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Sammanfattning 
 

Inledning  

I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och 

utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin 

kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. Det är därför av 

intresse att ta reda om det finns skillnader mellan pojkar och flickors attityder till muntlig 

framställning. 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att fördjupa kunskaperna om elevers attityder till att genomföra muntlig 

framställning i svenskundervisningen ur ett könsperspektiv.  

 

Metod och urval 

För studiens syfte användes kvantitativ metod och enkät har använts som instrument för 

datainsamling. Respondenterna är elever i årskurs 8 från tre grundskolor i Västra Götaland.    

 

Resultat 

Resultatet visar att det finns könsskillnader mellan elevers attityder till muntlig framställning. 

Flickor föredrar skriftliga uppgifter framför muntliga uppgifter i högre utsträckning än pojkar. 

Studiens resultat visar att flickor är mer nervösa och osäkra till muntlig framställning. Pojkar 

däremot innehar en mer positiv attityd till muntlig framställning. 
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INLEDNING 
Svenskämnet anses ofta vara ett av skolans viktigaste ämnen och utgör en viktig grund för de 

flesta skolämnen. Kunskaper som hör till svenskämnet är dock inte endast betydelsefulla i 

skolan, utan har även en central roll i samhället, inte minst när det kommer till det talade språket. 

Det ställs höga krav på individens muntliga kompetens i det informations- och 

kommunikationssamhälle som vi lever i. Det finns ett flertal situationer som människor stöter 

på i livet där de förväntas kunna framföra sina kunskaper, tankar och åsikter muntligt. För att 

kunna vara delaktig och ha inflytande i samhället krävs det därför att individen kan göra sin 

röst hörd. Lyckas man inte göra det, kan det bli svårt att få gehör för sina tankar och åsikter. 

Detta gäller även i skolan. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning 

genom olika former av muntliga presentationer. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (2017) lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala 

innehåll. Undervisningen ska stimulera elevernas lust till att tala och även stödja dem i deras 

personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till den egna 

språkförmågan genom att tillägna sig de språkliga redskap som krävs i vardags- och 

samhällslivet. Som ett resultat av detta ska undervisningen ge elever rika möjligheter till att 

tala. 

 

Olsson Jers (2010) menar att synen på muntlig framställning har förändrats i svensk skolhistoria 

allteftersom olika politiska och pedagogiska vindar blåst och färgat av sig på styrdokumenten. 

Det var dock inte förrän tidigt 1900-tal som tala fanns med i en utförlig form i svenskämnets 

traditionella uppdelning i utbildningsplanerna. Kursinnehållet i svenskämnet fokuserade på att 

träna uttal, återberätta eller i samtalsform återge kunskap om till exempel historia. I nutida 

styrdokument beskrivs muntlig framställning som muntligt anförande men bland lärare och 

elever är det den vardagliga beteckningen muntlig framställning som oftast används, menar 

Olsson Jers.  

 

För en del elever innebär muntlig framställning inga svårigheter, då muntliga situationer kan 

skapa stödjande utrymmen för elever att förtydliga och utveckla sina förklaringar som de annars 

har svårt att få fram i skriftliga uppgifter. Många elever upplever dock en ängslan över att tala 

inför andra (Sandin 2017). Kravet att tala inför sina klasskamrater kan resultera i en stor oro 

som leder till att elever inte lyckas förmedla sina kunskaper, och i vissa fall avstår de helt från 

att genomföra en muntlig framställning. Enligt Nybäck (2012) uppgav 18 % av elever på 

högstadiet och gymnasiet att de någon gång stannat hemma från skolan för att slippa tala inför 

andra. Det finns alltså en talrädsleproblematik som innebär att en del elever har svårigheter att 

göra sina röster hörda. Detta är någonting som oftast grundläggs i skolan vilket gör det ännu 

mer problematiskt och ett ämne som vi därför vill bidra med fördjupade kunskaper om.  

 

Muntlig framställning utgör ett brett fenomen inom skolans sfär och den muntliga 

kommunikationen i klassrummet består av många olika former, vilket innebär att språket 

används av elever i skilda sammanhang och kan innefatta en mängd olika genrer, alltifrån 

diskussioner till redovisningar, presentationer, argumentationer med flera. I föreliggande studie 

är det dessa genrer som åsyftas vid muntlig framställning. Denna studie utgår från ett 

genusperspektiv, då vi vill se skillnader mellan pojkar och flickors attityder till muntlig 

framställning.  
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Syfte  

Denna studie syftar till att fördjupa kunskaper om elevers attityder till att genomföra muntlig 

framställning i svenskundervisningen ur ett könsperspektiv.  

Antaganden  

1. Flickor tenderar att prestera bättre i skriftliga uppgifter än muntliga (Svenkerud, Dalland & 

Klette 2013). Det antas att flickor föredrar skriftliga uppgifter före muntliga uppgifter i högre 

utsträckning än pojkar. 

 

2. Flickor är mer nervösa vid muntlig framställning än pojkar (Travers 1992). Det antas att 

flickor har en mer negativ attityd till muntlig framställning än pojkar.  

 

3. Flickor är mer förberedda när de ska utföra en muntlig presentation (Svenkerud, Dalland & 

Klette 2013). Det antas att flickor lägger ned mer tid på att förbereda sig inför muntlig 

framställning i högre grad än pojkar. 

 

4. Pojkar på högstadiet har högre självförtroende i klassrummet och visar generellt att de 

dominerar i muntlig framställning (Travers 1992). Det antas att a) pojkar tycker att de kan 

framföra sina kunskaper i högre grad än flickor och b) att pojkar är mindre oroade av muntlig 

framställning än flickor.   

 

TIDIGARE FORSKNING 
När det gäller svensk forskning om muntlig framställning är Palmér och Olsson Jers två 

förgrundsfigurer. Palmérs studie (2008) lyfter fram att det finns maktrelationer mellan svenska 

gymnasieelever som innebär att socialt svagare elever inte tar lika stor plats i muntliga 

aktiviteter i klassrummet. Forskningen visar att genus har en betydelse för den kommunikation 

som utvecklas i undervisningen och är en av de faktorer som påverkar dessa maktrelationer 

mellan elever i undervisningen. Finns det en tydlig dominans av elever av det ena könet 

påverkas interaktionen i klassrummet och hur den muntliga framställningen i undervisningen 

utspelar sig. Tillhör eleven däremot klassens könsmässiga minoritet kan det innebära en utsatt 

position för denna elev, som kan leda till att eleven väljer att avstå helt från att tala och 

genomföra en muntlig framställning.  
 

Resultatet från Olsson Jers (2010) studie visar bland annat att elever oftast förbereder sin 

muntliga framställning minuterna innan lektionen, vilket leder till att de får improvisera och 

upplevs därför av publiken som osäkra och rädda för att tala. Detta grundar sig i att det finns en 

bristande erfarenhet av muntlig framställning, menar Olsson Jers. Likaså indikerar Palmérs 

(2008) forskning att det är den bristande erfarenheten som förklarar den stora nervositeten som 

många gymnasieelever känner inför sin muntliga framställning. Elever som har haft en god 

erfarenhet av muntlig framställning uppträder med större säkerhet än de elever som inte haft 

det. 

 

Det är viktigt för elever att se sina färdigheter som något meningsfullt. I Olsson Jers (2011) 

studie framkommer det även att elever exempelvis ser färdigheten att kunna skriva en insändare 

som meningsfull. Den typen av text kan sättas in i ett funktionellt sammanhang och eleverna 

känner igen texttypen från andra medier. Elever upplever variationen i de skriftliga genrerna 

som meningsfulla även utanför skolan, men däremot uppfattar de inte samma funktionalitet i 

de muntliga genrerna. De känner sig därför inte motiverade att genomföra muntlig 

framställning.  
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Ovan har vi redovisat nationella studier. Det är viktigt att ha i åtanke att resultat från 

internationella studier inte alltid är jämförbara. Vi hävdar dock att även internationella studier 

är av relevans eftersom elevers attityder till att tala kan antas ha vissa generella drag. 

 

Resultat från tidigare internationella studier visar att elever har olika inställning till muntlig 

framställning. Fallah (2014) nämner i sin studie att det finns en rädsla bland iranska 

universitetsstudenter när det kommer till muntlig framställning. Studenter blir avskräckta från 

att tala inför andra studenter som inte känner samma rädsla och blir per automatik sina egna 

största kritiker när de känner sig underordnade de som inte innehar talrädsla. De väljer därför 

att avstå från muntliga aktiviteter i undervisningen. Resultatet från Jay-Ar och Ronald Candys 

(2018) studie bekräftar till en viss del att muntlig framställning i undervisningen stimulerar 

både ångest och rädsla, i det här fallet hos filippinska högstadieelever. Vidare poängterar Jay-

Ar och Ronald Candy att det enbart är en minoritet av elever som har en positiv inställning till 

muntlig framställning och som gillar denna slags aktivitet i undervisningen. Dessa elever 

upplever ingen ängslan eller talrädsla och har lätt för att genomföra muntliga aktiviteter. Vidare 

poängterar Jay-Ar och Ronald Candy i sin forskning att elever tenderar att vara både blyga och 

obekväma, när det kommer till att kommunicera med personer de inte är bekanta med eller som 

de nyligen träffat. Elever kan även uppleva en känsla av rädsla över att få kritik och bli dömda 

av andra människor. De känner sig också pressade till att imponera på sina åskådare och att tala 

inför många människor bidrar därför till obehag hos dessa elever. Likaså betonar Imran och 

Ghanis (2014) studie att pakistanska universitetsstudenter visar en talrädsla som innebär ett 

hinder för den muntliga aktiviteten i klassrummet.  

 

Resultatet av Jay-Ar och Ronald Candys (2018) forskning visar också att elever på högstadiet 

generellt sett inte gillar att delta i diskussioner i helklass. Elever är obekväma med att uttrycka 

sig och väljer därför att avstå helt från att delta i diskussioner och att svara på frågor. Studien 

redogör även för att elever känner sig mer ängsliga vid formella diskussioner när de ska 

framföra sina tankar och åsikter inom ett visst ämne. Elever känner sig däremot mer bekväma i 

informella situationer, där klasskamraterna får tala med varandra och kan uttrycka sina tankar 

när de själva känner för det.  

 

Svenkerud, Dalland och Klette (2013) lyfter fram i sin studie att norska flickor på högstadiet 

oftast lägger ned mer tid på att förbereda sig inför en muntlig framställning än vad pojkar gör. 

Detta leder till att flickor känner sig mer förberedda och lyckas genomföra en bättre muntlig 

framställning än det motsatta könet. Flickor lägger stort fokus på att skapa manus och använder 

sig av digitala verktyg i sina framställningar. Pojkar väljer däremot ofta att improvisera, vilket 

tydliggörs på längden och kvalitén på deras redovisningar. 

 

Travers (1992) jämförelsestudie på australienska och amerikanska högstadieelever indikerar att 

pojkar på högstadiet dominerar i muntlig framställning genom att de har ett högre 

självförtroende än vad flickor har i klassrummet. Pojkar visar generellt att de i högre 

utsträckning är mer muntligt aktiva i undervisningen än flickor och de dominerar därmed i 

muntlig framställning. Flickor har en tendens att bli mer nervösa till att tala och väljer att vara 

tysta vid muntliga aktiviteter i undervisningen, eftersom att de är rädda för att säga fel och 

känner sig underordnade pojkarna som är mer muntligt aktiva. Svenkerud, Dalland och Klettes 

(2013) studie lyfter fram att det finns brister i flickors självförtroende i jämförelse med pojkar, 

som leder till att de väljer att avstå från att delta i bland annat muntliga diskussioner i 

undervisningen. Flickors låga självförtroende visar sig genom att de känner rädsla inför att tala, 

nervositet, förlägenhet, har en hög självmedvetenhet och är självkritiska när det kommer till 

muntlig framställning. Studiens resultat visar att flickors kroppsspråk uppvisade tydliga 
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nervositetstecken vid muntliga aktiviteter. Pojkar däremot visar en nonchalant attityd gentemot 

muntlig framställning och har högre självförtroende vid muntliga aktiviteter. De tenderar att 

avbryta och ignorera flickorna i diskussioner vilket skapar en talrädsla och osäkerhet hos 

flickorna. Flickor väljer därför att undvika att tala i undervisningen.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både svenska och internationella studier redogör 

för att det finns skillnader mellan pojkar och flickors attityder till muntlig framställning. 

Forskningen visar att det är flertalet pojkar i klassrummet som har en positiv inställning till att 

genomföra muntlig framställning. Flickor å andra sidan har en benägenhet till att bli blyga och 

obekväma. Flickor tenderar även att ha en större rädsla än pojkar när det kommer till att tala. 

Pojkar har ett större självförtroende än flickor i klassrummet och det visar sig generellt att de 

dominerar under muntliga aktiviteter i undervisningen.  

 

METOD 
Studien använder kvantitativ metod med enkät som verktyg. Fördelen med denna metod är att 

en enkät kan sändas till många personer samtidigt och på så sätt ge ett stort underlag för 

jämförande analyser. Statistikprogrammet SPSS användes för att analysera studiens insamlade 

data. 

Urval  

Enkäten delades ut till elever i elva åttondeklasser på tre grundskolor i Västra 

Götalandsregionen. 200 enkäter delades ut och 173 svar användes i analyserna (87%). Bortfallet 

består av 27 elever som inte hade godkännande från vårdnadshavarna. Det är en könsfördelning 

på 96 (56%) flickor, 73 (42%) pojkar och fyra som angivit alternativet annat. Dessa togs bort 

från analyser som grundas på kön eftersom de var så få. 

Instrument 

Enkäten (Bil.1) består av tre sidor som inleds med en kort beskrivning av studiens syfte, 

information om att respondenterna kommer att förbli anonyma samt att de har rätt att avbryta 

sitt deltagande i enkätstudien när de vill. Därefter är enkäten indelad i tre avsnitt med frågor 

som bygger på tidigare forskning. Svaren på frågorna anges på nominal-, ordinal- och 

intervallskala samt öppna svar. 

 

Det första avsnittet berör elevens tankar kring muntlig framställning i undervisningen och ett 

exempel på fråga är Var tycker du att fokus ligger i svenskundervisningen? med 

svarsalternativen muntliga uppgifter, skriftliga uppgifter och inget fokus. Avsnittet innehåller 

även en attitydfråga, Att ha kunskaper om hur jag ska utföra muntlig framställning är viktigt 

för mig, där svaret anges på en 7-gradig Likertskala från ‘instämmer inte alls’ till ‘instämmer 

helt’. Avsnittet avslutas med en öppen fråga om vad eleven själv tror att syftet med muntlig 

framställning i undervisningen är. Därefter följer ett avsnitt med frågor som rör elevens 

erfarenheter av muntlig framställning. En av de öppna frågorna är Vad tycker du är roligast att 

muntligt redovisa om? Det tredje avsnittet i enkäten består av 10 påståenden som visar elevers 

attityder till muntlig framställning. Svaren anges på en 7-gradig Likertskala från ‘instämmer 

inte alls’ till ‘instämmer helt’. Exempel på ett påstående är Jag blir nervös när jag ska dela med 

mig av min åsikt i helklass.  
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Genomförande 

En pilotstudie genomfördes för att upptäcka eventuella missförstånd och vilseledande frågor. I 

pilotstudien uppmärksammades en del slarvfel som ändrades innan enkäten delades ut. 

Klasslärarna i de elva klasserna kontaktades och informerades om enkätstudien samt när 

enkäten skulle besvaras. Missivbrev (Bil. 2) med information om studien och etiska aspekter 

samt samtyckesblankett skickades till lärarna som delade ut dem i klasserna. En kort muntlig 

genomgång kring hur enkätfrågorna skulle besvaras genomfördes innan eleverna besvarade 

enkäten. Dessutom gjordes eleverna medvetna om studiens syfte och de etiska aspekterna. I 

samband med att enkäterna delades ut informerades eleverna även om att de gärna fick ställa 

frågor om eventuella oklarheter dök upp angående enkätens innehåll. De uppmanades att svara 

på alla enkätfrågor i frågeformuläret för att undvika ett stort internt bortfall. Insamlingen av 

data genomfördes av alla tre författarna på varsin grundskola.   

Validitet och reliabilitet 

Validitet kan generellt sägas vara att man mäter det man vill mäta och reliabilitet uttrycker 

noggrannheten i mätningen (Christoffersen & Johannessen 2015). Innehållsvaliditet anger om 

frågorna verkar mäta det som avses att mätas. Denna validitet kontrollerades genom att se till 

att frågorna i enkäten utformades utifrån studiens syfte och genom att pilotstudien genomfördes. 

Vi har varit noggranna med att använda ett enkelt och tydligt språk i enkätfrågorna, för att de 

inte skulle missförstås av eleverna. Korrespondensvaliditet innebär att resultatet förväntas 

stämma överens med resultatet från tidigare studier. För att uppfylla denna validitet ställdes 

sammanlagt fem antaganden i förhållande till tidigare studier. Genom att sätta oss in i relevant 

forskning och läsa bakgrundsfakta fanns det en korrelation med den studie som andra forskare 

genomfört och den studie som vi gjort. Begreppsvaliditet innebär sambandet mellan tidigare 

forskning och studiens kvantitativa data. Den kommunikativa validiteten innebär att det måste 

finnas en fyllig metodbeskrivning. I metodbeskrivning exemplifieras urvalet av elever 

respektive skolor noggrant och enkäten med tillhörande frågor beskrivs. Vi har dessutom gjort 

en beskrivning av bortfallet och orsakerna till detta. Slutligen finns pragmatisk validitet där 

man frågar sig om kunskapen man kommer fram till är användbar. Denna validitet uppfylls i 

avsnittet didaktisk reflektion.  

Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra primära etiska riktlinjer följts. 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att informera deltagarna om 

studiens syfte och genom att vi tog del av samtycke från elevernas vårdnadshavare. Ett 

missivbrev tillsammans med en samtyckesblankett delades ut till deltagarna och dess 

vårdnadshavare innan enkätutdelningen. Missivbrevet innehöll information om studien, de 

etiska riktlinjer som studien följer samt att elevernas deltagande är frivilligt och att de 

närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan. I samtyckesblanketten fick vårdnadshavarna 

signera med sitt namn och antingen kryssa i sitt godkännande eller inte eftersom eleverna som 

deltog i studien var minderåriga och inte kunde ta några enskilda beslut om sitt deltagande. 

Vidare uppfylldes konfidentialitetskravet genom att elevernas identitet är helt anonym och inga 

namn skrevs på enkäterna. Utifrån nyttjandekravet har datainsamlingen från deltagarna enbart 

använts för studiens ändamål. 

Analys 

De oberoende variablerna är kön och attityder. På några frågor slogs svarsalternativen ihop för 

att kunna användas i analyser. Fråga 4 avser hur lång tid som behövdes för att förbereda en 

muntlig framställning. De fyra alternativen kodades om till två alternativ; upp till två dagar och 
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mer än två dagar. Fråga 6 är en attitydfråga om vikten av att ha kunskaper om muntliga 

framställningar. För att skapa en oberoende variabel analyserades frekvenser och utifrån denna 

analys skapades två grupper; ”mindre positiv” och ”mer positiva”. Fråga 7 om muntlig förmåga 

i svenskundervisningen hade fem alternativ som kodades om till tre kategorier; mer sällan, 

ibland och mer ofta. Fråga 13, muntliga färdigheter, hade fyra alternativ som kodades om till 

två; inte bra och bra. Fråga 14, att framföra kunskaper, hade fem alternativ som kodades om till 

tre; mer sällan, ibland och mer ofta. Slutligen kodades fråga 22, upplevd oro, om med fyra 

alternativ till två alternativ; ofta och sällan. Dessa kategoriserade variabler användes i 

korstabulering och i envägs variansanalys. Den sista frågan bestod av 10 påståenden på 

intervallskala och omkodades med tre alternativ, mer negativ attityd, neutral attityd och mer 

positiv attityd. De negativa påståendena på fråga 24 (1, 2, 3, 7, 10) vändes för att få alla 

påståenden i samma riktning för att kunna beräkna reliabilitet på attitydfrågorna. Cronbach’s 

alpha beräknades på attitydskalan till α=.80 vilket är ett tillräckligt högt värde för att 

attitydfrågorna skall anses vara reliabla.  

 

Flertalet frågor ligger på nominal- eller ordinalskala och är analyserade med Pearsons χ2 test 

eller Fisher’s exakta mått (vid två variabler). För variabler på intervallskala används Pearsons 

korrelationskoefficient (ρ). För jämförelser mellan olika grupper används t-test (när den 

oberoende variabeln har två kategorier, t.ex. kön). Envägs variansanalys används då det finns 

fler kategorier i den oberoende variabeln (t.ex. lite, mellan, stor). Tvåvägs variansanalys har 

använts vilket innebär att det finns två oberoende variabler i analysen, till exempel kön och 

ålder som oberoende variabel och attityd till verksamheten som beroende. Slutligen fanns det 

fyra respondenter som inte ingick i analyser där könsskillnader presenteras. 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras under rubrikerna uppgiftstyp och tid, muntlig framställning i 

svenskundervisningen, erfarenhet av muntlig framställning, känslor samt attityder. 

Uppgiftstyp och tid 

De flesta elever (67 %) ansåg att fokus i undervisningen ligger på skriftliga uppgifter följt av 

muntliga uppgifter (20 %) medan 13% av eleverna inte hade något fokus. Det är något fler 

flickor (74 %) än pojkar (58 %) som ansåg att fokus ligger på skriftliga uppgifter. Närmare 

hälften av eleverna föredrog skriftliga (46 %) uppgifter framför muntliga (39 %) uppgifter. 

Femton procent av eleverna svarade att de inte hade någon preferens för uppgiftstyp. Det finns 

en tendens till att flickor (52 %) föredrog skriftliga uppgifter i högre utsträckning än pojkar (35 

%), χ2
(2) =6.1, p=.05. Antagande 1, att flickor föredrar skriftliga uppgifter före muntliga 

uppgifter i högre utsträckning än pojkar, kunde därmed bekräftas men med svagt stöd.   

 

För att vidare undersöka könsskillnader användes kön och uppgiftstyp som oberoende variabler 

och medelvärdet på attitydfrågorna (fråga 24) om muntlig framställning som beroende variabel. 

Tvåvägs variansanalys visar två huvudeffekter. Huvudeffekten för kön, F(1,162)=10.5, p=.00, 

visar att pojkar (M=4.9, s=.14) hade en mer positiv attityd till muntlig framställning än flickor 

(M=4.3, s=.12). Huvudeffekten för uppgiftstyp, F(2,162)=16.0, p=.00, visar att elever som 

föredrog skriftliga uppgifter (M=4.15, s=.12) hade mer negativ attityd till muntlig framställning 

än de elever som föredrog muntliga uppgifter (M=4.7, s=.12), eller hade inte någon preferens 

(M=4.9, s=.21). Antagande 2, att flickor har en mer negativ attityd till muntlig framställning än 

pojkar, kunde därmed bekräftas. 

 



 

7 
 

Eleverna tillfrågades om hur lång tid de lade ned på att förbereda en muntlig framställning. 

Tabell 1 visar tidsalternativ fördelat över kön. 

 
Tabell 1. Tid att förbereda sig fördelad över kön, procent 

Tidsalternativ Kön 

 flickor pojkar 

mindre än 1 dag 4 21 

1–2 dagar 25 44 

3–4 dagar 54 26 

mer än 4 dagar 17 10 

 

Tabell 1 visar att närmare hälften av flickorna använde 3–4 dagar för att förbereda sig jämfört 

med pojkarna som lade ned 1–2 dagar. Det var endast en fjärdedel av pojkarna som lade ned 3–

4 dagar. Den främsta könsskillnaden är svaren på det första alternativet, χ2
(3) =23.68, p=.00. Det 

var få flickor som endast lade ned en dag på förberedelser jämfört med pojkarna. Antagande 3, 

att flickor lägger ned mer tid på att förbereda sig inför muntlig framställning i högre grad än 

pojkar, kunde därmed bekräftas. 

  

På frågan om eleverna lade ned mer tid på skriftliga uppgifter än muntliga fördelade sig svaren 

jämnt över könen. Lika många pojkar (40 %) som flickor (40 %) svarade att de ofta lade ned 

mer tid på skriftliga uppgifter än muntliga. 54 % av flickorna och 44 % av pojkarna svarade att 

de ibland lade ned mer tid på skriftliga uppgifter. Det är fler pojkar (16 %) än flickor (6 %) som 

svarade sällan.  

 

Avsnittet avslutades med en attitydfråga (fråga 6 i enkäten) om eleverna tycker att det är viktigt 

att ha kunskaper om hur man utför muntlig framställning. Resultatet visar att det inte fanns 

någon skillnad mellan pojkar (M=5.44, s=1.3) och flickor (M=5.44, s=1.14) i attityd till muntlig 

framställning.  

 

Muntlig framställning i svenskundervisning 

Eleverna tillfrågades om hur ofta de arbetar med muntlig förmåga i svenskundervisningen. 

Tabell 2 visar tidsalternativ fördelad över kön. 

 
Tabell 2. Arbetar med muntlig förmåga fördelad över kön, procent 

Tidsalternativ Kön 

 flickor pojkar 

nästan aldrig 6 8 

sällan 34 26 

ibland 55 48 

ofta 4 18 

varje dag - - 

 

Tabell 2 visar att den främsta könsskillnaden finns i alternativet ofta, χ2
(3) =9.25, p=.02. Det var 

få flickor som ansåg att de ofta arbetade med muntlig förmåga i jämförelse med pojkarna där 

det nästan är en femtedel. En tredjedel av flickorna svarade att de sällan arbetade med muntlig 

förmåga i svenskundervisningen till skillnad från pojkarna där drygt en fjärdedel svarade att de 

sällan arbetade med muntlig förmåga. Nästan hälften av pojkarna svarade att de arbetade ibland 

med muntlig förmåga i jämförelse med flickorna där det var över hälften. På alternativet nästan 

aldrig var könsfördelningen väldigt jämn. 
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Eleverna tillfrågades om vilka muntliga förmågor de arbetar mest med i svenskunder-visningen. 

Figur 1 visar elevernas svar kring vilka muntliga förmågor som eleverna arbetar mest med i 

svenskundervisningen. 

 

 
Figur 1. Muntliga förmågor i svenskundervisningen fördelad över kön, frekvens 
 

Figur 1 visar att närmare hälften av flickorna (54 %) och pojkarna (55 %) tyckte att de arbetade 

mest med att diskutera. 31 % av flickorna tyckte att de arbetade mest med att berätta i jämförelse 

med pojkarna (18 %). Tio procent pojkar och fyra procent flickor tyckte att de arbetade mest 

med att återberätta. 18 % av pojkarna ansåg att de arbetade mest med att argumentera i 

svenskundervisningen till skillnad från flickorna (10 %).  

 

På frågan om eleverna önskar mer undervisning i muntlig framställning svarade en övervägande 

del av flickorna (59 %) och något färre pojkar (49 %) att undervisningen är bra som den är. 

Närmare hälften av pojkarna (47 %) och en tredjedel (33 %) av flickorna ville ha mer 

undervisning i muntlig framställning. Sju procent av flickorna och fyra procent av pojkarna 

svarade att de önskade mindre undervisning i muntlig framställning. Tabell 3 nedan visar antalet 

elever som önskar mer eller mindre undervisning i muntlig framställning i förhållande till vilken 

uppgiftstyp som de föredrar. Varje rad summerar till 100. 

 
Tabell 3. Samband mellan uppgiftstyp och undervisning, procent 

Alternativ Vad eleverna föredrar 

 Skriftliga 

uppgifter 

Muntliga 

uppgifter 

Ingen 

skillnad 

mindre undervisning 100 - - 

bra som den är 59 26 15 

mer undervisning 18 65 17 

 

Tabellen visar att den främsta skillnaden finns i tredje alternativet, mer undervisning,  

χ2
(4) =44.0, p=.00. De elever som önskade mer undervisning i muntlig framställning föredrog 

muntliga uppgifter före skriftliga uppgifter. Elever som tyckte att undervisningen i muntlig 

framställning är bra som den är föredrog skriftliga uppgifter före muntliga uppgifter. 

 

Det var även av intresse att ta reda på elevernas generella syn på muntlig framställning. Totalt 

svarade 52% av eleverna att de hade en neutral inställning medan 34% hade en positiv 

inställning till muntlig framställning. 15% svarade att de hade en negativ inställning. Mer än 

hälften (59%) av flickorna samt något färre (44%) pojkar hade en neutral syn. Lite mer än en 

fjärdedel (28%) av flickorna och 43% av pojkarna var generellt positiva till muntlig 

framställning i svenskundervisningen. Nästan lika många pojkar (14%) och flickor (13%) hade 

en negativ syn på muntlig framställning.  
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Det finns en öppen fråga i enkäten där eleverna kunde kommentera vad de tror syftet är med 

muntlig framställning i undervisningen. 66 elever svarade att syftet är att de ska lära sig att 

uttrycka sig på olika sätt. 37 elever svarade att det är viktigt för framtiden och 22 elever svarade 

att undervisningen ska visa på variation. Resterande 44 elever svarade att de inte visste vad 

syftet med muntlig framställning är. Nedan redogörs för exempel på några av elevernas svar 

fördelade över kategorierna variation i undervisningen, uttrycka sig på olika sätt och bra för 

framtiden.  

 
  Tabell 4. Öppen fråga, syfte med muntlig framställning 

Variation i undervisningen Uttrycka sig på olika sätt Bra för framtiden 

Att man inte bara ska uttrycka 

sig skriftligt utan att man även 

ska kunna prata för att få fram 

det man vill ha sagt. 

Man ska lära sig och bli 

bekväm i att prata framför folk 

och att man ska kunna 

förmedla olika saker muntligt. 

Jag tror att syftet är att man 

ska öva sig inför vuxenlivet när 

man får jobb och ska kunna 

prata med olika människor. 

Att kunna berätta om sina 

tankar, framföra dem på ett 

annat sätt än genom skrift. 

För att lära sig att prata 

framför folk. Att kunna 

diskutera och berätta bättre. 

När man börjar jobba i 

framtiden så måste man kunna 

prata framför människor till 

exempel när man ska hålla i ett 

möte. 

Jag tror att syftet är att visa 

läraren vad man kan. Vissa är 

bra på att läsa, skriva och 

andra prata. Då får de som är 

bra på att prata en chans. 

 

Att veta hur man ska använda 

sin röst i olika sammanhang 

och vara väl medveten om vad 

man talar om, extra bra om 

man får kunskap på vägen. 

Muntlig framställning lär oss 

hur vi kan framföra våra 

åsikter och diskutera olika 

ämnen med folk vilket är viktigt 

att man kan när man blir äldre 

och börjar jobba osv. 

Erfarenhet av muntlig framställning 

När eleverna tillfrågades om de haft regelbunden undervisning i muntlig framställning under 

sin skolgång, fördelade sig svaren jämnt mellan könen. Nästan hälften av flickorna (54%) och 

pojkarna (47%) angav att de haft en regelbunden undervisning. När eleverna bedömde sin 

muntliga färdighet är det nästan lika många flickor (45%) som pojkar (43%) som bedömde sin 

muntliga färdighet som bra. 42% av flickorna och drygt en tredjedel av pojkarna bedömde sin 

muntliga färdighet som ganska bra. Drygt en femtedel (19%) av pojkarna och elva procent av 

flickorna bedömde sin muntliga färdighet som mycket bra. Det var en jämn svarsfördelning 

mellan pojkarna (7%) och flickorna (2%) som svarade inte alls bra.  
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En fråga som ställdes är om eleverna tycker att de kan framföra sina kunskaper genom muntlig 

framställning och resultat visas i Tabell 5.  

Tabell 5. Framföra kunskaper fördelad över kön, procent 

 

 

Tabell 5 visar att den främsta könsskillnaden, χ2
(4) =11.2, p=.02, är svaren på alternativen ibland 

och alltid. Det var fler pojkar som ansåg att de alltid kan framföra sina kunskaper genom 

muntlig framställning i jämförelse med flickorna. Det är en femton procents skillnad mellan 

pojkarna och flickornas svar på alternativet ibland. Å andra sidan var det fler flickor än pojkar 

som angav alternativet ibland. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas svar på alternativet 

ibland är sexton procent. Antagande 4a, att pojkar kan framföra sina kunskaper i högre grad än 

flickor, kunde därmed bekräftas. 

 

Eleverna kunde välja mellan fem alternativ om vilket ämne de helst genomför muntlig 

framställning i. Figur 2 visar fördelning över ämne och kön. 

 

 

 
Figur 2. Genomföra muntlig framställning, ämnen, procent 

Figur 2 visar att både flickor och pojkar föredrog muntlig framställning i svenskämnet följt av 

engelskämnet. Mer än en femtedel av pojkarna och färre flickor föredrog att göra sin muntliga 

framställning i det samhällsorienterade skolämnet. En fjärdedel av pojkarna föredrog muntlig 

framställning i alla ämnen i jämförelse med flickorna där de är färre. Minoriteten av flickorna 

och pojkarna genomförde helst sin muntliga framställning i det naturorienterande ämnet. Den 

främsta könsskillnaden visade sig i alternativet svenska, χ2
(3) =15.8, p=.00. 

 

Det finns en öppen fråga där eleverna svarade på vad de tycker är roligast att muntligt redovisa 

om. Nedan redogörs för exempel på några av elevernas svar fördelade på kategorierna intressen, 

argumentation och fakta.  
 

 

 

Alternativ Kön 

 flickor pojkar 

nästan aldrig 2 4 

sällan 5 10 

ibland 41 25 

nästan alltid 42 36 

alltid 10 25 
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Tabell 6. Öppen fråga, muntlig redovisning 

 

44 elever svarade att det är roligast att redovisa om sina egna intressen. 21 elever gillade helst 

att göra muntliga redovisningar som bygger på argumentation. 41 elever tyckte att det är roligast 

att redovisa om faktabaserade ämnen. 63 elever ansåg att det inte spelade någon roll vad de 

redovisade om.  

Känslor kring muntlig framställning 

Eleverna tillfrågades om de upplever att de har utvecklats som talare under sin skoltid. Mer än 

hälften (62%) av eleverna svarade att de hade utvecklats som talare under sin skoltid medan 

nästan en tredjedel (31 %) ansåg att de delvis hade utvecklats. Sju procent svarade nej. Något 

fler pojkar (65%) än flickor (61%) ansåg att de hade utvecklats som talare. Svaren var jämnt 

fördelade mellan könen där både flickor (32%) och pojkar (31%) svarade att de delvis hade 

utvecklats som talare. 

 

För att få djupare svar med avseende hur eleverna har utvecklats som talare under sin skoltid 

fick eleverna motivera sina svar i öppna svar. 102 elever svarade att de nu vågar tala mer än 

tidigare. 26 elever upplevde att de behöver mer undervisning i muntlig framställning då de 

känner sig osäkra när de talar. Tre elever svarade att de undviker att tala helt i undervisningen. 

41 elever kunde inte motivera sina svar. De mest angivna svaren bland eleverna är att de nu 

känner sig modigare när det kommer till att tala i muntliga aktiviteter i undervisningen. 

Exempel på svar från eleverna är “Nu vågar jag ställa och svara på frågor. Jag kan vara med i 

en diskussion och kan stå och lära andra mina kunskaper” och “Jag har blivit modigare och 

vågar stå framför folk och prata”. Exempel på svar från elever som svarade att de behöver mer 

undervisning är “Vi jobbar med muntlig framställning sällan så jag har inte lärt mig så mycket”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressen Argumentation Fakta 

Saker och ämnen som 

intresserar mig t.ex historiska 

händelser, verkliga mysterier 

och annat som folk ofta inte 

vet vad det är 

Debattering och 

argumentationer om saker 

jag har åsikter om 

Biologi, om djur och natur och sånt. 

I 7:an gjorde vi en redovisning om 

olika områden i världen, min grupp 

fick polarområden. Det var väldigt 

kul! 

Jag tycker att det är roligt att 

redovisa om saker jag bryr 

mig om eller är passionerad 

över 

Om ett ämne som folk har 

olika åsikter om som 

exempelvis skoluniformer 

Jag tycker att det är roligt att 

redovisa om fakta grejer som man 

vanligtvis inte hör så mycket om 

Sånt som jag tycker är roligt 

och intressant 

Argumentera är det 

roligaste inom muntligt. 

SO för då använder man sig oftast av 

fakta från faktasidor 
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Eleverna fick frågan om hur de känner inför muntlig framställning. Tabell 7 visar elevernas 

känslor fördelade över kön.  
 

Tabell 7. Känsla inför muntlig framställning fördelad över kön, procent 

Känsla Kön 

 Flickor Pojkar 

Orolig 3 2 

Nervös 68 30 

Löjlig 4 5 

Optimistisk 5 19 

Glad 15 16 

 

Tabell 7 visar att den största könsskillnaden är i alternativet nervös, χ2
(3) =21.8, p=.00. Det är 

lite mer än dubbelt så många flickor som svarade att de kände sig nervösa inför muntlig 

framställning till skillnad från pojkarna.  

 

På frågan om eleverna undviker att tala när det är diskussioner i undervisningen har nästan 

hälften (49%) av pojkarna och drygt en tredjedel (37%) av flickorna svarat att de sällan undviker 

att tala i undervisningen. Närmare hälften (46%) av flickorna och nästan en tredjedel (32%) av 

pojkarna kunde ibland undvika att tala på lektionerna. Mindre än en femtedel (19%) av pojkarna 

och något färre flickor (17%) svarade att de undvek att delta i diskussioner helt och hållet. Det 

finns ingen skillnad mellan könen. Vidare har eleverna besvarat frågan om de känner sig trygga 

med att uttrycka sig muntligt i undervisningen. Mer än hälften av pojkarna (56%) och 39 % av 

flickorna svarade att de kände sig trygga. 40% av flickorna kunde ibland känna sig trygga i att 

uttrycka sig verbalt på lektionerna och drygt en tredjedel av pojkarna (32%). 

 

Eleverna tillfrågades även om de känner oro i att prata med någon främmande. Tabell 8 visar 

elevernas oro fördelad över kön.  
 

Tabell 8. Oro över att prata med främmande fördelad över kön, procent 

Oro Kön 

 Flickor Pojkar 

nej, aldrig 27 49 

nej, sällan 31 25 

ja, ibland 34 21 

ja,oftast 8 4 

 

Det visar sig i tabell 8 att den största könsskillnaden är i alternativet nej, aldrig,  

χ2
(4) =10.91, p=.03. Närmare hälften av pojkarna svarade att de aldrig kände oro över att prata 

med någon de inte känner till skillnad från flickorna där drygt en tredjedel svarade att de aldrig 

kände oro. Det är färre pojkar än flickor som svarade att de sällan kände oro. Betydligt fler 

flickor till skillnad från pojkar svarade att de ibland kände sig oroliga över att behöva samtala 

med en främmande person eller personer i klassen. Ett få antal pojkar samt flickor uppgav att 

de oftast blir oroliga över att behöva kommunicera med klasskamrater som de inte känner.  

 

En följdfråga ställdes där eleverna beskrev vilka situationer som de kände sig oroliga i. Den 

mest angivna situationen där flickor kände oro över att tala i undervisningen är när eleverna 

sitter i helklass och ska göra en muntlig framställning. En av flickorna beskrev följande 

situation “Jag blir orolig att prata i helklass eftersom att jag inte vill säga fel framför alla.” Ett 

annat exempel av en flicka som också känner oro är “Jag känner oro eftersom det finns vissa 

som skrattar när jag säger fel”. Den mest angivna situationen där pojkar kände oro över att tala 
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i undervisningen är när andra elever i klassen inte visar hänsyn och respekt när de har ordet. En 

av pojkarna formulerade sig på följande sätt “Många är inte engagerade och kan därför titta 

snett på mig när jag är insatt och pratar mycket. De tycker att det är töntigt.” 

 

Attityd till muntlig framställning 

Enkäten avslutades med påståenden som handlar om elevernas attityd till muntlig framställning 

i undervisningen. Tabell 9 visar varje påstående fördelat på flickor och pojkar.  
 

 

Tabell 9. Påståenden, fördelat över kön, medelvärde och standardavvikelse 

Påstående Flickor 

M 

 

 

s 

Pojkar 

M 

 

s 

Nervöst att dela åsikt i helklass* 3.77 1.91 2.60 1.9 

Oro över felsägning i klassrum* 4.36 1.81 3.22 2.09 

Svårigheter prata om ett ämne som inte är roligt 3.79 1.86 3.33 1.84 

Öppet uttryckande om sina tankar och åsikter 4.29 1.79 4.85 2.03 

Roligt att redovisa inför klassen* 3.65 1.80 4.33 2.10 

Motivation till att arbeta med andra  4.47 1.73 4.88 1.87 

Vaga kunskaper om muntlig framställning 3.10 1.47 2.92 1.53 

Lätt att genomföra en muntlig framställning 4.21 1.70 4.70 1.80 

Genomföra redovisning utan att bli obekväm* 3.74 1.80 4.63 1.79 

Tyst under diskussioner i undervisning 3.56 1.80 3.19 1.94 
* signifikant på 5% nivå 

 

Antagande 4b, att pojkar är mindre oroade av muntlig framställning än flickor, bekräftades i t-

test med kön som oberoende variabel och medelvärdet på attitydfrågan som beroende variabel, 

t(166)=3.77, p=.00. Pojkar (M=3.22, s=2.0) instämde i lägre utsträckning än flickor (M=4.36, 

s=1.8) i att de känner oro över att säga fel i klassrummet.  

 

Resultatet av t-testet visar fler skillnader mellan könen. Flickor (M=3.77, s=1.9) instämde i 

högre utsträckning än pojkar (M=2.6, s=1.9) i att det är nervöst att dela åsikt med klassen, 

t(166)=3.92, p=.00. Pojkar (M=4.33, s=2.1) instämde i att det är roligt att redovisa inför klassen 

i högre utsträckning än flickor (M=3.65, s=1.8), t(165)=-2.25, p=.02. Slutligen instämde pojkar 

(M=4.63, s=1.9) i högre utsträckning än flickor (M=3.74, s=1.8) i att genomföra en redovisning 

utan att bli obekväm, t(165)=-3.02, p=.03. 

 

För att få veta om det fanns ytterligare skillnad på frågan om eleverna kunde framföra sina 

kunskaper genom muntlig framställning genomfördes envägs variansanalys med den 

kategoriserade frågan ”framförande av kunskap” (fråga 14 i enkäten) som oberoende och attityd 

till muntlig framställning som beroende Resultatet (post hoc Benferroni) visar skillnader mellan 

alternativet ”mer sällan” och ”mer ofta” (p=.00) och ”mer ofta” och ”ibland” (p=.00). De elever 

som angivit alternativet ”mer ofta” hade en mer positiv attityd till muntlig framställning 

(M=4.8, s=1.12) än de som angivit ”mer sällan” (M=3.95, s=.08) eller ”ibland” (M=3.91, 

s=1.01) eller ”mer sällan”, F(2, 169)=15.27, p=.00.  
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RESULTATDISKUSSION 
Antagande 1, att flickor föredrar skriftliga uppgifter framför muntliga uppgifter i högre 

utsträckning än pojkar, kunde bekräftas i denna studie. Detta överensstämmer med Svenkerud, 

Dalland och Klettes (2013) studie som menar att flickor tenderar att prestera bättre i skriftliga 

uppgifter medan pojkar generellt dominerar i muntlig framställning. Även Travers (1992) studie 

visar att pojkar dominerar i muntliga aktiviteter i undervisningen och att flickor ofta väljer att 

avstå från att delta i muntliga aktiviteter. Palmérs (2008) studie lyfter fram genus som en viktig 

faktor när det kommer till maktstrukturer bland elever i undervisningen. Elever som känner sig 

svaga i sociala sammanhang tar inte lika stor plats i muntliga aktiviteter och, om det finns en 

tydlig dominans av det ena könet kan det påverka hur elevernas muntliga framställning utspelar 

sig i undervisningen. Att flickor föredrar skriftliga uppgifter före muntliga uppgifter i vår studie 

tror vi kan vara ett resultat av att det är just pojkar som dominerar i undervisningen när det 

kommer till den muntliga kommunikationen och att flickor i sociala sammanhang känner sig 

svagare. Detta kan i sin tur leda till att flickor inte känner sig motiverade till att genomföra 

muntlig framställning och inte heller tar lika stor plats, vilket är i enlighet med vad Palmér 

diskuterar. Även Svenkerud, Dalland och Klette (2013) understryker att pojkar generellt tar 

större plats och oftast avbryter flickor i diskussioner. Utifrån våra spekulationer kan vårt resultat 

också bero på att flickor generellt får mindre talutrymme än pojkar i klassrummet, vilket 

resulterar i att flickor har sämre motivation till muntliga uppgifter. Olsson Jers (2011) nämner 

i sin studie att det är viktigt att elever ser sina färdigheter som något meningsfullt och att det 

som lärs ut i undervisningen kan sättas in i ett funktionellt sammanhang. Att flickor tenderar att 

föredra skriftliga uppgifter före muntliga uppgifter kan bero på att flickor ser färdigheten att 

skriva som något de kan ha användning av både i och utanför skolan. Det kan vara att flickor 

upplever att olika typer av texter kan sättas in i ett funktionellt sammanhang eftersom de ofta 

stöter på denna typ av text i andra medier. Vi tolkar det som att flickor däremot inte upplever 

samma funktionalitet i de muntliga genrerna och är inte lika bekanta med dem. En annan 

tolkning kan vara att flickor upplever att det är lättare att uttrycka sig och få utlopp för sina 

tankar och känslor rent skriftmässigt. Det kan dessutom vara att flickor har ett lägre 

självförtroende när det kommer till att genomföra muntlig framställning och därför föredrar 

skriftliga uppgifter före muntliga, vilket överensstämmer med resultatet i Travers (1992) studie. 

I och med att resultatet i vår studie även visar att majoriteten av eleverna ansåg att fokus i 

svenskundervisningen låg på det skriftliga, kan det vara ännu en anledning till att flickor 

föredrar skriftliga uppgifter före muntliga. Utifrån våra spekulationer tror vi att det kan finnas 

ett samband mellan elevers erfarenhet av en specifik uppgiftstyp och vad de helst föredrar att 

genomföra i undervisningen. Ju mer undervisning de har av en specifik uppgiftstyp, desto 

säkrare känner eleverna sig på att genomföra den typen av uppgift.  

 

Antagande 2, att flickor har en mer negativ attityd till muntlig framställning än pojkar, fick stöd 

i denna studie. Detta resultat överensstämmer med Svenkerund, Dalland och Klettes (2013) 

studie där flickor känner sig mer nervösa än vad pojkar gör vid genomförandet av en muntlig 

framställning. Pojkar och flickors kroppsspråk har studerats och det framkom tydliga tecken på 

nervositet bland flickor när de genomförde en muntlig redovisning. En fundering kring vårt 

resultat kan vara att flickor känner sig mer nervösa samt har som tidigare nämnt ett lägre 

självförtroende än vad pojkar har inför en muntlig framställning. Vi tolkar detta som att flickor 

kan uppleva att de tidigare inte haft en god erfarenhet av muntlig framställning. Flickor har 

kanske inte haft tillräckligt med undervisning om hur de kan hantera sin nervositet inför en 

muntlig redovisning. Ännu en tolkning är att flickorna känner sig tryggare med att uttrycka sig 

skriftligt, eftersom de inte behöver oroa sig över vad andra i klassrummet tycker och tänker om 

det som de framför. 
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Antagande 3, att flickor lägger ned mer tid på att förbereda sig inför muntlig framställning i 

högre grad än pojkar, kunde bekräftas i denna studie. Svenkerud, Dalland och Klette (2013) 

nämner att flickor lägger ned mer tid på att förbereda sig inför en muntlig redovisning. 

Svenkerud, Dalland och Klettes studie visar att flickor lägger stort fokus på att skapa manus 

samt använder sig av digitala verktyg i sina framställningar. Pojkar väljer däremot ofta att 

improvisera, vilket tydliggörs på längden och kvalitén i deras redovisningar. Å andra sidan, 

Olsson Jers (2010) studie visar att elever generellt lägger ned mindre tid på att förbereda sig 

inför en muntlig framställning, genom att de bland annat förbereder sina presentationer 

minuterna innan lektionen börjar. Detta gällde både flickor och pojkar. Vidare diskuterar Olsson 

Jers att anledningen till det kan vara den bristande erfarenheten som eleverna har av muntlig 

framställning. Vårt resultat visar dock på att flickor lägger ned mer tid än pojkar på att förbereda 

sig. Vår spekulation kring detta är att flickor kan känna en rädsla inför att göra fel i sina 

genomföranden, är självkritiska och upplever därför att de behöver lägga ned tid på att förbereda 

sig, vilket är i enlighet med vad Svenkerud, Dalland och Klettes studie visar. 

 
Antagande 4a, att pojkar tycker att de kan framföra sina kunskaper i högre grad än flickor, 

kunde bekräftas i studien. Detta resultat överensstämmer med Travers (1992) studie som visar 

att pojkar som går i högstadiet är mer muntligt aktiva i undervisningen. Pojkar har en tendens 

att dominera i muntliga undervisningssituationer eftersom de har ett högre självförtroende och 

vågar ta mer plats i klassrummet. En anledning till detta resultat kan vara att pojkarna tycker att 

det är lättare att framföra sina kunskaper muntligt eftersom de behöver lägga ned mer tid på 

skriftliga uppgifter. En ytterligare tolkning kan vara att pojkar upplever sig ha ett friare utrymme 

att uttrycka sina åsikter när de genomför muntliga aktiviteter till skillnad från skriftliga 

uppgifter. Eftersom vårt resultat även visar att pojkar föredrar att genomföra muntlig 

framställning i alla ämnen kan det tyda på att muntlig framställning är ett favoritområde för 

dem att visa sina kunskaper genom. 

 

Antagande 4b, att pojkar är mindre oroade av muntlig framställning än flickor, kunde bekräftas 

i studien. Travers (1992) nämner att pojkar är mindre oroade av att genomföra muntlig 

framställning i klassrummet. Som tidigare nämnts tenderar pojkar att ha ett högre 

självförtroende i jämförelse med flickor vid muntliga aktiviteter. En spekulation kring 

anledningen att pojkar är mindre oroade av muntlig framställning är att de inte påverkas av hur 

andra personer ska reagera när de uttrycker sina åsikter. Flickor däremot har en hög 

självmedvetenhet och känner oro över att både säga fel och skämma ut sig själva, vilket även 

överensstämmer med Svenkerud, Dalland och Klettes (2013) studie. 

Övriga resultat 

Det finns en del övriga resultat som inte ingår i de ställda antaganden som presenterats ovan. 

Det framkom i vår studie att det finns ett samband mellan uppgiftstyp och undervisning. 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna föredrog muntliga uppgifter framför skriftliga och 

dessutom önskade de mer undervisning i detta. Vi tolkar det som att eleverna inte haft 

tillräckligt med muntliga uppgifter under sin skolgång och därför efterfrågar att få visa sina 

kunskaper på ett mer varierat sätt.  

 

Av resultatet framkom det även att mer än hälften av flickorna känner sig mer nervösa inför 

muntlig framställning i jämförelse med pojkarna. Detta är i linje med Palmérs (2008) och 

Olsson Jers (2010) studier som visar att den stora nervositeten bland elever beror på bristande 

erfarenhet som många upplever inför muntlig framställning. De elever som visar en större 

säkerhet är de som haft en god erfarenhet av muntlig framställning. Vår tolkning är att den 
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erfarenhet som eleverna har haft under sin skolgång kan påverka deras attityd till muntlig 

framställning.  

 

Ett ytterligare resultat som framkom av vår studie är att närmare hälften av pojkarna inte kände 

oro över att prata med personer de inte känner lika bra till skillnad från flickorna. Jay-Ar och 

Ronald Candys (2018) resultat visar att de flesta elever brukar känna sig rädda och obekväma 

med att kommunicera med obekanta personer. Detta beror på att eleverna har en rädsla för att 

bli negativt kritiserade över sin muntliga framställning. Jay-Ar och Ronald Candy menar även 

att elever kan uppleva en press över att imponera på sina klasskamrater vilket skapar ett obehag. 

Vår spekulation är att flickor kan känna att det är utmanande för dem att uttrycka sina tankar 

och åsikter muntligt. En annan tolkning kan vara att flickorna generellt känner en större 

talrädsla i jämförelse med pojkar. Imran och Ghanis (2014) hävdar att ett stort hinder för den 

muntliga aktiviteten i klassrummet är just talrädsla bland elever.  

 

Resultatet visar också att fler flickor känner sig nervösa inför att dela med sig av sin åsikt i 

klassen. Det förekom även i resultatet att majoriteten av pojkarna ansåg att det är roligare att 

redovisa inför klassen och upplever att de kan genomföra muntlig framställning utan att bli 

obekväma i högre utsträckning än flickorna. I Fallahs (2014) studie diskuteras det att elever 

med talrädsla känner sig underordnade de som inte är talrädda, vilket i sin tur leder till att dessa 

elever blir sina egna största kritiker. Vår tolkning av detta är att flickor påverkas av pojkarna 

som är den dominerande gruppen i muntliga sammanhang och detta kan vara en viktig 

anledning till att flickor känner sig nervösa medan, pojkar generellt visar ett större intresse för 

muntlig framställning och känner sig därmed mindre obekväma. En annan tolkning kan vara att 

pojkar också visar en större självsäkerhet och inte reflekterar lika mycket kring hur andra 

mottagare ska reagera under deras muntliga framställning. 

Metoddiskussion 

Enkät som datainsamlingsverktyg visade sig vara effektivt eftersom svarsprocenten var hög. 

Detta berodde antagligen på att vi var på plats när eleverna genomförde enkäten. Vi hade även 

ett stort urval av klasser som deltog i studien och många av de elever som var närvarande hade 

lämnat tillbaka ett godkännande från vårdnadshavare vilket innebar att de kunde svara på 

frågeformuläret. Det externa bortfallet var litet (27 av 200 respondenter) och fördelningen 

mellan pojkar och flickor var lyckligtvis jämn. Efter att enkäten besvarats av eleverna upptäckte 

vi att en del förbättringar kunde ha gjorts trots genomförandet av pilotstudien. Det hade varit 

mer passande att genomföra en pilotstudie på målgruppen och inte kurskamraterna på 

högskolan, eftersom det inte alltid kan vara lätt att sätta sig in i en elevs perspektiv. Hade vi 

genomfört pilotstudien på andra elever hade kvaliteten på enkäten säkerligen varit högre. En 

del av frågorna upplevdes som otydliga av eleverna och resultatet kan därför ha påverkats av 

elevernas olika tolkningar av frågorna. De öppna frågorna i enkäten besvarades av 

respondenterna, dock förekom det en del svar som inte alltid var relevanta i förhållande till 

frågan. Det hade därför blivit bättre om vi minskat på antalet öppna frågor i enkäten. Nackdelen 

med de öppna frågorna var att många av respondenterna valde att avstå från att svara på 

frågorna, vilket ledde till att vi inte fick lika många svar på de öppna frågorna.  

 

Didaktisk reflektion 
Resultatet visar att det finns könsskillnader i elevers attityder när det gäller muntlig 

framställning i svenskundervisning. I ett generellt perspektiv tycker eleverna att fokus i 

svenskundervisning ligger på skriftliga uppgifter och de föredrar skriftliga uppgifter före 

muntliga. Pojkarna är de som i större utsträckning föredrar muntliga uppgifter. Dessutom är 

pojkar mer positiva till att genomföra muntlig framställning, eftersom de känner mindre 
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nervositet när de ska genomföra en muntlig framställning än vad flickor gör. Det är fler flickor 

som är mer nervösa inför att dela sin åsikt i helklass, de känner mer oro över att säga fel i 

klassrummet och kommunicera med personer de inte är bekanta med. Pojkar har en mer positiv 

attityd till muntlig framställning i jämförelse med flickor. Vi tror att det finns ett samband 

mellan elevernas erfarenhet av undervisning i hur de ska genomföra muntlig framställning och 

deras attityder till den. Det faktum att flickor har en mer negativ attityd till muntlig 

framställning än pojkar kan bero på just det. Styrdokumenten som lärarna följer vilar på en 

sociokulturell grund där en stor del av undervisningen ligger på den muntliga 

kommunikationen. Det är därför viktigt att vi inför vår kommande yrkesroll är explicit 

medvetna om att skapa en balans mellan muntliga och skriftliga uppgifter. Det gäller att 

dessutom se över varje elevs förutsättningar för att framföra kunskaper och vara medveten om 

elevers olika attityder. Eftersom vårt resultat visar att eleverna anser att fokus ligger på skriftliga 

uppgifter kan det vara en orsak till att flickor är negativa till muntliga uppgifter. Det är därför 

av stor vikt att lärare neutraliserar elevers inställning till muntlig framställning genom övning, 

tillämpar användbara strategier och lägger mer fokus på hur de kan bli bättre talare. Det är 

därmed viktigt att skapa en trygg klassrumsmiljö för att eleverna ska känna sig bekväma till att 

genomföra muntlig framställning utan att känna att de inte skulle klara av det.
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BILAGOR 
 
 

Bilaga 1 

 
 

Enkät om muntlig framställning 
 
Denna enkät handlar om vad elever tycker om muntlig framställning i svenskundervisningen. Vi vill 

gärna veta hur du tänker kring detta och ber dig att besvara frågorna nedan. Dina svar är anonyma 

och kan inte kopplas till dig på något sätt. Du har rätt att avbryta din medverkan i denna enkätstudie 

när du vill. 

 
Nedan följer frågor om dig och dina tankar om muntlig framställning i undervisningen 

 

1. Är du                              ❑ Tjej                    ❑ Kille                         ❑ Annat 

 

2. Var tycker du att fokus ligger i svenskundervisningen? 

 

❑ Skriftliga uppgifter ❑ Muntliga uppgifter      ❑ Inget fokus 

 

3. Vad föredrar du? ❑ Skriftliga uppgifter      ❑ Muntliga uppgifter      ❑ Ingen skillnad 

 

4. Hur lång tid lägger du på att förbereda en muntlig framställning?  

 

❑ Mindre än en dag           ❑ 1–2 dagar                     ❑ 3–4 dagar                     ❑ Mer än 4 dagar      

 

5. Lägger du ned mer tid på skriftliga uppgifter än muntliga? 

 

❑ Sällan         ❑ Ibland                           ❑ Ofta 

 

6. Att ha kunskaper om hur jag ska utföra muntlig framställning är viktigt för mig. 
 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 1 2 3  4 5 6 7 

 

7. Hur ofta arbetar ni med muntlig förmåga i svenskundervisningen? 

 

❑Nästan aldrig     ❑ Sällan                        ❑ Ibland 

❑ Ofta             ❑ Varje dag 

 

8. Vilka muntliga förmågor jobbar ni mest med i svenskundervisningen? Välj endast ett alternativ 

 

❑ Diskutera  ❑ Berätta                            ❑ Återberätta                ❑ Argumentera 

 

9. Skulle du vilja ha mer eller mindre undervisning i muntlig framställning?  

 

❑ Mindre undervisning ❑ Bra som det är ❑ Mer undervisning 

 



 

 

10. Vad tycker du generellt sett om muntlig framställning i svenskundervisningen i nuläget? 

 

❑ Positiv        ❑ Neutral       ❑ Negativ 

 

11. Vad tror du syftet är med muntlig framställning i undervisningen? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Nedan följer frågor om dina erfarenheter av muntlig framställning 

 

12. Har du under din skolgång haft regelbunden undervisning i muntlig framställning? 

 

❑ Ja                          ❑ Nej 

 

13. Hur skulle du bedöma din nuvarande muntliga färdighet? 

 

❑ Inte alls bra ❑ Ganska bra ❑ Bra ❑ Mycket bra 

 

14. Tycker du att du kan framföra dina kunskaper genom muntlig framställning? 

 

❑ Nästan aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Nästan alltid ❑ Alltid 

 

15. I vilka ämnen genomför du helst muntlig framställning? 

 

❑ Svenska  ❑ Engelska  ❑ SO ❑ NO ❑ Alla ämnen 

 

16. Vad tycker du är roligast att muntligt redovisa om? 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Upplever du att du har utvecklats som talare under din skoltid?   

 

❑ Nej                          ❑ Delvis  ❑ Ja 

 

18. Vill du vara snäll och motivera ditt svar på fråga 17? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Hur känner du dig när du genomför muntlig framställning? 

 

❑ Orolig ❑ Nervös ❑ Löjlig ❑ Optimistisk ❑ Glad 



 

 

20. Undviker du att tala när det är diskussioner i undervisningen? 

 

❑ Sällan                  ❑ Ibland                  ❑ Ofta 

 

21. Känner du dig trygg med att uttrycka dig muntligt i undervisningen? 

 

❑ Nej, inte alltid ❑ Ja, ibland ❑ Ja, oftast 

22. Känner du oro när du måste prata med någon i din klass som du inte känner så bra? 

 

❑ Ja, oftast                          ❑ Ja, ibland  ❑ Nej, sällan ❑ Nej, aldrig 

 

23. Om du svarade ja på fråga 22, vill du vara snäll och motivera i vilka situationer du känner oro? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

24. Nedan följer några påståenden om muntlig framställning i svenskundervisningen. Vi ber dig att ringa 

in den siffra som passar bäst in på din åsikt.  

 
 Instämmer inte alls  Instämmer helt  

Jag blir nervös när jag ska dela med mig av min  

åsikt i helklass 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig orolig över att säga fel i klassrummet 1 2 3 4 5 6 7 

när vi har undervisning  

 

Jag tycker att det är svårt att prata om ett ämne som jag 1 2 3 4 5 6 7 

inte tycker är roligt  

 

Jag kan uttrycka mina tankar och åsikter öppet i  1 2 3 4 5 6 7 

svenskundervisningen  

 

Jag tycker om att redovisa muntligt för min klass 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig mest motiverad när jag får arbeta  1 2 3 4 5 6 7 

tillsammans med andra 

 

Jag har för lite kunskaper om hur jag ska genomföra 1 2 3 4 5 6 7 

muntlig framställning 

   

Jag tycker att det är lätt att genomföra en muntlig 1 2 3 4 5 6 7 

framställning  

 

Jag kan hålla i en redovisning utan att bli obekväm 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag är oftast tyst under diskussioner i undervisningen 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev    Datum: 2018-11-23 

 

Till vårdnadshavare med barn på 

 

Vi heter Anaam Alobaidi, Amina Dedovic och Juliana Moreira och studerar sjunde terminen till 

ämneslärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under 

terminen ska ett examensarbete genomföras och vi har valt att fokusera på elevers attityder till 

muntliga framställningar i svenskundervisningen. Datainsamlingen sker med hjälp av en enkät som 

delas ut till alla elever i årskurs 8 på tre olika grundskolor. 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att studien utgår ifrån de forskningsetiska reglerna i 

vetenskapsrådet. Det innebär följande: 

 

• Det är frivilligt att delta i studien och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

• Uppgifterna kring deltagarna i studien kommer att vara konfidentiella. 

• De uppgifter som tas del av deltagarna i studien kommer enbart användas för 

undersökningens syfte. 

• Inga obehöriga ska kunna ta del av alla uppgifter i studien då de kommer att behandlas med 

varsamhet. 

 

All bearbetning av data presenteras på gruppnivå och ingen enskild elev kan identifieras. För att 

kunna genomföra studien krävs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför att fylla i blanketten 

och sedan lämna till (klassföreståndare) på skolan. Vid frågor och funderingar kring studien och 

enkäten kan du nå oss på: 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 

 

________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

           Underskrift vårdnadshavare                        Namnförtydligande 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

           Underskrift vårdnadshavare                        Namnförtydligande 
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