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Abstract 
Studiens syfte är att undersöka verksamma svensklärares uppfattningar om sin egen 

arbetsprocess gällande muntliga framställningar i klassrummet. I studien intervjuades 

25 svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet genom en webbaserad 

enkätundersökning som skickades ut i Facebook-gruppen Svensklärarna. Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv där begreppen instrumentell stöttning, och emotionell 

stöttning är centrala. Sammantaget visar resultatet att samtliga lärare använder sig av 

olika övningsuppgifter för att främja kommunikativa lärsituationer i klassrummet och 

för att stötta elever med talängslan. I många avseenden lyser den emotionella 

stöttningen igenom även när lärarna beskriver den instrumentella stöttning de erbjuder 

eleverna. Arbetsprocessen vid muntliga anföranden ses i mångt och mycket som ett 

samarbete dels mellan lärarna och eleverna, dels mellan eleverna sinsemellan och 

kamratrespons sker kontinuerligt med syftet att stötta eleverna i undervisningen. 

Majoriteten av lärarna uttrycker att den respons som ges är formativ och positiv, och att 

Actio, det vill säga själva framförandet, är den del av den retoriska arbetsprocessen som 

får störst fokus vid bedömningen av elevernas tal, i synnerhet på högstadiet.  
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1 Inledning 
Muntliga framställningar och förberedda tal utgör en vanlig kommunikationsform i de 

flesta av skolans ämnen. I centrum står elevens förmåga att lösa uppgiften som han eller 

hon har blivit tilldelad (Palmér, 2010).  

Även utanför skolans värld uppkommer ständigt situationer då det är nödvändigt 

att prata inför en grupp människor (Axelsson, 2011; Sandin, 2017). Att göra sin röst 

hörd i olika sammanhang både i och utanför skolan är dessutom både en demokrati- och 

maktfråga, samt en nödvändighet och ett krav i dagens samhälle. För den grupp 

människor som inte vågar, eller känner en rädsla inför att tala i offentliga sammanhang, 

blir konsekvenserna att gruppen blir utan röst i samhället (2011; 2017).  

Studiens ämnesval grundar sig främst i intresset för uppkomsten av talängslan – 

varför känner så många elever en rädsla för att tala inför en större grupp, i en situation 

där talet inte präglas av ett vardagsspråk? Forskning om talängslans uppkomst finns det 

gott om, snarare väcks frågan om hur lärare genomför sin undervisning för att alla 

elever ska klara av att möta styrdokumentens krav. Med andra ord är syftet med 

uppsatsen att undersöka hur lärarna beskriver genomförandet av sin undervisning, sin 

bedömning och sitt förhållningssätt till elever med talängslan. Genom en 

enkätundersökning med en kvalitativ ansats, är målet att få en bild av hur lärare arbetar 

och förhåller sig till kraven från styrdokumenten gällande muntliga presentationer och 

framföranden.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares uppfattningar om den egna 

arbetsprocessen rörande muntlig framställning. Med arbetsprocess menas här hur 

lärarna stöttar eleverna, hur de genomför sin undervisning, samt vad de fokuserar på vid 

bedömning av muntliga anföranden.  

 

• Hur beskriver lärare sin undervisning inom området muntlig framställning?  

• Vad fokuserar lärarna på vid sin bedömning av elevernas muntliga anföranden? 

• Hur förhåller sig lärare till elevers talängslan i sin undervisning inom området 

muntlig framställning? 



 

 2 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet inleds med Palmérs (2010) definitioner av begreppet muntlig framställning. 

Därefter följer läroplansmål och styrdokumentens föreskrifter vad gäller muntlig 

framställning. Vidare följer definitioner av begreppen i den retoriska arbetsprocessen, 

och avslutningsvis presenteras det sociokulturella perspektivet som utgör studiens 

utgångspunkt. 

2.1 Muntlig framställning i klassrummet  

Det finns flera olika varianter av muntliga framställningar i skolans värld. Palmér 

(2010:80) räknar med två grundmodeller. Den första är muntlig redovisning och den 

andra är muntligt anförande. Den förstnämnda består av den muntliga framställning 

som elever, enskilt eller i grupp, framför i slutet av ett arbetsområde. Syftet med 

redovisningar är att redogöra för de kunskaper man tillägnat sig, det vill säga själva 

resultatet av arbetet. Den sistnämnda består ofta av en mer informerande presentation i 

jämförelse med den förstnämnda. Syftet är snarare att utveckla talarkonsten och 

förmågan att övertyga, underhålla eller informera publiken. Till skillnad från 

redovisningar framförs vanligtvis anföranden enskilt (2010:80). Eftersom studien 

behandlar det muntliga framförande som elever redovisar enskilt, kommer begreppet 

muntligt anförande användas fortsättningsvis och genomgående i studien. 

Renberg (2015:67) menar att det kanske främsta syftet med muntliga anföranden 

och kommunikation i skolan är att eleverna ska redovisa kunskap i det aktuella 

ämnesområdet. Däremot är retorikundervisningen i skolan komplicerad på så sätt att 

talarsituationen inte är på riktigt, medan publiken och mötet med den i allra högsta grad 

är på allvar (2015:67). Likt Renberg, anser Palmér att det inte går att bortse från det 

faktum att eleverna argumenterar och informerar i sina muntliga anföranden, inte bara 

för att övertyga, utan också för att få ett betyg. På så vis blir den undervisande och 

betygsättande läraren den främsta mottagaren för elevernas kommunikation, och 

klasskamraterna snarare sekundära mottagare (Palmér, 2010:84).  

Enligt Backlund (2006) tenderar undervisningen i skolan att fästa 

uppmärksamheten på själva föredraget när det kommer till muntliga anföranden, och 

vanligtvis får eleverna flera tillfällen att öva på just det. Majoriteten av tiden ägnas åt att 

informera eleverna om aktuella ämnen och vikten av att anpassa talet till mottagare, 

syfte och språk. Den mentala träningen inför talet får däremot liten plats i 

undervisningen. Detsamma gäller analysen av talets framförande. Backlund konstaterar 
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följande: ”På sin höjd får elever veta om de talar för tyst eller för fort, men hur de i 

övrigt skall använda sina röster och sina kroppar för att övertyga och påverka sina 

åhörare, lämnas de flesta i olycklig okunnighet om” (2006:39). 

2.2 Läroplan och styrdokument 

Incitament för muntliga framställningar i undervisningen går att finna i högstadie- och 

gymnasieskolans läroplan och styrdokument. I avsnittet ”Skolans uppdrag” i läroplanen 

för grundskolan står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala […] ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2018:7). I 

läroplanen för gymnasieskolan ligger vikten vid att förbereda eleverna inför kommande 

yrkesliv och att ”utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” 

(Skolverket, 2011:7). Vidare ska eleverna även få möjlighet att ”värdera andras 

muntliga framställningar” liksom att bearbeta sina egna (Skolverket, 2011:160). I det 

centrala innehållet för årskurs 7–9 står det explicit att muntliga framställningar ska 

framföras av eleverna i undervisningen, med fokus på mottagaranpassning. I 

kunskapskraven i slutet av årskurs 9 går det däremot inte att utläsa att de muntliga 

framställningarna ska ske inför andra, och det går heller inte att utläsa i 

kommentarmaterialet. Däremot förklaras muntliga presentationer som ”muntligt 

berättande för olika mottagare”. Samt att de tidigare årens undervisning i 

presentationsteknik ska lägga grunden för hur eleverna förväntas anpassa sina 

presentationer, både i hänsyn till syfte och till publik (2017:13).  

Vad gäller gymnasieskolans läroplan nämns det enbart i svenska 2 att den 

muntliga framställningen ska ske både i och inför en grupp. I kunskapskraven står det 

däremot explicit att den muntliga framställningen ska ske inför en grupp i alla 

gymnasiets svenskkurser (Skolverket, 2011:169). Vad gäller lyssnandet i 

kommunikativa aktiviteter i undervisningen finns det lite information om vikten av att 

träna eleverna i att lyssna, i synnerhet i styrdokumenten för de högre skolåldrarna. I det 

centrala innehållet i läroplanerna som behandlar muntliga framställningar och samtal, 

får lyssnandet liten uppmärksamhet. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska för 

årskurs 7–9 står det följande:  

Lyssnandet nämns bara i årskurserna 1–3. Det innebär inte att det är viktigare att lära 

sig att uttrycka sig än att lyssna in vad andra har att säga. Att lyssna ingår förstås även i 

de andra årskurserna, men där är det underförstått och ingår som en naturlig del i 
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undervisningen om hur man argumenterar och leder samtal, något man inte kan göra 

utan att lyssna på andra (Skolverket, 2017:12).  

Enbart i gymnasieskolans första kurs i svenska nämns aspekten lyssna i det centrala 

innehållet. Där står det att undervisningen ska behandla ”Olika sätt att lyssna […]” 

(Skolverket, 2011:162, min kursivering).  

Vad gäller den retoriska arbetsprocessen är den relativt osynlig i läroplanerna för 

svenskämnet. Först i gymnasiets sista kurs står det explicit att undervisningen ska 

behandla ”muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska 

arbetsprocessen […]” (Skolverket, 2011:176, min kursivering). 

2.3 Den retoriska arbetsprocessen  

Den retoriska arbetsprocessen utgör själva tillvägagångssättet i både förberedandet och 

genomförandet av muntliga framföranden (Palmér, 2010:83; Skolverket, 2019).  

Intellectio innebär att den talande gör sig uppmärksam på den rådande 

kommunikationssituationen och utifrån den utformar syftet med den muntliga 

framställningen. Inventio är själva förarbetet inför den muntliga framställningen och 

innebär att den talande söker och samlar stoff och argument bäst lämpade för innehållet. 

Dispositio handlar om själva organiserandet, disponeringen av stoffet och de valda 

argumenten, och Elocutio om valet av lämpligt språk och lämplig stil. Memoria och 

Actio är de delar av den retoriska arbetsprocessen som är mest synliga för publiken. 

Memoria innebär användandet av presentationstekniska hjälpmedel och manus samt 

förberedandet av talet, och Actio är själva framförandet med kropp och röst. I 

kommentarmaterialet till ämnesplanen i svenska för gymnasiet nämns den retoriska 

arbetsprocessen, och dess stora likheter med processkrivandet. Det tydliggörs även att 

vikten inte ligger vid att kunna redogöra för arbetsprocessens delar. Målet är snarare att 

kunna tillämpa den retoriska arbetsprocessen som stöd i arbetet med muntliga 

framställningar (Palmér, 2010: 83; Skolverket, 2019; Jers, 2011:120).  

Ett muntligt framförande handlar, förutom förberedandet och genomförandet av 

talet, även om att övertyga sina åhörare genom ethos, pathos och logos. Alla tre 

samverkar i retoriken och är därför lika nödvändiga (Palmér, 2010:82). Skälen till varför 

elever behöver tillägna sig retoriska verktyg i skolans värld är flera (Jensen, 2012). Det 

främsta är att eleverna förväntas hålla muntliga framställningar och tal i undervisningen 

– något som många är ovana vid. Utan undervisning i retorik minskar möjligheterna för 
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eleverna att bli goda talare. Även utanför skolans värld är det av vikt att behärska talets 

konst för att få fram det man önskar säga och för att budskapet ska bli tydligt (2012:21).  

2.4 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses det talade språket som en strategi för att kunna 

uttrycka sig, förstå sin omvärld och fördjupa sina kunskaper. Språk och tanke är nära 

förknippade och det är genom språket och deltagandet i en kommunikativ situation som 

varje människa utvecklas till en tänkande, resonerande och handlande varelse (Säljö, 

2000:115; Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Lärandet ses ur det sociokulturella 

perspektivet som ett samspel elever sinsemellan, liksom mellan elever och lärare. I ett 

skol- och undervisningssammanhang är eleven således inledningsvis beroende av 

stöttning från en lärare eller en mer kompetent klasskamrat, för att kunna utvecklas och 

slutligen utföra uppgiften självständigt (2012:185–192).  

Den proximala utvecklingszonen är ett av Vygotskijs mest bekanta begrepp 

(2012:193), och principen hänger nära samman med Vygotskijs syn på lärande och 

utveckling som ständigt pågående processer. Den proximala utvecklingszonen beskrivs 

av Lundgren m.fl. (2012) som den zon där: ”människor är känsliga för instruktion och 

förklaringar. Det är här läraren eller en mer kompetent kamrat kan vägleda en lärande 

[…]”. Bråten (2008) förklarar zonen som: ”utrymmet mellan den nivå barnet redan har 

nått och den nivå det är på väg mot.” Zonen rymmer således ofärdiga lärprocesser som 

är i början av sin utveckling hos barnet eller eleven (2008:108).  

Att fastställa den så kallade lägsta tröskeln för inlärningen hos eleverna är av stor 

vikt. Men lika viktigt är det att bestämma den högsta tröskeln för inlärningen, för att 

kunna väcka liv i de utvecklingsprocesser som ligger inom den närmaste 

utvecklingszonen (Vygotskij, 2010:334). Skillnaden mellan dessa trösklar, den 

intellektuella nivån hos eleven och den nivå som eleven kan nå i samspel med en lärare 

eller mer kompetent person, bestämmer den närmaste utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen har således större betydelse för elevens framgång än vad den aktuella 

nivån i elevens utveckling har. Eleverna är i samarbete både starkare och klokare än när 

de löser uppgiften självständigt (2010:330–331).  

De stöttande insatserna i det kommunikativa samspelet kallar Säljö (2000:123) för 

kommunikativa stöttor [jfr engelskans scaffolding]. Scaffolding sker när läraren bryter 

ner uppgiften och på så vis stakar ut vägen och styr elevens agerande. Inledningsvis får 

den lärande mycket stöttning, stöttning som sedan avtar i takt med att den lärande 
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behärskar en viss färdighet. Enligt Lundgren m.fl. (2012) visar scaffolding på en viktig 

princip för hur man genom ett sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande: 

”Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan 

man så småningom genomföra på egen hand” (2012:194). Eller för att citera Vygotskij: 

”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 

självständigt” (2010:333; Gibbons, 2015:207).  

2.4.1 Stöttning  

Stöttning är ett begrepp förankrat i det sociokulturella perspektivet och begreppet kan 

definieras och analyseras på flera olika sätt. I den här studien ligger Skaalvik & 

Skaalviks (2016) definitioner av stöttning till grund för analysen. Stöttning analyseras 

utifrån begreppen instrumentellt stöd och emotionellt stöd (Skaalvik & Skaalvik, 

2016:84–85). Instrumentellt stöd innebär den stöttning som lärare erbjuder eleverna i 

syfte att de ska förstå själva uppgiften. Till exempel genom tydliga anvisningar, olika 

slags hjälpmedel och feedback. Emotionellt stöd innebär i sin tur den respekt för, och 

hänsyn till elever som lärare visar i klassrummet, till exempel genom att skapa ett tryggt 

klassrum och en trygg undervisningsmiljö (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Eftersom 

studien behandlar verksamma lärares subjektiva utsagor om genomförandet av 

undervisningen och inte observationer i klassrummen, kommer resultatet analyseras 

utifrån begreppen instrumentell stöttning och emotionell stöttning.  

3 Tidigare forskning  
I detta kapitel behandlas tidigare forskning och studier om muntlighet i klassrummet, 

talängslans omfattning samt lyssnandets roll i talsituationer.  

3.1 Talängslan 

Många människor upplever oro och nervositet inför muntliga presentationer som ska 

framföras inför en grupp. Rent fysiskt kan nervositeten få uttryck som hjärtklappning, 

adrenalinpåslag, rodnad, svettningar, darrningar och illamående. I vissa fall kan 

nervositeten även ge upphov till svimfärdighet. Ofta dominerar tankar och 

föreställningar om allt hemskt som kan komma att hända under redovisningen. Rädsla 

inför publikens reaktioner och risken att hamna utanför gruppen är också vanliga 

orosmoment (Jensen, 2012:107: Backlund, 2006:145: Sandin, 2017:39 – 40; Boyce, 

Alber-Morgan & Riley, 2007:142).  
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Talängslan skiljer sig från normal nervositet på så sätt att nervositeten för elever 

med talängslan lätt kan bli övermäktig i förhållande till uppgiften. För den som lider av 

talängslan kan nervositeten komma flera veckor innan tiden för själva framförandet, och 

störa både aptit, sömn och koncentration. Nervositeten håller ofta i sig under hela 

presentationen och efteråt kan destruktiva tankar mala, om hur man har gjort bort sig. 

En del har inget minne av själva framförandet i och med att presentationen är över, 

eftersom att de fokuserar på att ”överleva stunden” (Axelsson, 2011:14).  

Det är inte ovanligt att de elever som lider av talängslan upplever att de inte får 

den hjälp de behöver, och att de tar med sig rädslan genom resten av livet (Sandin, 

2017:9). Skolans personal är, enligt Sandin, väl medvetna om problematiken, men ofta 

blir hjälpinsatserna felriktade och förvandlas till björntjänster. Vanliga sätt att handskas 

med problematiken är till exempel att påpeka elevens tystnad i enskilda 

utvecklingssamtal och kräva större engagemang vid muntliga aktiviteter. Sådana 

anmärkningar är från lärarens sida välvilliga menar Sandin, men hjälper föga. Snarare 

bidrar de till att eleven i fråga känner sig ännu mer otillräcklig, och till en bekräftelse av 

känslan av oduglighet. Ytterligare en strategi för att handskas med talängslan är att 

tillåta eleverna redovisa sina muntliga presentationer enbart inför läraren. Problemet 

med en sådan strategi är att eleven återigen får bekräftat för sig att han eller hon är en 

person som ”inte klarar av muntliga presentationer, som inte utvecklas, som inte räcker 

till helt enkelt” (2017:14).  

Elevers olust inför att hålla muntliga föredrag i klassrummet beror, förutom på 

ångest och/eller obehag, också på själva talarsituationen. Renberg (2015) konstaterar: 

”Det finns i själva verket ingen talarsituation som är så otacksam och förknippad med så 

stora utmaningar som skolföredraget” (2015:66). Ofta är ämnet som talet kretsar kring 

valt av den undervisande läraren. Eleven i fråga är i många fall inte intresserad av ämnet 

själv, vet att klasskamraterna inte heller är det och att läraren inte lyssnar av ett spontant 

intresse utan för att samla underlag för betygssättning (2015:66). 

3.2 Lärare och elevers förhållningssätt till talängslan 

Att talängslan är ett vanligt förekommande fenomen visar sig i flera studier, som ovan 

nämnt. I en studie av Larnefeldt (1992) undersöks talängslans omfattning. I studien får 

295 högstadieelever, respektive 295 mellanstadieelever besvara en enkätundersökning 

som ligger till grund för studien. Resultatet visar att en stor grupp av eleverna känner 

starkt obehag inför att yttra sig i klassrummet. Trettio procent av eleverna anser att 
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talsvårigheterna har uppstått under mellanstadietiden. Åtta procent menar att de uppstått 

på lågstadiet och sjutton procent på högstadiet. Dessutom upptäcks en korrelation 

mellan talängslan och lågt betyg. Elevernas synpunkter på hur talträningen kan 

förbättras i skolan är bland annat genom flera övningstillfällen, möjligheten att öva i 

mindre grupper, genom dramaövningar, teater och högläsning. Larnefeldt (1992) drar 

slutsatsen att regelbunden och kontinuerlig talträning bör ingå i undervisningen för att 

stötta elever med talängslan. Övriga synpunkter som Larnefeldt lyfter är att lära 

eleverna konsten att lyssna, ta till sig kritik av både negativ och positiv art, samt 

förmågan att visa respekt inför varandra, och till olika uttrycksmöjligheter. Dessutom 

menar hon att goda relationer, en trygg och avslappnad miljö som befästs med lekfulla 

övningar, möjligheten att spela in sig själv, samt öva på fysiska aspekter som tal- och 

andningsteknik och röststyrka, bidrar till att eleverna blir trygga i talsituationer (1992). 

Trots att muntliga anföranden är en vanlig kommunikationsform i skolans värld 

visar en studie i Olsson Jers avhandling (2010) att svenska gymnasieelever önskar mer 

kunskap i hur man utvecklas till en god talare, samt ytterligare tillfällen att öva på sin 

muntliga förmåga. Avhandlingen undersöker elevers utveckling av den kommunikativa 

kompetensen, i synnerhet hur ethos byggs och etableras i undervisningen. Resultatet 

visar att eleverna upplever en obalans vad gäller undervisningen i skriftliga och 

muntliga framställningar. Till skillnad från arbetsprocessen i skriftlig framställning, får 

eleverna få tillfällen att arbeta med själva förberedelsearbetet när det kommer till 

muntlig framställning. Tyngdpunkten ligger snarare på framförandet i sig, vilket betyder 

att eleverna får fler tillfällen att öva inför varandra, än tillsammans med varandra 

(2010).  

I flera studier som behandlar talängslan lyfts stödjande undervisningsmetoder. I 

en avhandling av Palmér (1999) visar resultatet av respondenternas svar att strategier 

som lekfulla övningsuppgifter, smågruppssamtal och dramaövningar kan stärka elever i 

början av en kurs. Avhandlingen undersöker synen på undervisning och bedömning av 

muntlig framställning. I studien intervjuas 15 lärare och elever från olika skolor i 

Sverige. Resultatet visar bland annat att några respondenter löser situationen med 

talängsliga elever genom att låta dessa elever redovisa enbart läraren (1999).  

Sådant som en avslappnad klassrumsmiljö, positiv lärarattityd både i avseende till 

elever och till språkutveckling, samt intresseväckande, roliga lektioner och humor – 

lyfts som positiva strategier i syfte att stärka elevers språkutveckling, i en studie av 

Tinjacá m.fl. (2008). I studien får 32 elever i åldern 15–19 delta i ett projekt med syftet 
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att stärka den muntliga kommunikationen i gruppen och hitta strategier för att övervinna 

talängslan. Projektet kallas för The Cultural Moment och innebär att eleverna får 

redovisa sina kunskaper på ett mer konstnärligt vis, det vill säga bland annat genom 

dans, musik, sång och litteratur. Tinjacá m.fl. (2008) menar att lärare bör välja ämnen 

och redovisningsformer som eleverna är intresserade av och kan känna igen sig i. Trots 

att majoriteten av eleverna i projektet ställer sig positiva till undervisningsformen väljer 

tre elever att inte delta alls. Sex elever medger att de deltar enbart för att få ett godkänt 

betyg. Tinjacá m.fl. (2008) menar i relation till resultatet, att det är omöjligt att skapa 

det perfekta klassrummet för alla elever, trots alla inblandades ansträngningar (2008). 

4 Metod och material  
I detta kapitel redovisas val av undersökningsmetod, urval och avgränsningar, 

insamlingsmetod, bearbetning av data och analysmetod, etiska aspekter och metodkritik 

i relation till studien.  

4.1 Val av undersökningsmetod  

Den undersökningsmetod som valts för att besvara frågeställningarna har en kvalitativ 

ansats i form av ett självadministrerade frågeformulär utformad i webbverktyget Google 

formulär. Självadministrerad betyder i det här fallet att respondenterna svarar på 

frågorna utan forskarens närvaro (Denscombe, 2016:240). Användandet av ett sådant 

frågeformulär i ett forskningssyfte resulterar i att respondenterna får möjlighet att svara 

i egen takt och när de själva finner tid. Ytterligare en fördel med undersökningsmetoden 

är att respondenterna får ta del av en ”identisk uppsättning frågor” (2016:259), med 

konsekventa formuleringar, vilket gör att själva bearbetningsprocessen underlättas. På 

grund av formulärets öppna frågor reduceras även risken för korta ja- och nej svar. I 

stället får respondenterna både möjlighet och utrymme att utveckla och fördjupa sina 

tankar och åsikter. Eftersom respondenterna besvarar enkäten skriftligt behöver 

materialet inte transkriberas för analys, vilket är ytterligare en fördel ur en 

bearbetningssynpunkt.  

Nackdelarna med att använda ett Google formulär, eller självadministrerade 

frågor rent generellt är svårigheten att kontrollera sanningshalten (2016:260). Eftersom 

intervjun inte sker ansikte mot ansikte, är det inte lika möjligt att förlita sig på svarens 

tillförlitlighet genom exempelvis de ledtrådar som ofta uppstår i en intervju på plats. 

Det finns heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor (2016:260).  
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Studien avgränsar sig till verksamma högstadie- och gymnasielärare som 

undervisar i ämnet svenska. Anledningen till att både högstadielärare och 

gymnasielärare efterfrågas i studien är för att öka svarsmängden, samt för att se om 

något kan sägas om skillnader på olika nivåer i skolan.  

4.2 Insamlingsmetod och bearbetning av data  

Frågeformuläret distribuerades dels via Facebook-gruppen Svensklärarna, dels via 

rektorer som vidarebefordrade formuläret efter förfrågan. Insamlingen av materialet 

genomfördes efter det att formuläret varit tillgängligt i tre veckor. Därefter stängdes 

formuläret ner och respondenternas svar sammanställdes. Eftersom enkäten besvarades 

av både högstadie- och gymnasielärare sorterades svaren in i två kategorier. ”Lärare 

verksamma på högstadiet” och ”Lärare verksamma på gymnasiet”. Därefter 

analyserades svaren i syfte att hitta gemensamma nämnare inom de olika kategorierna, 

generella resultat och specifika resultat. Totalt besvarades enkäten av 29 behöriga 

svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet. Av dessa lärare undervisar åtta 

på högstadiet, fyra lärare på både studie- och yrkesförberedande program, sex lärare 

enbart på studieförberedande program, och sju lärare undervisar enbart på 

yrkesförberedande program. Dessa 25 lärares utsagor utgör således det empiriska 

materialet i studien.  

4.3 Analysmetod  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, fokuserar den här studien på lärarnas upplevelser 

av sin egen arbetsprocess vid muntliga anföranden i klassrummet. Frågeställningarna 

rör dels hur lärarna förhåller sig till elever med talängslan, dels hur de beskriver 

genomförandet av sin undervisning med fokus på stöttning och bedömning. Resultatet 

analyseras utifrån begreppen instrumentell stöttning och emotionell stöttning.  

Instrumentell stöttning rör den stöttning som sker på en makronivå, det vill säga 

de strategier och aktiviteter som respondenterna använder i sin undervisning för att 

stötta eleverna i, under och efter arbetsmomentet. I analysen av den instrumentella 

stöttningen användes således respondenternas svar på frågorna 1, 3, och 6 i 

frågeformuläret. Emotionell stöttning rör den stöttning som respondenterna erbjuder 

sina elever i syfte att stötta eventuell talängslan, samt strategier för att skapa ett tryggt 

och avslappnat klassrum. I analysen av den emotionella stöttningen användes främst 

respondenternas svar på fråga 2. Svaren på fråga 4 rör lärarnas bedömning och inte 
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stöttning explicit, och därför analyseras dessa svar i ett eget kapitel. Värt att nämna är 

att den emotionella stöttningen emellertid lyser igenom även i respondenternas övriga 

svar, vilket tydliggörs i analysen av resultatet.  

4.4 Etiska aspekter och metodkritik  

Aspekter som de enskilda individernas identitet, ålder eller var i Sverige de är 

verksamma är inte av intresse, eftersom undersökningsfrågorna inte syftar till att 

undersöka skillnad mellan kön, ålder eller ort. Studien omfattar således inga känsliga 

personuppgifter som skulle kunna ligga till grund för en etisk prövning 

(Vetenskapsrådet, 2017:15). Samtliga respondenter får i frågeformuläret information om 

studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet, samt möjligheten att avbryta när helst de 

önskar. Dessutom är frågorna inte obligatoriska att svara på, vilket medför möjligheten 

att avstå från att besvara vissa frågor (Vetenskapsrådet, 2017:41). Anonymitet 

garanteras i frågeformuläret på så vis att respondenterna enbart svarar på hur länge de 

har varit verksamma, samt på vilken nivå och vilket program de arbetar på i skolan. 

Frågan är dessutom frivillig att svara på. I fråga om samtycke har således 

respondenterna möjlighet att styra över sitt deltagande, dels tack vare att 

frågeformuläret är helt frivilligt att besvara, dels för att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Informationen som samlas in nyttjas enbart för studiens forskningsändamål 

och frågeformuläret stängdes efter insamlandet av respondenternas svar (2017:41). 

Det faktum att enkätfrågorna inte är obligatoriska att svara på resulterar i att några 

respondenter lämnar några frågor obesvarade. Det gäller i synnerhet fråga 5, om 

lyssnandets roll i undervisningen, vilket resulterade i ett magert material. Därför har 

fråga 5 lyfts ur den här studien. Dessutom besvarades enkäten av tre respondenter som 

var utan den befattning som efterfrågades, det vill säga lärare verksamma på högstadiet 

och gymnasiet, vilket resulterar i ett bortfall på fyra respondenter. Det är dessutom 

viktigt att påpeka att det, på grund av metodvalet, inte är möjligt att fastställa att 

respondenterna faktiskt är verksamma och behöriga svensklärare. Dock är Facebook-

gruppen sluten med kravet att medlemmarna antingen ska vara svensklärare eller 

svensklärarstudenter. Det innebär att det finns en stor sannolikhet att medlemmarna som 

har behörighet till gruppen åtminstone är undervisande svensklärare, på olika nivåer i 

skolan.  
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5 Resultat och analys  
Resultatet redovisas i relation till studiens syfte och frågeställningar. Lärarnas utsagor 

analyseras och kategoriseras utifrån begreppen instrumentell stöttning och emotionell 

stöttning. Dessutom analyseras resultatet utifrån nivå, det vill säga lärare verksamma på 

högstadiet och lärare verksamma på gymnasiet. Respondenterna kategoriseras utifrån 

nivå, H står för högstadielärare och G står för gymnasielärare. Det görs således ingen 

skillnad på programtillhörighet på gymnasiet, eftersom inga betydande skillnader 

utmärktes i resultatet.  

5.1 Instrumentell stöttning  

När högstadielärarna beskriver sin egen arbetsprocess vid förberedelsearbetet inför 

muntliga anföranden, nämner samtliga att undervisningen genomsyras av genomgångar 

och olika övningsmoment. Genomgångarna genomförs dels i syfte att eleverna ska bli 

medvetna om lärarnas förväntningar, dels för att de ska bli trygga i själva talarrollen. 

Två av åtta lärare beskriver att retoriken gärna får utgöra själva utgångspunkten i 

förberedelsearbetet inför muntliga anföranden. Dessa två lärare beskriver att de 

retoriska begreppen ethos, pathos och logos lägger grunden för det muntliga anförandet: 

Det här senaste läsåret har jag förberett genom att arbeta med retorik. Klassen jag har i 

undervisningen har fått lära sig om ethos, pathos och logos. Vi har varvat det med 

”roliga övningar” i muntlighet från retorikboxen.ur. (Lärare H1).  

Genom att explicit lyfta fram retorikens grundstenar ethos, pathos och logos visar lärare 

(H1) prov på att retoriska grepp kan användas också med yngre elever på högstadiet, 

men att det sker på ett lustfyllt och lekfullt vis. Lärare (H2) tillägger att eleverna får 

möjlighet att även öva på mer fysiska aspekter som ögonkontakt, gester och röststyrka 

och förklarar:  

Jag pratar om retorik, gör uppgifter runt retorik i det material vi arbetat med, tittar på 

och diskuterar aktuella tal och tv-program […] Vi leker lekar och tränar på att titta 

varandra i ögonen och att stå inför gruppen. Vi pratar mycket om argument och hur 

man kan förstärka sina argument med kroppsrörelser och olika röstlägen […]. Lärare 

(H2).  

Tal av för eleverna kända talare får således fungera som en slags mall i 

förberedelsearbetet inför det kommande muntliga anförandet i upplägget som lärare 

(H2) presenterar. Dessutom poängteras hur både kropp och röst kan stärka ett muntligt 

framförande, på ett lekfullt sätt. De exempel på kända talare som lärare (H2) lyfter är 
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Greta Thunberg och Donald Trump. Ytterligare två lärare, lärare (H3) och lärare (H4) 

skriver att de planerar in modelltexter i förberedelsearbetet inför det muntliga 

anförandet. Modelltexterna fungerar som en mall inför elevernas anföranden. Förutom 

att visa andras tal i syfte att inspirera eleverna, påvisar lärare (H4) ytterligare en strategi, 

nämligen den att själv inta rollen som talare och hålla ett exempeltal inför eleverna i 

klassrummet: 

(Jag) ger oftast en lite kortare exempelframställning för att visa hur man kan göra. (Jag) 

pratar om vad som är viktigt att ha med och vad jag kommer att titta på vid bedömning. 

(Lärare H4).  

Skillnaden är att eleverna i det sistnämnda upplägget får se ett tal som sker i realtid, på 

platsen där de själva senare ska stå, jämfört med upplägget lärare (H2) beskriver. Lärare 

(H5) låter eleverna öva i mindre grupper innan det muntliga anförandet i syfte att stärka 

eleverna att inta rollen som talare på ett avslappnat sätt: 

De får öva att prata i mindre grupp kring blandade ämnen. De får sen förbereda ett 

bestämt ämne (och) öva inför kompis/ar innan redovisningen inför större grupp. 

(Lärare H5).  

Det är möjligt att utläsa att lärare (H5) trycker på aspekterna öva och förbereda, samt 

vikten av en ökad progression i uppgifterna. Eleverna får först tala i mindre grupper och 

sedan, när de är mogna, redovisa inför ett större antal personer. Lärare (H5) är även den 

enda läraren som uttryckligen skriver att ämnet som eleverna talar kring, redan är 

bestämt av läraren ifråga. Resterande lärare (H6, H7 och H8), förklarar aningen 

kortfattat att genomförandet av förberedelsearbetet består av ”mycket träning”, ”arbete 

kring området” och att medvetandegöra eleverna om lärarens förväntningar.  

Angående respons och stöttning under arbetets gång svarar tre av åtta lärare att de 

stöttar och ger eleverna respons på manus redan i förberedelserna inför det muntliga 

anförandet: 

I förberedelsen stöttar jag och ger respons på manus och framförande. Efteråt får de ett 

skriftligt omdöme som kan kompletteras med en muntlig förklaring vid behov. (Lärare 

H5).  

Lärare (H2) har en liknande syn på manusrespons och förklarar att även 

klasskamraterna fungerar som ett extra stöd, samt att eleverna får möjlighet att öva på 

sitt tal inför varandra som träning inför det muntliga anförandet: 
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Eleverna skriver manus till sina tal och lämnar in innan de håller sina tal De får hjälp 

av mig och klasskamrater när de planerar sina tal. De får lektionstid att öva sina tal och 

kan då hålla talen inför en kompis, under trygga förhållanden. (Lärare H2).  

Genom att stötta eleverna kontinuerligt och genom hela processen, från manus till 

färdigt tal, visar lärare (H2) prov på att processen är ett samarbete, dels mellan lärare 

och elev, dels mellan eleverna sinsemellan. Den tredje läraren som låter eleverna få 

respons på sitt manus i syfte att stötta dem inför det muntliga anförandet är lärare (H3). 

Läraren uttrycker att syftet måste vara klart, och förklarar att avsikten är att se till så att 

eleverna har tillräcklig kunskap om de olika delarna i det muntliga anförandet, och att 

delarna är tillräckligt bra – innan de får visa upp sitt tal inför klasskamraterna.  

Lärare (H7) skriver att eleverna får feedback innan eller efter det muntliga 

anförandet, eller i direkt anslutning till anförandet. Lärare (H4) har en liknande 

uppfattning, och menar att de beror på det muntliga anförandets syfte, men att 

kommentarerna oftast är skriftliga och mer sällan muntliga på grund av tidsbrist. Lärare 

(H6) menar att responsen är till för varje individ och inte för hela klassen och fokuserar 

hellre på sådana aspekter som att skapa trygga förhållanden i klassrummet och för varje 

individ. Med andra ord kan stöttningen i det här fallet analyseras som emotionell 

snarare än instrumentell. Lärare (H8) uttrycker i enighet med lärare (H6) att ett samtal 

äger rum efter det muntliga anförandet med berörd elev. Lärare (H1) menar att 

responsen enbart bör fokusera på det som är positivt i elevens anförande. Genom att 

enbart lyfta fram talets styrkor och uppmuntra eleverna i enskilda samtal att våga, får 

lärare (H1) eleverna att bli mer bekväma i rollen som talare.  

Gymnasielärarna beskriver att de i genomförandet av sin undervisning använder 

kamratrespons och exempeltal i syfte att förbereda eleverna. I kamratresponsen 

förväntas eleverna ge varandra formativ och positiv respons på de muntliga 

anförandena, i syfte att stötta och inspirera varandra. En vanlig metod som lyfts bland 

lärarna är den så kallade ”Two stars and a wish”1. Lärarna stöttar även eleverna under 

arbetets gång genom respons på manus. Eleverna får i många fall även gå igenom 

bedömningsmatrisen, och efter arbetets gång får de veta vad som var bra med 

framförandet och vad som kan förbättras:  

Under planeringen av sina tal hjälper jag och stöttar med tips och material på hur de 

ska utforma PowerPoint osv. Jag har en mall som de kan följa när de planerar sina tal. 

De får också titta på matrisen som jag bedömer utifrån. Efter talet får kamraterna ge 

                                                 
1 Modell för kamratrespons som går ut på att säga två saker som är bra med talet, [two stars], samt en sak 
som kan förbättras eller utvecklas, [a wish] (Leahy m.fl., 2015).  
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two stars and a wish som de skriver ner på en post it och sedan ger kompisen. De ska 

också säga det rakt ut. Jag tar feedback direkt efter utifrån matrisen. (Lärare G7).  

Genom upplägget av lärare (G7), får eleverna en tydlig bild av vad de förväntas göra 

och på vilket sätt, med tydligt lärarstöd. 

Gymnasielärarna beskriver även att de förklarar fördelarna med att öva på 

muntliga förmågor samt vilken nytta man kan ha av förmågan i kommande arbetsliv. 

Eleverna får, precis som högstadieeleverna titta på andras tal, men med syftet att också 

analysera dem. I övrigt nämner lärarna att eleverna får möjlighet att samla stoff, läsa 

artiklar och diskutera tillsammans. Dessutom får de träna på olika tal-, drama- och 

improvisationsövningar i mindre grupper. En gymnasielärare lyfter ett exempel på en 

talövning som används i klassrummet, en övning som fokuserar på mottagaranpassning 

på ett lekfullt sätt, nämligen att sälja in en Bamse-prenumeration till barn och till vuxna. 

En sådan övning kan tänkas göra eleverna medvetna om nyanser och skillnader i talet, 

beroende på mottagare. Vidare nämner gymnasielärarna att de håller genomgångar om 

arbetsmomentet och förklarar för eleverna vad som förväntas av dem. Åtta av 17 lärare 

skriver att eleverna får tid att öva på sitt tal i mindre grupper.  

 Lärare (G1) är en av tre lärare som nämner den retoriska arbetsprocessen i sin 

undervisning, och liksom lärare (H1) beskrivs responsen som enhetligt positiv: 

De får öva på arbetsprocessen och redovisningar med små och korta redovisningar i 

små grupper. Redovisning sker på flera ställen samtidigt i klassrummet. Ofta får de 

göra samma övningsredovisning två gånger för olika lyssnare. Åskådare får alltid ge 

respons, men bara positiv respons. De som redovisat får ge respons på nästa 

redovisning. Bara positiv respons. Vid examinationerna ger jag också någon individuell 

positiv feedback på redovisningen. (Lärare G1)  

Lärare (G1) visar att den retoriska arbetsprocessen inte bara lyfts i klassrummet. 

Eleverna får även möjlighet att öva på dess delar. Lärare (G1) skapar således en bro 

mellan begreppen, det vill säga mellan teorin och praktiken – i syfte att stötta eleverna i 

processen. Samtliga lärare uttrycker som tidigare nämnt att de ger plats för 

kamratrespons som en form av stöttning, både under och efter det muntliga anförandet. 

Lärare (G2) ser på kamratrespons som ett tillfälle för eventuell diskussion eleverna 

sinsemellan: 

Efter varje elevs anförande ställer jag och klasskamraterna spontana frågor om sådana 

finns, men det är inget krav. Jag ger aldrig respons direkt till eleven inför gruppen. 

Responsen får de oftast skriftligt och ibland muntligt. (Lärare G2).  
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Lärare (G2) möjliggör således, precis som lärare (G1) ett samtal mellan eleverna efter 

varje anförande, när det så behövs. Vad sådana spontana frågor kan tänkas innehålla 

nämns däremot inte. Lärare (G4) skriver att hen arbetar intensivt med muntlig 

färdighetsträning i svenska 1, och det går att utläsa att undervisningen genomsyras av 

emotionell stöttning:  

Vi arbetar oss fram från att våga säga någonting i par eller mindre grupper till att mot 

slutet förhoppningsvis vara bekväm nog att tala inför hela klassen. Stort fokus ligger på 

trygghet i gruppen och att ge eleverna verktyg att hantera eventuell talängslan med. Jag 

försöker skynda långsamt i elevernas eget tempo. Vi samtalar kring många aspekter 

som rör muntlig framställning: som att hitta sitt magstöd och kunna djupandas, till att 

känna tilltro till egna förmågan, samt hur man förväntas agera som åhörare. (Lärare 

G4).  

Att det tas hänsyn till eventuell talängslan redan i uppstarten av arbetsmomentet 

muntligt anförande visar att lärare (G4) är medveten om elevers eventuella oro, och att 

den tas på allvar. Dessutom beskrivs trygghetsaspekten stå i nära relation till elevernas 

egna progression. Eleverna får tidigt verktyg att hantera eventuell talängslan med och 

det sker ingen gränsdragning mellan elever som lider av talängslan och elever som inte 

gör det. Snarare ses dessa verktyg kunna gynna alla elever.  

Lärare (G5) skriver att eleverna får muntlig enskild respons direkt efter det 

muntliga anförandet. Resterande lärare ger respons på elevernas manus och enskild 

konstruktiv kritik efter det muntliga anförandet. Flera gymnasielärare skriver att 

eleverna ibland får spela in sig själva när de genomför sitt muntliga tal med syftet att ge 

sig själva respons på det muntliga anförandet.  

5.2 Emotionell stöttning  

Samtliga åtta högstadielärare beskriver att de låter eleverna redovisa i mindre grupper, 

modellerade efter elevernas behov, i syfte att stötta de elever som lider av talängslan. 

Grupperna kan till exempel bestå av en flick- eller pojkgrupp eller hälften av klassen. 

Dessutom kan eleverna få möjlighet att spela in sitt tal i stället för att redovisa det 

framför klassen. Två av åtta lärare menar att de låter eleverna redovisa enbart inför dem 

i särskilda fall. Dessutom skriver lärare (H2) att eleverna tillsammans tittar på exempel 

på strategier man kan anamma för att komma över/eller arbeta med sin talängslan. 

Vidare förklarar läraren att klassen endast betonar bra saker med talen efter 

genomförandet, och att läraren står för den konstruktiva kritiken i ett enskilt samtal med 

eleven.  
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Lärare (H6) menar också att det är viktigt att tydliggöra att bedömningen inte 

kommer att ske inför hela klassen och att eleverna, om de önskar, kan få hålla sina tal 

först enbart inför läraren: 

Jag talar om för klassen att jag själv har haft talängslan så jag vet hur det känns och att 

det går att komma över med hjälp av träning. Jag talar om för hela klassen att när 

någon har sitt framförande så betygsätter jag hur klassen är som lyssnare, osv. allt för 

att de ska känna sig trygga men alla ska göra det. Det är inte ett alternativ att inte göra 

det. Jag har medvetet arbetat med retorik varje vecka och har aldrig haft någon som 

inte gjort det. (Lärare H6).  

Genom att lyfta att talängslan inte är något ovanligt eller konstigt och att dessutom 

erkänna att man i egenskap av lärare, tillika talare, har upplevt talängslan – visar lärare 

(H6) att oron med tiden går att arbeta bort.  

Lärare (H4) skriver att det är möjligt att peppa eleverna att hålla sina muntliga 

anföranden inför ett maxantal ”som de kan stå ut med”, och att det är möjligt att vara 

lite tuffare mot klassen när man känner dem väl och vet vad de klarar av. Den aktuella 

läraren menar också att gruppen kan modelleras vid behov, genom att låta vissa elever, 

som talare känner sig obekväm inför, lämna klassrummet. Läraren har således ett annat 

lösningsförslag på hur gruppen kan utformas, i jämförelse med övriga lärare.  

Samtliga lärare verksamma på gymnasiet är medvetna om att elever kan lida av 

talängslan i högre eller lägre grad. 16 av 17 gymnasielärare låter eleverna redovisa i 

mindre grupper när de håller sina muntliga anföranden. Enbart en gymnasielärare 

skriver att eleverna ibland får hålla sina tal enbart för läraren. Lärare (G4) förklarar att 

redovisningar enbart inför läraren ”lätt bli så krystat”, och att målet är att eleverna ska 

våga redovisa inför helklass. Lärare (G2) menar att själva utformningen av lektionerna 

ser likadan ut, oavsett om eleverna lider av talängslan eller inte: 

Vi håller alltid tal i mindre grupper om ca 10 i varje. Elever med extrem talängslan kan 

i särskilda fall få hålla tal för endast mig och några få utvalda kamrater. Det händer 

högst en gång per år att någon elev vill hålla tal i en sådan särskild grupp. De allra 

flesta håller sitt tal i den ordinarie gruppen de tilldelats. (Lärare G2)  

En sådan strategi som lärare (G2) lyfter kan tänkas vara fördelaktig på så vis att 

enskilda elever inte pekas ut. Alla elever, oavsett talängslan, får redovisa det muntliga 

anförandet på samma sätt. Vidare betonar samtliga lärare att eleverna måste få möjlighet 

att öva utifrån sin egen nivå och att stegringen av antal åhörare bör ske gradvis. 

Dessutom nämner lärarna att de i individuella samtal med eleverna talar om 

eventuella rädslor, att det är vanligt att känna oro och att de underlättar om man är väl 
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förberedd. Lärarna diskuterar den muntliga förmågans betydelse inför framtiden och 

utanför skolan och uppmuntrar eleverna att redovisa inför helklass. Lärare (G5) menar 

att ett samtal om den muntliga förmågans betydelse och vikt inför framtiden och 

kommande arbetsliv, brukar resultera i att de flesta elever håller sin redovisning inför 

hela klassen. Lärarna jobbar för att bygga upp en trygghet i klassrummet och tydliggör 

den viktiga roll och det ansvar som åhörarna har som publik. Vidare nämns det att 

eleverna tillsammans får jobba med ”enkla och roliga nonsensövningar” och talkort, 

ibland får eleverna även spela in sitt tal. 

Lärare (G4) uttrycker vikten av att eleven själv kommer och berättar om 

svårigheterna. Lärare (G2) och (G3) ber eleverna att i början av svenska 2, självskatta 

den egna förmågan i svenskämnets olika områden i form av ett brev till läraren: 

Jag ber alltid eleverna i början av ettan att skriva om sig själva och då får de även 

självskatta sig själva inom olika områden, varav en fråga är hur de upplever en 

talsituation. De som ger uttryck för att ha talängslan försöker jag ha en återkommande 

dialog med och ibland får de också extra övningstillfällen hos speciallärare. (Lärare 

G2).  

Lärare (G3) som använder samma metod förklarar ett eleverna tenderar att ”slappna av 

lite mer” om de vet att läraren har kännedom om deras relation till svenskämnets olika 

delar redan vid terminsstart.  

Lärare (G1) förklarar att muntliga anföranden inte planeras in i undervisningen 

förrän läraren i fråga har hunnit arbete igenom sitt upplägg av muntlig färdighetsträning 

med gruppen, och fått en bild av vilka elever som kan tänkas ”uppleva muntlig 

redovisning inför en grupp som problematisk”.  

Lärare (G4) skriver att förutsättningarna ska vara sådana att alla elever ska kunna 

tala inför en grupp om åtminstone tio personer. Lärare (G1) skriver att eleverna, oavsett 

talängslan eller inte, får möjlighet att träna på att stå inför en grupp och redovisa, trots 

att uppgiften i sig varken behöver vara särskilt krävande eller ens betygsgrundande:  

Detta så att även om alla elever inte klarar av att göra betygssättande framställningar 

inför klassen, ändå gjort små övningar som inte är lika krävande inför en grupp. (Lärare 

G1).  

Det är möjligt att hävda att det finns en viss skillnad i förväntningarna hos lärare (G4) 

och lärare (G1), den sistnämnda läraren menar att alla elever faktiskt inte klarar av att 

göra betygsgrundande muntliga anföranden, medan lärare (G4) menar att det snarare 

handlar om att skapa förutsättningar så att alla elever klarar av det.  
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5.3 Den retoriska arbetsprocessen  

Det råder delade meningar om vilken del av den retoriska arbetsprocessen som lärarna 

fokuserar på vid sin bedömning av elevernas muntliga anföranden. Några lärare menar 

att de fokuserar på alla delar, vissa menar att det beror på syftet med övningen. 

Majoriteten av högstadielärarna menar dock att de främst fokuserar på Actio, att välja 

lämpligaste framträdande med kropp och röst. Därefter nämns Memoria flest gånger, 

följt av Dispositio, Intellectio och Inventio. Lärare (H3) uttrycker att eleverna i regel 

fokuserar på, och oroar sig för Actio men att läraren i fråga tenderar att fokusera på 

huruvida eleverna klarar av Inventio och Elocutio, att finna lämpligt stoff, goda 

argument och att välja ett passande språk och en stil i relation till det muntliga 

anförandet. Lärare (H4) menar att sådant som publikkontakt och förmågan att kunna 

redovisa utantill, samt hur eleverna använder presentationstekniska hjälpmedel, är 

aspekter som bedöms i högst utsträckning, med andra ord fokuserar läraren främst på 

delarna Memoria, Actio och Dispositio. Detsamma gäller lärare (H2) som tillägger att 

Intellectio tas med i bedömningen.  

Dispositio, Intellectio, Memoria och Actio är de jag lägger mest vikt vid. Jag vill se att 

de kan planera ett tal med bra struktur och kan göra det på ett övertygande sätt, att de 

kan sina tal och att de vågar använda kropp och röst för att förstärka, betona och fånga 

publiken. (Lärare H2).  

Genom att nämna den retoriska arbetsprocessens delar i relation till begreppen struktur 

och planering visar lärare (H2) prov på en medveten inställning till begreppens relevans 

i arbetet med det muntliga anförandet. Dessutom nämns kropp och röst i relation till 

publikens intresse på ett tydligt vis. Lärare (H1) menar att förberedelsearbetet är viktigt, 

och att feedbacken därför ska fokusera på själva redovisningen och inte bara på 

innehållet.  

Av lärarna verksamma på gymnasiet menar lärare (G4) att alla delar tas med i 

bedömningen, men att Intellectio, förmågan att undersöka hur en aktuell 

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

framställning, får minst fokus eftersom det är den del av den retoriska arbetsprocessen 

som läraren själv har varit mest involverad i. Lärare (G1) menar att Actio är den del av 

den retoriska arbetsprocessen som är viktigast och förklarar:  

Actio är det som syns. Därför är det viktigast, men utan förberedelser och kunskap i 

ämnet blir inte resultatet så bra. (Lärare G1).  
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Lärare (G2) menar att det snarare är kunskapskraven som lägger grunden för hur 

bedömningen ser ut, trots att aspekter som innehåll, disposition, språk och framförande 

motsvarar delarna i den retoriska arbetsprocessen.  

Jag bedömer utifrån de kunskapskrav som finns, alltså innehålla, disposition, språk och 

framförande. Alla delar är lika viktiga. Dock kan jag ha större överseende när det gäller 

själva framförandet, eftersom det annars finns en risk att man bedömer elevers 

personlighet. (Lärare G2).  

Lärare (G1) och (G2) har således olika syn på hur man bör bedöma elevers förmåga att 

behärska Actio. Lärare (G1) antyder att Actio är viktigast i relation till publikens 

uppmärksamhet och intresse, medan lärare (G2) menar att en försiktighet bör intas vid 

bedömningen av elevers anföranden.  

Lärare (G3) menar att bedömningen beror på vilket slags framförande det handlar 

om, men att innehållet kan vara svårbedömt eftersom ”ett bra framförande kan dölja 

brister i resonemanget”. Lärare (G5) skriver att bedömningen pågår i den retoriska 

arbetsprocessens alla steg, och på elevernas språkliga nivåer.  

Jag bedömer på vilka nivåer de befinner sig i som talare, och leder dem vidare utifrån 

detta. Jag bedömer hur mycket jag kan pusha och utmana dem […] och till sist pratar 

vi, när det är relevant, om nivån på talet i relation till betygskriterierna. (Lärare G5).  

Genom att först fastställa elevernas nivå som talare, kan lärare (G5) avgöra hur pass väl 

de bör klara av att hantera de olika delarna i den retoriska arbetsprocessen. Lärare (G6) 

skriver att mest fokus läggs på Dispositio, Elocutio, Memoria och Actio. Medan lärare 

(G7) förklarar att, trots att alla delar påverkar hur framträdandet upplevs av mottagarna, 

så hamnar Actio på ett naturligt sätt i blickfånget för publiken.  

Sex av 17 gymnasielärare beskriver att störst fokus läggs på Actio, och lärare (G8) 

förklarar vidare varför: 

Jag fokuserar på att bedöma framförandet. Arbetet innan är också viktigt, men eftersom 

det inte står i kunskapskraven så fokuserar jag på framförandet. (Lärare G8).  

Lärare (G9) har en annan syn på hur man bör bedöma elevernas muntliga anföranden 

och menar att ”minst fokus brukar hamna på Intellectio och Actio”, och förklarar:  
Många elever måste anstränga sig hårt för att ens få till ett manus och då finns det lite 

tid över till att få till Actio. Anledningen att många missar på Intellectio tror jag är för 

att de har svårt att tänka sig en overklig kommunikationssituation. Därför väljer de 

flesta ungdomar eller de som ingår i klassen och då blir det ändå naturligt och att de gör 

det bra och då hamnar mer fokus åt själva innehållet i sig. (Lärare G9).  
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Lärare (G8) och (G9) är av olika uppfattningar vad gäller den retoriska arbetsprocessens 

delar. Som tidigare nämnt av andra lärare är Actio den del som tydligast hamnar i 

blickfånget. Lärare (G8) hävdar även att Actio är den del som är tydligast beskriven i 

kunskapskraven. Däremot nämner lärare (G9) en viktig synpunkt i relation till elevernas 

förmåga att hantera Intellectio, nämligen den att det för eleverna är svårt att föreställa 

sig en kommunikationssituation som inte är verklig. 

5.4 Sammanfattande resultat 

Sammantaget visar resultatet att lekfulla övningsuppgifter, rollspelsundervisning, 

improvisationsövningar, fysiska övningar med kropp och röst, samt samtalsövningar 

kring bestämda ämnen i mindre grupper – är strategier som lärarna använder sig av för 

att stötta eleverna under förberedelsearbetet. Två av 25 lärare låter eleverna skriva brev 

om sina upplevelser av olika talsituationer, och två av 25 lärare låter eleverna redovisa 

enbart inför den undervisande läraren, en av dem undervisar på högstadiet och en på 

gymnasiet. Tre av 25 lärare låter eleverna spela in sitt tal, och 18 av 25 modellerar om 

gruppen efter elevernas behov, i syfte att stötta elever med talängslan. Två av 25 lärare, 

verksamma på gymnasiets program skapar muntliga aktiviteter utan krav på innehållet 

med syftet att eleverna åtminstone ska öva på att tala inför en grupp, även om övningen 

i sig inte är betygsgrundande.  

Vad gäller återkoppling visar resultatet att responsen främst utgörs av feedback på 

talmanuset, både i form av lärarrespons och genom kamratrespons. Samtliga lärare 

uttrycker att den enskilda respons som eleverna får är skriftlig. Muntlig respons ges i 

mån av tid eller vid behov. Majoriteten uttrycker också att den respons som 

tillhandahålls eleverna är formativ och positiv i sin karaktär, både vad gäller 

lärarrespons och kamratrespons. När konstruktiv kritik förmedlas, görs det i enskilda 

samtal med berörd elev.  

Sammantaget beskrivs Actio som den del av den retoriska arbetsprocessen som får 

störst plats vid bedömningen av muntliga anföranden, i synnerhet av lärarna verksamma 

på högstadiet. På gymnasieprogrammen nämns alla delar av den retoriska 

arbetsprocessen, även om lärarna inte är helt överens om vilken del som är viktigast. Tre 

av 25 lärare nämner att det är kunskapskraven (talets innehåll, disposition, språk och 

framförande), som ligger till grund för bedömning – delar som den retoriska 

arbetsprocessen de facto behandlar.  
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6 Diskussion   
Av resultaten är det möjligt att utläsa att de kommunikativa stöttor som respondenterna 

erbjuder sina elever instrumentellt även genomsyras av stöttning på en emotionell nivå. 

Det är således möjligt att hävda att respondenternas emotionella stöttning styr den 

instrumentella till viss mån. Åtminstone är det, utifrån respondenternas svar, möjligt att 

se tydliga tecken på att de båda samverkar. I planeringen tar respondenterna hänsyn till 

sådant som klassrumsmiljö och trygghet. Ett exempel på det är att eleverna får öva och 

redovisa i mindre grupper, modellerade efter deras behov. Ett annat är att den 

konstruktiva kritiken förmedlas enskilt till varje elev. Samtliga respondenter uttrycker 

att den respons som ges till eleverna är formativ och positiv i sin karaktär, både vad 

gäller lärar-och kamratrespons, vilket även överensstämmer med resultatet från Palmérs 

rapport (1999).  

Vidare visar resultatet att respondenterna planerar in en mängd olika 

övningsuppgifter i sin undervisning, övningar som syftar till att eleverna på ett eller 

annat sätt ska samarbeta, lyssna och lära av varandra. Ett tydligt exempel på att de 

muntliga anförandena går att tolka som ett samarbete är det faktum att eleverna får 

möjlighet att ge respons på varandras texter. Ett annat exempel är att lärarresponsen i 

stor utsträckning fokuserar på talmanuset, vilket visar att arbetsprocessen inte är ett 

ensamarbete. Snarare är det ett arbete som sker i samspel mellan lärare och elev och 

elever sinsemellan, från manus till slutprodukt. Det är således möjligt att utläsa att 

övningarna i mångt och mycket sker i enlighet med det sociokulturella perspektivet. 

Eleverna får hjälp och stöttning av någon med mer kunskap, både av klasskompisar och 

lärare. Lärarna bryter således ner uppgiften i flera steg, genom muntliga och skriftliga 

övningar, för att eleverna så småningom ska klara av att utföra det muntliga anförandet 

självständigt och inför gruppen, (jfr scaffolding).  

Övningarna som respondenterna lyfter i studien tycks överensstämma med de 

stödjande undervisningsmetoder som Palmér (2010) och Backlund (2006) tar upp, i 

synnerhet rollspelsundervisning och fysiska övningar med kropp och röst i fokus. Med 

andra ord konstaterar respondenterna de fysiska aspekternas vikt vid muntliga 

anföranden och låter eleverna träna på dessa förmågor. Att övningarna i mångt och 

mycket beskrivs som lekfulla visar på en överensstämmelse mellan studien och 

Axelsson (2011), som menar att förberedelsearbetet bör genomsyras av aktiviteter och 

övningar som bidrar till kommunikation på ett lekfullt och avslappnat sätt. Dessutom 

låter två respondenter eleverna skriva brev om sina upplevelser av talsituationer, en 
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strategi som liknar Renbergs upplägg (2015) till viss del. Vidare betonar samtliga lärare 

att eleverna måste få möjlighet att öva utifrån sin egen nivå och att stegringen av antal 

åhörare bör ske gradvis. Lärarna kan genom brevet, där eleverna får beskriva sin 

relation till svenskämnet, sina svårigheter och sin oro, tänkas fastställa den så kallade 

lägsta och högsta tröskeln för inlärningen hos eleverna, och på så sätt väcka liv i de 

utvecklingsprocesser som ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Om eleverna får 

möjlighet att själva berätta om vilket behov de har av stöttning, kan det tänkas 

underlätta lärarnas arbetsprocess. Att lärarnas undervisning även tycks ta hänsyn till 

elevernas aktuella nivå, till exempel genom att låta antalet åhörare stegra i takt med 

elevens progression, visar att undervisningen i mångt och mycket är enhetlig med 

Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen. Ytterligare en lösning som Renberg 

(2015) presenterar som en strategi för att underlätta för elever i talsituationer, är den att 

den undervisande läraren styr ämnesvalet i talen. I studien visar resultatet att enbart en 

respondent, verksam på högstadiet använder sig av en sådan strategi. Att det är en 

högstadielärare som uttrycker att ämnena i förväg är bestämda kan anses vara naturligt. 

Eleverna på gymnasiet har större erfarenhet av muntliga anföranden och förväntas 

kanske därför att klara av att välja ämnen själva.  

Det som främst tycks skilja högstadiet från gymnasieprogrammen, är att 

respondenterna verksamma på högstadiet är något mer benägna att låta eleverna 

redovisa sina muntliga anföranden enbart inför den undervisande läraren. Enbart en 

gymnasielärare använder samma strategi. Till skillnad från vad som gäller på 

gymnasiet, finns inget explicit krav på att det muntliga anförandet ska ske inför en 

grupp på högstadiet (2017:13). Däremot kan en sådan lösning vara problematisk i 

avseende till elevens självkänsla enligt Sandin (2017). Ingen av de tre respondenterna 

antyder dock att lösningen på något vis skulle vara bristfällig.  

Tidigare studier visar bland annat att talängslan uppkommer relativt tidigt i 

skolåldern, redan under mellanstadiet (Larnefeldt, 1992), och att elever önskar mer 

kunskap i konsten att tala, samt fler tillfällen att öva på den muntliga förmågan (Olsson 

Jers, 2010). Vad respondenternas elever anser undersöks inte i den här studien. Däremot 

visar respondenternas svar att strategier som Larnefeldt (1992), Palmér (1999) och 

Tinjacá m.fl. (2008) lyfter som stödjande undervisningsmetoder, flitigt används i 

undervisningen, både instrumentellt och emotionellt.  

Att våga tala, i och utanför skolans värld är såväl en nödvändighet som ett krav i 

dagens samhälle. I mångt och mycket handlar det även om en demokrati- och 
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maktfråga, om att göra sin röst hörd (Axelsson, 2011; Sandin, 2017). Enligt Sandin 

(2017) är det vanligt att barn och ungdomar tar med sig rädslan inför att tala genom 

resten av livet, en risk som respondenterna verkar ta hänsyn till. Till exempel betonar 

några lärare, i synnerhet de som är verksamma på gymnasieprogrammen, den muntliga 

förmågans vikt i framtiden, utanför skolan och i kommande arbetsliv.  

6.1 Vidare forskning  

Eftersom studien enbart berör lärares utsagor om den egna arbetsprocessen, det vill säga 

stöttning på makronivå, skulle det vara intressant att även studera hur stöttningen sker 

på en mikronivå, det vill säga undersöka elevernas utsagor, och/eller göra 

klassrumsobservationer - det skulle göra det möjligt att även undersöka hur stöttningen 

sker på en mikronivå. Vidare vore det även av intresse att undersöka hur 

lärarutbildningen behandlar aspekter som elever med talängslan och lyssnandets roll vid 

muntliga anföranden, samt hur och på vilket sätt lärarstudenter förbereds inför 

kommande arbete kring dessa aspekter.  



  
 

25 
 

Referenser 
Axelsson, U. (2011). Talängslan: förstå, utmana och förändra. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
Backlund, B. (2006). Inte bara ord: en bok om talad kommunikation. (2., omarb. och utök. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
Boyce, J. S., Alber-Morgan, S. R., Riley, J. G. (2007). Fearless Public Speaking, Childhood 

Education, 83:3, 142-150, DOI: 10.1080/00094056.2007.10522899. Tillgänglig på 
internet: https://doi.org/10.1080/00094056.2007.10522899  

Bråten, I (red). (1998). Vygotskij och pedagogiken. Malmö: Holmbergs.  
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
Gibbons, P. (2015) What Counts as Scaffolding? I: Kindenberg, B. (red.) (2016) Flerspråkighet 

som resurs: symposium 2015. (Första upplagan). Stockholm: Liber 
Gibbons, P., Hammond, J. (2005) Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding 

in articulating ESL education. Tillgänglig på internet: 
http://www.ameprc.mq.edu.au/docs/prospect_journal/volume_20_no_1/20_1_1_Hammon
d.pdf 

Jensen, M. (2012). Kommunikation i klassrummet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
Larnefeldt, M. (1992). Talängslan. I: Rudberg, L (red.) (1992). Barns tal- och språksvårigheter. 

([2., rev. uppl.]). Lund: Studentlitteratur.  
Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M. & William, D. (2015). Classroom assessment: minute-by-

minute and day-by-day. Educational Leadership.  
Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red) (2012). Lärande, skola, bildning: [grundbok för 

lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & Kultur.  
Olsson Jers, C. (2010). Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos. Diss. 

Lund: Lunds universitet, 2010. Malmö. 
Palmér, A. (1999). Tankar om tal: lärares och elevers syn på muntlig framställning i 

undervisning och bedömning. Uppsala: FUMS Rapport nr 193. 
Palmér, A. (2010). Muntligt i klassrummet: om tal, samtal och bedömning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  
Renberg, B. (2015). Svensklärarens påverkan och praktik. På spaning efter konsten att 

undervisa. Lund: Studentlitteratur AB.  
Sandin, D. (2017). Talrädsla i skolan: att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala. 

(Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning.  
Skaalvik, E M. & Skaalvik, S. (2016) Motivation och lärande. Stockholm: Natur & Kultur.  
Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket.  
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Skolverket.  
Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Skolverket.  
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  
Tinjacá, B, Amparo R, Contreras, R. (2008). Overcoming Fear of Speaking in English through 

Meaningful Activities: A Study with teenagers. Profile Issues in Teachers’ Professional 

Development, (9), 23-46. Tillgänglig på internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/prf/n9/n9a03.pdf 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Tillgänglig på internet: 
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

Vygotskij, L.S. (2010). Tänkande och språk. (Fjärde upplagan). Göteborg: Daidalos.  
 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Enkätintervju  

Hej, 

Mitt namn är Janni Andersson och jag läser mitt sista år på Linnéuniversitetets 

ämneslärarprogram med inriktning svenska. Just nu skriver jag mitt examensarbete om 

muntliga framställningar i klassrummet med fokus på lärares arbetsprocess, stöttning 

och bedömning, samt förhållningssätt till elever med talängslan. Jag skulle vara mycket 

tacksam om Du skulle vilja besvara följande frågor, och på så vis hjälpa mig vidare i 

mitt arbete. Frågorna riktar sig främst till verksamma gymnasielärare, men arbetar du på 

högstadiet och ändå vill besvara frågorna är du mer än välkommen att göra det.  

 

Dina svar kommer vara helt anonyma och du kan välja att avbryta när som helst. 

 

För att förtydliga fråga 4 menar jag med ”Den retoriska arbetsprocessen” följande delar, 

enligt Skolverkets kommentarmaterial:  

 

1. Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån 

 den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. 

2. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. 

3. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. 

4. Elocutio: att välja språk och stil. 

5. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska 

 hjälpmedel. 

6. Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.  

 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Är du behörig lärare?  Ja Nej 

• På vilka program undervisar du?  

• Beskriv arbetsprocessen vid muntliga redovisningar/framställningar.  

1. Hur förbereder du eleverna inför muntliga framställningar?  

2. Hur förhåller du dig till elever med talängslan i ditt planerande inför muntliga 

redovisningar/framställningar?  

3. Hur arbetar du med respons och stöttning vid muntliga 



 

 II 

redovisningar/framställningar? (Under och efter).  

4. Vilka delar av den retoriska arbetsprocessen fokuserar du på i din bedömning 

av elevernas muntliga framföranden? (Anser du att några är viktigare än andra? 

Varför då?) 

5. På vilket sätt tränar du eleverna i att lyssna under muntliga framställningar?  

6. Om du undervisar på både yrkes- och studieförberedande program, upplever 

du att arbetsprocessen ser annorlunda ut beroende på program? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

 

 


