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Sammandrag 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på om det bedrivs någon medveten träning i muntlig 
framställning i ämnet svenska på gymnasiet. Vilken attityd och inställning har lärarna till 
muntlig framställning och retorik och i vilken omfattning ingår det i de olika kurserna? Vidare 
studeras i vilken mån lärarna upplever att eleverna behöver stöd och hjälp i sin utveckling till 
offentliga talare.  
 
Undersökningen består av enkät och intervjuer. Resultaten visar att flera lärare bedriver ett 
engagerat och medvetet arbete med systematisk talträning. Arbetet med detta omfattar i de 
flesta fall ca 30 % eller mer av kurstiden. Lärarna upplever att elevernas behov av hjälp är i 
många fall mycket stort men att det varierar. Den största svårigheten är att stärka deras 
självförtroende så att de vågar hålla ett anförande. Slutligen konstateras att lärarna önskar 
större möjligheter till kompetensutveckling i ämnet.  
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1 Inledning 
 
Redan i tonåren då mitt samhällsengagemang vaknade blev jag fascinerad av att vissa 
personer lyckades tala på ett sådant sätt att andra människor sympatiserade med dem, medan 
andra som kanske hade samma budskap misslyckades. Uppvuxen som jag är i TV-åldern har 
jag förstått hur viktigt det är att kunna förmedla sitt budskap på ett annat plan än bara ordens 
betydelse. De personer som klarar att presentera sitt budskap på ett övertygande sätt är 
människor som därmed besitter en oerhörd makt. Är detta en medfödd egenskap eller är det 
något som alla kan lära sig? 
 
Själv får jag ofta höra av vänner och kollegor att de tycker att jag är bra på att formulera mig 
och säga vad jag tycker. Det är svårt att förstå hur de kan tänka så när jag själv upplever att 
pulsen stiger, hjärtat slår snabbare och att mina tankar tycks virra runt i hjärnan.  De märker 
inte hur många gånger jag tar sats innan jag verkligen säger något och konstigt nog hör de inte 
att jag snubblar över ord och nästan stammar. Tvärtom, de säger att jag låter lugn och saklig. 
Denna positiva och välmenande respons har gjort att jag då och då ändå vågar höja min röst.  
Men många människor vill inte utsätta sig för liknande upplevelser och avstår därmed från att 
resa sig upp på t.ex. ett föräldramöte eller personalmöte på jobbet. Därmed avstår de också 
från sin möjlighet att framföra sin åsikt och påverka det som gäller viktiga delar i livet. För 
många människor upplevs detta som ett handikapp. 
 
Men ingen människa är född med rädsla för att tala inför en grupp. Jag har arbetat med barn i 
de yngsta klasserna och även med lite äldre barn. De små barnen kommer och förkunnar ofta 
med glädje allt som de har gjort under helgen eller lovet. Ju fler som lyssnar, desto bättre. 
En och annan är förstås blyg i början men blygheten brukar gå över efter några veckor.   
Med åren avtar dock lusten att berätta inför kamraterna. Det är samma klasskamrater men 
plötsligt är det fruktansvärt pinsamt och hemskt att redovisa ett arbete inför sina kamrater. 
Jag är intresserad av att ta reda på vad som görs och vad som kan göras för att utveckla 
elevernas självkänsla och förmåga när de skall tala inför en grupp.  
 
Det finns forskning angående stress i arbetslivet som visar att graden av delaktighet är en 
viktig faktor. Personer som känner sig delaktiga och har stora möjligheter att påverka sin 
arbetssituation har större möjligheter att klara sig från stress och utbrändhet. Vad betyder 
detta för människor som inte vågar uttrycka sin åsikt? 
 
Utifrån dessa tankar har jag valt att arbeta med och undersöka hur man arbetar med muntlig 
framställning och retorik i gymnasiets svenskundervisning.  Jag har en önskan om att få en 
bild av mina kommande kollegors perspektiv och attityd till elevernas utveckling i talekonst 
samt om det finns någon utarbetad plan för undervisningen i muntlig framställning.  Någon 
total kartläggning är inte möjligt att göra inom ramen för detta arbete utan det kan endast bli 
några få nedslag i verkligheten.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
När jag 2004 skrev min uppsats på GLB160 gjorde jag en studie i år 7, 8 och 9 och fann att 
många elever är rädda för att redovisa och tala inför grupp. Jag fann att det finns 
undersökningar som visar att talängslan ofta uppstår vid år 4-9 i grundskolan eller i 
gymnasiet. Behovet av en medveten träning i muntlig framställning var uppenbart.  
Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på om det bedrivs någon medveten träning i 
muntlig framställning i ämnet svenska på gymnasiet. Mina frågeställningar är som följer:  
  

• Vilken inställning har lärarna till muntlig framställning i undervisningen?  
• Hur ser undervisningen i muntlig framställning ut på några av gymnasiets nationella 

program?   
• Vilket stöd får elever för att arbeta vidare med sin talutveckling i gymnasieskolan? 
• Vilken sorts stöd får de talängsliga eleverna? 
 
 

3 Bakgrund 
3.1 Demokrati och hälsa 
 
Den som inte vågar resa sig upp och tala om sin åsikt blir tvungen att förlita sig till att någon 
annan säger det som han tycker. Det finns många undersökningar som visar att ”upplevelsen 
av att påverka sitt liv” är en viktig faktor för att den enskilda skall känna sig nöjd och tillfreds 
med sitt liv. Omvänt är det en faktor som kan bidra till depressioner och ohälsa. I en artikel av 
Anne Johansson i GP den 6 april 2007 kan man läsa om hälsan hos det svenska folket. Enligt 
Gunnar Ågren generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut beror ohälsan till 50 % på faktorer 
som delaktighet och inflytande samt tillgång på jobb och bostäder.  
 
I en interpellation i riksdagen av riksdagsman Harald Nordlund (fp) (bil.1) diskuteras 
medborgarnas möjligheter att delta i demokratiska processer i förhållande till deras förmåga 
att stå inför en grupp att tala. Nordlund menar att talängslan är en folkhälsosjukdom som 
drabbar ca 20 % av befolkningen. Han hänvisar vidare till en rapport från Studenthälsan i 
Uppsala;(Lindén/Nordström/Nyblom, 1998 s.124) som säger att det finns en stark koppling 
mellan självtilltro och medborgerliga färdigheter. Där står ”Särskilt tydligt är sambandet när 
det gäller tilltron till den egna förmågan att föra fram sina åsikter”. 
 
Interpellationen besvarades av dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson. Rädslan att tala 
inför grupp hindrar många människor att delta i diskussioner och på så sätt föra fram sina 
åsikter. Detta är ett problem för demokratin enligt skolministern i denna överläggning. 
 

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att uppmärksamma, bekräfta och uppmuntra 
dessa elever, ofta de tysta och blyga flickorna, och i det dagliga arbetet underlätta för 
dem och stärka deras självkänsla och självförtroende.  
Riksdagens protokoll 2001/02:10 

 
Det är tydligt att högskolor och universitet upplever att elevernas talängslan blir ett hinder för 
dem i deras studier. Man lägger stora resurser för att hjälpa dem att komma över detta hinder. 
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Sökning på ordet talängslan via Internet ger idag (2007-06-21) drygt 20 träffar på 
högskolornas hemsidor där studenter bjuds in till kurser där de kan få träning i att tala inför en 
grupp. Enligt psykologen Mikael Lindén vid Studenthälsan i Uppsala som bedrivit sådana 
kurser är talängslan vanlig hos båda könen men särskilt utbredd är den bland flickor. 
Talängslan uppstår oftast i skolan under åren 4till 9 och på gymnasiet.  
 

3.2 Styrdokumenten 
 
Skolan skall förmedla det kulturarv och de grundläggande värden på vilka vårt samhälle och 
vår kultur vilar. Ett av våra grundläggande värden är de principer som vår demokrati vilar på. 
Demokratins grundpelare är människor som engagerar sig och deltar i olika beslutsprocesser. 
Det innebär att man tar ställning och argumenterar för sin ståndpunkt samtidigt som man 
kritiskt granskar och analyserar andra argument som förs fram i debatten. Till skolans 
samhällsuppdrag hör att fostra demokratiskt ansvarskännande och aktiva medborgare. 
 
Redan i 1: a kap, 2 § av Skollagen slås fast:  
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.           
 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 punkt 1.2 anger skolans huvuduppgift 
angående den demokratiska värdegrunden. Där kan man bl.a. läsa: 
 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 
aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall 
bidra till elevernas allsidiga utveckling.  
 

Längre ner i punkten 1.2 står: ”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens”. I punkten 1.3 förtydligar man de särskilda uppgifter som finns för olika 
skolformer. För gymnasieskolan kan man läsa att:  
 

Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla 
elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet 
och högskolor m.m. och som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och 
ansvariga för sina liv.  
 

Det handlar alltså om språklig förmåga och kommunikation. I Lpf94 finns det många exempel 
som visar att elevens språkliga och kommunikativa utveckling står i centrum. Man pekar på 
språket som ett viktigt redskap för lärande men också för individen som en ansvarskännande, 
social varelse. 
 
Behovet av att stärka elevernas självförtroende så att de får tillit till att använda sin språkliga 
förmåga poängteras också.  Man kan läsa om betydelsen av att förstå sin omvärld och att 
eleverna skall utveckla sin förmåga att tolka, förstå och även kunna göra kloka val i sina 
fortsatta studier. (punkt1.2) 
 
Gymnasieskolan är en förberedelse för fortsatta studier och arbetsliv. I Lpf94 punkten 2.1 
under rubriken Mål att uppnå står att det är skolans ansvar att varje elev: 
 

- kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls, yrkes- och 
vardagslivet och för fortsatta studier,  
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- har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 
arbetsliv,  
 

När det gäller tillit till sin egen förmåga står det också under rubriken Kunskaper i punkt 2.1 
att gymnasieskolan skall sträva mot att varje elev ”- tror på sin egen förmåga och sina 
möjligheter att utvecklas”.  
 
Vidare i samma punkt under rubriken Riktlinjer står att läraren skall: 
 

- utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
- stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 
- organisera arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
- stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter 
- uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det 

    (skolverket 2000) 
 
Inom svenskämnet har talspråket också en framträdande position. Kursen Svenska A skall öka 
elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten ligger på elevens behov att 
kommunicera i tal och skrift. Vidare skriver man att eleverna skall ges tillfälle att fördjupa sig 
inom något område i ämnet svenska efter egna behov och vald studieinriktning.  
 
I beskrivningen av Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad A-kurs står att eleverna 
ska: 

Kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en 
grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare.  

 
Dock anges inte gruppens storlek.  
 

3.3 Betygskriterier 
 
I Kursplanerna för Svenska A (skolverket 2006) anges för att eleven skall kunna få betyget 
Godkänd i kriterierna: ”Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal 
och diskussioner, följer grundläggande regler och bemödar sig om att bli förstådd.”  
 
I kriterierna för betyget Väl godkänd anges: ”håller intresseväckande och väl disponerade 
anföranden”. För att erhålla betyget Mycket väl godkänd anges som krav: ”Eleven använder i 
såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar sitt budskap så att 
det både berör och förstås av mottagaren.” 
 
I kursen Svenska B breddas och fördjupas innehållet i Svenska A. Eleverna skall få möjlighet 
att vidareutveckla sin språkliga förmåga. Här talar man om läsning, skrivande och förberett 
talande. I kriterierna för Väl godkänd för B-kursen läser vi: ”Eleven planerar i tal och skrift 
sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang...” 
 
För Mycket väl godkänt krävs även att ”Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift 
argumentationen i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser”. Både A och B-
kursen är kärnämneskurser. 
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3.4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel ges en inblick i dagens forskningsdebatt angående språkutveckling i skolan. 
Många av dessa språkvetare har också en uppfattning om hur skolans undervisning bör 
bedrivas för att uppnå bästa möjliga resultat för både individ och samhälle.  
 

3.4.1 Tal i skolan 
 
 På bibliotekets hylla finns ett flertal handböcker som lär ut konsten att tala väl. Det alla är 
överens om är att grunden för en god talare är självförtroende och vilja. Ingen kan mot sin 
vilja utvecklas till en god talare och ingen som inte vågar höja sin röst kan lära sig att tala, på 
samma sätt som man aldrig kan lära sig simma om man stannar på torra land. Monica 
Ekenvall (1996 s.21) citerar en amerikansk lärare som uttryckte sig så här: ”I can´t teach you 
how to speak until you have spoken”.   
 
Birgitta Garme, filosofie doktor och högskolelektor i svenska språket vid Uppsala universitet 
skriver om att många elever känner oro och ängslan för att tala och menar att det ofta har att 
göra med själva exponeringen, när de skall göra ett muntligt framförande. Garme menar att i 
ett klassrum där man som en naturlig del i undervisningen har vidgat samtalen mellan elev 
och lärare till att gälla flera elever och även elever sinsemellan är förutsättningarna goda för 
det offentliga talandet från elevernas sida. Garme visar en modell på en människas väg till att  
bli talare. Där är utgångspunkten det vardagliga samtalet och den fullfjädrade talaren kan 
jämställas med en insats som skådespelare. Vägen från det lilla barnets dialog som styrs av 
den vuxne till en 16-årings monolog är enligt Garme mycket lång och påverkas naturligtvis 
inte enbart av skolan. Men skolan har ett ansvar för att skapa situationer som gör att eleven 
inte stannar upp någonstans halvvägs. Garme pekar också på lyssnarens roll och menar att 
skolan måste beakta deras betydelse vid monologiska framträdanden. (2006) 
 
I sin artikel Systematisk talträning – går det an? (1992) skriver Siv Strömquist, filosofie 
doktor och högskolelektor i svenska språket vid Uppsala universitet, att ”fördelarna med att 
kunna tala – och tala för sig – är odiskutabla”. Hon menar också att vårt samhälle är så 
komplicerat och krävande att det inte räcker med att man kan tala för sig utan att det också är 
viktigt att man har sådan kunskap om språk och språkanvändning att man förstår och kan rätt 
tyda det som andra säger.  
 
Det finns dock väsentliga skillnader mellan att vara en part i en dialog och att vara den som 
håller ett offentligt tal. Strömquist, menar att det offentliga talandet har karaktären av en enda 
lång monolog.  Samtalen byggs upp i samspel där man får omedelbar respons och stöd för sitt 
budskap. 

 Det offentliga talandet kräver också en mer genomarbetad och välstrukturerad text. 
För att åhörarna skall hinna följa med i monologen krävs att den följer en logisk plan 
som tydligt och klart avspeglas i texten. (Strömquist 1998, s 16) 
 

Vidare menar Strömquist att framförandet måste ske på ett mer genomtänkt sätt än samtalet. 
”Man måste tänka på att tala högt och tydligt, sitt kroppsspråk och att undvika sådant som 
kan distrahera åhörarna” (Strömquist 1998)
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Strömquist har lagt upp sin systematiska talträning dels med utgångspunkt i några 
språkutvecklingsteorier dels med ett resonemang om några övergripande faktorer som hon 
anser vara värda att beakta när man lägger upp ett talträningsprogram.  

 
Informellt        � formellt 
dialog        � monolog 
samtalspartner        � åhörargrupp 
 
Talutvecklingen börjar i hemmet och sedan fortsätter den i skolan. Hon menar att det sker 
ganska automatiskt.  
 

  Den gynnas om eleverna får tillfälle inte bara att tala utan också att behålla ordet under 
längre perioder. Den gynnas dock inte av traditionell föredragsverksamhet. (Strömquist 
1992 sid.37) 

 
Skolan har enligt Strömquist ett stort ansvar.  Skolans ansvar gäller inte bara för individens 
språkutveckling i stort, utan skolan måste även ge eleverna lämpliga redskap för att kunna 
kommunicera i mer formella sammanhang. Hon menar att den språkutvecklande undervisning 
som bedrivs på alla stadier måste kompletteras med ett systematiskt upplagt 
talträningsprogram. ”Kontinuerlig och genomtänkt talträning måste till om vi vill lämna ifrån 
oss elever med bästa möjliga förutsättningar att hantera det talade ordet i olika situationer – 
såväl privat som i utbildnings- och yrkessammanhang.” (s.36) Strömquist framhåller att 
undervisning i tal, kurser i teoretisk och praktisk retorik är något som borde ingå som en 
självklar del även i andra utbildningssammanhang, framför allt på våra 
lärarutbildningsprogram. (Strömquist 1992) 
 
Enligt Strömquist (1992) innebär en språkutvecklande undervisning att eleverna får arbeta 
med språkets naturliga situationer. Samtalet som arbetsform utvecklar språkförmågan. I detta 
får hon medhåll av Birgitta Garme (2006) som menar att man genom att utnyttja 
elevaktiverande och språkstimulerande arbetssätt ger eleverna tillfälle att utveckla sitt tal och 
sin talförmåga.  
 
Systematisk talträning ger eleverna tillfälle att öva sig i att tala inför allt fler personer. 
Utvecklingen från dialog till monolog och från informellt till formellt i sig, implicerar ett 
talande riktat till ett ökat antal mottagare. Strömquist presenterar tre delmål som hon anser 
visar det egentliga målet för en funktionell talträning. Den bör ge eleverna: 

o självförtroende och vana att tala 
o utvecklad textbildningsförmåga 
o insikt i framförandets konst       

Strömquist framhåller att när man inför systematisk talträning i klassrummet måste man 
komma ihåg att vanan att tala inför andra har stor betydelse också för individens 
självförtroende och personlighetsutveckling. Hon menar att både den sociala som emotionella 
utvecklingen gynnas av vana och tillförsikt beträffande muntlig kommunikation i mer 
krävande sammanhang.  
 
Strömquist skriver att all talträning måste ha sin utgångspunkt i ett samtalsklimat som 
karaktäriseras av begrepp som trygghet och talglädje. I början kan man kamouflera sina 
opretentiösa övningar i lekens form. Ett viktigt inslag är högläsningen som ger tillfälle till 
fokusering på sådant som artikulation, tempo, uttrycksfullhet och inlevelse. Vid högläsning 
framför man inte sina egna ord vilket kan upplevas mindre utsatt.  
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Med berättelsen börjar den egentliga träningen i muntlig framställning. (Två och två eller i 
grupper och så småningom för hela klassen). En viktig del i Strömquists undervisning är det 
processintriktade skrivandet där det ges många tillfällen till samtal och berättande.  
 
Så småningom är det dags för allt mer krävande talsituationer. Det är också dags att göra 
eleverna medvetna om vikten och värdet av det strukturerade, förberedda talet. Eleverna 
måste bli medvetna om förberedelseprocessen. Om de är väl förtrogna med skrivprocessen 
tidigare är detta inget konstigt för dem, enligt Strömquist. Med tiden kan man i talträningen 
lägga allt större vikt vid själva framträdandet.  
 
Tal och samtal förtjänar stort utrymme i skolarbetet. Genom elevaktiverande och 
språkstimulerande arbetssätt i största allmänhet ger vi tillfälle till språkanvändning och 
därmed språkutveckling, skriver Strömquist  
 

Om målet för arbetet med talandet och lyssnandet är att utbilda elever, talare, som med 
självförtroende i sitt talade språk är redo att ta till orda i olika sammanhang, då måste 
vi vara beredda att satsa på talet på ett medvetet och genomtänkt sätt. Det målet kan 
bara nås med insiktsfullt och noggrant planerad undervisning i muntlig framställning. 
(Strömquist, 1992, s. 59) 

 
Britt Backlund (1997) Filosofie kandidat, logoped och högskoleadjunkt i logonomi vid 
Uppsala universitet menar att en full språklig och kommunikativ kompetens innehåller 
förutom kunskap om grundläggande begrepp och ordens betydelser kunskaper om: 
 
Grammatik (form och satslära) 
Skriftspråk (för skriftlig framställning och uppläsning) 
Talspråk (för samtal, diskussion och ”nätprat”) 
Talarspråk (för solitärt tal) 
Dialektik (samtals- och diskussionskonst) 
Retorik (talarkonst)    
 
I sin bok Inte bara ord! – en bok om talad kommunikation  för hon ett resonemang om skolans 
språkundervisning med utgångspunkt i sin egen skolgång under 40-50-talet och framåt. Även 
Backlund menar att mycket har hänt under denna tid. De flesta lärare vet numer att 
förutsättningarna för inlärning gäller ”vilja och våga för att kunna”. Läraren har en stor 
uppgift i att locka fram lusten. Backlund anser dock att trots ett ökat intresse för talad 
kommunikation har skriftspråket fortfarande en större status. Backlund gör en jämförelse med 
andra länder som också har en högt utvecklad kommunikationsteknologisk standard och 
menar att det tycks som om vi i Sverige snarare nedvärderar talspråket. I många länder finns 
talekonst som eget ämne, t.ex. USA där ”Speech” är valbart ämne redan från mellanstadiet.  
Backlund pekar på att det i Sverige handlar om den enskilda lärarens intresse och kunskaper i 
ämnet. Ofta handlar det också om hårda prioriteringar i en pressad kursplan där många viktiga 
moment förts in under svenskämnet. (Backlund,1991) 
 
Backlund skissar i sin framtidsvision en kursplan för utbildning av blivande lärare i svenska 
på gymnasiet (även som fortbildning för redan verksamma lärare).  Hon tror att talad 
kommunikation kommer att bli viktigare i framtiden eftersom vi har börjat ifrågasätta vårt sätt 
att förhålla oss till varandra och till naturen. Vi lägger allt större vikt på etik och moral och  
frågorna om materiell välfärd är inte lika prioriterade.(Backlund, 1997) 
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Monica Ekenvall (1996) menar att skolan idag har kommit långt när det gäller 
språkutvecklande arbetsformer. ”Eleverna får ofta tala, lyssna och skriva då de lär sig använda 
språket som ett redskap för kommunikativt arbete” (s.10) Trots detta anser hon att en 
systematisk talträning behövs för att uppnå de mål läroplanerna föreskriver för muntlig 
framställning. Ekenvall är erfaren gymnasielärare och hon föreslår att talträningen kan ligga 
dels som en kurs inom svenskämnet, dels som elevens val på grundskolan eller det 
individuella valet på gymnasieskolan.  Men hon menar också att arbetet med talträningen 
måste sträcka sig över ämnesgränserna ”…det är inte enbart svensklärarens ansvar. Att tala 
och presentera inför större grupper måste få ske i varierande sammanhang och på olika 
premisser”.(s.10) 
 
Ekenvall pekar på att målen för undervisningen i ett helhetsperspektiv handlar om dels ett 
bildningsmål för individen, dels om ett demokratiskt mål för medborgaren.   
 

Både som individer och medborgare skall eleverna kunna uttrycka tankar, känslor och 
åsikter på ett strukturerat sätt.  Som individer skall de kunna kommunicera med familj och 
vänner, i skolan och på arbetet och ta del i samhälls- och kulturlivet. Som medborgare skall 
de kunna uttrycka sina egna åsikter och lyssna kritiskt på andras. Dessutom skall de kunna 
argumentera och debattera för att ta tillvara sina demokratiska rättigheter.  (Ekenvall 1996 
s.12) 
 

Även Ekenvall menar att en kurs i muntlig framställning också är en kurs i personlig 
utveckling. Den som vågar ta steget att begära ordet och uttrycka sin åsikt i det offentliga 
rummet upplever ofta en sensationell erfarenhet som stärker den egna självkänslan åtskilligt.”  
I sin bok Retoriken i praktiken presenterar hon en metod för arbetet med retoriken i praktiken. 
(1996) 
 
Slutligen vill jag också hänvisa till professor Kurt Johannesson som resonerar om retorikens 
renässans i vår tid. I en artikel i boken Tal och Samtal menar han att opinionsbildningen i vår 
tid blivit både en konst och en industri. Valrörelserna fungerar som fälttåg och 
försäljningskampanjer där partier och reklambyråer och massmedier samarbetar. Han pekar 
också på att reklamen omsätter stora summor för att påverka människors köpvanor och sätt att 
leva. Johannesson anser att kunskap om retoriken och konsten att övertyga kan vara just det 
verktyg som vi behöver för att kritiskt granska alla de ”budskap” som ständigt väller över oss. 
Johannesson reflekterar vidare över skolans uppgift  
 

Vi har en skola för alla. Men då måste vi också ge alla en chans att utveckla sin 
förmåga att uttrycka tankar och känslor direkt till andra människor, så att de lyssnar, 
engagerar sig och tycker sig förstå. Det är ju detta som menas med att ”tala väl”. 
(Johannesson 1992,s.31) 
 

Johannesson tycker att man skall ta lärdom från antikens talarskolor. Där upprepade man 
övningarna gång på gång, tills talandet blev något naturligt och odramatiskt. Han pläderar 
också för att det skall finnas något lekfullt och lustbetonad i övningarna. Bakom övningarna 
skall finnas en plan där man går från det enkla till det svåra.  Det är också viktigt enligt 
Johannesson att man gör eleverna medvetna om makten i det talade ordet som exempel kan 
man visa på de talare som de möter dagligen i TV. Genom att diskutera deras 
framförandekonst blir eleverna medvetna om sitt eget sätt att tala och uppträda. Johannesson 
pekar också på att han i dagens skola ser en tendens med att man nöjer sig med att eleverna 
”tycker” utan att de behöver argumentera för det. ”Det blev på något sätt demokratiskt att 
tycka i stället för att argumentera, att prata i stället för att tala.” (1992, s.33) Detta har enligt 
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Johannesson medfört att man vid universitet, ämbetsverk och domstolar, i företag klagar över 
att ungdomar är så osäkra i sin språkbehandling. 
 

3.4.2 Talängslan 
 
Eva Jimsdotter, författare och kursledare berör talängslan i sin bok Tala inför andra och hon 
menar att den som är tystlåten upplever ofta ett utanförskap och att ingen lyssnar på honom. 
Vidare säger hon: ”Om du inte säger något finns risken att du sprider en osäkerhet bland 
andra. De vet inte vad du tycker, tänker eller anser”.(Jimsdotter 2000, s19). Jimsdotter 
förklarar att tystnad ofta skapar en mycket stark oros- och olustkänsla. Många människor blir 
aggressiva mot den som är tystlåten. Andra människor reagerar med att ignorera den tystlåtne. 
Man undviker den tystlåtne. Dessa två sätt att bli bemött på skapar lätt en offerkänsla, enligt 
Jimsdotter. (2000) 
 
Talängslan är så vanligt förekommande, enligt f d metodiklektor i svenska vid Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm Bo-Arne Skiöld, att det åtminstone statistiskt sett måste sägas 
vara ett normalt fenomen. Vanliga situationer där talängslan kan framkallas, är 
redovisningssituationer i exempelvis skolan. Därför menar han att det är oerhört viktigt att 
lärare har kunskap och medvetenhet om elevers exponeringsproblem, för i många fall handlar 
det om ett exponeringsproblem.  Han menar också att talängslan såsom ett uttryck för 
bristande självförtroende hos en individ ofta har uppstått i gruppsammanhang och bör därför 
också behandlas i grupp.  
 
Skiöld menar att den tidiga barndomen och puberteten är de två perioder i en människas liv 
som är speciellt känsliga och då det är vanligast att symptom på talängslan uppstår.” Om 
föräldrarna hemma kräver – uttalat eller inte – att barnen skall vara tysta och snälla, och om 
skolan kräver fullgoda intellektuella prestationer med förmåga att exponera sig inför andra, 
kan resultatet av skolans och föräldrarnas gemensamma mödor bli förödande för känsliga 
individer”. (Skiöld 1992, s.73) 
 
Ann Cederberg (1996) skriver om talängslan och definierar det som ett tillstånd då en person 
får sådana psykiska eller fysiska reaktioner inför talsituationen att han hellre avstår från att 
tala än utsätter sig för obehaget. Hon hänvisar till att det finns många goda talare som känt av 
detta men lyckats komma över sin talängslan. Genom att de ändå vågat framträda har de 
kommit över sina obehag. De flesta kan enligt Cederberg träna och övervinna sin talängslan.  
 
Det finns hjälp att få av experter (t.ex. psykolog eller logoped) men det är endast ett fåtal som 
behöver detta. Cederberg poängterar att talekonsten i Sverige skall knytas an till den svenska 
kulturen. Med detta menar hon att svenskarna kanske inte alltid uppskattar den slags retorik 
som odlas av politiker och försäljare. Hon vill föra fram den retoriska talarstilen som för fram 
berättandet, det lågmälda, det lyssnande.  (1996) 
 

3.5 Retorik och demokrati 
 
Här beskrivs hur retoriken vuxit fram för ca 2500 år sedan, hand i hand med demokratins 
födelse. En beskrivning av demokratins grunder visar hur man genom att lära sig hantera 
talekonstens olika faser också skaffar sig förmåga att genomskåda andra duktiga talares 
retoriska knep.
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3.5.1 Grekisk retorik 
 
Retorik är konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma något, enligt Cassirer (1997). Det 
latinska ordet för grekiskans retorik är persuasio, som betyder ”övertydande” och 
”övertalande”. Cassirer menar att detta är den äldsta definitionen i litteraturen och den 
härstammar från Aristoteles som levde på 300-talet f. Kr. Av Strömquist (1998, s.20) får vi 
denna förklaring: ”Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Det är konsten 
att i alla situationer använda sitt språk på ett övertygande sätt. Retorik är med andra ord 
konsten att skapa funktionella texter.” Det grekiska ordet rhetor som är ursprungsordet till 
retorik betyder både vältalare och läran om talekonsten. (Cederberg, 1996) 
 
Strömquist menar att retorikens tankar är lika användbar i dag som för 2000 år sedan.  
Den klassiska retoriken växte fram i det antika Grekland och Rom under 500-talet f. Kr till 
200-talet e. Kr och består av regler och knep i syfte att påverka människor i ett eller annat 
syfte. Den som kunde det retoriska systemet kunde även använda det i motsatt syfte dvs. att 
analysera motståndarens talekonst och därmed bedöma trovärdigheten.  
 
Cederberg (1996) beskriver att i det klassiska Grekland hade alla fria män rätt att föra sin 
egen talan inför en domstol. Backlund (1997) berättar att det var i den s.k. Folkförsamlingen 
som det gällde att få folket med sig för att kunna driva fram beslut. Här fanns även en plats 
för hyllningstalen för att stödja och förstärka någons trovärdighet eller smädestalen för att 
skrämma en motståndare på flykten. Vid ceremonier och fester var dessa tal ett givet inslag. 
Backlund skriver ”Retoriken var således från början en strids- och tävlingskonst, som fria 
män utvecklade för att tillintetgöra fiender men också upphöja sig själva till ära och 
berömmelse.” 
 
Vissa talare gjorde större framgång än andra och några erbjöd sig t.o.m. att lära ut denna 
konst. En av de mest kända grekiska mästarna hette Giorgias (ca 480-375 f. Kr) Cederberg 
berättar att han tillhörde en grupp filosofer som kallades sofister, som just utbildade andra i 
talekonst. Sofisterna menade att retoriken är ett medel att övertyga och att övertala. Med hjälp 
av ord, röst och gester kan man fängsla åhörarna. Sofisterna betonade världens relativitet.  
 
Men det var många som förfasade sig över retorikens förmåga att övertyga en församling till 
dåraktiga beslut. Man menade att retoriken var en lära för manipulation och kunde vara 
livsfarlig i händerna på fel personer. Backlund (1997) berättar att till kritikerna anslöt sig 
Platon (427-347 f. Kr) Han varnade för vackra och tomma ord.  
 
Istället förespråkar Platon dialektiken d.v.s. samtal, dialoger, som mer grundar sig på logiska 
resonemang än på s.k. lättrörliga känslor.  Platon avsåg inte vilka samtal eller vilken dialog 
som helst. Han menade en form av kritiskt insiktssökande samtal eller diskussionskonst. I en 
dialog mellan två individer kunde den ene, frågaren, ibland ha större kunskaper och översikt 
än den andre, svararen. Ibland hände det att de stod på samma nivå, men olika 
utgångspunkter. Backlund redovisar att en av de viktigare delarna av dialektiken, förutom 
konsten att argumentera utifrån ett definierat och avgränsat ämne, var konsten att ställa frågor. 
Frågorna skulle ha den formen att de kunde stimulera till svar som medförde nya kunskaper 
och utvecklade insikt och vetande.  Det gäller att leda samtalspartnern framåt och få den att 
själv upptäcka lösningen på ett filosofiskt problem. Dialektikens huvudsyfte var alltså inte att 
övertyga och övertala utan snarare att upplysa och erinra.  
 



 12 

Så småningom växte det, trots kritiken, fram s.k. talarskolor i de grekiska städerna. I dessa 
fick man lära sig de regler som gällde för hur ett bra tal borde utformas och framföras. 
Berömda tal studerades och lärjungarna fick imitera dessa. De fick också lära sig att tala i 
olika situationer. Kunskaper i retorik ansåg viktiga för bildningen och familjer som hade råd 
lät sina barn tillbringa en tid i en retorikskola.  Den som ville bli skicklig i konsten fick vara 
beredd på att träna under ett par års tid.   
 
En känd lärare var Isokrates (436-338) som i sin filosofiskola gav sina lärjungar både bildning 
och ren retorikutbildning. Han var också den förste som började använda sig av retorikens 
regler på skrivkonsten. Aristoteles (384-322 f. Kr) som var en av Platons lärjungar var 
skeptisk inställd till retoriken som han ansåg inte var tillräckligt sanningssökande. Trots detta 
sammanställde han en lärobok i ämnet som han kallade Téchne rhetoriké. Han menade att 
retorik och dess syfte var ”konsten att vad än det gäller finna vad som är bäst ägnat att 
övertyga” Den lade grunden för retoriska teorin. Aristoteles menade att retorik var både en 
konst och en vetenskap. Man kunde både njuta av en god talare och sedan logiskt analysera 
det man hört. Känsla och förnuft fick samarbeta.  
 

3.5.2 Romersk retorik 
 
När romarna kom att erövra de grekiska städerna erövrade de också deras politiska och 
ekonomiska makt i Medelhavsområdet. Romarna intresserade sig för den grekiska 
talarkonsten och byggde upp talarskolor i de romerska städerna. Där förberedde man en 
karriär som advokat eller ämbetsman i statens tjänst, skriver Johannesson. (1992). Statliga 
anslag utgick till vissa talarskolor eftersom det stora kejsarmakten behövde många ämbetsmän 
som kunde representera kejsardömets ideal för folket i alla hörn av imperiet. En av lärarna vid 
en sådan skola var retorn Quintilianus (ca 35-100 e. Kr) som enligt Backman (1997) har 
kallats Europas förste professor.  
 
Johannesson (1992) berättar om Augustinus som var en lärare i retorik. Han anslöt sig till den 
kristna läran, såsom den hade predikats av Jesus från Nasaret. Augustinus ansåg att den som 
skall förklara trons mysterier och övertyga människor att detta var deras frälsning dvs. 
predikanten, måste lära sig retorikens konst – men ställa den i Guds och kyrkans tjänst.  
När romarriket föll var det kyrkans förtjänst att retoriken levde vidare. 
 

3.5.3 Retoriken i Sverige 
 
Inom det svenska skolsystemet fick retoriken ingen stark ställning förrän på 1600- och 1700-
talet. Det var i de s.k. trivialskolorna.(Latinets Trivium gällde de tre vägarna till 
språkkunskap: grammatik, dialektik och retorik). Trivialskolorna bytte namn till läroverk år 
1820. Under industrialismens framväxt försvagades dock retorikens ställning. Johannesson 
menar att när latinet trängdes undan av modersmålet försvann en del tal- och skrivövningar 
och teoretiska kunskaper blev viktigare än praktiska. Det korrekta språket värderades högt och 
man inriktade sig mer på grammatiken.  Johannesson diskuterar orsakerna till dessa 
förändringar och menar att det kan ha berott på att skolan fick en ny funktion i samhället. 
Tidigare hade det enbart varit överklassens barn som gått i skolan, de som skulle utbildas till 
präster och ämbetsmän. När numera alla hade rätt till en skolgång, även arbetare och bönder, 
kunde det vara farligt att utbilda allmogens barn i konsten att argumentera och tala 
övertygande. Viktigare var att lära ut respekt för överheten och för lag och ordning. 
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Ordet retorik fick enligt Johannesson en sämre klang mot 1800-talets slut. Det ansåg stå för 
ett ålderdomligt och ytligt sätt att betrakta språket. Dock levde mycket av den gamla 
retorikens termer, metoder och ideal kvar inom de nya disciplinerna och inom vårt sätt att 
betrakta språket. Vid folkrörelsernas framväxt vid slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet uppstod behovet av kunskap om argumentation, debatt och påverkan. Behovet att tala 
offentligt på föreningsmöten och vid större samlingar blev upphovet till studiecirklar i 
konsten att tala. I skriftliga handledningar med lämpliga övningar lärde man sig till stora delar 
detsamma som grekerna studerade drygt 2000 år tidigare.  
 
Detta satte dock inte några spår i den svenska skolan. Johannesson menar att den läs- och 
skrivskola som växte fram levde kvar än i de dagar då han gick i skolan på 40- och 50-talet. 
På 50-talet växte det dock fram en reaktion mot skolans krav på korrekt språk. Istället skulle 
man möta eleven i dennes tankevärld och på dennes språkliga nivå. Det ansågs fel att kritisera 
elevens språk eftersom detta kunde hämma elevens öppenhet i dialogen. Man nöjde sig med 
att fråga vad eleven tyckte utan att fråga efter argumenten. (Johannesson, 1992) 
 
I Cederberg (1996) diskuteras hur intresset för retorik har ökat igen. Hon menar att det riktiga 
uppsvinget kom vid efterkrigstiden då man inte bara lärde ut konsten att tala utan också hur 
man genomskådade retoriska finter. Vidare diskuterar hon hur 1900-talet medfört hur man 
alltmer brukat retoriska analysmetoder och termer vid studier av reklam, film och andra 
massmedier. ”I mediesamhället når en talare större lyssnarskaror än någonsin tidigare i 
historien och därför finns också ett stort intresse av att studera attityder och påverkan.”  
(Cederberg, 1996 s.25) 
 

3.5.4 Demokrati 
 
Bratt/Ejvegård (1995) resonerar kring begreppet demokrati och menar att det används som en 
beteckning för politiska system eller en politisk teknik, där allmän rösträtt och fria och 
hemliga val tillämpas för att utse politiker som skall styra landet. Demokrati kan enligt 
Bratt/Ejvegård användas i betydelsen folkmakt, dvs. makt som utgår från folket och utövas av 
folket i folkets intresse. Det innebär att demokrati är något där alla kan och får delta. De 
menar också att jämställdhet och alla människors lika rättigheter är den viktigaste 
ingrediensen i en demokrati. 
 
Bratt/Ejvegård menar att det finns en distinktion mellan verklig demokrati och påstådd 
demokrati. Är Sverige t.ex. en verklig demokrati? Frågar man sig för att sedan svara ”nej” på 
frågan. De menar att demokrati är en utvecklingsprocess som aldrig någonsin kan nå ett 
slutmål bl.a. därför att vi aldrig kan urskilja något slutmål i en samhällsprocess som alltid är 
dynamisk och föränderlig. 
 

3.5.5 Demokratins ursprung 
 
Traditionellt sätt brukar sägas att demokratins vagga stod i Aten. Detta är enligt 
Bratt/Ejvegård en sanning med modifikation. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta 
påstående. Dock kan sägas att Aten under tiden f. Kr uppvisade vissa demokratiska drag. Den 
viktigaste ingrediensen i en demokrati är enligt författarna de mänskliga rättigheterna. I Aten 
drev man tanken om demokrati dock menade man med ”demos” (folk) inte människor i 
största allmänhet utan enbart den speciella grupp som bestod av vuxna män från de gamla 
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ätterna. Kvinnor, barn, slavar och invandrare tillhörde inte denna grupp. Men inom ”demos” 
drevs jämställdhetstanken mycket långt, enligt Bratt/Ejvegård. Man menade att alla skulle 
vara lika under lagen och ha lika möjligheter att påverka de beslut som togs för att styra 
staten. (1995) 
 
Atenarna strävade efter jämlikhet i många avseenden dvs. både juridiskt, politiskt, ekonomiskt 
och kulturellt. Yttrandefrihet och partiväsendet utgjorde enligt Bratt/Ejvegård demokratins 
viktigaste förutsättningar eftersom de möjliggjorde offentlig debatt och opinionsbildning inför 
folkförsamlingens möten. Talarkonsten och bildningen stod högt i kurs eftersom det gällde att 
vinna röster till sin sida. Bratt/Ejvegård menar att även om stora delar av befolkningen i Aten 
stod utanför möjligheten att påverka samhället så var det ändå där som jämlikhetstanken först 
framfördes och fick sin praktiska tillämpning. (1995) 
 

4 Metod 
 
Min studie tar sin utgångspunkt i fenomenografisk forskningsansats. Fenomenografin 
beskrivs av Mikael Alexandersson i Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994). Huvudsyftet 
för den fenomenografiska ansatsen är enligt Alexandersson att beskriva hur fenomen – 
”företeelser” eller ”objekt” – i omvärldens uppfattas av människor.  Fenomenografin kan 
härledas till den inlärningspsykologiska forskning som i början av 1970-talet initierades och 
utvecklades av en grupp forskare vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. 
Termen Fenomenografi introducerades av Ferense Marton 1981. 
 
Fenomenografin sätter fokus på vad och hur man lär sig. Man intresserar sig för hur fenomen i 
omvärlden uppfattas av människor, vilket innebär att man är ute efter innebörder istället för 
förklaringar, samband eller frekvenser. Hur uppfattar människor sin omvärld? Vilka olika sätt 
att tänka finns det? Det handlar om att identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av 
uppfattningar. Man beskriver uppfattning som en relation mellan människan och omvärlden. 
Den är dynamisk till sin karaktär eftersom relationen förändras allteftersom situation och 
sammanhang förändras.  
 

4.1 Genomförande 
 
Jag har samlat data både kvantitativt och kvalitativt dvs. genom en mail-enkät och intervjuer. 
Intervjuer är den vanligaste metoden inom fenomenografin. Mina intervjuer har varit s.k. 
semistrukturerade där jag har använt mig av en s.k. frågeguide. Frågornas inbördes ordning 
har inte varit av betydelse. Avsikten har varit att skapa en trygg samtalssituation där 
informanten främst har fått beskriva och berätta sin uppfattning om fenomenet ”muntlig 
framställning”. Intervjuerna har bandats och sedan transkriberats till text.  
 
Enkäten var ett försök av mig att samla ett generaliserbart underlag gällande några centrala 
frågor. Ett mail med två frågor sändes till 36 lärare som undervisar i svenska på gymnasiets 
olika program i Uddevalla. Frågorna hade fyra valbara svarsalternativ.  
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4.2 Enkät 
 
Med hjälp av den administrative rektorn på Uddevalla gymnasieskola fick jag maillista till 
alla lärare som var anställda för undervisning i svenska. Det fanns 36 adresser på listan. Jag 
valde att sända mina frågor till alla på listan för att få så många svar som möjligt. Det visade 
sig dock att några av dessa lärare var föräldralediga. Men majoriteten var förstås i tjänst. Jag 
sände ut ett mail med två frågor som skulle vara lätta att svara på med vändande mail. 
Frågorna var en aning förenklade och generella för att de skulle vara enkla att svara på och för 
att jag på det viset skulle öka svarsfrekvensen. 
 
Det visade sig vara svårare än jag hade tänkt mig att genomföra en enkätundersökning via 
mail. Det tog tid att få fram en maillista till lärare som undervisar i svenska på gymnasiet. 
Uddevalla gymnasieskola är Sveriges största gymnasium och det finns därmed ett stort antal 
program som alla har sina egna kärnämneslärare.  Jag lyckades få fram en maillista med 36 
adresser som sedan visade sig vara inaktuell på så vis att några av dessa lärare var 
tjänstlediga.  Avsikten med enkät via mail var att det skulle krävas minimalt med tid att svara 
och maila tillbaka till mig. På så vis tänkte jag mig att få ett litet bortfall. Det blev inte så. När 
tre veckor gått har det kommit in 9 svar. Det betyder att av drygt 30 möjliga svar har det 
kommit in en knapp tredjedel.  
 

4.3 Intervjuer 
 
Dels genom kontakter dels genom att vända mig till några lärare som svarat på enkäten har 
jag fångat intresset hos sex lärare som var villiga att ställa upp för ett samtal om 
undervisningen i muntlig framställning. Ingen av lärarna var tidigare bekant med mig. Jag har 
försökt att få en spridning på olika typer av program, vilket har lyckats ganska bra. De 
representerar både tekniska, hantverks, teoretiska och även medieprogrammet som kanske har 
en särställning gällande detta moment.  
 
Jag har använt mig av Kvales (1997) modell med en intervjuguide (bil.2) med frågor som 
ledning i intervjun. Men för att skapa en samtalssituation och få informanten att tala så 
mycket och så avspänt som möjligt har jag använt den mer som ett checklista för att 
säkerställa att alla frågeställningar blir berörda. Samtalet bandades och har sedan 
transkriberats till skrift.  
 
Den första intervjun jag gjorde fungerade som en lärintervju och finns ej redovisad i resultatet 
eftersom jag redigerade min intervjuguide efteråt. Det var mycket lärorikt att lyssna på den 
intervjun och jag förstod hur mitt beteende påverkade informanten. Jag förstod hur viktigt det 
var att låta informanten tala till punkt.  Genom att jag var tyst gav jag utrymme för reflektion 
och informanten kunde utveckla sitt svar.  
 
Redan i samband med intervjuerna och den påföljande transkriberingen skedde min intuitiva 
tolkning av intervjun. Därefter har jag arbetat med dem i flera faser; 1. Genomläsning för att 
bekanta mig med utsagorna och skapa helhetsintryck. 2. Uppmärksammat skillnader och 
likheter i utsagorna. 3. Kategorisering av uppfattningar med koppling till mina 
frågeställningar.  
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5 Resultat 
 

5.1 Resultat enkät 
 
Fråga: Hur stor del av tiden på A respektive B-kursen uppskattar du att ni använder för att  
utveckla elevernas muntliga framställning? (uppskatta i procent) 
 
Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A-kursen 30%  30% 30% 10% 20% 35% 20% 15% 35% 
B-kursen 30% 20% 30% 20% 20% 30% 15% 10% 30% 
C-kursen         50% 
 
 
Fråga: I vilken omfattning upplever du att eleverna behöver stöd i utvecklingen av sin 
muntliga framställning? (välj det påstående som passar bäst) 
 
 
Lärare:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Mycket 
stor 

 x        

Stor   x x x x  x x 
Liten          
Ringa          
varierar x         
 
Här svarar alltså sju av de nio lärarna att de upplever ett stort behov av stöd hos eleverna i 
utvecklingen av sin muntliga framställning. Lärare nummer 7 svarade inte på denna fråga. 
Lärare nummer 1 skapade ett 5: e alternativ vilket jag redovisar här. Flera av de andra lärarna 
kommenterade också att det är stora variationer på elevernas behov, beroende på hur mycket 
de har arbetat med detta i grundskolan.  Enskilda elever har mycket stort behov, vilket sedan 
framkommer i intervjuerna.  
 

5.2 Enkätens validitet 
 
Det finns anledning att fundera på värdet av denna enkät. När endast en tredjedel av möjliga 
svar kom in är det svårt att dra några säkra slutsatser. Förmodligen har svar inkommit från 
lärare som är intresserade av detta och då kan vi också anta att de lägger lite mer tid än andra 
lärare på detta moment. Även när det gäller andra frågan om elevers behov kan man anta att 
de lärare som intresserar sig för detta är den lärare som har lätt att identifiera elevers behov på 
detta område.  
 
Tanken med att göra en enkät via mail var att den skulle vara lätt att besvara för lärare i en tid 
de deras tid är upptagen av nationella prov. Kanhända var tidsbristen av sådan art att de redan 
från början rationaliserade bort min enkät. För att göra enkäten rationell och tidsbesparande 
låg det i sakens natur att frågorna var ganska kortfattade. Kanhända var frågorna svåra att 
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förstå och därmed blev enkäten ”deleted”. Det är svårt att i förväg att tänka ut hur en fråga 
uppfattas. Jag valde uttrycka mig ”utveckla elevernas förmåga till muntlig framställning” för 
att det skulle vara tydligt att det handlar om all tid som gynnar deras talutveckling. Ett 
arbetslag frågade om jag menade mer än bara testtillfället. Efter mitt tillrättaläggande svarade 
de aldrig på enkäten. De svar som kom in visade att frågan var svår att besvara eftersom 
många ville ge extra kommentarer om hur de har övningar insprängda i övrig undervisning.  
 
När det gäller elevernas behov av stöd, verkar det som om frågan var mer lättolkad. Här är 
svaren så entydiga att det är troligt att de beskriver en del av verkligheten.  Speciellt som de 
ligger i linje med undersökningar som gjorts på området.   
 

5.3 Resultat intervjuer 
 
Eftersom mina huvudfrågeställningar har varit centrala i arbetet med att kategorisera och 
analysera resultatet redovisar jag intervjuerna kopplade till dem.  
 
Vilken inställning har lärarna till muntlig framstä llning i undervisningen? 
 
Alla fem lärare kan sägas ha en positiv inställning till momentet muntlig framställning. Vid 
frågan om vad de tänker på när de hör begreppet retorik har de alla en kunskap om retorik 
som ett ämne där man går djupare in på talekonsten såsom ett hantverk.  Det fanns dock 
märkbara skillnader i deras uppfattningar. Två av lärarna uppfattade uttrycket muntlig 
framställning i en vidare bemärkelse som innefattade betydligt mer än bara att stå framför en 
grupp och tala. Dessa lärare betonade värdet av elevernas personliga utveckling medan de 
andra tre var mer kunskapsinriktade och talade om förberedelser och framförandet av ett tal. 
Två av lärarna ansåg att deras undervisning var mer retorik än muntlig framställning.  
 
Alla fem lärare var överens om att det finns ett stort värde för elevens personliga utveckling. 
Eftersom de är i en ålder då sökandet efter en identitet är viktigt har denna undervisning en 
extra stor betydelse, menade de. Det fungerar stärkande för självkänslan, varje liten övning 
som de klarar.  Alla lärare hänvisar även till styrdokument och kursplaner. Fyra lärare pekar 
även på att det är viktigt för eleverna som samhällsmedborgare t.ex. söka jobb, kontakt med 
myndigheter etc. Den femte läraren låter eleverna styra undervisningen och det är alltså deras 
önskemål som styr omfattningen av undervisning i muntlig framställning. I jämförelse med de 
fyra andra lärarna är denna lärare mindre angelägen om detta moment. 
 
Hur ser undervisningen i muntlig framställning ut på några av gymnasiets nationella 
program? 
 
De fyra första lärarna har en systematisk arbetsgång med övningar som börjar i det lilla och 
som stegras efterhand. Avslutning med ett förberett anförande som betygssätts. En av lärarna 
pekar på att den största svårigheten i denna undervisning är att klara organiserandet av goda 
övningstillfällen i smågrupper när klassen egentligen består av trettio elever.  
 
Två av lärarna som jobbar på samma skola i samma arbetslag har sedan några år tillbaka extra 
resurs till den här delen av A-kursen. Undervisningen sker i halvklass och det fungerar som en 
”kurs i kursen”. Den femte läraren har ingen systematisk arbetsgång med stegrade övningar 
men strävar mot det förberedda talet som skall betygssättas. Denna lärare anser att den största 
svårigheten ligger i att hitta ämnen för deras anförande.  
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Vilket stöd får elever för att arbeta med sin talutveckling i gymnasieskolan? 
Här finns återigen en enighet bland lärarna om att eleverna behöver mycket träning på att stå 
inför en klass. Många elever har stor rädsla och andra behöver bara en liten puff för att våga. 
”Det gäller ju egentligen bara att nöta bort en rädsla” uttrycker en av lärarna. 
 
En lärare betonar dialogen och samtalet. Hon menar också att de måste våga ta ställning och 
uttrycka en åsikt, med risk för att bli ifrågasatt. 
 

Ungdomar är snabba att tycka saker, men dåliga på att lyssna på varandra. Deras 
åsikter är oftast inte genomtänkta. De får med sig respekten för att lyssna in någon 
annan och låta den prata till punkt förutom den stärkta självkänslan av att våga stå 
för sin åsikt. 
 

Övriga lärare talar om vikten av att eleverna blir medvetna om vad de gör när de håller ett 
anförande t.ex. kroppsspråk och förberedelser. 
 
Vilket sorts stöd får de talängsliga eleverna? 
Det finns två, tre stycken riktigt blyga elever i varje klass enligt en av lärarna.  Alla redovisar 
erfarenheter av elever med extrem talängslan. En av lärarna har haft en elev som svimmat, en 
annan berättar om en elev som var så rädd att hon grät. Alla fem talar om hur känsligt det kan 
vara och de visar stor förståelse för hur känsligt det kan vara för eleverna att exponeras i 
talsituationen.  
 
Fyra av de fem lärarna samtalar med klassen om talängslan. En av dem vill inte nämna ordet 
talängslan, men pratar med klassen om hur man kan känna sig när man står inför en grupp och 
skall tala. ”Det gäller att stödja och peppa” säger en av lärarna. Alla fem lärare ger 
individuella stödsamtal och handledning. Tre av lärarna nämner att de elever som absolut inte 
vågar hålla sitt anförande i klassen kan få lov att göra det i mindre grupp eller enskilt. Tre av 
lärarna anser att den största svårigheten är just att lyckas peppa och hjälpa de som är rädda att 
”komma över tröskeln”.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att fyra av de fem lärarna angav starka motiv för detta 
moment i undervisningen. De hade lite olika perspektiv, men alla fyra var övertygade om att 
detta var mycket viktigt för elevens utveckling. Alla fyra hade kompetensutvecklat sig inom 
retoriken. En av lärarna hade även t.o.m. gått kurser i att undervisa i retorik. Denna lärare 
hade initierat retorikkursen som individuellt val, på sin skola. Dessa fyra lärare hade läst en 
hel del litteratur och nämnde bl.a. Monica Ekenvall, Kurt Johannesson och Göran Hägg.  
 
Den femte läraren beskrev sin undervisning med ett stort elevinflytande. Detta gjorde att 
elevernas önskemål styrde förekomst och omfattning av momentet. Denna lärare beskrev sig 
som självlärd. Hade inte gått någon fortbildning på området och ej heller läst någon litteratur i 
ämnet.  
 

5.4 Intervjuernas validitet 
 
Denna undersökning är gjord ur en fenomenografisk utgångspunkt där det gäller att identifiera 
uppfattningar. Det intressanta är att identifiera en variation av olika uppfattningar vilket därför 
gör frågan om lärarna är representativa för övriga lärare i gymnasiet ointressant.  
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Det jag däremot frågar mig är om jag har ställt frågor som motsvarar det jag vill ha reda på 
dvs. beskriver lärarna det som jag vill veta?  
 
För att undvika misstolkningar började jag intervjuerna med att ställa frågor som ringade in 
begreppet ”muntlig framställning”. Vi gjorde sedan en jämförelse med begreppet ”retorik”. 
För att undvika fel och misstolkningar har jag tolkat enbart det som finns i texten av de 
transkriberade intervjuerna. Mycket sades mellan raderna och min uppfattning av deras 
inställning påverkades naturligtvis av t.ex. tonläge, kroppsspråk m.m. Detta har hållits utanför 
tolkningarna.  
 

6 Diskussion 
 
Enligt författarna Bratt/Ejvegård (1995) befinner sig Sverige i en utvecklingsprocess när det 
gäller demokratin. En av demokratins viktigaste grundpelare är de mänskliga rättigheterna 
och jämställdhet. Det är en mänsklig rättighet att få uttrycka sin åsikt.  Men så länge som det 
finns människor som inte har tillit till sin förmåga, eller inte tillskriver sin åsikt som värdefull 
och för den skull väljer att avstå från att ta ställning och uttrycka sin åsikt är vi bara en 
demokrati i vardande. Studenthälsan hänvisar i sin rapport till den förlust det är för 
demokratin när inte alla människor deltar och delar med sig av sitt kunnande, sin kompetens 
och sitt perspektiv på olika frågeställningar. Om vi utvecklas i våra demokratiska strävanden 
beror på hur mycket vi satsar på att ge alla människor goda förutsättningen. Skolans ansvar är 
otvetydigt.  
 
Med tanke på att många högskolor anser att de behöver ge eleverna kurser i att våga tala, är 
det tveksamt om man kan anse att gymnasieskolan lyckas helt och fullt med att göra eleverna 
förberedda för högre studier, vilket är gymnasieskolans uppgift enligt Lpf94 punkt 1.3. 
Självklart inställer sig också frågan om i vilken grad de är förberedda för vuxenlivet som 
samhällsmedborgare och ansvariga för sitt eget liv.  Här finns det troligen mycket mer att 
göra.  
 
Enkäten visar att ca en tredjedel av undervisningen i de två kärnämneskurserna Svenska A 
och B används till träning av momentet muntlig framställning. Även om det är farligt att dra 
slutsatser av denna enkät finns det inget som tyder på att andra lärare använder mer tid. Är 
det tillräckligt? Lärarna som svarade på enkäten var överens om att elevernas behov är stort 
och det stämmer också överens med de intervjuade lärarnas uppfattning.  
 
De fem intervjuer jag genomfört och den kunskap som jag tillägnat mig i samband med mitt 
uppsatsarbete har gett mig en mycket mångfacetterad bild. Lärare är individer och ser på sin 
undervisning ur olika synvinklar. Därför har alla svaren varit mycket beroende på deras 
individuella synvinkel, men också av deras aktuella utbildningsmiljö relaterad till eleverna 
och arbetssätt. Min undersökning visar att flera lärare på gymnasiet arbetar mycket 
systematiskt och medvetet med elevernas utveckling i muntlig framställning. De har en 
stegrad arbetsgång som börjar i det lilla, med ökad svårighetsgrad och utmaning. Helt i linje 
med vad Strömqvist (1992) menar vara nödvändigt: ”Kontinuerlig och genomtänkt talträning 
måste till om vi vill lämna ifrån oss elever med bästa möjliga förutsättningar att hantera det 
talade ordet i olika situationer – såväl privat som i utbildnings och yrkessammanhang.”   
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Många använder sig av den bok som Monica Ekenvall gett ut och som ger en mycket praktisk 
handledning i hur man kan arbeta med elevernas talutveckling. I sin bok skriver 
Ekenvall(1996) att skolan har idag kommit långt  när det gäller språkutvecklande 
arbetsformer. Den bild som jag fått stämmer väl överens med hennes. Men som Ekenvall 
påpekar bör arbetet med ”våga tala” kurser kompletteras med samarbete över 
ämnesgränserna. Jag delar hennes uppfattning att lärare i andra ämnen bör vara mer medvetna 
om vad en muntlig redovisning innebär för eleven. Det blir också konstigt för eleven om man  
jobbar i svenskan med små, korta övningar för att skapa trygghet, samtidigt som 
historieläraren kräver en redovisning på ca 10 min.  
 
En av lärarna som jag intervjuade betonade vikten av att ha en dialog i klassrummet där alla 
elever kommer till tals. En av svårigheterna som hon mötte i sin lärarroll var att få alla 
eleverna att ta ställning, uttrycka det och sedan att stå för sin ståndpunkt. Elever som under 
sin skolgång inte blivit vana att delta i samtal med läraren och mellan eleverna är naturligt 
nog osäkra i sådana situationer. Den gren inom retoriken som kallas dialektik motsvaras av 
hennes ambition. Läraren uttryckte ett behov som hon sett hos eleverna men den fortbildning 
hon fått i saken var enligt henne själv ”usel”. Det är synd att redskapen finns, men att lärarna 
ej får tillgång till dem.  
 
Enligt studenthälsan utvecklas talängslan i grundskolans år 4-9 eller gymnasiet. En av lärarna 
påpekade att det är viktigt att man börjar tidigt, redan i åk. 1. Ett samtalsklimat med många 
tillfällen att naturligt använda språket och uttrycka sin åsikt redan i grundskolan lägger en god 
grund för elevernas talutveckling. Ekenvall förordar en processinriktad skrivundervisning där 
eleverna ofta får sitta i responsgrupper där de talar om olika texters kvalitet. Genom att de där 
får följa regler om turtagning och lyssna på andra elevers synpunkter på texten innan den fria 
diskussionen tar vid lär de sig att respektera både sin egen och andras åsikt. Även Garme och 
Strömqvist poängterar vikten av att ha ett samtalsklimat som ger eleverna många naturliga 
tillfällen till spontant tal. Min erfarenhet av 23 års undervisning i grundskolan är dock att 
undervisningen anpassas efter traditionella mönster beroende på stora elevgrupper där bristen 
på grupprum blir avgörande. Det blir helt enkelt för pratigt i klassrummet.  
 
Flera av lärarna pekade på svårigheterna att hjälpa de elever som lider av extrem talängslan.  
De försökte ge stödjande individuella samtal, peppa och uppmuntra. I några speciella fall 
sänkte de kraven inför bedömningstillfället.  Här ser jag en brist i kunskapen om hur dessa 
problem kan avhjälpas. Möjligen finns det i allmänhet också en brist i respekten för dessa 
problem. Ingen talade om att koppla in specialpedagoger, vilket man ofta gör ifall någon har 
läs eller skriv -problem. Jag tror också att det är viktigt att lärarhögskolorna i större 
omfattning uppmärksammar detta problem och lär ut metoder för att avhjälpa dem. Det räcker 
inte med att man har förståelse för elevens svårigheter.  
 
Metodiklektor Bo Arne Skiöld har lång erfarenhet med att hjälpa människor som lider av svår 
talängslan. Han har utvecklat en metod för detta som visar att man med kunskap och väl 
utarbetade metoder kan hjälpa människor att frigöra sig från sin talängslan. I vilken grad får 
man läsa om detta på dagens Lärarutbildningar? Min uppfattning är att det bör jämställas med 
andra funktionshinder och ingå i alla kurser om specialpedagogik, men även ingå i det 
allmänpedagogiska blocket.  
 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur stor del av undervisningen i 
svenska som ägnas åt att utveckla elevernas förmåga att tala inför grupp. Jag har också velat 
beskriva hur denna undervisning kan se ut och vilken sorts stöd talängsliga elever får.  
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Intentionen har varit att ge en bild av några olika uppfattningar som råder hos lärare i svenska. 
Värdet av att kartlägga ett antal olika uppfattningar kan diskuteras. Oavsett om man tar sin 
utgångspunkt i elevens individuella behov av att delta och påverka samhället, eller i 
samhällets behov av aktiva medborgare finner vi att en ökad måluppfyllelse är önskvärd. Min 
tanke är att genom en kartläggning av några aktiva lärares uppfattning om den undervisning 
som bedrivs, kan man ta ut riktningen och bedöma behovet av insatserna för att nå de mål 
som är uppsatta. 
 

6.1 Vidare forskning 
 
Den här undersökningen har gett mig många tankar och jag har fått djupare förståelse för hur 
viktigt det är att undervisningen i muntlig framställning fungerar på ett bra sätt. Jag har sett 
några exempel på väl organiserad och genomförd undervisning i momentet tal och i retorik.  
Huruvida dessa exempel är representativa för arbetet med elevernas talutveckling i svenska 
gymnasieskolor i allmänhet får vi inte svar på. För att kunna dra sådana slutsatser måste 
undersökningsgruppen utökas att gälla lärare i andra kommuner, i andra delar av landet.  
 
Eftersom denna underökning gällde ett lärarperspektiv skulle det även vara intressant att 
forska vidare ur ett elevperspektiv. I vilken mån upplever eleverna att de får den hjälp och det 
stöd som de anser sig behöva för sin utveckling till goda talare? En tredje frågeställning som 
uppenbarat sig är hur man berör undervisningen i talutveckling och undervisning i retorik på 
Lärarutbildningarna.  
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Bilaga. 1 Interpellation av Harald Nordlund (fp) 
 
den 24 september 

Interpellation 2001/02:10 av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Ingegerd 
Wärnersson om talängslan 
Begreppet talängslan är belagt i svenska språket redan 1969 men är ett dolt och 
försummat handikapp. Under den senaste tiden har talängslan ändå fått någon 
uppmärksamhet, bl.a. genom Studenthälsans i Uppsala arbete och ett antal 
tidningsartiklar i bl.a. UNT och SvD. Studenthälsan har redovisat sitt arbete i en rapport 
redan 1998 men den har inte hitintills rönt någon större uppmärksamhet utanför kretsen 
av berörda.  
Undersökningar, både i Sverige och USA, visar att förekomsten av talängslan kan vara så 
hög som 10@20 % i en normalpopulation. Rädslan och spänningen för att tala inför en 
grupp blir så stark att man undviker eller flyr från situationen eller väljer att närvara men 
sitter helt tyst. Efterhand kan en sådan mindre osäkerhet och avvaktande hållning växa 
till en socialt hämmande och fobisk talängslan. Den drabbade avstår från att delta i social 
gemenskap, kurser och föreningsliv, möten och fester. Talängslan påverkar val av 
utbildning och yrke, man avbryter studier och missar sina studiemedel och man kanske 
inte ens vågar ställa upp på anställningsintervjuer.  
Psykolog Michael Lindén på Studenthälsan i Uppsala framhåller, att utöver de personliga 
svårigheter talängslan ger upphov till utgör den också ett demokratiproblem. Han menar 
att det medför demokratiförluster genom att de som inte vågar yttra sig inte blir hörda 
eller representerade vid beslut och att andra går miste om deras erfarenheter. Här måste 
vi politiker vara lyhörda. En femtedel av medborgarna ställs alltså utanför den 
demokratiska processen genom alltifrån ängslan för att "bara" göra bort sig, man rodnar, 
stammar och tappar talförmågan, till rent fysiska symtom, hjärtklappning, magbesvär, 
kallsvettning och hyperventilation, t.o.m. kväljningar.  
Lindén hänvisar bl.a. till en medborgarundersökning inom ramen för Maktutredningen 
1989. Den visar att 60 % av de tillfrågade inte någon gång talat inför något möte i någon 
förening eller organisation. Lindén hänvisar också till Bo-Arne Skiöld, lärare och 
metodiklektor i svenska och en av pionjärerna i Sverige vad gäller insatser för elever 
med talängslan. Skiöld skriver i boken Talande tystnad, s. 86: "Styrkan, klokheten och 
livserfarenheten hos dessa tigande medmänniskor kontrasterar starkt mot den ibland 
beklämmande låga kvaliteten hos professionella talare, som i regel dominerar den 
offentliga debatten. Det är för mig ett demokratiskt krav att alla ska få komma till tals, 
och för samhället i dess helhet borde det vara oerhört angeläget att ta tillvara de 
resurser som de tigande i församlingen har, trots att de inte själva tror sig om att ha 
sådana." 
Studenthälsans rapport är publicerad 1998 och man hade då genomfört 29 
yttrandeträningskurser med 336 deltagare. Av dem var 237 kvinnor och 99 män. De två 
största enskilda grupperna hittar vi hos kvinnor i åldern 20@24 år, 128 stycken och i 
åldrarna 25@29 år 66 stycken. Motsvarande siffror för män i motsvarande åldersgrupper 
är 38 respektive 33 stycken. Andelen kvinnor är alltså klart större än andelen män @ 
71 % relaterat till 29 %. Sannolikt finns det mer än rent slumpmässiga faktorer bakom. 
Kanske har kvinnor, trots allt, svårare att tala offentligt eller så har de lättare för att söka 
hjälp. 
Det finns all anledning att förmoda att vi utöver demokratiförlusterna har att göra med 
ett jämställdhetsproblem. 
Hos de flesta drabbade debuterade talängslan i skolåldern, 13 % i grundskolans 
mellanstadium, 23 % i högstadiet och 13 % i gymnasiet. Det är således uppenbart att 
det är skolan som måste få, och ta, ett utökat ansvar för förebyggande, motarbetande 
och behandling av talängslan. Detta måste få full genomslagskraft i forskning, 
lärarutbildning och i skolans vardagsliga arbete. Jag menar att talängslan måste få ökad 
uppmärksamhet och jämställas med dyslexi. 
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Talängslan är en av våra mest utbredda folksjukdomar eftersom den drabbat upp till 
20 % av befolkningen. Den har karaktären av ett dolt handikapp och av "naturliga" skäl 
har den ingen egen röst. Tystnaden kring talängslan är förödande. Talängslan tas inte på 
allvar eftersom den ännu inte är en allmänt accepterad eller erkänd diagnos. De ofrivilligt 
tysta måste få sin röst och deras erfarenheter är viktigare än röster som saknar 
erfarenhet. 
Studenthälsan i Uppsala framhåller i rapporten Demokrati och medborgarskap 1998, 
vikten av att "kartlägga de tysta opinioner som aldrig manifesteras" i den offentliga 
debatten. Den säger också (s. 124) att …"det finns en stark koppling mellan självtilltro 
och medborgerliga färdigheter. Särskilt tydligt är sambandet när det gäller tilltron till den 
egna förmågan att föra fram sina åsikter." Det finns all anledning att ta detta på politiskt 
allvar, här i riksdagen, i kommunernas fullmäktigeförsamlingar och nämnder. 
Min fråga till skolministern är: 
Vilka åtgärder har ministern vidtagit eller planerat för att underlätta för elever som 
drabbats eller riskerar att drabbas av talängslan, samt på vilket sätt uppmärksammas 
detta problem i lärarutbildningarna?  
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Bilaga 2.  Intervjufrågorna 
 

• Vad tänker du på när du hör begreppet ”muntlig framställning” 
• Vad tänker du på när du hör begreppet ”retorik” 
• Jämför begreppet med varandra, skillnader-likheter? 
• Berätta hur du arbetar med ”muntlig framställning”. 
• Hur ser du på betydelsen av att dina elever får träna på muntlig 

framställning” ( i förhållande till skollagens § 2 om elevernas harmoniska 
utveckling till ansvarskännande samhällsmedborgare) 

• Vilket värde har detta för elevernas utveckling? 
• Hur stort är behovet hos eleverna av att träna muntlig framställning?  
• Finns det fler lärare förutom de som undervisar i svenska, som arbetar 

med detta moment. 
• Kan ni koppla programmets karaktär ihop med träningen i muntlig 

framställning. 
• Vilken sorts träning (gärna exempel) anser du att eleverna i allmänhet 

behöver.( vad är viktigast i den träningen ) 
• Brukar ni tala om den klassiska retoriken? På vilket sätt? 
• Finns det en systematisk arbetsgång för att stegra och utveckla deras 

förmåga? 
• Vilka svårigheter möter du i arbetet med elevernas muntliga 

framställning. 
• Hur tacklar du dem? 
• Hur arbetar du för att stärka de elever som behöver särskilt stöd? 
• Upplever du att arbetet med elevernas träning i muntlig framställning ger 

andra färdigheter än just att  kunna ”tala inför en grupp”? Vilka? 
• Hur går det till att göra betygsbedömning? 
• Upplever du att du som lärare har en tillräcklig grund för att undervisa 

och stödja eleverna i detta? 
• Vad använder ni för läromedel i svenska? 
• Anser du att läromedelsförfattarna har lagt stor vikt vid elevernas 

utveckling av muntlig framställning. 
• Fungerar läromedlet som ett bra stöd för dig i detta moment.  
• Har du fått någon kompetensutveckling i detta?  
 
 

 
 
 
 


