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Abstract 

In this study, we investigate pupils’ perceptions in Swedish 3 of the allocation of time 

of the Canons of Rhetoric when working with oral presentations. We also investigate 

which relations that exist between pupils’ perceptions of the allocation of time of the 

Canons of Rhetoric and perceptions of knowledge of the Canons of Rhetoric as well as 

perceptions of their oral presentation. The study was conducted via a questionnaire and 

carried out among 245 pupils. Raw data has been analysed to determine the descriptive 

statistics of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and tests for statistical 

significance have been performed to determine the effects that the allocation of time has 

on pupils’ perceptions of their oral presentation. We have analysed our results by the 

use of the cognitive and the socio-cultural perspective. Results show that pupils feel that 

no phase is given sufficient time and that they believe the three first phases to be higher 

prioritised than the remaning phases. The amount of class hours is of importance to the 

perceived knowledge of the Canons of Rhetoric, how easy pupils find it creating a 

presentation, their sense of preparation and the perceived development as a speaker. 

Regarding response, emendatio, the time for teacher response does not show any 

significant correlation to pupils’ perceptions of their oral presentation. If peer response 

is given before presentations, it has a positive effect on pupils’ satisfaction with the 

presentation, but has otherwise no influence. In addition, teachers’ scaffolding seems to 

have a larger effect on pupils’ perceptions of their oral presentation than teacher and 

peer response. Finally, self-assessment occurs to a low extent and is shown to affect the 

knowledge of the Canons of Rhetoric and how easy it is creating a presentation in a 

positive manner. 
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1 Inledning 

Språket är en maktfaktor som kan användas för att påverka sitt eget såväl som andras liv 

(Renberg 2004:9). Ett exempel på hur människan kan uttrycka åsikter och påverka är 

genom förberedda tal. Sådana tal är en del som bedöms i momentet muntlig 

framställning i svenskämnet på gymnasiet. I och med Gy11 har den retoriska 

arbetsprocessen fått en plats bland de nya kunskapskraven och dessa betonar att elever 

ska få: 

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett 

strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig 

och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation i övrigt.  

(Skolverket 2011:161) 

Även om läroplanen är ett myndighetsdokument som samtliga lärare ska följa finns det 

inga exakta instruktioner för hur undervisningen i praktiken ska bedrivas och inte heller 

någon garanti för att alla lärare faktiskt följer riktlinjerna. I en studie har Olsson Jers 

(2010:260ff.) observerat hur lärare i gymnasieskolan arbetar med muntlig framställning 

och intervjuat elever om deras uppfattning om arbetet med detta moment. Hon har 

kommit till slutsatsen att den retoriska processen inte får det utrymme som den borde få. 

Bristen på tid till den retoriska arbetsprocessen vid muntlig framställning kan 

antas påverka kunskaper om hur ett lyckat tal på bästa sätt kan förberedas, vilket kan 

påverka elevernas förmåga att uttrycka sig i senare studie- och yrkesliv. Med avstamp i 

Olsson Jers studie, som mestadels har fokuserat på själva genomförandet av tal, har vi 

valt att inrikta vår studie på arbetsprocessen som elever ska genomgå vid förberedelse 

av tal. Vår undersökning kan sägas komplettera Olsson Jers studie eftersom vi fokuserar 

på den upplevda tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessen som leder fram till 

genomförandet. Forskning om arbete med muntlig framställning och specifikt arbetet 

med den retoriska arbetsprocessen är begränsad. Vi ämnar fylla denna kunskapslucka 

genom att undersöka elevers uppfattningar om tidstilldelningen till den retoriska 

arbetsprocessens faser och vilka konsekvenser tidstilldelningen kan tänkas ha på deras 

upplevelser av muntliga framföranden. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever i kursen Svenska 3 

upplever tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessens faser vid arbete med 
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muntlig framställning. Vidare är syftet att undersöka vilka samband som finns mellan 

den upplevda tidstilldelningen av arbetsprocessen och elevernas uppfattningar om sina 

muntliga framföranden. Målet är att besvara följande frågor: 

 Hur uppfattar eleverna tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessens faser 

vid arbete med muntlig framställning? 

 Vilka faser i den retoriska arbetsprocessen anser eleverna att de vill få mer 

lektionstid till? 

 Vilka samband finns det mellan elevernas uppfattade tidstilldelning till den 

retoriska arbetsprocessen och deras upplevelser av kunskap om denna process 

och upplevelser av det muntliga framförandet? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras först den retoriska arbetsprocessen. Därefter beskrivs 

kunskapskraven och det centrala innehållet för samtliga tre svenskkurser för att belysa 

vikten av arbetet med den retoriska arbetsprocessen i gymnasieskolan. Därpå 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter kognitivism och det sociokulturella 

perspektivet. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om processorienterad 

undervisning och respons vid muntlig framställning. 

2.1 Bakgrund 

Den retoriska arbetsprocessen, också kallad retorikens arbetsmodell, är ett verktyg för 

hur ett tal ska planeras och förberedas oberoende av ämne och situation. Nedan 

presenteras den retoriska arbetsprocessens faser utifrån Skolverkets (2011a:4) 

definitioner tillsammans med definitioner från handböcker i retorik. Därefter presenteras 

för studien relevanta delar i styrdokumenten för gymnasieskolans svenskämne. 

2.1.1 Den retoriska arbetsprocessen 

Den första fasen, intellectio, innebär ”att ta reda på hur en aktuell 

kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga 

framställning” (Skolverket 2011a:4). Resultaten av denna analys ska genomsyra hela 

den fortsatta processen med förberedandet av framställningen (Strömquist 1998:22). 

Den andra fasen, inventio, betyder ”att finna lämpligt stoff och goda argument” 

(Skolverket 2011a:4). Fasen handlar både om att undersöka ämnet och inventera egna 
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kunskaper och att finna ett relevant innehåll utifrån dessa kunskaper (Renberg 

2004:106). Den tredje fasen, dispositio, innebär ”att organisera stoff och argument på 

lämpligt sätt” (Skolverket 2011a:4). Strukturen är avgörande för hur väl talet tas emot 

av åhörarna och grundtanken är att förbereda dessa på budskapet genom att steg för steg 

ta dem till en punkt där de blir övertygade (Lindstedt 2016:235; Lindstedt 2015:58f.).  

Skolverket anger fortsättningsvis att den fjärde fasen, elocutio, innebär ”att välja 

språk och stil” (Skolverket 2011a:4). Det handlar om att anpassa språket till en bestämd 

situation genom att veta vad som är socialt passande (Lindstedt 2015:88f.). Förutom det 

språkliga hävdar Hellspong (2004:123) att elocutio också omfattar tonfall, gester, poser 

och hjälpmedel. Av denna anledning kommer vi därför i fortsättning göra en uppdelning 

av denna fas, nämligen elocutio (verbal) som rör språket och elocutio (icke-verbal) som 

rör kroppsspråket och rösten. Vi gör denna uppdelning eftersom det finns en skillnad 

mellan att arbeta med ord, fraser och meningar och att arbeta med kroppsspråk och röst. 

Fokus på ord och fraser innebär att språkligt arbeta med texten till talet medan 

kroppsspråk och röst handlar om att praktiskt iscensätta talet. 

Den femte fasen, memoria, ” innebär att på ett ändamålsenligt sätt använda manus 

och presentationstekniska hjälpmedel” (Skolverket 2011a:4). Dock hävdar Hellspong 

(2013:185ff.) att fokus i denna fas ligger på att talaren ska öva upp sitt minne för att 

komma ihåg talet utantill. Han betonar vikten av att repetera talet flera gånger före 

framförandet. Vi använder oss av Hellspongs definition eftersom Olsson Jers 

(2010:251) betonar betydelsen av att öva och att detta är en bristvara i undervisningen. 

Den sjätte fasen, actio, handlar vidare om ”att välja lämpligaste framförande med hjälp 

av kropp och röst” (Skolverket 2011a:4). Det är av betydelse att både tänka på 

kroppsspråk och rösten för att kunna engagera och själv framstå som engagerad (Sigrell 

2010:80). Slutligen, trots att den sjunde fasen, emendatio, inte ingår i Skolverkets 

definition av den retoriska arbetsprocessen inkluderas den här. Det är i denna fas som 

talare har möjligheter att utvecklas, eftersom tid ska ges till att utvärdera framförandet 

både enskilt och tillsammans med andra i form av självvärdering och kamratrespons 

(Sigrell 2010:83; Lindstedt 2015:183). 

2.1.2 Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning i styrdokumenten 

Skolverket (2011:162) anger i det centrala innehållet för gymnasiekursen Svenska 1 att 

undervisningen ska betona de grundläggande aspekterna i den retoriska arbetsprocessen. 

Dessutom anges det i Skolverkets (2011a:4) kommentarer till svenskämnet att den 

retoriska arbetsprocessen ska omfatta samtliga faser och uppmuntra eleverna att 
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tillämpa denna som stöd vid förberedandet av muntliga framställningar. Den retoriska 

arbetsprocessen inkluderas dock inte i kursen Svenska 2. Däremot återfinns muntlig 

framställning som moment och Skolverket (2011:169) uppger i det centrala innehållet 

att detta ska vara av utredande och argumenterande karaktär.  

I Svenska 3 ska elevernas kunskaper om den retoriska arbetsprocessen fördjupas. I 

jämförelse med Svenska 1 ska den fungera som ett stöd i själva förberedelseprocessen. 

Enligt Skolverket (2011:176), ska den retoriska arbetsprocessen utvecklas och fungera 

som analysverktyg som eleverna kan använda för att begrunda den egna såväl som 

kamraternas framställningar. I kunskapskraven för Svenska 3 står det även att eleven 

ska kunna utföra analyser av muntliga framställningar med hjälp av retorikens 

terminologi (2011:177f.). I kunskapskraven för samtliga tre kurser noteras betydelsen 

av bland annat muntliga framställningars innehåll, disposition, anpassning till 

mottagare, syfte och situation, användning av presentationstekniska hjälpmedel och 

åhörarkontakt (2011:162ff.). Vi kopplar dessa olika aspekter av framförandet till den 

retoriska arbetsprocessens faser som eleverna ska arbeta med.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie använder vi oss av två olika teorier, kognitivismen och det 

sociokulturella perspektivet. Trots att dessa teorier ibland kan uppfattas som motsatser 

till varandra har vi valt att kombinera dem. Det sociokulturella perspektivet kommer att 

ge oss redskap att tolka elevernas upplevelser av samspelet med klasskamrater vid 

arbete med muntlig framställning. Kognitivismen kommer att ge en tolkningsram för 

elevernas upplevelser av det individuella arbetet med den retoriska arbetsprocessen. 

2.2.1 Ett kognitivt perspektiv 

Ett perspektiv som denna studie utgår från är det kognitiva. Dess förgrundsgestalt Piaget 

menar att individen själv måste konstruera sin verklighetsbild utifrån egna erfarenheter 

(Piaget 1926:7) och att kunskapande förutsätter att individen får befinna sig i olika faser 

och uppleva dessa. Lundgren et al (2014:161) menar att kognitivismen innebär att 

människor tar in, bearbetar och kombinerar information. Dessutom anser Lundahl 

(2012:197f.) att lärande ur ett kognitivt perspektiv ses som en progression från det enkla 

till det svåra och att fokus riktas mot inlärning, memorering, tänkande, metakognition 

och problemlösning.  

Förberedandet av tal kan liknas vid skrivprocessen eftersom talare måste gå 

igenom samma faser som skribenter. Strömquist (1993:34) menar att skrivande alltid 
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innebär tänkande och att skrivprocessen är en problemlösningsprocess precis som 

Lundahl (2012:197f.) menar är en inriktning inom det kognitiva perspektivet. 

Skribenten måste enligt Strömquist (1993:34) planera sin framställning samtidigt som 

han eller hon bearbetar texten. Nya tankar genererar nya problem som i sin tur genererar 

nya tankar. Detsamma gäller vid förberedande av tal eftersom vi förutsätter att talare går 

igenom hela den retoriska arbetsprocessen och växlar mellan de olika faserna under 

processen, vilket då förutsätter tänkande och problemlösning för att uppnå ny kunskap. 

 För att talare ska kunna framföra ett väl genomtänkt tal blir det precis som Piaget 

(1926:7) menar, viktigt att individen får uppleva olika faser, i detta fall faserna i den 

retoriska arbetsprocessen. Vi förutsätter att talare måste arbeta aktivt med 

arbetsprocessens olika faser för att erhålla den kunskap som krävs för att kunna uppnå 

målen med de olika faserna och nå målet med det färdiga talet. Perspektivet blir centralt 

för vår studie eftersom vi undersöker hur goda kunskaper eleverna anser sig ha om den 

retoriska arbetsprocessen, hur lätt de anser det vara att förbereda tal, hur förberedda de 

brukar känna sig och hur nöjda de brukar bli med framförandena i förhållande till den 

upplevda tidstilldelningen till samtliga faser i arbetsprocessen. Kognitivismen har också 

valts för att vi kommer att undersöka självvärdering i fasen emendatio vilket innebär att 

talaren reflekterar över sina egna kunskaper och färdigheter. Palmér (2010:100) betonar 

att självvärdering bidrar till att utveckla elevers metakunskap. Detta blir centralt för vår 

studie eftersom vi undersöker hur eleverna upplever att självvärdering bidrar till deras 

upplevda utveckling som talare, hur lätt de anser det vara att förbereda tal och deras 

upplevda kunskaper om den retoriska arbetsprocessen. 

2.2.2 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det andra teoretiska perspektiv som antas i den här studien är det sociokulturella, som 

företräds av Vygotskij (1978:37ff.) som betonar att lärande främst är socialt betingat 

eftersom människan lär i samspel med andra. Ett centralt begrepp i den sociokulturella 

teorin är stödstruktur (scaffolding) som enligt Harmer (2007:59) innebär att lärande är 

guidat stöd. Detta är en metod som tillämpas när exempelvis lärare eller elever, med 

mer kunskap om ett specifikt ämne, använder den för att vägleda en annan elev för att 

på så vis utveckla vederbörandes kunskap. Vygotskij (1978:84ff.) menar att denna form 

av stöttning bör relateras till vad som kallas för zonen för närmaste utveckling, vilket 

innebär att lärarens stöttning måste anpassas till elevens kunskapsnivå för att den ska 

kunna nå nästa nivå som är inom hans eller hennes räckhåll. Teorin blir central för vår 

studie eftersom elever vid arbete med muntlig framställning och den retoriska 
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arbetsprocessen behöver hjälp från lärare och andra elever, via exempelvis lärarrespons, 

stöttning och kamratrespons för att kunna göra förbättringar före och efter sina 

framföranden. Vi kopplar den form av stöttning och respons som eleverna upplever att 

de får från lärare och kamrater till Harmers (2007:59) definition av stödstrukturer.  

Ett annat centralt begrepp är mediering som enligt Säljö (2010:24) betyder att 

människan behöver använda sig av olika verktyg för att lösa problem i sin vardag. 

Lundahl (2010:207) menar att mediering bidrar till kunskapsutveckling eftersom 

individen dels får ökad medvetenhet om problemlösningen, dels om hur verktygen ska 

användas och tillämpas i nya lärandesituationer. Skolverket (2011:176) menar att den 

retoriska arbetsprocessen är ett analysverktyg som elever ska använda för att bland 

annat analysera sitt eget och andras framställningar för att därigenom utveckla 

kunskaper om hur muntliga framställningar kan planeras och genomföras. Denna 

arbetsprocess kopplar vi till det Säljö (2010:24) beskriver som mediering. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om muntlig framställning och 

processorienterad undervisning. Vi avslutar med en genomgång av forskning om 

lärarrespons, kamratrespons och självvärdering. 

2.3.1 Processorienterad undervisning 

Palmér (2010:96) betonar betydelsen av att arbeta med hela den retoriska 

arbetsprocessen vid muntliga framföranden eftersom den bidrar med metakunskap om 

talandets strategier som elever behöver för att bli säkra talare. Detta stöds av Olsson Jers 

(2010:257ff.) som i sin studie har observerat och intervjuat elever för att undersöka hur 

de bygger och etablerar ethos i klassrummet. Resultaten visar att elever vid arbete med 

muntlig framställning inte får tillräckligt med tid att arbeta med hela den retoriska 

arbetsprocessen. Störst fokus ligger på det slutgiltiga framförandet, actio, och detta gör 

att elever får mest tid att etablera ethos inför klasskamraterna än att bygga ethos 

tillsammans med dem. Elever i den studien upplever sig ha bristande teoretiska 

kunskaper om den retoriska arbetsprocessen vilket gör att de upplever det svårt att veta 

hur de ska förbereda tal. Eleverna får enligt Olsson Jers (2010:257ff.) mycket träning på 

att hålla tal men inte lika mycket träning i själva förberedandet av tal. Hon menar att 

eleverna önskar få arbeta mer med hela processen än att få fler tillfällen att framföra tal. 

Olsson Jers (2010:257ff.) resultat indikerar att när lärare ger elever lite tid att 

arbeta med hela den retoriska arbetsprocessen uppfattar eleverna att det är det slutgiltiga 
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framförandet som är det viktigaste och inte själva processen som leder fram till 

framförandet. Den korta förberedelsetiden signalerar till eleverna att det inte är viktigt 

att förbereda sig. Hon betonar att den teoretiska kunskapen om den retoriska 

arbetsprocessen kommer i skymundan när det slutgiltiga framförandet ges mest 

uppmärksamhet. Olsson Jers (2010:151) resultat visar även att en specifik fas får lite tid, 

nämligen memoria som handlar om att öva på framförandet. I vissa fall övar eleverna 

enbart ett par minuter före själva framförandet och för att kunna framföra ett bra tal 

menar Olsson Jers att elever måste vara duktiga på att improvisera, vilket är svårt. 

Dessutom indikerar Olsson Jers (2010:257ff.) resultat att skrivundervisningen är mer 

processorienterad än arbetet med muntliga framställningar. För att elever ska utvecklas 

som talare och få bygga ethos tillsammans med andra menar hon att processen för 

muntlig framställning bör ges samma omsorg som processen för skriftlig framställning.  

2.3.2 Respons 

Palmér (2008:192f.) har bland annat observerat när elever framför tal vid de nationella 

proven i svenskämnet. Hennes resultat visar att det finns en skillnad i hur responsen 

sker i olika klasser. I vissa klasser ses talen enbart som en uppvisning inför läraren och 

framförandena bearbetas inte genom respons efteråt. I andra klasser ses talet däremot 

som en del av en kommunikationssituation och anförandet följs upp av resonemang om 

presentationen. Palmérs (2008:110f.) resultat visar också att det vanligaste är att elever 

får lärarrespons efter framförandet, men att respons före framförandet uteblir. Hon anser 

att det förberedda talet bör ses som en kommunikativ aktivitet som ska övas 

tillsammans med andra istället för att det ses som en individuell sådan. Dessutom visar 

Olsson Jers (2010:263) resultat att lärarens responsgivning på elevers muntliga 

framföranden främst sker vid fasen actio, och att den responsgivning som sker liknar 

den som ges på skriftliga inlämningsuppgifter när lärare fokuserar mer på små detaljer 

som grammatik istället för helheten. Hon menar att denna form av respons inte är 

utvecklande för eleverna och att responsens funktion förlorar sin betydelse.  

De Grez et al (2012:138f.) fann att lärares respons på muntliga framföranden i 

vissa fall kan anses vara opålitlig och att kunskapskraven är oklara. Lärarna i studien 

har en syn om vilka kriterier som eleverna vid muntliga framställningar ska uppfylla 

och eleverna har en annan. Vidare fann författarna att lärare har osynliga kriterier som 

framkommer vid själva bedömningen och att dessa kriterier varierar mellan lärare, 

vilket leder till varierande bedömning av elevers framställningar. 
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Flera studier har undersökt betydelsen av att komplettera lärarrespons med 

kamratrespons för att aktivera eleverna i responsgivningen. Resultaten visar att elever 

som arbetar med kamratrespons ökar sin medvetenhet om vad som ska bedömas, om 

vilka deras styrkor och svagheter är och att de sedan kan använda dessa kunskaper i sina 

egna tal (Isaksson & Tallefors 2014:16; Aryadoust 2015:220). De Grez et al 

(2012:138f.) har i en enkätstudie undersökt elevers inställning till kamratrespons vid 

muntlig framställning och resultaten visar att elever har en positiv inställning till att ge 

och få kamratrespons. Eleverna uppgav att de är villiga att arbeta aktivt med den 

respons de får från kamrater för att göra förbättringar i sina framställningar och att de 

ibland anser kamratrespons vara mer utvecklande än själva framförandena. 

Sterling et al (2016:97) har i en experimentstudie undersökt hur övning av muntlig 

färdighet i kombination med självvärdering kan förbättra elevers muntliga 

framföranden. Deras resultat visar att den mest effektiva och givande undervisningen är 

om eleverna både får träna, reflektera över och utvärdera sina färdigheter. En slutsats är 

att lärare bör inkorporera fler möjligheter för elever att både reflektera och göra 

förbättringar av sina muntliga framställningar under processen. Även Murphy och Barry 

(2016:222f.) har genom experiment och en enkätundersökning studerat elevers 

upplevelser av självvärdering efter muntliga presentationer. Varje elev har fått studera 

en inspelning av sitt framförande, utvärdera framförandet skriftligt genom att svara på 

frågor och ge sig själva ett betyg. Resultaten visar att eleverna uppskattade att analysera 

videoinspelningen av sitt tal och att skriva ner egna reflektioner om sitt framförande. 

Slutligen visar resultaten att eleverna upplevde en förhöjd medvetenhet om sina 

muntliga framföranden genom dessa tre metoder för självvärdering (2016:222f). 

3 Metod och material 

I detta kapitel kommer metod och material att presenteras. Först redogör vi för metod, 

tillvägagångsätt vid genomförandet och undersökningens material. Därefter presenterar 

vi forskningsetiska principer, hur data bearbetades och metod- och materialkritik. 

3.1 Kvantitativ enkätundersökning 

Ett av våra mål är att komplettera Olsson Jers (2010) studie genom att undersöka 

elevers upplevelser av hela den retoriska arbetsprocessen som leder fram till 

genomförandet. Detta har vi gjort genom att undersöka fasernas tidstilldelning via en 

webbenkät. Olsson Jers studie inkluderade enbart en gymnasieklass medan vår studie 
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omfattar 245 gymnasieelever från fem skolor i tre kommuner. Vi vill med vår studie 

skapa en bred översikt över elevers uppfattningar om momentet muntlig framställning.  

3.1.1 Enkätundersökningens genomförande 

För att underlätta för eleverna att fylla i enkäten inleddes den med de minst 

ansträngande frågorna, här om elevens kön (ett könsneutralt alternativ finns) och skola 

(jfr Denscombe 2009:220). Vi har även lagt fokus på att skapa frågor som motsvarar 

studiens syfte och på att anpassa språket till gymnasieelevers nivå eftersom målet har 

varit att de ska förstå frågornas innebörd (jfr Lantz 2014:47f.). Vi har varierat frågornas 

karaktär och deras svarsalternativ för att informanterna inte ska bli uttråkade (jfr 

Denscombe 2009:220f.) samtidigt som hänsyn tagits till att enkätmaterialet ska kunna 

kodas och tolkas i ett statistikprogram. På så sätt kan vi finna statistiska samband mellan 

elevernas upplevelser av tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessen och dess 

effekter på elevernas upplevelser av det muntliga framförandet, vilket är vår tredje 

forskningsfråga. Även om vi valde en webbenkät som kan distribueras via e-post ville 

vi vara närvarande vid genomförandet av enkäten eftersom vi kunde informera om 

antalet enkätfrågor och tidsåtgången för att besvara enkäten, vilket skulle minska risken 

för att informanterna skulle avstå från att svara (jfr Trost & Hultåker 2016:141). 

Eleverna skulle i enkäten besvara frågorna på en skala där de skulle välja en siffra 

mellan 1 och 5 för att exempelvis beskriva i vilken utsträckning de ansåg att de fick 

lektionstid till en viss fas eller i vilken utsträckning de ansåg att något var lätt eller 

svårt. Ett exempel är: ”Hur mycket lektionstid får du till att formulera en tes eller 

problemformulering och att leta fakta?”. Här skulle eleverna svara på en skala 1 till 5 

där 1 motsvarade ingen tid alls och 5 motsvarade mycket tid. Svarsalternativen 2, 3 och 

4 har ingen given betydelse i enkäten eftersom programmet Google Formulär inte 

möjliggjorde en sådan konstruktion. På frågor om när respons sker skulle eleverna välja 

ett alternativ som de ansåg överensstämma med deras upplevelse av detta, som i 

exemplet: ”När under processen får du respons från dina klasskamrater?”. Eleverna 

kunde välja mellan alternativen ”Före framförandet”, ”Efter framförandet”, “Både före 

och efter framförandet” och ”Inte alls”. Ett fåtal frågor om respons hade alternativen 

”Ja” och ”Nej” eftersom eleverna skulle svara på om de fann ett behov av att få arbeta 

mer med respons. Vi använde även en flervalsfråga där eleverna kunde välja flera faser 

som de ansåg att de ville få mer lektionstid till. 
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Webbenkäten distribuerades via programmet Google Formulär. Detta program 

gjorde det möjligt att skapa en tilltalande enkät, vad gäller design och layout, samtidigt 

som programmet möjliggjorde en smidig utdelning eftersom enkäten skickades via länk 

till en e-postadress. Det kan dock uppstå tekniska problem vid utdelandet av länkar och 

därför var vi även beredda med pappersenkäter. Vidare försåg Google Formulär oss 

med deskriptiv statistik samtidigt som svaren sammanställdes i ett Excelark i 

programmet Google Kalkylark. Denna form av insamling leder till att ingen mänsklig 

faktor kan orsaka felräkning (jfr Lantz 2014:49). 

3.1.1.1 Pilotstudie 

För att säkerställa att enkäten skulle fungera såsom avsett genomfördes en pilotstudie. 

Enkäten delades ut till 23 elever på ett studieförberedande program i kursen Svenska 2. 

Valet av elever som läser kursen Svenska 2 berodde på att klasser som läser Svenska 3 

är begränsade i antal i det undersökta området, och vi ville använda dessa elever i vår 

undersökning. Slutsatserna från pilotstudien blev att ett par formuleringar och ordval 

behövde justeras för att förtydliga frågornas innebörd. Exempelvis innehöll 

enkätfrågorna 6–11 våra definitioner av faserna och de grekiska termerna för dessa. 

Eleverna upplevde att de grekiska termerna var svåra att förstå och vi valde att plocka 

bort dessa i den slutgiltiga enkäten.  

3.2 Undersökningens material 

Webbenkäten har besvarats av 245 gymnasieelever som läser kursen Svenska 3 på de 

studieförberedande programmen: ekonomiprogrammet, humanistiska programmet, 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Totalt omfattar 

studien fem gymnasieskolor, vilka ligger i tre olika kommuner i södra Sverige. Enkäten 

har delats ut till två klasser per skola, vilket ger tio deltagande klasser i studien.  

Vårt fokus ligger på eleverna i Svenska 3 eftersom de befinner sig på sitt sista 

gymnasiala läsår och därmed har mest kunskap om den retoriska arbetsprocessen att 

bidra med i jämförelse med elever som läser Svenska 1. Urvalet av informanter har 

gjorts genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att informanterna väljs ut 

baserat på deras tillgänglighet (jfr Lantz 2011:102).  

3.3 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie har etiska överväganden gjorts. Vi har tagit hänsyn 

till Vetenskapsrådets (2002:7f.) fyra etiska forskningsprinciper vilka är 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

distributionen av enkäten informerade vi om studiens syfte (informationskravet) och 

vad som kommer ske med det insamlade materialet när vi har avslutat studien 

(nyttjandekravet). Eleverna fick information om att de är anonyma i studien och att det 

endast var vi som utförde undersökningen som skulle ha tillgång till materialet 

(konfidentialitetskravet). Därefter påtalade vi att deltagandet var frivilligt och att 

eleverna fick avbryta sin medverkan närhelst de ville (samtyckeskravet). Dock var det 

ingen som valde att avstå eller avbryta, vilket resulterade i att vi inte fick något bortfall. 

3.4 Bearbetning av data 

Vi har undersökt rådata för att fastställa den deskriptiva statistiken. Därefter har data 

förts in i ett statistikprogram kallat SPSS, vilket står för Statistical Package for the 

Social Sciences. Programmet används för att studera rådata såväl som att testa för 

statistiskt signifikanta samband. För att SPSS ska kunna arbeta med den data vi vill 

undersöka krävs det att svar i enkäten kodas om till siffror (jfr Denscombe 2009:332). 

Enkätfrågor som inte kunde besvaras av eleverna via en siffra har omkodats i Excel till 

siffror innan vi förde in data i SPSS, som bara kan analysera numeriska värden.  

SPSS har försett oss med korrelationsanalyser genom vilka vi har kunnat finna 

statistiska samband mellan elevernas upplevda tidstilldelning och deras upplevelser av 

det muntliga framförandet. En korrelationsanalys innebär att vi undersöker hur väl vårt 

stickprov stämmer överens med en rät linje. Den räta linjens lutning bestäms av 

koefficienten (r). Denna kan vara både positiv och negativ vilket innebär att variablerna 

antingen har ett positivt eller negativt samband med varandra. Ett positivt samband 

innebär att båda variablerna ökar och ett negativt samband innebär att när den ena 

variabeln minskar så ökar den andra. För att mäta hur sannolikt sambandet är mellan två 

variabler använder vi p-värdet. Vi utgår från att samband är statistiskt signifikanta då p 

< 0,05, vilken är en generellt accepterad signifikansnivå vid bedömning av statistisk 

data (jfr Denscombe 2009:342f.). I korrelationsanalyserna återfinns koefficienten (r) 

som Pearson Correlation som är ett mått för korrelation uppkallad efter statistikern Karl 

Pearson och p-värdet som Sig. (2-tailed) som visar om det är signifikant eller inte. Då p 

< 0,05 syns upphöjda asterisker som indikerar statistisk signifikans på olika nivåer. Två 

asterisker (p < 0,01) betyder att sambandet är ytterligare något starkare i jämförelse med 

en asterisk (p < 0,05). Vid presentation av resultaten kommer sambanden att förklaras 
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med hjälp av koefficienten (r) som visar om det är ett positivt eller negativt samband 

samtidigt som den visar sambandets styrka. 

3.5 Metod- och materialkritik 

Även om vi har försökt skapa en tydlig och träffsäker enkät kan vi inte garantera att 

eleverna har tolkat frågornas formuleringar på det vis som vi avsåg. Vidare kan kritik 

riktas mot att vi enbart har undersökt gymnasieelevers uppfattningar om momentet 

muntlig framställning i svenskämnet vid en enda tidpunkt. Detta tillvägagångssätt leder 

till att vår studie blir en tvärsnittsstudie, eftersom studien utgör ett tvärsnitt i tiden som 

enbart kan svara på frågan om hur något var just vid det undersökta tillfället (jfr Lantz 

2011:23f.).  

Kritik kan riktas mot vår metod för databearbetning. De samband vi fann när vi 

testade för statistisk signifikans behöver inte nödvändigtvis indikera ett bevisat 

orsakssamband. Avståndet mellan bevisad korrelation och bevisat orsakssamband är 

långt eftersom det i alla fall inte går att säga om det är X som påverkar Y eller vice 

versa, och om det finns andra variabler som påverkar X och Y (jfr Lantz 2011:147).

 Bekvämlighetsurvalet innebär att vi begränsat oss till gymnasieskolor i vårt 

närområde, vilket påverkar den externa validiteten, det vill säga möjligheten att 

generalisera resultaten till andra deltagare, platser och tidpunkter (jfr Allwood & 

Erikson 2010:144). Eftersom urvalet inte kan anses representera den tilltänkta 

populationen (samtliga gymnasieelever i Sverige som läser kursen Svenska 3) har vår 

studie låg extern validitet. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av enkätundersökningen. Resultaten baseras på 

uppfattningar hos 245 elever om tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessen vid 

muntliga framställningar. Inledningsvis presenteras elevernas uppfattningar om deras 

utveckling som talare, hur förberedda de känner sig inför talet, hur ofta de känner sig 

nöjda efter det, hur lätt de tycker det är att förbereda tal, hur goda kunskaper de har om 

den retoriska arbetsprocessen och om de fått tillräckligt med tid till dess faser. Detta 

lägger en grund att bygga vidare på när vi därefter redogör för våra huvudsakliga 

resultat som handlar om den retoriska arbetsprocessens tidstilldelning, lärarrespons, 

kamratrespons och självvärdering. Vid presentationen av resultaten används deskriptiv 
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statistik och korrelationsanalyser. Slutligen presenteras vilka faser som eleverna vill få 

mer lektionstid till. 

4.1 Övergripande om elevernas upplevelser av muntlig framställning  

Inledningsvis har eleverna fått besvara frågor om hur mycket de anser att de har 

utvecklats som talare under sina tre gymnasieår, hur väl förberedda de brukar känna sig 

inför muntliga framställningar och hur nöjda de brukar känna sig efter sina slutgiltiga 

framföranden utifrån skala 1 till 5 (se bilaga 1). Som tidigare nämnts är värdena 2, 3 och 

4 odefinierade för eleverna. Tabellen nedan illustrerar deras svar på de tre frågorna. 

 

1 2 3 4 5 Medelvärde 

Hur upplever du att du har 

utvecklats som talare under dina 

tre svenskkurser på gymnasiet? 

(1 = inte alls och 5 = mycket) 

1,6 % 

(4 st) 

8,9 % 

(22 st) 

29,8 % 

(73 st) 

41,2 % 

(101 st) 

18,3 % 

(45 st) 

3,7 

Utifrån den lektionstid du får till 

ditt förfogande, brukar du känna 

dig förberedd inför dina 

slutgiltiga muntliga 

framföranden? (1 = nej, aldrig 

och 5 = ja, alltid) 

7,3 % 

(18 st) 

22,4 % 

(55 st) 

38,8 % 

(95 st) 

26,5 % 

(65 st) 

4,9 % 

(12 st) 

3,0 

Hur ofta brukar du bli nöjd med 

dina slutgiltiga muntliga 

framföranden? (1 = aldrig och 5 

= alltid) 

5,7 % 

(14 st) 

15,5 % 

(38 st) 

33,5 % 

(82 st) 

40,4 % 

(99 st) 

4,9 % 

(12 st) 

3,2 

Tabell 1: Fördelningen av elevernas svar i procent, antal svar och medelvärdet för vad eleverna har 

svarat på respektive fråga. 

På frågan om hur eleverna upplever att de har utvecklats som talare under sin 

gymnasietid har de i snitt svarat 3,7 på skalan. Majoriteten, 41,2 procent, har placerat 

sitt svar på skalans näst högsta värde. Dessa elever anser att de har utvecklats relativt 

mycket som talare. På frågan om hur förberedda de brukar känna sig inför muntliga 

framföranden ligger snittvärdet på 3,0. Totalt har 38,8 procent placerat sitt svar på det 

mittersta värdet av skalan, vilket betyder att de varken anser sig vara väl eller mindre 

väl förberedda inför muntliga framföranden. Vidare har eleverna fått utvärdera hur ofta 

de brukar bli nöjda med sina muntliga framföranden och här är medelvärdet 3,2. Många 

elever brukar känna sig nöjda ganska ofta eftersom 40,4 procent har placerat sitt svar på 

det näst högsta värdet på skalan.  

Vidare har eleverna fått besvara frågor om hur lätt de tycker det är att förbereda 

muntliga framföranden, hur goda kunskaper de anser sig ha om den retoriska 
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arbetsprocessens faser och om de anser sig få tillräckligt med tid till att arbeta med 

samtliga faser under lektionstid. Eleverna har även besvarat dessa frågor på skala 1 till 5 

(se bilaga 1). I tabellen nedan presenteras deras svar på de tre frågorna. 

 

1 2 3 4 5 Medelvärde 

Hur lätt tycker du det är att 

skapa och förbereda ett 

muntligt framförande? (1 = 

svårt och 5 = lätt) 

1,6 % 

(4 st) 

13,5 % 

(33 st) 

44,9 % 

(110 st) 

31,8 % 

(78 st) 

8,2 % 

(20 st) 

3,3 

Hur goda kunskaper anser du 

dig ha om den retoriska 

arbetsprocessen, dvs vilka 

faser du ska arbeta med när du 

skapar tal? (1 = dåliga och 5 

= mycket goda) 

2,4 % 

(6 st) 

11,4 % 

(28 st) 

38,8 % 

(95 st) 

35,9 % 

(88 st) 

11,4 % 

(28 st) 

3,4 

Anser du att du får tillräckligt 

med lektionstid till att arbeta 

med den retoriska 

arbetsprocessens samtliga 

delar? (1 = inte tillräckligt och 

5 = tillräckligt) 

6,9 % 

(17 st) 

27,3 % 

(67 st) 

43,3 % 

(106 st) 

18,8 % 

(46 st) 

3,7 % 

(9 st) 

2,8 

Tabell 2: Fördelningen av elevernas svar i procent, antal svar och medelvärdet för vad eleverna har 

svarat på respektive fråga. 

På den första frågan om hur lätt eleverna tycker det är att förbereda muntliga 

framföranden visar resultaten att de i genomsnitt varken tycker det är lätt eller svårt 

eftersom snittvärdet är 3,3. Totalt har 44,9 procent placerat sitt svar på mitten av skalan. 

På den andra frågan om hur eleverna värderar sina kunskaper om den retoriska 

arbetsprocessen har de i snitt svarat 3,4. Majoriteten, 38,8 procent, anser att de varken 

har goda eller dåliga kunskaper eftersom de även på denna fråga har placerat sitt svar på 

mitten av skalan. På den tredje frågan där eleverna har värderat om lektionstiden är 

tillräcklig för att arbeta med samtliga faser är det genomsnittliga svaret 2,8. 

Mittenalternativet är det mest frekventa svaret då 43,3 procent har valt detta.  

4.1.1 Upplevda kunskaper och lektionstid till den retoriska arbetsprocessen 

Resultaten från korrelationsanalysen (se bilaga 2) visar på vikten av att ha goda 

kunskaper om den retoriska arbetsprocessen eftersom det finns ett signifikant positivt 

samband mellan hur goda kunskaper eleverna anser sig ha om den och hur nöjda de 

brukar bli med sina framföranden (r = 0,188**). Som tidigare nämnts innebär två 

asterisker (**) ett starkare samband än en asterisk (*). Analysen visar också att det finns 

ett positivt signifikant samband mellan kunskap om den retoriska arbetsprocessen och 

hur mycket eleverna upplever att de har utvecklats som talare (r = 0,340**). Om de 
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upplever sig ha goda kunskaper om den retoriska arbetsprocessen tenderar de anse 

följande: 

 De känner sig mer nöjda med sina framföranden  

 De har utvecklats mer som talare  

Det finns inget statistiskt samband mellan hur goda kunskaper eleverna anser sig ha om 

den retoriska arbetsprocessen och hur lätt de tycker det är att förbereda ett tal, något 

som eventuellt hade kunnat förväntas vara signifikant.  

Resultaten från korrelationsanalysen (se bilaga 3) visar därtill också på betydelsen 

av att få tillräckligt med lektionstid till att arbeta med den retoriska arbetsprocessen. 

Resultaten pekar på ett signifikant positivt samband mellan hur mycket lektionstid de 

upplever att de får till hela processen och hur lätt de tycker det är att förbereda ett 

muntligt framförande (r = 0,258**). Vidare finns det även ett positivt signifikant 

samband mellan hur mycket tid eleverna upplever att de ges till arbetsprocessens 

samtliga faser och hur väl förberedda de brukar känna sig inför genomförandet av det 

muntliga talet (r = 0,309**). Om de upplever att de ges mycket tid åt samtliga faser 

tycker de att: 

 Det är lättare att förbereda muntliga framföranden 

 De är mer förberedda inför muntliga framföranden 

Det finns inget signifikant samband mellan lektionstid som ges till samtliga faser och 

hur nöjda eleverna blir med det slutgiltiga genomförandet. Det icke-signifikanta 

sambandet kan förklaras med att det finns andra faktorer som har större betydelse vid 

själva genomförandet än tiden till förberedelse. 

4.2 Upplevd tidstilldelning till den retoriska arbetsprocessens faser 

Eleverna har i sex frågor fått besvara hur mycket lektionstid de upplever ägnas åt 

respektive fas i den retoriska arbetsprocessen. Även här har de fått svara på en skala 1 

till 5 där 1 motsvarar att ingen lektionstid ges och 5 innebär att mycket lektionstid ges. 

Tabellen nedan illustrerar deras svar på dessa sex frågor. Notera att elocutio 

förekommer vid två tillfällen. Anledningen är att fasen inkluderar två aspekter, 

nämligen en verbal del i form av ord, fraser och meningar och en icke-verbal del i form 

av kroppsspråk, röst och gester. Ytterligare nämns inte fasen emendatio eftersom denna 
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kommer att presenteras när vi redogör för resultaten om lärarrespons, kamratrespons 

och självvärdering.  

 

1 2 3 4 5 Medelvärde 

Intellectio 3,3 % 

(8 st) 

27 % 

(66 st) 

42,2 % 

(103 st) 

23 % 

(56 st) 

4,5 % 

(11 st) 

2,9 

Inventio 4,1 % 

(10st) 

28,2 % 

(69 st) 

44,5 % 

(109 st) 

22,4 % 

(55 st) 

0,8 % 

(2 st) 

2,9 

Dispositio 2,4 % 

(6 st) 

27,3 % 

(67 st) 

38,4 % 

(94 st) 

29,8 % 

(73 st) 

2 % 

(5 st) 

3,0 

Elocutio (verbal) 11 % 

(27 st) 

38,4 % 

(94 st) 

36,7 % 

(90 st) 

13,1 % 

(32 st) 

0,8 % 

(2 st) 

2,5 

Elocutio (icke-verbal) 54,9 % 

(134 st) 

31,6 % 

(77 st) 

11,1 % 

(27 st) 

2,5 % 

(6 st) 

0 % 1,6 

Memoria 35,9 % 

(88 st) 

40,4 % 

(99 st) 

18,4 % 

(45 st) 

4,9 % 

(12 st) 

0,4 % 

(1 st) 

1,9 

Tabell 3: Fördelningen av elevernas svar i procent, antal svar och medelvärdet för vad eleverna har 

svarat på respektive fråga. 

Inledningsvis kan det noteras att det genomsnittliga svaret för respektive fas är 3,0 eller 

lägre vilket innebär att eleverna anser att de antingen får måttligt med tid eller lite tid till 

samtliga faser. I den första fasen, intellectio, placerar sig majoriteten, 42,2 procent, på 

det mellersta svarsalternativet vilket betyder att de varken anser sig få mycket eller lite 

lektionstid. Även i den andra fasen, inventio, har majoriteten, 44,5 procent valt det 

mellersta alternativet och anser då att varken mycket eller lite tid ges till denna fas. I 

den tredje fasen, dispositio har majoriteten, 38,4 procent, placerat sitt svar på skalans 

mittersta värde. I dessa tre faser är det få elever som har valt skalans högsta värde som 

innebär att de får mycket lektionstid i dessa faser. 

Om tidstilldelning till elocutio (verbal) har 38,4 procent också valt det näst 

lägsta värdet på skalan och anser därmed att de ges lektionstid, men att den är 

begränsad. Vid arbete med elocutio (icke-verbal) har majoriteten, 54,9 procent, valt 

skalans lägsta alternativ och anser därmed att ingen lektionstid ges åt denna fas. 

Sammantaget är det elevernas uppfattning att språklig anpassning ges relativt lite 
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uppmärksamhet under lektionerna. Tyngdpunkten i fasen elocutio ligger enligt eleverna 

på den verbala delen medan den icke-verbala delen ges mindre lektionstid.  

För den sista fasen, memoria är det genomsnittliga svaret 1,9. Majoriteten, 40,4 

procent, anser att fasen ges lite lektionstid eftersom de har placerat sitt svar på det näst 

lägsta värdet på skalan. Detta är en knapp majoritet eftersom 35,9 procent har valt det 

lägsta värdet på skalan och därmed anser att ingen lektionstid ges till denna fas. 

4.2.1 Betydelsen av tillräckligt med tid till arbetsprocessens faser 

Korrelationsanalysen (se bilaga 4) indikerar att det finns ett signifikant samband mellan 

elevernas uppfattning om sina kunskaper om den retoriska arbetsprocessen och hur 

mycket lektionstid de uppfattar att de ges till varje fas. Nedanstående tabell illustrerar 

sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas i den retoriska 

arbetsprocsessen och upplevda kunskaper om arbetsprocessen. 

Intellectio r = 0,296** 

Inventio r = 0,261** 

Dispositio r = 0,242** 

Elocutio (verbal) r = 0,199** 

Elocutio (icke-verbal) r = 0,221** 

Memoria r = 0,206** 

Tabell 4: Sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas och upplevda kunskaper om 

arbetsprocessen. 

Resultaten visar också att det finns signifikanta samband mellan hur lätt eleverna tycker 

det är att förbereda muntliga framföranden och hur mycket lektionstid som ges till 

respektive fas. Detta gäller dock inte den icke-verbala delen av elocutio. Nedanstående 

tabell illustrerar sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelningen till respektive fas i 

den retoriska arbetsprocessen och hur lätt eleverna upplever det vara att förbereda tal. 

Intellectio r = 0,202** 

Inventio r = 0,230** 

Dispositio r = 0,288** 

Elocutio (verbal) r = 0,172** 

Memoria r = 0,145** 

Tabell 5: Sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas i den retoriska 

arbetsprocessen och hur lätt eleverna upplever det vara att förbereda tal. 
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Vidare visar resultaten signifikanta samband mellan hur mycket lektionstid som 

tillägnas respektive fas och hur väl förberedda eleverna brukar känna sig inför 

genomförandet av talet. Denna signifikans omfattar samtliga faser. Tabellen nedan 

illustrerar sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelningen till respektive fas i den 

retoriska arbetsprocessen och upplevd förberedelse inför muntliga framställningar. 

Intellectio r = 0,238** 

Inventio r = 0,138* 

Dispositio r = 0,238** 

Elocutio (verbal) r = 0,206** 

Elocutio (icke-verbal) r = 0,245** 

Memoria r = 0,309** 

Tabell 6: Sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas i den retoriska 

arbetsprocessen och hur förberedda eleverna brukar känna sig inför muntliga framställningar. 

Resultaten visar ett signifikant samband mellan hur mycket lektionstid som ges till 

vardera fas och hur eleverna upplever att de har utvecklats som talare. Denna 

signifikans berör samtliga faser förutom memoria. Tabellen nedan illusterar 

sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas i den retoriska 

arbetsprocessen och hur eleverna upplever att de har utvecklats som talare. 

Intellectio r = 0,249** 

Inventio r = 0,178** 

Dispositio r = 0,194** 

Elocutio (verbal) r = 0,206** 

Elocutio (icke-verbal) r = 0,130* 

Tabell 7: Sambandens styrka mellan upplevd tidstilldelning till respektive fas i den retoriska 

arbetsprocessen och upplevd utveckling som talare. 

Sammanfattningsvis, om eleverna upplever att de får mycket tid till respektive fas 

tycker de att: 

 De har bättre kunskaper om den retoriska arbetsprocessen 

 Det är lättare att förbereda muntliga framföranden (gäller ej icke-verbal del av 

elocutio) 

 De är bättre förberedda inför sina muntliga framföranden 

 De har utvecklats mer som talare (gäller ej memoria) 
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Slutligen visar korrelationsanalysen ett signifikant samband mellan hur mycket 

lektionstid som ges åt fasen dispositio och hur nöjda eleverna brukar bli med sina 

framföranden (r = 0,162*). Om eleverna upplever att mycket lektionstid ges till 

dispositio verkar de bli mer nöjda med sina framföranden. Lektionstiden till övriga faser 

påverkar däremot inte hur nöjda eleverna brukar bli. 

4.3 Lärarrespons 

I enkäten har eleverna fått svara på när de får respons, emendatio, av sin lärare. Tabellen 

nedan illustrerar deras svar. 

 

Före 

framförandet 

Efter 

framförandet 

Både före och 

efter framförandet 

Inte alls 

När under processen får du 

respons från din lärare? 
0,4 % 

(1 st) 

76,8 % 

(188 st) 

22,4 % 

(55 st) 

0,4 % 

(1 st) 

Tabell 8: Tidpunkten för när lärarrespons sker i procent och antal svar. 

Resultaten visar att 76,8 procent av eleverna anger att de enbart får respons efter sitt 

muntliga framförande och 22,4 procent anser att de ges respons både före och efter 

framförandet. Det är alltså vanligast att de får respons efter framförandet. Eleverna har 

också fått ange om de känner ett behov av mer lärarrespons för att utvecklas som talare. 

På denna fråga har majoriteten, 66,1 procent, svarat att de önskar få mer respons. 

Samtidigt anser 33,9 procent att de inte behöver mer respons. 

4.3.1 Lärarrespons enligt korrelationsanalys 

Enligt korrelationsanalysen (se bilaga 5) finns det inga signifikanta samband mellan 

elevernas uppfattade utveckling som talare eller hur nöjda de upplever att de brukar bli 

med sina tal och behovet av mer lärarrespons. Däremot visar behovet av lärarrespons 

två negativa signifikanta samband. Det finns ett negativt signifikant samband mellan 

elevernas upplevda behov av lärarrespons och hur lätt de anser det vara att förbereda tal 

(r = -0,179**). Det finns också ett negativt signifikant samband mellan elevernas 

upplevda behov av lärarrespons och hur förberedda de brukar känna sig (r = -0,137*). 

Om de upplever ett behov av mer lärarrespons tycker de att: 

 Det är svårare att förbereda tal 

 De brukar känna sig mindre förberedda inför muntliga framföranden 
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Om eleverna inte upplever ett behov av mer lärarrespons tycker de att: 

 Det är lättare att förbereda tal 

 De brukar känna sig mer förberedda inför muntliga framföranden 

Utöver dessa samband visar korrelationsanalysen (se bilaga 6) positivt signifikanta 

samband mellan hur goda kunskaper eleverna anser sig ha om den retoriska 

arbetsprocessen (r = 0,282**), hur lätt de tycker det är att förbereda tal (r = 0,234**), 

hur förberedda de brukar känna sig (r = 0,424**), hur nöjda de blir med sina 

framföranden (r = 0,270**) och den upplevda utvecklingen som talare (r = 0,303**) och 

hur mycket stöttning eleverna uppfattar att de får av läraren. Mer stöttning från läraren 

bidrar till att eleverna upplever: 

 Att de har bättre kunskaper om den retoriska arbetsprocessen 

 Att det är lättare att förbereda tal 

 Att de är bättre förberedda inför framföranden 

 Att de känner sig mer nöjda med sina framföranden 

 Att de har utvecklats mer som talare 

4.4 Kamratrespons 

Eleverna har i enkäten också fått besvara frågor om kamratrespons där de har fått 

precisera när under processen de får arbeta med denna form av respons. Resultaten 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Före 

framförandet 

Efter 

framförandet 

Både före och 

efter framförandet 

Inte alls 

När under processen får du respons 

från dina klasskamrater? 
2 % 

(5 st) 

63,3 % 

(155 st) 

13,5 % 

(33 st) 

21,2 % 

(52 st) 

Tabell 9: När kamratrespons sker under processen i procent och antal svar. 

Enligt resultaten är det vanligast att kamratrespons sker efter det slutgiltiga 

framförandet eftersom 63,3 procent har angivit det alternativet. Att få respons både före 

och efter det slutgiltiga framförandet är inte lika vanligt eftersom enbart 13,5 procent - 

uppger att de har arbetat på detta sätt. Samtidigt har 21,2 procent svarat att de aldrig får 

arbeta med kamratrespons. Vidare har eleverna besvarat om de anser att de behöver mer 



 

21 

 

kamratrespons för att utvecklas som talare. Totalt har 54,3 procent angivit att de inte vill 

ha mer kamratrespons, medan 45,7 procent vill ha mer.  

4.4.1 Kamratrespons enligt korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen (se bilaga 7) visar att det inte finns något signifikant samband som 

indikerar att elever utan kamratrespons också känner ett större behov av att få 

kamratrespons för att utvecklas som talare. Det finns inte heller några signifikanta 

samband som visar att tidpunkten för kamratrespons har betydelse för hur goda 

kunskaper om den retoriska arbetsprocessen eleverna anser att de har, hur lätt de tycker 

det är att förbereda tal, hur förberedda de brukar känna sig inför framföranden och hur 

de upplever att de har utvecklats som talare (se bilaga 7). Däremot finns det ett 

signifikant positivt samband mellan om eleverna får kamratrespons före framförandet 

och hur nöjda de blir med genomförandet (r = 0,154*). Om detta beror på om eleverna 

har fått kamratrespons enbart före eller före i kombination med efter är dock oklart. 

4.5 Självvärdering 

Eleverna har i en fråga fått besvara i vilken utsträckning de får arbeta med 

självvärdering. De har besvarat frågan på en skala 1 till 5 där 1 motsvarar aldrig och 5 

motsvarar alltid. Resultaten presenteras i tabellen nedan. 

 

1 2 3 4 5 Medelvärde 

Hur ofta brukar du ges möjlighet att 

på lektionstid utvärdera 

genomförandet av din muntliga 

framställning 

33,3 % 

(81 st) 

33,7 % 

(82 st) 

27,2 % 

(66 st) 

4,1 % 

(10 st) 

1,6 % 

(4 st) 

2,4 

Tabell 10: I vilken utsträckning eleverna får arbeta med självvärdering i procent, antal svar och 

medelvärdet av elevernas svar. 

Resultaten indikerar att eleverna i låg utsträckning får utvärdera sina egna framföranden 

eftersom medelvärdet för denna fråga är 2,4. Majoriteten har placerat sig på skalans 

lägre del eftersom de anser att de antingen aldrig eller sällan får arbeta med 

självvärdering. Totalt får 33,3 procent aldrig arbeta med självvärdering och 33,7 procent 

anser att de får arbeta med det begränsat. Eleverna har dessutom fått besvara om de 

anser att de behöver arbeta mer med självvärdering för att utvecklas som talare. En 

knapp majoritet, 55,1 procent, anser att de behöver mer lektionstid till självvärdering 

medan 44,9 procent anser att de inte behöver arbeta mer med det. 
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4.5.1 Självvärdering enligt korrelationsanalys 

Resultaten från korrelationsanalysen (se bilaga 8) visar att det finns ett signifikant 

negativt samband mellan hur mycket tid eleverna upplever att de får till att arbeta med 

självvärdering och om de vill arbeta mer med det (r = -0,265**). Detta betyder att om 

eleverna upplever att de har fått lite tid till att arbeta med självvärdering önskar de mer 

tid till att arbeta med det. Samtidigt innebär det att behovet av att arbeta mer med 

självvärdering avtar ju mer eleverna upplever att de har fått arbeta med detta.  

Vidare finns det negativa signifikanta samband mellan om eleverna upplever att 

de vill arbeta mer med självvärdering och hur goda kunskaper de anser sig ha om den 

retoriska arbetsprocessen (r = -0,154*) och hur lätt de anser det vara att förbereda tal (r 

= -0,166**). Om eleverna vill arbeta mer med självvärdering anser de att: 

 De har sämre kunskaper om den retoriska arbetsprocessen 

 Det är svårare att förbereda tal  

Om eleverna inte vill arbeta mer med självvärdering anser de att: 

 De har bättre kunskaper om den retoriska arbetsprocessen 

 Det är lättare att förbereda tal 

Det finns inget signifikant samband mellan om eleverna ges möjlighet att arbeta med 

självvärdering och hur de upplever att de har utvecklats som talare. 

4.6 Faser i den retoriska arbetsprocessen som elever vill arbeta mer med 

Eleverna har i en flervalsfråga fått besvara om och vilka faser specifikt de skulle vilja få 

arbeta mer med i klassrummet. Nedanstående tabell illustrerar deras svar.  
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Tabell 11: Antalet elever som har valt varje fas. 

Elevernas svar visar att de vill arbeta mer med flera olika faser eftersom medelvärdet för 

hur många faser de vill arbeta mer med i genomsnitt är tre. Den fas som merparten av 

eleverna anser att de behöver få mer lektionstid till är memoria som 69,8 procent har 

valt. Därefter vill de arbeta mer med den icke-verbala delen av elocutio, vilket 55,1 

procent har valt. Den tredje fasen som de vill ha mer lektionstid till är dispositio som 

45,7 procent vill arbeta mer med. Utöver de tre ovan nämnda faserna är det jämnt 

mellan intellectio, inventio, elocutios verbala del och emendatio. Totalt vill 39,2 procent 

arbeta mer med inventio, 37,6 procent vill arbeta mer med emendatio, 31,8 procent vill 

ha mer tid till elocutios verbala del och 30,2 procent vill få mer lektionstid till 

intellectio. Resultaten visar att 7,8 procent av eleverna är helt nöjda med undervisningen 

och anser sig inte behöva mer tid till någon fas. Sammanfattningsvis framgår det tydligt 

av elevernas svar att de anser att ingen specifik fas ges tillfredsställande med lektionstid. 

5 Sammanfattande diskussion  

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterades i föregående kapitel. Först 

diskuterar vi tidstilldelningen till den retoriska arbetsprocessen, och därefter diskuterar 

vi resultaten för lärarrespons, kamratrespons och självvärdering. Kapitlet avslutas med 

en kort diskussion om vidare forskning.  

5.1 Den retoriska arbetsprocessen 

Eleverna anser att de ges måttligt eller lite lektionstid till samtliga faser i den retoriska 

arbetsprocessen. Detta resultat stämmer överens med vad Olsson Jers (2010:257ff.) fann 

eftersom eleverna i hennes studie uppgav att tiden till processarbetet är otillräcklig. Vid 
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en närmare analys av respektive fas i den retoriska arbetsprocessen verkar de tre första 

faserna, intellectio, inventio och dispositio prioriteras högre än de tre sista faserna, 

elocutio (verbal), elocutio (icke-verbal) och memoria. Med andra ord skulle detta kunna 

innebära att eleverna får mest lektionstid till “grovarbetet” i arbetsprocessen som 

handlar om att analysera talsituationen, arbeta fram ett innehåll och strukturera det men 

mindre tid till “finjusteringar” som omfattar att språkligt arbeta med talet och öva på att 

praktiskt iscensätta det.  

Dispositio är den fas som eleverna anser ägnas mest tid samtidigt som det är den 

tredje mest önskvärda fasen att arbeta mer med. Att eleverna får mer lektionstid till en 

specifik fas verkar alltså inte vara någon garanti för att de anser tiden vara tillräcklig. 

Våra resultat visar också att det finns ett samband mellan tiden till dispositio och hur 

nöjda de brukar bli med sina framföranden där mycket lektionstid till fasen resulterar i 

att eleverna blir mer nöjda. Dispositio verkar vara den enda fasen som påverkar hur 

nöjda de blir och det verkar vara viktigt att eleverna får fortsätta att få mycket tid till 

denna fas. Detta resultat skulle i praktiken kunna innebära att undervisningen behöver 

fokusera mer på fasen dispositio för att öka elevers förutsättningar att lyckas och bli 

nöjda med sina framföranden.  

Eleverna vill också arbeta mer med att göra finjusteringar och med att öva på sina 

framföranden eftersom memoria och elocutio (icke-verbal) är de två mest efterfrågade 

faserna att få arbeta mer med. Att eleverna framförallt vill få mer lektionstid att arbeta 

med memoria stämmer överens med Olsson Jers (2010:151) resultat som visar att 

övning av tal oftast förekommer ett par minuter före själva framförandet. Olsson Jers 

menar att när lärare inte ger eleverna tid att öva på sina framföranden förmedlas en syn 

om att förberedelse inte är viktigt. Våra resultat indikerar dock det motsatta. Eleverna 

verkar uppleva övning av tal som en viktig aspekt, precis som Hellspong (2013:185ff.) 

också påpekar att det är, trots att eleverna anser att övervägande lite eller ingen tid alls 

ges till denna fas. 

Varje fas i den retoriska arbetsprocessen innehåller olika former av kunskap som 

eleverna behöver för att utvecklas som talare, vilket också Skolverket (2011a:4) påpekar 

genom sina definitioner om vad syftet är med samtliga faser förutom emendatio. Vikten 

av att få arbeta med samtliga faser kan anses överensstämma med Piagets (1926:7) 

betoning av att den kunskapssökande måste få möjligheten att uppleva olika faser i 

processen för att ny kunskap ska kunna bildas. Eleverna kan inte vid förberedande av tal 

hoppa över faser så som memorio och elocutio (icke-verbal) eftersom de då kan gå 
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miste om kunskap. Enligt våra resultat av den här studien verkar det som att eleverna 

vill jämna ut det glapp som finns mellan de tre första faserna och de sista faserna i den 

retoriska arbetsprocessen. Anledningen är att intellectio och inventio inte verkar ges 

tillfredsställande med lektionstid, samtidigt som de inte är lika högt prioriterade att 

arbeta mer med som memoria och elocutio (icke-verbal) är. Sammanfattningsvis skulle 

våra resultat om memoria och elocutio (icke-verbal) i praktiken kunna innebära att 

undervisningen behöver vara genomtänkt och tidsramen anpassad efter att samtliga 

faser i den retoriska arbetsprocessen ska hinnas med för att undvika att specifika faser 

försummas.  

Våra resultat visar även att tillräckligt med lektionstid till samtliga faser kan vara 

ett sätt för eleverna att använda den retoriska arbetsprocessen som det verktyg 

Skolverket (2011:176) förväntar att de ska kunna använda det som. Resultaten visar att 

det finns ett signifikant positivt samband mellan den avsatta lektionstiden till respektive 

fas i den retoriska arbetsprocessen och hur goda kunskaper eleverna anser sig ha om 

den. Goda kunskaper kan innebära att de kan använda arbetsprocessen som ett 

medierande vertyg som ska hjälpa eleverna att lösa uppgiften med att förbereda tal och 

att använda begrepp i den retoriska arbetsprocessen som analysverktyg vid analys av 

andras tal (Lundahl 2010:207; Säljö 2010:24). Elevernas kunskaper om den retoriska 

arbetsprocessen kan också relateras till deras upplevda utveckling som talare. Ett 

signifikant positivt samband visar att ju bättre kunskaper de anser sig ha om den 

retoriska arbetsprocessen, desto mer anser de att de har utvecklats som talare. Mer tid 

till respektive fas kan alltså generera bättre kunskaper om arbetsprocessen, vilket kan 

leda till att eleverna upplever större utveckling som talare. 

Det verkar inte vara som Olsson Jers (2010:257) fann, att kunskaper om den 

retoriska arbetsprocessen är avgörande för hur lätt eleverna anser det vara att förbereda 

tal eftersom vi inte fann något samband mellan goda kunskaper om arbetsprocessen och 

hur lätt de upplever det vara att förbereda tal. Det verkar mer vara lektionstiden för 

arbetsprocessen som avgör hur lätt eleverna anser det vara att förbereda tal snarare än 

deras kunskaper om denna. Även om eleverna genom goda kunskaper om 

arbetsprocessen ges förutsättningar för att använda den som ett verktyg vid 

förberedande och analys av tal betyder inte det att de tycker det är lätt att förbereda 

muntliga framföranden. Dessa resultat skulle i praktiken kunna innebära att det inte 

hjälper om svensklärare ger elever teoretiska kunskaper om den retoriska 
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arbetsprocessen om de inte ger eleverna lektionstid att aktivt arbeta med de olika 

faserna. 

Vi har funnit ett positivt signifikant samband som visar att om eleverna upplever 

att de får mycket lektionstid till arbetsprocessens samtliga faser brukar de känna sig 

bättre förberedda inför sina muntliga framföranden. Dock finns det inget samband 

mellan hur nöjda de blir med sina framföranden och lektionstid som ges till samtliga 

faser i arbetsprocessen. Detta gäller dock inte dispositio. Detta skulle kunna bero på att 

det finns fler faktorer än den retoriska arbetsprocessen som påverkar hur nöjda eleverna 

blir med sina framföranden. Den givna lektionstiden till samtliga faser verkar alltså 

påverka arbetet fram till framförandet, men inte det slutliga talet.  

5.2 Respons  

Här redogör vi för resultat om respons som ingår i den sista fasen i den retoriska 

arbetsprocessen, emendatio. 

5.2.1 Lärarrespons och stöttning 

I likhet med Palmér (2008:110f.) och Olsson Jers (2010:263) fann vi att lärarrespons 

vanligen sker efter framförandet och att det är mindre vanligt att respons sker under 

processen. Det som vår studie ytterligare visar i förhållande till Olsson Jers (2010) och 

Palmér (2008) är att eleverna önskar få mer lärarrespons eftersom majoriteten anser sig 

behöva mer för att utvecklas som talare. Eleverna i vår studie tenderar att vara positivt 

inställda till lärarrespons. Dessutom visar resultaten att om elever vill ha mer 

lärarrespons tenderar de tycka det vara svårare att förbereda tal och de brukar känna sig 

mindre väl förberedda inför sina framföranden.  

Vi har utöver lärarrespons funnit positiva signifikanta samband mellan lärarens 

stöttning och elevernas upplevda kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, hur lätt 

de anser det vara att förbereda tal, hur förberedda de brukar känna sig, hur nöjda de 

brukar bli med talet och deras upplevda utveckling som talare. De signifikanta samband 

som vi har identifierat vittnar om stöttningens positiva effekt och att denna effekt kan ha 

större betydelse än lärarrespons. Lärarrespons verkar enbart påverka hur lätt eleverna 

anser det vara att förbereda tal och hur förberedda de brukar känna sig. 

5.2.2 Nyttan med kamratrespons 

Resultaten indikerar att tidpunkten för när kamratrespons sker är efter själva 

framförandet, vilket stämmer överens med det som Palmér (2008:110f.) och Olsson Jers 
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(2010:257ff.) fann i sina studier om att det muntliga framförandet förbereds och övas 

individuellt för att sedan presenteras istället för att det ses som en kommunikativ 

aktivitet som ska övas tillsammans med klasskamrater under själva processen. 

Resultaten visar dock att tidpunkten för kamratrespons inte verkar spela någon större 

roll, eftersom vi inte fann några signifikanta samband mellan tidpunkten för 

kamratrespons och elevernas upplevda utveckling som talare, hur lätt de tycker det är att 

förbereda tal och hur väl förberedda de brukar känna sig. Dock fann vi ett positivt 

signifikant samband som indikerar att elever som får arbeta med kamratrespons före 

framförandet brukar bli mer nöjda med sitt tal. Det verkar som att tidpunkten för när 

kamratrespons sker enbart har en viss påverkan på hur framförandet upplevs.  

Våra resultat visar dock, i kontrast mot Isaksson & Tallefors (2014:16) och 

Aryadoust (2015:220), inga signifikanta samband mellan om kamratrespons sker 

överhuvudtaget och elevernas upplevda kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, 

hur lätt de upplever det vara att förbereda tal eller hur de upplever att de har utvecklats 

som talare. Resultaten från vår studie går också emot det som De Grez et al (2012:138f.) 

fann då eleverna i vår studie inte verkar uppfatta de positiva aspekterna med 

kamratrespons eftersom strax över hälften anser att de inte behöver arbeta mer med det 

för att utvecklas som talare. Att vi lär i samspel med varandra som Vygotskij 

(1978:37ff.) inom det sociokulturella perspektivet menar att vi gör, verkar inte vara en 

åsikt som delas av eleverna eftersom de inte verkar vara speciellt positivt inställda till 

att samarbeta med klasskamrater för att utvecklas som talare. 

5.2.3 Den sällsynta självvärderingen  

Våra resultat indikerar att självvärdering är något som eleverna ägnar sig åt i mycket låg 

utsträckning. Även om självvärdering verkar vara ett moment som inte prioriteras i 

emendatio råder det delade meningar bland eleverna om de vill arbeta mer med 

självvärdering eller inte. Dessutom visar resultaten att ju mer de får arbeta med 

självvärdering desto mindre behov känner de av mer och vice versa. Självvärdering 

verkar alltså inte anses som en självklart positiv utvärderingsform av eleverna, vilket 

kan anses utgöra en kontrast till det som Murphy och Barry (2016:222f.) fann i sin 

studie.  

Att elever får arbeta med självvärdering behöver enligt våra resultat inte vara en 

bidragande faktor till att de upplever att de utvecklas mer som talare, vilket utgör en 

motsättning till Sterling et al (2016:97). Vi fann inte något statistiskt samband mellan 

upplevd utveckling och upplevt behov av mer självvärdering. Däremot fann vi samband 
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som indikerar att ju sämre kunskaper eleverna har om den retoriska arbetsprocessen 

desto större behov känner de av att arbeta mer med självvärdering. Ju svårare elever 

uppfattar det vara att förbereda tal, desto mer vill de arbeta med självvärdering. Detta 

kan sägas stämma överens med Palmér (2010:100) som menar att självvärdering leder 

till ökad medvetenhet om de egna kunskaperna. Om eleverna får arbeta med 

självvärdering menar Palmér (2010:100) vidare att deras metakunskap om 

arbetsprocessen med dess olika faser ökar så att de vet hur verktyget kan tillämpas vid 

kommande arbete med muntliga framställningar. Detta stämmer också överens med 

våra resultat eftersom viljan att arbeta med självvärdering bestäms av hur goda 

kunskaper eleverna anser sig ha om den retoriska arbetsprocessen och hur lätt de anser 

det vara att förbereda tal. 

Enligt Skolverket (2011:176) ska eleverna kunna använda den retoriska 

arbetsprocessen som ett verktyg för att förbereda egna tal och analysera andras tal. Vi 

har kopplat detta till vad Säljö (2010:24) beskriver som mediering. För att eleverna ska 

lösa problemet med att förbereda ett fungerande tal behöver de veta hur de ska använda 

den retoriska arbetsprocessen som ett verktyg. För de elever som upplever att de inte får 

arbeta med självärdering skulle mer tid till detta kunna öka förutsättningarna för att 

eleverna ska få bättre förståelse för arbetsprocessen. Sammanfattningvis indikerar 

resultaten att undervisningen bör inkorporera fler möjligheter för eleverna att få arbeta 

med självvärdering för att de ska få bättre möjligheter att förstå och använda den 

retoriska arbetsprocessen praktiskt. 

5.3 Vidare forskning  

För vidare studier hade det varit intressant att utvidga denna undersökning till att 

observera undervisningen i klassrummet när elever arbetar med att förbereda tal. 

Forskningen kan då fokusera på respektive fas i den retoriska arbetsprocessen genom att 

mäta lektionstiden som varje fas tilldelas. På så sätt hade elevernas upplevelser av 

tidstilldelningen kunnat jämföras med den verkliga tidstilldelningen. Ett annat uppslag 

är att undersöka olika lärares planering för momentet muntlig framställning för att 

granska om det finns någon medveten plan för hur de olika faserna i arbetsprocessen 

behandlas i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökning  

                

 

Enkätundersökning 

Den retoriska arbetsprocessen i samband med muntliga 

framföranden inom Svenska 3 

  

Denna enkät riktar sig till dig som läser Svenska 3. Enkäten handlar om den retoriska 

arbetsprocessen och de tidsramar du ges för att på lektionstid förbereda och genomföra 

muntliga framföranden. Du är anonym och dina svar används enbart i forskningssyfte. 

 

Tack för din medverkan.  

  

Kontakt 

Linn Emanuelsson 

le222fy@student.lnu.se 

Jennifer Svensson 

js222wg@student.lnu.se 
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1. Kön 

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat 

 

2. Vilken skola går du på? 

Svar:__________________________________________ 

 

3. Hur upplever du att du har utvecklats som talare under dina tre 

svenskkurser på gymnasiet? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar 

Inte alls och 5 Mycket.  

 

Inte alls 1 2 3 4 5 Mycket 

 

4. Hur lätt tycker du det är att skapa och förbereda ett muntligt 

framförande? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar Svårt och 5 Lätt.  

 

Svårt  1 2 3 4 5 Lätt 

 

5. Hur goda kunskaper anser du dig ha om den retoriska arbetsprocessen, dvs 

vilka delar/moment/faser du ska arbeta med när du skapar ett tal? Ringa in 

ditt svar i skalan där 1 motsvarar Dåliga och 5 Mycket goda. 

 

Dåliga  1 2 3 4 5 Mycket goda 

 

6. Hur mycket lektionstid får du till att tolka och förstå uppgiften när du ska 

skapa och förbereda ett muntligt framförande, dvs att reflektera över syfte, 

mottagare och situation? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar Ingen 

alls och 5 Mycket.  

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

7. Hur mycket lektionstid får du till att formulera en tes eller 

problemformulering och att leta fakta? Ringa in ditt svar i skalan där 1 



 

III 

 

motsvarar Ingen alls och 5 Mycket. 

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

8. Hur mycket lektionstid får du till att strukturera ditt tal, dvs att arbeta 

med talets disposition av inledning, huvuddel och avslutning? Ringa in ditt 

svar i skalan där 1 motsvarar Ingen alls och 5 Mycket.  

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

9. Hur mycket lektionstid får du till att arbeta med språklig anpassning, dvs 

anpassa språket till den tilltänkta publiken? Ringa in ditt svar i skalan där 

1 motsvarar Ingen alls och 5 Mycket.  

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

10. Hur mycket lektionstid får du till att arbeta med gester, kroppsspråk, 

röstlägen och publikkontakt? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar 

Ingen alls och 5 Mycket.  

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

11. Hur mycket lektionstid får du till att öva på ditt tal, dvs skriva stödord och 

öva muntligt? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar Ingen alls och 5 

Mycket. 

 

Ingen alls  1 2 3 4 5 Mycket 

 

12. Brukar du ges möjlighet att på lektionstid ge samt få respons av dina 

klasskamrater vid arbete med muntligt framförande? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 



 

IV 

 

13. När under processen får du respons från dina klasskamrater? 

☐ Före framförandet 

☐ Efter framförandet 

☐ Både före och efter framförandet 

☐ Inte alls 

 

14. Känner du behov av att få mer respons från klasskamrater för att utvecklas 

som talare?  

☐ Ja 

☐ Nej 

 

15. När under processen får du respons från din lärare? 

☐ Före framförandet 

☐ Efter framförandet 

☐ Både före och efter framförandet 

☐ Inte alls 

 

16. Känner du behov av att få mer respons från din lärare för att utvecklas 

som talare? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

17. Hur ofta brukar du ges möjlighet att på lektionstid utvärdera 

genomförandet av din muntliga framställning, dvs reflektera över och 

kommentera din egen prestation? Ringa in ditt svar i skalan där 1 

motsvarar Aldrig och 5 Alltid. 

 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

 

18. Känner du behov av att få mer tid till att utvärdera dina muntliga 

framföranden för att utvecklas som talare?  

☐ Ja 



 

V 

 

☐ Nej 

 

19. Vilka delar vill du få mer tid till att arbeta med under lektionstid för att 

förbättras som talare? OBS: I denna fråga kan du välja flera 

svarsalternativ. 

☐ Tolka uppgiften dvs reflektera över syfte, mottagare och situation 

☐ Leta fakta 

☐ Strukturera talet dvs disponera inledning, huvuddel och avslutning 

☐ Språklig anpassning till mottagare dvs anpassa språket till en tilltänkt publik 

☐ Träning av kroppsspråk, gester, röstläge och publikkontakt 

☐ Öva på ditt tal, dvs skriva stödord och öva muntligt på det du ska säga 

☐ Respons (självutvärdering, lärarrespons, kamratrespons) 

☐ Jag är nöjd med undervisningen och vill inte arbeta mer med något speciellt 

 

20. Anser du att du får tillräckligt med hjälp och stöttning av din lärare under 

skapandet och förberedandet av muntliga framföranden? Ringa in ditt svar 

i skalan där 1 motsvarar Inte tillräckligt och 5 Tillräckligt. 

 

Inte tillräckligt  1 2 3 4 5 Tillräckligt 

 

21. Anser du att du får tillräckligt med lektionstid till att arbeta med den 

retoriska arbetsprocessens samtliga delar? Ringa in ditt svar i skalan där 1 

motsvarar Inte tillräckligt och 5 Tillräckligt. 

 

Inte tillräckligt  1 2 3 4 5 Tillräckligt 

 

22. Utifrån den lektionstid du får till ditt förfogande, brukar du känna dig 

förberedd inför dina slutgiltiga muntliga framföranden? Ringa in ditt svar i 

skalan där 1 motsvarar Nej, aldrig och 5 Ja, alltid. 

 

Nej, aldrig 1 2 3 4 5 Ja, alltid 

 



 

VI 

 

23. Hur ofta brukar du bli nöjd med dina slutgiltiga muntliga framföranden? 

Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar Aldrig och 5 Alltid.  

 

Aldrig  1 2 3 4 5 Alltid 

 

24. Hur högt anser du att dina svensklärare har värderat momentet muntligt 

framförande i dina svenskkurser på gymnasiet? Ringa in ditt svar i skalan 

där 1 motsvarar Inte högt och 5 Mycket högt.  

 

Inte högt  1 2 3 4 5 Mycket högt 

 

25. Hur högt anser du att dina svensklärare har värderat arbetet med den 

retoriska arbetsprocessen vid arbete med muntligt framförande i dina 

svenskkurser på gymnasiet? Ringa in ditt svar i skalan där 1 motsvarar 

Inte högt och 5 Mycket högt.  

 

Inte högt  1 2 3 4 5 Mycket högt 
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Bilaga 2: Korrelationsanalys över betydelsen av att ha goda kunskaper 

om den retoriska arbetsprocessen 
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Bilaga 3: Korrelationsanalys över betydelsen av tillräckligt med 

lektionstid till att arbeta med den retoriska arbetsprocessen 
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Bilaga 4: Korrelationsanalys över faser i den retoriska arbetsprocessen 
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Bilaga 5: Korrelationsanalys över lärarrespons 
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Bilaga 6: Korrelationsanalys över stöttning 
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Bilaga 7: Korrelationsanalys över kamratrespons 
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Bilaga 8: Korrelationsanalys över självvärdering 

 


