någon 
dag efter att hon började skolan, fick hon i ett av dessa ämnen ställa sig och redovisa 
inför hela klassen. Det upplevde hon som väldigt nervöst eftersom hon knappt hade 
pratat med någon i klassen. På frågan hur hon upplever talsituationer i olika ämnen 
svarar hon att hon inte känner sig så säker när hon ska tala under italienska- och 
engelska lektionerna. Hon säger också att det exempelvis är enklare att tala i svenskan 
än det är i historian, eftersom hon har bättre kunskap i svenska. Helst talar hon utifrån 
ett eget valt ämne och förklarar det med att det känns roligare och lättare att tala om det 
är något som intresserar en själv. Hon anser det svårt att tala om något man inte har 
någon aning om. I början av terminen smet hon undan för att slippa ett muntligt 
framförande. Anledningen var att hon skulle lära in två A4 sidor och utan papper berätta 
för hela klassen. Detta var efter att ha gått tre-fyra dagar i klassen. Hon tillägger att 
eftersom hon inte var van vid sådana talsituationer från högstadiet så höll hon på att 
svimma av bara tanken. Hon talade inte om något för läraren utan var sjuk och gjorde 
ett prov efteråt. På frågan om hon någon gång bett att få redovisa på något annat sätt än 
muntligt svarar hon nej. Hon har aldrig blivit tillfrågad personligen av en lärare hur hon 
upplever att tala inför klassen, den frågan har bara ställts i helklass och då har alla svarat 
att det är okej. Hon har inte heller fått frågan om hur hon skulle vilja arbeta med 
muntligt framförande. 
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Den här eleven upplever att hon får tillräcklig träning i att tala. Hon tycker att det är 
lagom mängd av det. Dock skulle hon vilja ha mer övning i form av att man diskuterade 
och pratade lite mer. 
 



 

 

Elev 8 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
Den här eleven svarar ”det är ganska lugnt” på frågan hur han känner sig när han talar 
inför klassen. Han talar inte så ofta inför klassen, säger att det blir någon gång ungefär 
varannan vecka. Han tillägger att det blir när han måste och förklarar det med att han 
tycker det är jobbigt att tala. Trygghet känner han när han talar utifrån ett ämne han 
behärskar och när jag frågar i vilken situation han helst talar, svarar han att bara han kan 
ämnet spelar det ingen roll om det är en liten eller stor grupp som är publik.  
 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
På frågan om han upplever att han har fått öva sig i att tala i skolan svarar han att det har 
hänt en gång på högstadiet och det var i sjuan. Han upplever att det är mycket mer 
övning i att tala på gymnasiet och tillägger att det var mer prov under högstadietiden. 
Han upplever att lärarna tänker på att de är nya och bygger upp talsituationer utifrån 
deras nivå. När de började terminen fick de göra ”lära känna” övningar. Sedan har det 
blivit mer att prata inför klassen. På frågan om det skiljer sig mellan ämnena svarar han 
att de i en del ämnen får sitta i mindre grupper och diskutera medan det i andra ämnen 
sker i större grupper. På frågan om han upplever att det är obehagligt att tala beroende 
på vad han talar om, svarar han att han helst talar utifrån ett eget valt ämne eftersom det 
är något han kan tala utifrån. Då känns det lugnt att tala. Han tillägger att det däremot 
känns konstigt att tala utifrån något han inte behärskar. Han har aldrig smitit undan för 
att slippa ett muntligt framförande och har heller aldrig bett att få redovisa på ett annat 
sätt. Han har aldrig blivit tillfrågad av en lärare hur han upplever att tala inför klassen 
vare sig personligen eller i helklass.  
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
Den här eleven upplever att de får talträning i skolan och han är nöjd med den, tycker 
det är tillräckligt och bra som det är.  
 
 
Elev 9 
 
Elevens upplevelse av talsituationer och sig själv som talare 
 
”Det beror på” svarar den här eleven på frågan hur hon känner sig när hon talar inför 
klassen. Om det är i en klass där man inte känner någon är det mer nervöst. Det är 
stressande att stå där framme och man vill få det avklarat. Hon tycker det känns bättre 
om man sitter ner när man talar. På frågan hur ofta hon talar inför klassen svarar hon att 
hon gärna är med i diskussioner. Helst talar hon i grupp, det känns tryggast och så får 
man tillfälle att säga mer. Hon tycker att det känns bäst att tala inför människor hon 
känner och tillägger att man då kan vara lite hetsigare i diskussioner.  
 



 

 

 
Arbetet med muntlig framställning i undervisningen 
 
Hon upplever att hon har fått öva sig i att tala i form av att de haft mycket redovisningar 
på högstadiet. Hon upplever däremot inte att det funnits någon form av talövningar i 
övrigt. På frågan om hon upplever att läraren byggt upp talsituationer utifrån en lägre 
nivå svarar hon att de på högstadiet inte alls hade något sådant och nämner hur de under 
svensklektionerna mestadels arbetade utifrån boken och med individuella uppgifter. På 
gymnasiet däremot upplever hon att det är bra i alla ämnen, att de får tala mycket i 
mindre grupper och att de inte kastas upp att redovisa inför hela klassen på en gång. 
Hon upplever att lärarna tänker på att de är nya. Hon ger svenskan som exempel på att 
de får öva sig mycket men säger att de får öva sig även i andra ämnen. På frågan hur 
hon upplever talsituationer i olika lektionsämnen svarar hon att det alltid känns tryggare 
att prata i de ämnen man känner sig trygg i. Om det är ett ämne som man känner sig 
osäker på blir man osäker vid talsituationer. På frågan om hon helst talar utifrån ett 
påfört ämne eller ett eget valt svarar hon att det beror på vad det är för ämne läraren ger. 
Om det är ett ämne som man inte alls är intresserad av är det bättre att få välja ett själv. 
Hon har aldrig smitit undan för att slippa ett muntligt framförande eller bett att få 
redovisa på något annat sätt än muntligt. På högstadiet frågade läraren i helklass hur de 
upplever att tala inför klassen, hon har aldrig fått frågan personligen. Hon tillägger att 
det kanske inte var så smart gjort av läraren att ställa frågan inför alla. Hon har heller 
aldrig fått frågan om hur hon skulle vilja arbeta med muntligt framförande. 
 
Hur eleven skulle vilja ha det 
 
På frågan om hon skulle vilja ha talträning svarar hon att hon inte har något behov av 
det och förklarar det med att hon nog alltid fått lite träning utan att tänka på att det varit 
en form av träning. Hon upplever att hon får öva sig tillräckligt i att tala som det är nu.  
 
 




