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ABSTRAKT 
I samhället är kommunikativ kompetens en förutsättning för att kunna vara med och 
påverka och delta i den demokratiska processen. En kommunikativ kompetens 
förutsätter en förmåga att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt och denna studie 
fokuserar på den muntliga framställningen kopplad till skolan. Med GY11 kommer 
muntlig framställning att få mer utrymme på schemat än tidigare och syftet med denna 
studie är att genom kvantitativ enkätundersökning och fördjupade kvalitativa intervjuer 
få en bild av elevers syn på muntlig framställning. Vad har eleverna för associationer 
och känslor till muntlig framställning? Hur mycket spelar elevernas självkänsla och 
självförtroende in vid muntlig framställning? Hur ser de på sin egen förmåga som 
talare? Denna studie fokuserar på elevernas egna tankar, känslor och syn på muntlig 
framställning.  
 
Syftet är att utmana uppfattningen av elevers motvilja till muntlig framställning och se 
förbi tidigare diskussioner som ofta handlar om talängslan. Syftet är vidare att se om 
eleverna är redo att utmana den vedertagna uppfattningen om att amerikaner är de 
självklara talarna på den internationella arenan.  
  
Studien visar att eleverna förutsätts att hålla muntliga framställningar otaliga gånger 
under sina år på gymnasiet men där det fattas praktiska övningar kring teknik och 
praktisk tillämpning. Studien visar även att många av dem är positivt inställda 
gentemot muntlig framställning men önskan om ett mer angeläget innehåll efterfrågas 
och även mer respons från lärarna. Studien visar att 41 % av eleverna i 
enkätundersökningen ifrågasätter den vedertagna uppfattningen om amerikaner som de 
självklara förebilderna i muntlig framställning. 
 

Nyckelord: muntlig framställning - gymnasieskolan – självkänsla - speech – retorik  
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1 INTRODUKTION 
 

Vi riktar blickarna avundsamt mot landet i väster och ser amerikanska elever drillas i 
muntlig framställning som unga. Vi följer reportern i CNN gående nerför 8th Avenue 
på jakt efter ett intervjuoffer och lyssnar med beundran hur han lyckas besvara 
frågorna med analys och övertygande röst utan inslag av hum- och ah-ljud. Sist, men 
inte minst, rycks vi i förtjusning med när landets president intar podiet och levererar ett 
retoriskt felfritt tal. 

Det finns en vedertagen uppfattning att amerikanska ungdomar är födda till talare och 
svenska ungdomar fasar inför bara tanken på muntlig framställning. På vad bygger 
denna uppfattning och framför allt, är det en korrekt uppfattning?  
Utbildningsklimatet i USA har förändrats under senaste decenniet. Under Bush 
administrationen infördes ”No Child Left Behind” programmet, som resulterade att 
fokus i de statliga amerikanska skolorna lades på olika provresultat, vilket i sin tur 
resulterade i att läroplan och kursplaner nu utgick från innehållet av testerna. Kurser 
som Speech har i tagits bort i många high schools, amerikansk motsvarighet till 
svenska gymnasieskolan, och det är upp till läraren i de olika ämnena att undervisa de 
amerikanska eleverna i muntlig framställning.  

I USA har alltså utbildningsväsendet lagt kurser som Speech åt sidan samtidigt som 
Sverige ska implementera GY11 där större fokus läggs på muntlig framställning än 
tidigare, och här väcks tanken om det är dags att ifrågasätta den ovanstående beskrivna 
uppfattningen. 

I GY11 (Skolverket) läggs fokus på muntlig framställning i obligatoriska steg 1 i 
svenska där både argumentationsteknik och grunderna i den retoriska arbetsprocessen 
tillhör det centrala innehållet.  

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 
kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda 
samtal och diskussioner /…/ utveckla förmågan att utforma framställningar som 
fungerar väl i sitt sammanhang /…/ kunskaper om den retoriska arbetsprocessen 
/…/att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig 
framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i 
övrigt (s. 249).  

I Lpo 94 (Skolverket) har det varit i C-kursen, vilken är obligatorisk för samhälls- och 
ekonomiprogrammet men ett individuellt val för naturvetenskapliga programmet, som 
fokusen har varit på muntlig framställning. Kursen i retorik kommer fortfarande att 
vara ett individuellt val men i GY11 får den en större omfattning med 100-poäng från 
tidigare 50-poäng.  

I Lpf 94 står det att ”skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolan /…/tror på 
sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas” (Skolverket 2006 s. 9). När det 
gäller just muntlig framställning är det få kapitel i läroböcker som handlar om 
elevernas självförtroende och därigenom tron ”på sin egen förmåga” och utveckling, 
utan istället fokuserar läromedel på hur eleven kan komma över sin nervositet och 
våga stå framför klasskamrater.  

Elever på gymnasiet ska läsa 2500 poäng för ett fullständigt gymnasieprogram. Om vi 
bara räknar 100-poängskurser blir det 25 kurser på tre år. Varje kurs har inslag av 
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muntlig framställning, en del mer än andra visserligen eftersom kursplanerna kräver 
detta, men en snabb överslagsräkning ger resultatet att en gymnasieelev har ungefär 75 
muntliga framställningar under sina tre år av studier.  

Med det antalet i ryggen, kan det vara så att eleverna i det svenska gymnasiet, istället 
för att diskutera nervositet och talängslan, är redo för att utmanas i sin förmåga i 
muntlig framställning och ta det ett steg vidare? Kan det vara så att eleverna i svenska 
gymnasieskolan längtar efter muntliga framträdanden? Finns möjligheten att svenska 
gymnasieelever är redo att erövra den muntliga arenan? 
Denna uppsats handlar om vad muntlig framställning är utifrån ett historiskt, samhälls- 
och elevperspektiv och därigenom visa hur muntlig framställning har använts 
historiskt inom utbildningsväsendet; hur muntlig framställning används i dagens 
samhälle; samt presentera tidigare undersökningar kring muntlig framställning i 
skolans värld, där förutom elevens roll som talare även lärarens, lyssnarens samt 
innehållets roll har studerats.  
Studien handlar om gymnasieelevers inställning till muntlig framställning och deras 
syn på sin egen förmåga och hur de ser på den vedertagna uppfattningen att 
amerikanska elever skulle vara bättre talare än svenska.  

Denna uppsats vill ta upp tidigare forskning kring elevers syn på muntlig 
framställning, där mycket fokuseras kring just talängslan, för att ta steget vidare och se 
om eleverna är redo för något nytt. Nya utmaningar, i form av exempelvis debattlag, 
och se om det är dags att lämna diskussionen kring talängslan därhän.  

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevens syn på muntlig 
framställning på studieförberedande program. Vidare är syftet med denna studie att 
utmana föreställningen om elevers motvilja till muntlig framställning.  
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2 BAKGRUND 
I denna del av studien definieras muntlig framställning utifrån historiskt, samhälls- och 
elevperspektiv och hur forskare ser på muntlig framställning utifrån nämnda 
kategorier. I avsnittet om muntlig framställning definieras begreppen ethos, 
självförtroende och självkänsla då dessa förekommer i forskning, styrdokument, 
kursplaner, ämnesplaner och läroböcker kopplade till muntlig framställning.    
 

2.1 Vad är muntlig framställning?  
Det kan vara svårt att definiera vad muntlig framställning är då det innefattar många 
begrepp såsom kommunikation och retorik och dessa uttryck kommer således att 
definieras inledningsvis. 

Enligt Nationalencyklopedin är kommunikation ”överföring av information mellan 
människor”(www.ne.se). Kommunikation kommer från det latinska ordet 
communicare, som betyder att dela och att göra gemensam. Enligt Jane Brodin handlar 
kommunikation om en social process ”som bygger på ömsesidighet och innebär att 
man delar erfarenheter, känslor och handlingar” (s. 5). Vidare menar hon att 
kommunikation även handlar om att man delar information och det förutom språket 
också omfattar gester, signaler, blickar och ljud (a. a.). 
 
Nationalencyklopedin definerar retorik som ”dels vältalighet i praktiken, dels teorin 
om denna” (www.ne.se). Göran Hägg (1998) definierar retorik som läran om 
talekonsten som innefattas av teknik, praktiskt kunskap och tillämpning. Kurt 
Johannesson (2005) förklarar retorik som konsten att tala och skriva väl men att det 
också handlar om konsten att styra människors känslor, handlingar och tankar. Retorik 
handlar om den egendomliga makt som kan utövas genom språket  
 
Cecilia Olsson Jers menar att retorik ”handlar om hur människan använder språket för 
att kommunicera” (2010 s. 32).  

Retorikens syfte är att övertyga genom kommunikation i det offentliga rummet 
med målet att åstadkomma en förändring. Retoriken kan användas både för att 
skapa påverkan, och för att analysera påverkan (a. a. s. 30). 

 
Enligt Lennart Hellspong (1992) är begreppet retorik det som i dagens undervisning 
kallas muntlig framställning. Muntlig framställning är en övning att tala inför andra 
(Pedagogisk Uppslagsbok 1996). Enligt Jers är begreppet muntlig framställning ”en 
beteckning på den språkliga verksamheten som sker när någon talar” och att det är en 
vardaglig beteckning som ”kan upplevas mer konkret” än exempelvis begreppet 
muntligt anförande (2010 s. 92).  

För elever och lärare är muntlig framställning ett vitt begrepp som kan innefatta 
redovisning, presentation, argumentation /…/Själva genren kan sägas ställa 
förhållandevis höga krav på ett retoriskt och därmed mottagaranpassat 
framställningssätt (a. a. s. 93). 

Oavsett benämning har alla slag av anföranden det gemensamma syftet att förmedla 
tankar, känslor och stämningar på det sätt talaren önskar (Holmberg 1973).  

I denna uppsats kommer begreppen kommunikation, retorik och muntlig framställning 
att användas då ovanstående definitioner klargör de nära sambanden.  
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2.1.1 Definition av ethos, självkänsla och självförtroende  
Ethos handlar om hur talarens personlighet framstår för lyssnarna. Talarens ethos 
behöver inte sammanfalla med hans ”verkliga” natur. Aristoteles syn på ethos 
förklaras som den bild av sin person som talaren själv formar med hjälp av retoriska 
medel som ord, gester och röst. Denna bild kan vara sann eller falsk då den retoriska 
effekten inte beror på äktheten, bara trovärdigheten (Hellspong 1992).   

Jers definierar Ethos som ”det övertygningsmedel som ligger i talarens egen karaktär 
såsom den visar sig och det som talaren väljer att visa för lyssnaren i den 
kommunikativa situationen” (2010 s. 31). Hon menar att ethos kan ses som både inre 
och yttre övertygningsmedel, där det inre framträder i samspel med lyssnaren och kan 
kallas karaktärsdrag. Ett yttre argument kan vara en utmärkelse som talaren har fått 
som är känd för lyssnaren (a. a.). 

Ethos förändrar sig eftersom det inte är ett statiskt utan ett dynamiskt fenomen och i 
varje muntlig framställning ställer talaren sin trovärdighet på spel. Talarens ethos 
förändras varenda gång han pratar eller kommunicerar och det förstärks eller försvagas 
beroende på hur talaren framstår i situationen (Kjeldsen 2008).  

Enligt Nationalencyklopedin är självkänsla en medvetenhet om den egna 
personlighetens värde och detsamma som självuppfattning (www.ne.se). Självkänsla 
handlar om hur personen värderar sig själv och hur han värderar sin självbild. Vidare 
handlar självkänsla om hur personen känner inre tillfredsställelse och tillit till sig själv. 
Självkänslan kan vara hög eller låg men anses vara en relativt bestående och stabil 
grundegenskap (Johnson 2003). Självkänsla och medkänsla hör ihop. När man själv 
har blivit förstådd och bekräftad är det lättare att förstå sig själv vilket leder till att det 
är lättare att förstå andra (Brodin & Hylander 2010).  

Exponeringsängslan är ett begrepp som pedagogen Bo-Arne Skiöld infört för att 
beskriva den ibland nästan förlamande skräck som kan gripa tag i en person när hon 
eller han ska tala inför en grupp. Han menar att denna ängslan hör ihop med 
kluvenheten inför det mest grundläggande talarkravet: att man drar till sig andras 
uppmärksamhet (Hellspong 1992). Hellspong menar att denna exponeringsängsla hör 
ihop med självkänslan. 

Den främsta förklaringen till exponeringsängslan är antagligen det starka samband 
som finns mellan vår jagbild och vår upplevelse av hur andra ser på oss. Av det 
skälet är varje social situation ett möjligt hot mot vår självkänsla (a. a.).  

Utan systematisk träning i den muntliga framställningens teknik kan resultatet bli 
misslyckande framträdanden som tär på självkänslan och avskräcker från fler försök 
(a. a. ).  

Självförtroende är självtillit till den egna förmågan att klara av besvärliga situationer 
och att kunna hävda sig i olika sammanhang (Egidius 2005). Vidare är det möjligt att 
stärka människors självförtroende med hjälp av vissa särskilda program för 
självhävdelseträning (a. a.) Ett bra självförtroende är inte någon egenskap som vissa 
föds med och andra inte. Det handlar istället om kommunikationsfärdigheter, som 
liksom alla andra färdigheter är någon som man kan lära sig. Självförtroende handlar 
om vad vi gör och är därför en mer situationsbunden och föränderlig aspekt av självet 
(Johnson 2003).  
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2.2 Muntlig framställning utifrån historiskt perspektiv 
Detta avsnitt ger en historisk bakgrund till hur talekonsten har använts inom 
utbildningsväsendet.  

Kring 500-talet f. Kr. växte det fram förutsättningar för en offentlig talarkonst på 
platser med grekisk befolkning, såsom Sicilien och i Athen. Den politiska makten var 
inte längre i händerna på envåldshärskare utan hade övergått till församlingar av 
medborgare och det var nödvändigt för den som ville nå framgång i livet att behärska 
konsten att tala. Inom det antika utbildningsväsendet la fokus på bildning där 
talekonsten var det centrala (Hellspong 1992).  

Talekonsten innehöll till en början teori men utmynnade under tiden även i praktiska 
övningar. En Progymnasmata är retoriska övningar sammansatta i ett övningsprogram. 
Institutio oratoria av Marcus Fabius Quintilianus (som levde ca 40-95 e.Kr.) anses 
vara ett fullt utvecklat övningsprogram i vilket han beskriver hur en god talare bör 
utbildas och diskuterar 13 retoriska övningar.  Vidare är retorikläraren Afthonios av 
Antiochia den som främst förknippas med en samling progymnasmata Övningsboken 
som nedtecknades i slutet av 300-talet har haft ett avgörande inflytande på den 
västerländska bildningens historia framför allt inom skolans område (Eriksson 2002).  

Afthonios’ progymnasmata bygger vidare på Quintilianus övningar och innefattar 14 
praktiska övningar i stigande ordning där den inledande övningen handlar om fabel 
och den sista om lagförslag. Övningarna handlar bland annat om att eleverna får lära 
sig att återberätta fabler, förlänga och förkorta berättelser, berätta roliga historier och 
finna tesen i en text1. Under ytan lever de retoriska övningarna från Afhonios vidare i 
dagens undervisning genom moment som fabel, berättelse och argumentationsövningar 
(a. a.).   
I medeltidens skolundervisning förekom retoriken tillsammans med de två andra 
ämnena grammatik och dialektik. ”Med grammatiken som stöd för språket och 
dialektiken som stöd för tanken lär sig eleven i retoriken att utveckla en idé på ett 
övertygande sätt” (a. a. s. 41).  
Under renässansen ses retoriken som en nyckel till tänkandet under antiken och det 
stora retorikintresset kommer till Sverige på allvar under 1500-talet (a. a.).   
Under 1700-talet växer kritik mot retorik då talarkonsten vädjar för känslor och under 
upplysningstidens moderna vetenskap och förnuft finns det inget utrymme för känslor 
(Hellspong 1992). Under 1800-talet försvinner retoriken helt från svenska läroverk. 
Lärartjänster vid skolor och universitet dras in, läroböcker i retorik blir mer sällsynta 
(Johannsson 2005).  

Idag har intresset för retorik och muntlig framställning förnyats och det är kopplat till 
samhällets behov (Hellspong 1992).  

 

                                              
1 En fullständig lista av de 14 övningarna finns att hitta i Anders Erikssons Retoriska övningar. 
Afthonios’ progymnasmata i vilken han översätter Afthonios övningsprogram samt kommenterar varje 
presenterad övning.  
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2.3 Muntlig framställning utifrån samhällsperspektiv 
 
Detta avsnitt visar hur muntlig framställning används i dagens samhälle. 
 
Som medel att övertyga andra har talarkonsten en avgörande betydelse för människan i 
samhällslivet. Vi lever i ett massmediesamhälle och de nya spridningsvägarna för 
offentlig kommunikation ”skapar enastående möjligheter för talarkonsten, i 
uppfostrande, säljande eller förkunnande syfte” (Hellspong 1992 s. 29). 
Reklammeddelanden och politiska uttalanden och nyhetstexter är utformade efter 
medvetna retoriska mönster (Hägg 1998).  
 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har satt kommunikativ kompetens 
som en av åtta så kallade nyckelkompetenser som alla medborgare i unionen bör 
utveckla.  

Kommunikation på modersmålet är förmågan att i både tal och skrift uttrycka och 
tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter samt språklig interaktion i lämplig 
och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang – 
utbildning, arbete, hem och fritid (EUO 2006).  

 
Anne Palmér (2010) menar att kommunikativ kompetens inte enbart handlar om 
färdigheter utan också om kunskaper och attityder och att den muntliga 
kommunikationen är det äldsta och främsta verktyg inom demokratin. En förutsättning 
för att kunna delta i de demokratiska principerna om att kunna påverka, ta ansvar, vara 
delaktig, bli lyssnad på, kunna uttrycka sina åsikter är att detta tillvaratas i skolan 
genom fungerande samtal  
  
Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 
förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Det är skolans ansvar att varje elev 
som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program har förutsättningar för att 
delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv (Lpo 94). 
 
Jers menar att demokratiuppdraget i den svenska skolan kan komma i skymundan om 
kommunikationssituationen, undervisningen, framhäver enskilda individer och för stor 
fokus läggs på den enskilda eleven som talare när man arbetar med muntlig 
framställning.   
 

Den grundtanke som finns i svensk skola om att fostra demokratiska medborgare 
som vågar, vill och kan delta i kommunikativa situationer har stor förutsättning att 
bli verklig om lika mycket tid läggs på talare, lyssnare och innehåll i muntlig 
framställning (Jers 2010 s. 269).  

 
Retorikämnet har som målsättning att integrera färdighetsträning med innehåll för att 
fostra självständiga kritiskt tänkande individer som har förmågan att göra sin röst hörd. 
I det amerikanska samhället sker detta genom att flera företrädare för ämnesorådet 
Rhetoric-Composition på senare år har kommit att återupptäcka den klassiska 
retorikens betydelse (Eriksson 2002).  
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2.3.1 Muntlig framställning utifrån amerikanskt samhällsperspektiv 
Under 1800- och 1900-talet växte intresset för de muntliga uttrycksformerna olika 
mycket i länderna. I Tyskland, Frankrike och England uppmärksammades betydelsen 
av talträning men ofta som delmoment i modersmålsundervisningen eller i form av 
specialkurser på akademisk nivå. Det är i USA som den muntliga framställningen, 
”Speech”, når sin ställning som särskilt studieämne. När Harvard College stiftades 
1636 var Speech på schemat och vid mitten på 1700-talet blev det obligatoriskt för alla 
studenter vid Harvard och Princeton att ta kurser i ”public speaking” (Holmberg 1973). 
På alla universitet och college idag är kursen First Year Composition obligatorisk och 
innehåller muntlig och skriftlig färdighetsträning (Eriksson 2002).  
Debattklubbar vid skolor och universitet, pläderingsövningar i advokatutbildningen 
och studiet av nyare och äldre förebilder har i anglosaxiska länder hållit talandets konst 
levande och njutbar på ett sätt som saknar motsvarighet i Sverige (Hägg 1998).  

 

2.3.2 Tidigare forskning kring skillnader mellan amerikanska och 
svenska elevers förmåga i muntlig framställning 

I artikeln ”Comparison of Communication Apprehension Across Cultures: American 
and Swedish Children” redogör Arden Watson för en undersökning, utförd 
tillsammans med Eula Monroe och Hans Atterström, kring amerikanska och svenska 
elevers inställning till muntlig framställning. Studien visar att det finns skillnader på 
svenska och amerikanska elevers inställning till muntlig framställning och att svenska 
elever är mer ängsliga inför muntlig framställningar. Vidare redovisas en skillnad 
mellan ålder där äldre svenska elever visar en större ängslighet än yngre amerikanska 
elever. ”Swedish subjects were more apprehensive than American subjects” ( Watson 
1989 s. 67).  
Hon menar att detta kan bero på skillnaderna mellan det amerikanska och svenska 
samhället där det svenska samhället skulle vara mer kontrollerat än det amerikanska 
samhället (a. a.).  Hans Atterström menar att svenska elever inte är lika vana att 
kommunicera som amerikanska elever och att ängligheten ligger i bristen av praktiska 
moment istället för i känslan själv.  

Regarding the differences in apprehensive levels I may say that the Swedish 
children are not used to communicate so openly as the American children do – 
especially at school. The Swedish students are probably because of lack of practice 
more uncertain than afraid in oral communication (a. a. s. 70). 

I sin studie Muntlig framställning – övningar och arbetsmetoder som en amerikansk 
skola använder för att förbättra elevers muntliga framställning (2003) redogör Mikael 
Holmström, Henrik Lindmark och Mikael Rönnberg över tydliga skillnader mellan 
svenska och amerikanska elevers vilja att tala. De menar att de amerikanska eleverna 
var mer frispråkiga och att diskussionerna var mer livliga. I sin undersökning i ämnena 
Performance, Council och Speech framkom flertalet övningar och arbetsmetoder som 
anses ha potential att adapteras in i den svenska skolan. 
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2.4 Muntlig framställning utifrån elevperspektiv  
Det är svårt att definiera muntlig framställning utifrån elevperspektiv utan att klargöra 
lärarens roll. Inledningsvis kommer således lärarens roll kring muntlig framställning 
att definieras. Sedan följer tidigare forskning kring elevers attityder och tankar kring 
muntlig framställning.  

2.4.1 Lärarens roll 
Det är naturligt att retoriken tilldelar i utbildningen vad som i dag kallas muntlig 
framställning en viktig plats i utbildningen. I läroplanen betonas vikten av att elever 
tränas i muntlig framställning och att de får många tillfällen att tala i alla skolans 
ämne. En bidragande orsak till försummelser i skolans talarträning kan bero på att 
undervisning i muntlig framställning inte är ett obligatoriskt moment i alla lärares egen 
utbildning (Hellspong 1992).  

Därför är det inte överraskande att många lärare står handfallna när de ska 
instruera sina elever i talarkonsten. De har ju inte själva fått någon systematisk 
träning i den och är alltså okunniga om praktiska metoder och teoretiska modeller 
som kan vara till hjälp när man övar tal (a. a. s. 42).  

Läraren ska stärka varje elevs självförtroende och organisera sitt arbete så att alla 
elever får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Alla ämnen har gemensamt 
ansvar för att eleven utvecklar sitt språk och sin kommunikationsförmåga och är 
således inte kopplat till ett specifikt ämne (Lpo 94).   
 
Grunden för en tillåtande klassrumsmiljö är tillit. Att skapa en miljö i vilken eleverna 
både vågar och vill diskutera det som sker i klassrummet utifrån sig själva och sina 
upplevelser kring muntlig framställning får positiva konsekvenser när eleverna bygger 
och etablerar ethos (Jers 2010).  
 
Enligt Vygotskij sker lärande när en individ i samarbete med andra stäcker sig utanför 
sin zon, d.v.s. utför handlingar som går utanför vad han eller hon har kunnat tidigare. I 
en sådan process är stöttning av andra, av exempelvis läraren, avgörande genom 
exempelvis uppmuntran och bekräftelse (Lindqvist 1999). Uppmuntran och bekräftelse 
faller inom kategorin responsbegrepp. Närliggande begrepp är positiv kritik, 
konstruktiv kritik och feedback. Läraren har ett stort ansvar att formulera sig på ett 
skonsamt sätt till elever i den utsatta positionen som muntlig framställning kan utgöra 
(Jers 2010).   

 

2.4.2 Tidigare forskning kring muntlig framställning utifrån elev, 
lärare och undervisning  

I sin doktorsavhandling Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och 
läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 
svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 har Edmund Knutas undersökt fyra 
gymnasielärares svenskundervisning genom kvalitativa intervjuer och observationer 
som följts av fler intervjuer. Det gemensamma för de lärare som studien omfattar är att 
de anser sig vara lyhörda för eleverna och försöker förstå deras situation och att 
arbetsklimatet i klassrummet och relationen till eleverna beskrivs som gott. Vikten av 
personlighetsutveckling hos eleverna nämns av samtliga där den kommunikativa 
kompetensen anses viktig för att kunna delta i framtidens samhälle och kunna ta del i 
den demokratiska processen.  
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Personlighetsutveckling innebär en muntlig och skriftlig kommunikativ kompetens 
och att eleverna skall kunna känna trygghet och gemenskap i det framtida 
samhället. /…/ [ett] argument för att läsa svenska på gymnasiet är att det skall 
bidra till att eleverna tillägnar sig ett förhållningssätt och en kompetens för att 
möta framtiden som demokratiska medborgare (Knutas s. 279).  

Vidare redogör Knutas att det finns en stark redovisningskultur hos samtliga fyra 
lärare och betoningen på muntliga presentationen är framträdande såsom muntliga 
redovisningar, diskussioner och litteraturseminarier. Däremot presenteras inga resultat 
kring hur lärarna arbetar med att utveckla elevers förmåga i muntlig framställning.  
Cecilia Olsson Jers presenterar i sin doktorsavhandling Klassrummet som muntlig 
arena. Att bygga och etablera ethos en studie kring muntlig framställning. 
Undersökningen genomfördes i årskurs 1 på gymnasiet med motiveringen att läraren 
och eleverna inledningsvis på terminen är okända för varandra. Klassen bestod av 29 
elever på det samhällsvetenskapliga programmet och klassen följdes under ett läsår. 
Studien innefattade fältanteckningar, observation, intervjuer, diktafoninspelning, 
videoinspelning och skriftligt material.  

Elever ställs ofta inför muntliga övningar direkt när de börjar gymnasiet där fokus 
läggs på att eleverna ska våga tala inför varandra. Detta är enligt Jers meningslöst då 
eleverna redan vet att de kommer att ställas inför en sådan situation och att de bär med 
sig en kommunikativ kompetens från grundskolan. Jers menar att denna kompetens 
inte tas tillvara av skolan (Jers 2010).  

När ungdomar börjar gymnasiet är det ingen nyhet för dem att de kan känna oro 
inför nya situationer och de bär i allmänhet med sig en kommunikativ kompetens 
som de förvärvat både i grundskolan och på fritiden. De ser på sitt ethos med 
självkännedom och gymnasieskolan som institution tar inte vara på den 
självkännedomen (a. a. s. 266).  

I sin studie menar Jers vidare att vid muntlig framställning läggs den största fokusen 
på talaren och lyssnarens roll måste framhävas mer. Hon menar att eleverna skiljer de 
två rollerna helt åt i sitt sätt att se en muntlig framställning. Eleverna ser sig själva som 
relativt goda talare som önskar bli bättre men har svårare att definiera sin roll som 
lyssnare. I undersökningen framkommer att eleverna är rätt ointresserade av andras 
framställningar.  

När de [eleverna] talar om sig själva som lyssnare blir de vagare i sina 
formuleringar och säger snarare att de är rätt ointresserade av vad som framförs vid 
katedern /…/  I klassrummet som muntlig arena är det viktigt att inte strålkastaren 
finns på antingen talaren eller lyssnaren. Strålkastaren måste vara på både talaren 
och lyssnaren (a. a s. 268). 

Elever missbedömer i hög grad sina klasskamraters funktion som publik. De flesta av 
eleverna tror sig tala till läraren i första hand. Vidare framkommer i studien att elever 
inte vill ha muntlig framställning snabbt ”överstökat” utan efterfrågar istället mer 
feedback och respons från lärarna. Eleverna menar också att den oro, eller talängslan, 
som läroböcker och lärare pratar om är inget unikt utan delas av alla elever och därför 
är det heller inget som hindrar dem från att genomföra en muntlig framställning.  

[Eleverna] efterfrågar däremot mer respons på de framställningar som genomförs. 
Eleverna säger sig mena att den oro som kan uppstå i samband med muntlig 
framställning är något som alla känner och därför är den inget som behöver hindra 
dem från att delta i kommunikativa situationer (a. a. s. 188).  

Vidare menar Jers att förutom talaren och lyssnaren är innehållet väsentligt i 
utveckling av elevernas förmåga i muntlig framställning och att eleverna efterfrågar 
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relevant innehåll. För att bygga upp elevernas karaktärer i muntlig framställning krävs 
en mer konkret koppling mellan talare, lyssnare och innehållet (a. a).   
Anne Palmér (2009) redogör i FUMS rapporten Svenska i utveckling. Tankar om tal – 
lärares och elevers syn på muntlig framställning i undervisning och bedömning för att 
talträning kan delas in i två kategorier samtal/kunskapsredovisning och förberett tal. 
Hon har i studien intervjuat 10 elever och 5 lärare, från 5 olika skolor.  
Resultatet visar viss medvetenhet hos lärarna om strategier för att motverka talängslan. 
Tre av lärarna låter eleverna genomföra dramaövningar eller lekfullare övningar i 
början av kursen men studien visar även att när eleverna inte vågar tala inför andra blir 
lösningen att föredraget enbart framförs inför läraren (a. a).   
I studien framkommer en skillnad i syn på betygssättning i muntlig framställning, både 
mellan lärarna och mellan lärare och elev. Tre av lärarna anser att muntlig förmåga är 
lika viktig som skriftlig när betyget sätts. En lärare lägger fokus främst på elevernas 
skriftliga kompetens men vill i framtiden öka betydelsen av talet och den sista läraren 
avviker helt i uppfattning då hon menar att muntlig förmåga är något annat än språklig 
kompetens och att det därför är elevernas skriftliga prestationer som bör ligga till 
grund för betyget. Eleverna vet bara i vissa fall hur lärarna resonerar och en del av 
eleverna tror att det är främst skrivförmågan som värderas (a. a).  
Undersökningen visar att eleverna från samhällsvetenskapliga programmet är 
intresserade av muntlig framställning och önskar mer respons från läraren men lärarna 
själva påpekar att detta är tidskrävande (a. a).  

Vidare uppger ingen av lärarna att hon medvetet satsar på att ge eleverna kunskaper 
om talets tekniker och strategier. Eleverna poängterar vikten av åhörarnas intresse och 
ett positivt socialt klimat. Det upplevs mer utrymme för muntlig aktivitet i årskurs 3 
och detta har att göra med att eleverna känner varandra och man är tryggare i gruppen. 
Muntliga framställningar uppskattas överlag av eleverna då en förklaring är att de 
känns lättsammare än skriftliga prov (a. a).  
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevens inställning till muntlig 
framställning på studieförberedande program. Genom att fokusera på elevperspektivet 
och genomföra en undersökning i elevgrupper är förhoppningen att få en ökad insikt i 
elevernas syn på muntlig framställning. Vidare är syftet med denna studie att utmana 
föreställningen om elevers motvilja till muntlig framställning.  

 
Utifrån syftet har 5 frågeställningar framkommit: 

• Vilka associationer och känslor väcker begreppet muntlig framställning hos 
eleven?   

• Vilken syn har eleven på sin självkänsla och sitt självförtroende kopplat till 
muntlig framställning?   

• Vilken syn har eleven på sig själv som talare och lyssnare och på muntlig 
framställning i klassrummet? 

• Vilken syn har eleven på den vedertagna uppfattningen att amerikaner skulle 
vara bättre i muntlig framställning än svenskar?  

• Hur ser eleven på framtiden för muntlig framställning i skolan och finns 
intresse hos eleven för att ta steget vidare i muntlig framställning genom att 
ingå i ett debattlag?  
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4 METOD 
Här beskrivs hur undersökning har gått till, vilka villkor som varit gällande för 
undersökningen, vilken grupp som använts samt hur datamaterialet bearbetats.  Vidare 
tas etiska överväganden upp och vilken validitet och reliabilitet undersökningen har.  
Denna studie vill undersöka elevernas inställning till muntlig framställning under 
gymnasieutbildningen. Undersökningen som kommer att användas är enkät och 
intervju. Följaktligen blir den kvantitativa metoden, i vilken siffror är det centrala, och 
den kvalitativa metoden, i vilken orden står i centrum, de metoder som kommer att 
tillämpas (Carlström & Hagman 1992).  

En kvantitativ metod innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i teori- 
och problemformuleringsfasen och en i kvalitativ metod är det primära syftet djupare 
förståelse av det problemkomplex man studerar (Holme & Solvang 1991). Denna 
studie har valt att kombinera de två metoderna för att få dels ett mätbart kvantitativt 
resultat och genom kvalitativ metod en fördjupad förståelse inom de olika 
frågeställningarna för att tillsammans skapa en helhet av sammanhanget.  

 

4.1.1 Enkätstudie 
Ju mer strukturerad en fråga är, desto lättare är det att analysera den (Bell 1995). En 
strukturerad fråga är vidare lättare att besvara. Enkäten utformades till elever i årskurs 
1-3 på gymnasiet. Svarsalternativen fanns i skalsteg i en så kallad ordinalskala där 
värdena går att rangordna från högsta till lägsta. Valet av ordinalskala berodde på att 
det var känslor och inställningar som skulle mätas. Enkäten innehöll även öppna svar 
och plats för kommentar, för att ge eleverna en möjlighet att fördjupa sitt svar.  
Enkätundersökningarna genomfördes i sex klasser och i början av lektionen. 
Undersökningen genomfördes samtidigt i alla klasser, vilket betyder att jag kunde 
närvara i en klass. Skriftliga instruktioner gavs till de övriga lärarna att läsas upp högt 
inför undersökningen. I instruktionen framkom att det var en frivillig, anonym 
enkätundersökning samt syftet med studien. Bortfall fanns i varje klass på grund av 
sjukdom, resa eller annan orsak av frånvaro. Totalt deltog 96 elever i undersökningen.  

 

4.1.2 Intervjuguide 
Undersökningen bestod av en styrd intervju med öppna frågor, där svaren inte kunde 
besvaras med ja eller nej utan istället krävde mer utförliga funderingar från den 
intervjuade. Frågorna i intervjuguiden delades in i olika kategorier för att få mer 
struktur på intervjun. Eleverna hade tillgång till frågorna skriftligt under intervjun för 
att skapa extra tydlighet.  

Genom att använda sig av personer som har rikligt med kunskap om de företeelser som 
undersöks, kan informationsinnehållet ökas (Holme & Solvang 1991). En elev går sitt 
sista år och har således gått både Svenska A-, B- och C-kurs. En elev avslutar sitt 
andra år på gymnasiet och har därför avslutat Svenska A och ska avsluta Svenska B 
denna termin. Denna elev läser svenska som andraspråk.  
Intervjuerna genomfördes enskilt i ett avskilt grupprum och ingen bandspelare 
användes. En inspelning kan misslyckas rent tekniskt och som en följd utelämna 
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information (Palmér 2009) Vidare kan vid bandinspelning fokus vara mer på tekniken 
än på den intervjuade (a. a.). Under intervjuerna antecknades svaren under samtalet. 
Efter intervjun skrevs materialet ned och skickades till eleverna för ett godkännande 
före användning. Inga ändringar gjordes.  
 

4.2 Undersökningsgrupp  
Undersökningen genomfördes i en gymnasieskola i årskurs 1, 2 och 3. Programmen på 
skolan är studieförberedande och inriktningarna är ekonomiprogrammet, 
samhällsprogrammet och naturvetenskapliga programmet. Inom ekonomi- och 
samhällsprogrammen läser eleverna Svenska A, B och C i fullständigt studieprogram. 
Inom det naturvetenskapliga programmet ingår Svenska A och B. C finns tillgänglig 
som ett individuellt val för eleverna på natur. Retorik, 50-poäng finns som individuellt 
val för samtliga elever. Alla tre inriktningar och årskurser på skolan finns 
representerade i urvalet. I enkätundersökningen deltog 96 elever med 43 elever i 
årskurs 1, 30 elever i årskurs 2 och 23 elever i årskurs 3.   
Då skolan är min arbetsplats vet eleverna vem jag är och jag redogjorde för syftet med 
undersökningen och att det var en anonym undersökning i vilken de själv fick välja om 
de ville delta eller inte. Inför intervjuerna tillfrågades en mindre grupp elever, 10 
stycken, som ej genomfört enkätundersökningen på grund av frånvaro, om de var 
villiga att låta sig intervjuas kring begreppet muntlig framställning och sina attityder 
kring detta. Två elever anmälde sitt intresse, en elev i årskurs 3 från 
samhällsprogrammet och en elev i årskurs 2 från ekonomiprogrammet som har läst 
svenska som andraspråk i A- och B-kurs. Jag har inte undervisat någon av dem i 
svenska eller retorik men har varit deras lärare i en annan kurs.   
 
Att välja min arbetsplats var ett enkelt beslut då studien kan indikera vilka 
förändringar och förbättringar som kan göras inom undervisningen av muntlig 
framställning på min skola för våra elever. 
 

4.3 Metoddiskussion   
Intervjuernas tillförlitlighet påverkas av de förhållanden som råder under 
genomförandet. Intervjuerna genomfördes på en studiedag två dagar före lov, vilket 
gjorde att eleverna avsatte sin fritid till intervjuerna. Att inte använda en bandspelare 
kan påverka tillförlitligheten av intervjuerna som resultatkällor. Intervjuerna skrevs ut 
mycket snart efter själva genomförandet för att försäkra att ingen information kunde gå 
förlorad. Vidare fick eleverna godkänna det nedskrivna materialet före eventuell 
redovisning av resultat.  
Undersökningens fokus låg i första hand på enkätundersökningen för att få så många 
elever som möjligt att kunna delta. Intervjuerna är menade för att fördjupa 
diskussionen och för att komplettera enkätundersökningen.  

I enkätundersökningen kan det utläsas att eleverna i påståendet ”Amerikanska elever är 
bättre på muntlig framställning än svenska elever” önskat ytterligare ett 
svarsalternativ. För att visa på rätt statistik har ”vet ej” införts som ett svarsalternativ i 
diagrammet för att visa på rätt resultat, även om detta ej finns med i bilaga 1. Att ”vet 
ej” ej fanns med som svarsalternativ från början förklaras med tanken att tvinga 
svararen till att välja och därmed få ett mer konkret resultat.  
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4.4 Etisk aspekt av undersökningen 
För att samhället och individer ska utvecklas är forskning både viktigt och nödvändigt. 
I forskning är det av stor vikt att den håller hög kvalitet och att vissa krav ställs på 
forskaren. I rapporten ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning”, publicerad av Vetenskapsrådet (2002), presenteras 
fyra huvudregler som måste uppfyllas när det gäller all forskning.  
 
Informationskravet 
Informationskravet är den första regeln gällande forskningsetik. ”Forskaren skall 
informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 
och vilka villkor som gäller för deras deltagande” (a. a. s. 7). Eleverna har informerats 
om syftet med undersökningen och hur materialet ska användas.  
 
Samtyckekravet 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 
I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare” (a. a. s. 9). 
Eleverna fick en förfrågan om de ville vara med i undersökningen och därmed ge sitt 
samtycke till undersökningen. Eftersom alla elever är över 15 år så behövdes ej 
samtycke från vårdnadshavaren.  
 
Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem” (a. a. s. 12). Den genomförda enkätundersökningen har 
behandlats konfidentiellt för att värna om integriteten hos eleverna och den har således 
varit anonym. Även anteckningar från intervjun har behandlats konfidentiellt. I studier 
om variationer i inställningar är individernas enskilda identitet av mindre vikt och i 
sådana situationer kan forskaren utlova anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). Det är 
bara jag som har haft tillgång till enkäterna och anteckningarna av intervjuerna och vid 
studiens avslut kommer allt material att förstöras.  
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet handlar om hur materialet och resultatet ska användas. Uppgifter 
insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (a. a.). Här 
har eleverna informerats om att svaren endast kommer att användas av mig i denna 
studie.  
 

4.5 Databearbetning 
När enkätundersökningarna var genomförda sammanfördes materialet på datorn i 
tabeller för att därefter kunna delas in i olika kategorier och slutligen presenteras i 
diagram. Under intervjuerna antecknades svaren i block och därefter fördes underlaget 
över till datorn. Materialet skickades sedan till respektive intervjuperson för ett 
godkännande. Inga ändringar gjordes. Resultatet delades in i kategorier som 
överensstämde med studiens frågeställningar och allt resultat sammanställdes slutligen 
i denna studie.  
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4.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om undersökningen verkligen mätt de saker som man från början 
avsett; att frågorna är validerade till syftet. Reliabilitet handlar om hur 
forskningsresultatet är tillförlitligt (Ejlertsson 2005). Validiteten i denna studie anser 
jag vara relativt hög då både enkäten och intervjuguiden baserades på syfte och 
frågeställningar. Jag har undersökt det som jag från början hade tänkt, dock har val av 
undersökningsgrupp förändrats under studiens allra första fas, före formulering av 
enkät och intervjuguide. Från allra första början av studien avsågs att genomföra en 
enkätundersökning bland elever och intervjua lärare men fokus lades senare på att bara 
innefatta elever för att det perspektivet ofta kommer i skymundan i tidigare 
undersökningar då ofta lärare får stå i centrum för studier.  
 
Efter genomförd enkätundersökning fanns utrymme för att även inkludera intervjuer 
av elever för att få en ökad förståelse och helhet av problemkomplexet kring muntlig 
framställning men som innebar pressat tidsutrymme. Validiteten får dock anses hög då 
frågeställningarna från början har varit kopplade till syftet med studien. Formuleringen 
av frågorna har ändrats under processens gång men kärnan i frågorna har hela tiden 
förblivit densamma.  
 
Att det finns fem stycken frågeställningar kan uppfattas som spretigt och därmed sänka 
validiteten. I Jers undersökning har hon en frågeställning men väljer sedan att dela in 
ytterligare frågor i fyra kluster med tre till fem frågor i varje. De fem fråge-
ställningarna i denna studie kompletterar varandra för att tillsammans bilda en helhet 
och därmed får validiteten räknas som relativt hög.  
 
Genom att både använda kvalitativ och kvantitativ metod genom intervju och enkät 
anser jag att reliabiliteten kan räknas som hög då det blir både det korta svaret och det 
långa svaret som får utrymme i undersökningen och då ett större antal elever har 
deltagit i undersökningen.  
 
Reliabiliteten kunde höjts ytterligare om jag hade närvarat vid samtliga gruppers 
genomförande av enkätundersökningen för att förhindra eventuella kommunikations-
problem mellan mig som frågeställare och den utfrågade eleven. Här exempelvis för 
att säkerställa att inga elever ställer sig frågande till vad begreppet debattlag innebär.   
 
Vidare skulle fler intervjupersoner kunna höja reliabiliteten ytterligare. Samtidigt är 
intervjupersonerna tänkt som komplement till enkätundersökningen och jag tycker 
således att två räcker i detta fall. Poängteras kan också att  Knutas i sin doktors-
avhandling väljer att intervjua endast 4 lärare. Eftersom det finns 96 elever som deltar i 
enkätundersökningen i denna studie så får två intervjuade elever räknas som tillräckligt 
för att få en större uppfattning kring elevers tankar om muntlig framställning.  
 
Möjligen kunde en inspelning av intervjuerna höjt reliabiliteten. Att använda en 
bandspelare kan samtidigt leda till att den intervjuade känner sig hämmad och inte 
vågar ge all information (Carlström & Hagman 1992). Jag anser således att 
reliabiliteten i denna studie får anses vara hög då intervjuerna har förts i form av 
samtal utifrån en intervjuguide och en strävan att få samtalen så naturliga som möjligt. 
Att de intervjuade och jag känner varandra bidrog till en bekant och trygg miljö där 
öppenhjärtiga samtal var möjligt. Vidare har materialet bearbetats snabbt och godkänts 
av eleverna före användning, vilket höjer reliabiliteten.  
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5 RESULTAT 
 

I resultatet redovisas vad som framkommit genom den genomförda 
enkätundersökningen och de genomförda intervjuerna. I resultatet av 
enkätundersökningen redovisas Elevens syn på sig själv som talare och Elevens syn på 
vikten av självkänsla och självförtroende kopplat till muntlig framställning årskursvis 
och i stapeldiagram för att tydliggöra skillnaden mot övriga liggande stapeldiagram.  
Valet av denna uppdelning har att göra med eventuell inverkan åldern kan ha i 
förhållandet till hur långt eleven har kommit i sin utveckling och säkerhet som talare. 
För studien är det således intressant att se detta uppdelat på årskurserna. De liggande 
stapeldiagrammen redovisar den totala elevgruppen och därmed blandade årskurser.  
I intervjuerna benämns eleverna som A och B. Elev A är en elev i årskurs 3 och Elev B 
är en elev i årskurs 2. Intervjuerna ska fungera som en fördjupning i respektive fråga 
och redovisas således efter varje enkätresultat. I avsnitt 5.3 redovisas elevens syn på 
muntliga framställning i klassrummet i intervjun då inga frågor i enkäten är kopplade 
direkt till klassrummet.  

 
 

5.1 Elevens associationer och känslor kring muntlig 
framställning 

 

Associationer - enkät 
Den första frågan på enkäten handlar om elevens association till muntlig framställning. 
Det är en öppen fråga och det finns således inga klara svarsalternativ. Svaren har delats 
in i fem kategorier: positiva tankar, negativa tankar, förklaring, betyg och innehåll och 
redovisas i tabellen nedan.  
Det skiljer sig inte åt mellan de olika årskurserna utan samtliga kategorier är 
representerade i de olika stadierna. Flest svar hamnar under positiva och negativa 
tankar då många av ovanstående ord och fraser upprepas. En elev väljer att inte skriva 
ett ord utan ritar en ledsen gubbe. En del elever skriver ordet ”ångest”. Andra peppar 
sig själv att köra på trots nervositet. Vanligast kan frasen ”ok” utläsas, vilken väljs att 
redovisas i kategorin positiva tankar då ordet tenderar att luta mer åt ett positivt håll än 
negativt.  

Några elever ser muntlig framställning som ett roligare alternativ än skriftlig 
redovisning och en del anser att det är lättare att nå ett högt betyg i muntlig 
framställning. Hos flera elever väcks frågor kring innehållet när det ska vara muntlig 
framställning och undran är huruvida de själva får välja eller om det är läraren som ska 
tala om vad den muntliga framställningen ska handla om.  
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Positiva 
tankar  

Negativa 
tankar 

Förklaring Betyg Innehåll 

Kul, roligt, åh så 
trevligt, fan vad 
kul! Kul, men 
pirrigt! Skoj! 
Jippi! 

 

Usch, jag vill 
inte, hemskt, 
jobbigt, oh 
no! tråkigt  
 

En annan 
formulering för 
muntlig 
redovisning 
 

Lätt 
MVG 
 

Jag undrar 
hur jag ska 
lägga upp det 

 

Kreativt, 
intressant, skönt 
 

Ledsen gubbe 

Jag hatar det. 

Nervöst Svårt. Hoppas att 
det inte är 
mer än 5 
minuter. 
 

Okej. Ok, då kör 
vi. Go for it, det 
här fixar jag! 

 

Hur ska jag 
lyckas 
undvika ännu 
en 
redovisning?  

 

Att man ska 
förmedla något 
till klassen. 

 

Bättre än 
uppsats.  

Jag hoppas 
jag får prata 
om något 
roligt! 

Gött, det är jag 
bra på! 

Inte jag först, 
pinsamt 
 

Redovisning Roligare 
än prov. 

Kul, om jag 
får välja 
ämne själv 

 

Ok, bra, inte så 
mycket att skriva 

 

Fan, Oh, shit! 
Helvete! 

 

Något vad det 
gäller att prata. 

Jag som 
redan har 
så 
mycket 
att göra. 
 

Hm, undrar 
om vad?  

Utmärkt!  Ångest Utmaning Måste bli 
bra. 

 

 

Hoppas att allt går 
bra 

 

Måste jag?    
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Associationer - intervju 
Elev A menar att muntlig framställning är något förberett som man har skapat själv 
och väljer att visa för andra, ”det är inte när jag spontant står inför klassen och pratar”. 
Elev B menar att muntlig framställning är att hålla ett tal eller en redovisning. Att vara 
bra på muntlig framställning innebär att man kan hålla talet på ett intressant sätt och ge 
förklaringar på exempelvis ett begrepp.  

Elev A associerar glädje och intelligens till muntlig framställning men menar att det 
för övriga elever oftast förknippas med obehag och rädsla.  

Andra skulle säga rädsla tror jag. Men för mig är det en chans att synas och att få 
presentera. Det finns inget annat sätt att uttrycka sig på som kan mäta sig med 
muntlig framställning om den är bra. Det är tilldragande (Elev A). 

Elev B associerar nervositet till muntlig framställning och många frågor som uppstår: 
”Gud, vad ska vi prata om? Är det på engelska eller svenska? Är det ett roligt ämne? 
Vad handlar det om?”  
 

Känslor – enkät  
I enkäten fick eleverna även svara på vilka känslor som muntlig framställning 
frambringar. Jag har valt att redovisa rädsla och glädje respektive nervositet och lugn 
ihop. Detta för att begreppen är sina motsatser.  

I diagrammet kan utläsas att 37 % av eleverna känner en stor glädje och 39,5 % känner 
en liten glädje när de håller en muntlig framställning. Vidare anser 4 % att muntlig 
framställning frambringar väldigt stor glädje. 20 % av eleverna känner ingen glädje 
alls när det handlar om muntlig framställning. 58 % av de tillfrågade eleverna känner 
en liten rädsla vid muntlig framställning och 8 % anser att denna rädsla är väldigt stor. 
19 % av eleverna känner ingen rädsla alls.  

Vid en muntlig framställning känner jag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Väldigt stor

Stor

Liten

Obefintlig

Rädsla

Glädje

 
 
Nervositet framkom även under elevernas associationer till muntlig framställning. I 
tabellen nedan kan avläsas att 49 % av eleverna känner stor nervositet vid muntlig 
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framställning och 16 % upplever denna nervositet väldigt stor. 58 % känner en liten 
nervositet och 2 % känner ingen alls.  

Vid en muntlig framställning känner jag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Väldig/t stor/t/

Stor/t/

Liten/Litet

Obefintlig/t

Lugn

Nervositet

 
Känslor – intervju  
Hos Elev A frambringar muntlig framställning pirrighet och nervositet men även 
glädje och en känsla av att bli taggad. Det är viktigt för eleven att göra ett bra jobb så 
det finns även en känsla av utmaning. ”Känslan av att sträva att utvecklas. Ett driv. 
Efteråt kommer känslan av lättnad. Att bli nervös hör till. Annars är man onormal” 
menar Elev A. Vidare beskriver Elev A att rösten förändras under muntlig 
framställning men att mängden av nervositet är starkt förknippat med val av ämne.  

När jag blir nervös blir jag blir röd som en tomat och rösten förändras. Om jag 
pratar om något som jag tycker är roligt då blir det en annan känsla. Då blir det 
mer glädje och man känner sig stolt när det blir lysande (Elev A).  

Hos Elev B frambringar muntlig framställning negativa känslor, som ”oh nej!”. Elev B 
tycker att det har blivit bättre och att det ibland kan innebära positiva känslor som 
glädje. Men för Elev B är känslan starkt kopplad till innehåll.  

[Jag tycker inte om det]. Fast det har blivit bättre. Efter kursen American Studies 
kan jag känna att ett tal gör mig nervös och är en utmaning men samtidigt känna 
glädje. Nu kan jag tycka att det är roligt också. Om det inte är för många ramar 
utan jag får välja innehåll själv och får skapa det själv. Då är det roligt (Elev B).   

Elev B förklarar att känslan av nervositet skapar en varm känsla och Elev B blir lite 
skakig och menar att ”det är så viktigt att man får guidning av lärarna här, hur man ska 
stå, kroppsspråk och så vidare, då försvinner nervositeten”.  

Elev A tycker om att hålla muntliga framställningar och tycker att det är kul och roligt 
OM det handlar om något som intresserar. Innehållet spelar stor roll och jämför valet 
av innehåll till artistens relation till sin låt om Elev A har skrivit den eller ej.  

Ta ett exempel som med artister, det finns artister som bara får en låt tilldelad att 
sjunga och sedan finns det artister som gör sitt eget material. Skillnaden är att den 
första gruppen bara levererar en låt utan känsla och den andra gruppen har sitt 
material med känslor och stolthet. När man framför ett eget tal som man har skrivit 
själv med ett självvalt material så blir det så mycket viktigare. Överlag tycker jag 
att det är roligt med muntliga framställningar. Att få kontakt med publiken, det är 
det bästa (Elev A). 
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För Elev B är innehållet väsentligt eftersom det bidrar till om det är roligt eller tråkigt  
med muntlig framställning och om det är något som Elev B själv har fått skapa. Är det 
enbart fakta, som många gånger är det väsentliga i redovisningarna, anser Elev B att 
det blir både tråkigt för lyssnaren och talaren.  
 

5.2 Elevens syn på självkänsla och självförtroende kopplat till 
muntlig framställning 

 
Självkänsla och självförtroende – enkät  
I årskurs 3 visar resultatet samma procentsatser i frågorna kring självkänsla och 
självförtroende i kategorierna ”väldigt stor” och ”stor”. I de två övriga kategorierna är 
det en skillnad på 4 %. Det är 13 % av eleverna i årskurs 3 som inte känner någon 
självsäkerhet. 

 

Självkänslan jag känner när jag ska hålla en 
muntlig framställning är
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I årskurs 2 är det lika stor procentsats, 13 %, som svarat under kategorin ”väldigt stor” 
i självkänsla och självförtroende, 53 % av eleverna i årskurs 2 känner stor självkänsla 
och 60 % känner stor självsäkerhet när de ska hålla en muntlig framställning.  
I årskurs 1 är det 51 % som känner liten självkänsla vid en muntlig framställning och 
42 % som känner en liten självsäkerhet. Det är 9 % som upplever en väldigt stor känsla 
av självkänsla vid muntlig framställning och 7 % som känner en väldigt stor 
självsäkerhet.  
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Självsäkerheten jag känner när jag ska hålla en muntlig 
framställning är
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Självkänsla och självförtroende - intervju 
För Elev A är självkänslan viktig vid muntlig framställning för att skapa den rätta 
känslan och menar att utan självkänslan kan det man vill framföra bli otydligt och 
kännas fel. Ett bra muntligt framförande handlar om att känna sig själv.  

Att känna sig själv; veta vad man vill med ett tal, vad det är man faktiskt säger, 
förmedlar och menar är väldigt viktigt. Utan självkänslan kan det bli väldigt 
oskarpt och helt fel. Det är den starka självkänslan som skapar den rätta känslan i 
ett muntligt framförande (Elev A). 

Elev B menar att ”ha hög självkänsla är viktigt för att kunna känna sig bekväm och för 
att kunna ha kul med det man gör. Om man vet vem man är när man står framför andra 
så blir det en tryggare situation. Och då blir man en bättre talare”.  
Självförtroendet anser Elev A är väsentligt för att ta nästa steg, att våga fullt ut och 
menar att många elever saknar självförtroende inom muntlig framställning. Ett stort 
självförtroende skapar säkerhet och ger talaren en möjlighet att våga prova på något 
nytt och därmed utvecklas.  

Självförtroende är någonting många saknar när det kommer till detta område i 
skolan. Men att ha pondus och den där självsäkerheten är en stor fördel – eftersom 
det kan ge talet eller framförandet extra mycket skärpa och dynamik – 
självförtroende ger säkerhet och frihet: att våga gå lite till, att våga ta för sig, att 
våga prova något nytt, att våga sväva ut (Elev A). 

Elev B anser att ett bra självförtroende är viktigt i alla områden och att alla är duktiga 
på olika saker. Vidare anser Elev B att ett bra självförtroende är svårt att uppnå och 
kopplar ihop det till självkänslan. ”Om man är bekväm i sig själv så bidrar det till att 
man får större självförtroende som talare”. Elev B menar att när det handlar om 
muntlig framställning finns det andra faktorer som spelar in: innehåll, förberedelse, 
övning, engagemang från övriga elever och lärare och om läraren är där och ger stöd.  
 



 26 

5.3 Elevens syn på sig själv som talare och lyssnare och på 
muntlig framställning i klassrummet 

Talare och Lyssnare - Enkät 
I årskurs 1 är det 42 % av eleverna som anser att sin förmåga i muntlig framställning är 
liten vilket skiljer sig från de övriga årskurserna som visar på 23 % i årskurs 2 
respektive 17 % i årskurs 3. I kategorin ”stor förmåga” skiljer sig procentandelen 
mindre. När det gäller kategorin ”väldigt stor” är det eleverna i årskurs 3 som har 
högst andel med 26 %. Av eleverna i årskurs 1 är det 4,7 % som anses sin förmåga 
vara väldigt stor. Inom kategorin ”obefintlig” svarar 0 elever i årskurs 2.  

 

Min förmåga i muntlig framställning är
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64 % av eleverna samtliga årskurser är oftast intresserade när deras klasskamrater 
håller muntliga framställningar. 28 % anser sig vara stöttande och uppmärksamma 
under framställningen och 5 % av eleverna ser sig som ointresserade lyssnare. 

 

När jag lyssnar på andras muntliga framställningar är jag
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Talare och lyssnare – intervju 
Elev A menar att muntliga framställningar underlättar om man tycker om att prata. 
Elev A tycker om att prata, att informera och diskutera. Styrkan som talare har Elev A 
genom att lätt kunna se kopplingen mellan det skriftliga och muntliga. Elev A anser 
dock att nervositeten spelar in och skulle inte kalla sig själv en självsäker talare utan 
benämner sig själv som en öppen talare och förklarar det genom att han spelar en roll 
som talare med element av sitt verkliga ethos.  

Element av nervositet gör att man tvivlar, och det hindrar oss från att vara 
självsäkra. Så jag är inte en självklar självsäker talare. Mina styrkor som talare är 
att jag kan se hur det ska vara i mitt huvud. Jag har lätt att bara komma överens 
muntligt med ett skriftligt tal. Jag tycker om att göra tal lite annorlunda. Det 
viktigaste för mig är att folk ser glädjen i det och jag skulle säga att jag är en öppen 
talare. Jag spelar en roll när jag är talare. Jag är inte mig själv utan blandar in 
element vad jag tycker och vem jag är. Därför är jag en öppen talare (Elev A).  

Elev B anser sig själv inte vara en bekväm talare. ”I alla fall inte om det gäller en 
muntlig framställning på svenska då måste jag hålla koll på grammatik. Engelska går 
mycket bättre, då har jag språket med mig. När det är på svenska blir jag mer osäker”. 
Elev B menar att tiden för förberedelse spelar stor roll hur bekväm man känner sig. 
”Om jag har haft tid på mig att förbereda mig då är jag mer bekväm i min roll som 
talare”. En bra talare är en talare som själv skapat sitt material och känner sig själv mer 
bekväm om Elev B har skapat sitt eget tal. För Elev B finns det tre faktorer som är 
viktiga för en talare: att man tror på det man säger, att man har skapat det själv och att 
man kan leverera det.  

Jag jämför talare som Martin Luther King och dagens Obama. Hur duktig Obama 
än är så tappar man förtroendet lite för honom för att man vet att det inte är han 
själv som har skrivit det. Jag tror, vill tro, att Martin Luther King skrev sina tal 
själv. Min roll som talare blir bättre när jag har skapat något själv, absolut. Jag 
jobbar på att känna mig säkrare när jag ska leverera (Elev B).  

Elev A dras till talare som kan applicera humorn till innehållet, som stand-up. Men 
menar att det även finns många mer traditionella exempel. ”Det låter som en klyscha 
med två ben, men Martin Luther King med I have a dream är fantastiskt. Och när 
Obama håller tal, då vill man lyssna.” För Elev A är goda talare de personer som har 
förmågan att leverera när de blir ombedda och de som har förstått att det är en ära. En 
bra talare är att veta att man har det men inte skryta om det. Elev B har inga direkta 
förebilder som goda talare och menar att det finns många bra talare, både kända och 
okända. Elev B menar att det återigen handlar om innehåll, skapande och om det finns 
känsla i framförandet men poängterar att det inte behöver handla om ett allt för 
formellt språk för att något ska räknas som bra.  

Jag tycker att det går tillbaka till att skapa något själv. Har talaren själv skapat 
något så blir det mer känsla i framförandet. En bra talare kan vara allt från Martin 
Luther King till en elev i företagsekonomin. Vad de har gemensamt är att de är 
bekväma i sin roll. De tar in sin publik, drar in lyssnarna och publiken i sina tal. 
Det behöver inte vara det mest avancerade ordförrådet, mest komplexa innehåll 
utan på lagom nivå, med enkla ord och levererat med känsla (Elev B). 

För Elev A är lyssnaren väldigt viktig och behöver energin från publiken och menar att 
det i relationen talare-lyssnare handlar om ett utbyte i form av energi. Talaren måste få 
energi i form av att känna stöd av lyssnaren för att känna sig säker, självsäker och få 
hjälp i en utsatt och naken situation. Lyssnaren måste få energi i form av att veta att 
dessa 5-minuter av lyssnande inte är i onödan och få uppskattning för sin lyssnarroll i 
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form av uppmärksamhet från talaren genom exempelvis ögonkontakt. För Elev B är 
lyssnaren lika viktig som talaren och menar att det värsta som kan hända som talare är 
när man kollar ut och ser att publiken är uttråkad. ”Då åker självförtroendet ner direkt. 
Som lyssnare är det häftigt att se en god talare. Det blir en drivkraft och en riktig 
’boost’-känsla”.   

  
Klassrummet - intervju 
Elev A skulle bli förvånad om någon sa att de inte har lärt sig något under sina 
gymnasieår när det kommer till muntlig framställning. ”Att prata har aldrig varit ett 
problem för mig, det har snarare varit ett problem att vara tyst. På gymnasiet har jag 
lärt mig att vara tyst och med det menar jag att jag lärt mig att sålla bort det irrelevanta 
för det relevanta”. Vidare menar Elev A att varje situation av muntlig framställning 
bidrar till utveckling av förmågan till att prata inför andra. För Elev A har 
undervisningen i muntlig framställning handlat mycket om sin egen utveckling som 
talare och vägen till självsäkerhet och spontanitet.  
 

I skolan utsätts man hela tiden inför nya situationer: prata inför klassen (första 
gången – hur nervös var jag inte då?), debatter, uppträden, besök på andra skolor. 
För varje situation har jag utvecklats. Jag har blivit mycket mer spontan. Och med 
spontaniteten har det kommit en frihetskänsla. Jag skulle kunna gå upp på en scen 
och bara prata spontant utan förberedelse nu. Och det är frihet (Elev A). 

 
Elev B känner sig mer bekväm i sin roll som talare och att självförtroendet har vuxit 
under gymnasiet och menar att det har med kursen American Studies att göra. ”Jag får 
stöd där och har blivit mer bekväm. Men i övriga kurser, nej”.  

För Elev A är det kurser som retorik, Svenska A-, B-, och C, American Studies och 
estetisk verksamhet som har varit viktiga i sin utveckling i muntlig framställning. Elev 
B har läst svenska som andraspråk i både A- och B-kurs och menar att de inte har haft 
några genomgångar eller arbetat med förberedelser kring muntlig framställning. ”Vi 
har bara redovisat. Jag har inte haft några övningar som är kopplade till muntlig 
framställning alls under gymnasiet”. 

Det som Elev A har saknat under åren är kopplingen till innehållet och bristen på frihet 
och menar att det i alla kurser finns muntlig aktivitet och uppgifter men där ofta 
uppgifterna inte passar till muntlig redovisning, vilket resulterar i försämrad kvalité. 
Enligt Elev A innefattar muntlig framställning för många regler och ramar på 
gymnasiet vilket begränsar friheten.  
 

Jag tycker att det har handlat mer om kvantitet inom muntlig framställning än 
kvalité. Det har fokuserats mer på att det ska vara ett muntligt moment istället för 
om det passar innehållet. I skolan handlar det mycket om begränsningar. Alltid 
ramar. Ta nationellt prov i Svenska B, muntligt moment som exempel. Så här ska 
det vara, måste vara, det är rätt, det är fel. Jag saknar frihet och kvalitet i 
undervisningen när det kommer till muntlig redovisning (Elev A).  

 
Det som Elev B har saknat är ”övningar, förberedelser och variation” och ett mer 
varierat upplägg i undervisningen. 
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Elev B menar att lärarna inte lägger vikt på utveckling av elevernas förmåga utan 
muntlig framställning är bara något som ska göras. Elev B anser att lärarna måste 
variera sina uppgifter mer och poängterar vikten av lärarens relation till individen och 
inte bara klassen för att nå säkerhet och utveckling inom muntlig framställning.  
 

”Gör en redovisning”, men där finns inga förberedelser. Om jag var lärare skulle 
jag vilja utveckla mitt material och mina uppgifter, inte bara följa samma spår och 
köra muntliga redovisningar i samma moment som åren innan. Jag tycker att det är 
viktigt att läraren har en relation till eleven och inte till klassen när det gäller 
muntlig framställning. Det blir mer säkerhet då hos eleven och man utvecklas 
(Elev B).  

 
Elev A anser att kursen retorik borde vara obligatorisk och kopplar det till begreppet 
frihet. Elev A menar att det finns många ungdomar som har problem att stå inför en 
grupp och att detta blir ett handikapp och att de genom lek och övningar kan arbeta 
bort sin rädsla inför muntliga redovisningar.  
 

Skickliga lärare och pedagoger som undervisar i retorik kan få de eleverna att gå 
från rädsla till en drivkraft. Det är viktigt att bara öva sig att stå och prata inför 
andra. Om vad som helst och ha roligt. Att behärska retorik är frihet (Elev A). 

 
Även Elev B anser att kursen retorik borde vara obligatorisk men poängterar av vikten 
av en bra pedagog som ska undervisa för att eleven ska kunna få stöd. Elev B tror att 
många elever associerar negativa tankar till retorik, som nervositet och stå utelämnad 
inför klassen, och att de därför väljer bort den kursen.  
Elev A menar att även om feedback efter en muntlig framställning är viktig så är den 
inte lika viktig som under en muntlig framställning, då en blick från läraren ger så 
mycket mer än långa förklaringar efteråt.  

 
Under min muntliga framställning betyder feedbacken allt. En blick från läraren 
som det går att läsa stöd, uppmuntran och glädje i. En blick från en lärare som är 
tom är jättejobbig. Jag vill inte ha feedback direkt efteråt. Då behöver jag få vara 
själv och reflektera innan jag pratar med någon annan. Nej, feedbacken under talat 
är så mycket viktigare (Elev A).  

 

Elev A anser att elever är dåliga på att ge varandra feedback och menar att det kanske 
har med mognad att göra. ”Elever på gymnasiet är kanske inte mogna att ge varandra 
stöd. Som talare behöver man få bekräftelse under sin muntliga framställning, annars 
tror man automatiskt att det man säger är dåligt”. För Elev B är det viktigt med en kort 
feedback och att läraren avsätter tid för feedback efter lektionen och poängterar också 
vikten av feedback under framställningen.  

 
Konstruktiv kritik är viktigt och att kunna prata om det efteråt. Det är viktigt att 
tiden finns avsatt för feedback. Responsen som man får är viktig. Men feedback är 
viktig även under själva framställningen. Speciellt av läraren och att han eller hon 
inte bara sitter där och tittar ner i blocket och skriver (Elev B). 
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Elev B menar att positiv feedback från övriga elever nästan är ”förbjuden” och därför 
ovanlig och att läraren måste få igång elevernas intresse bättre. ”Det ligger på läraren, 
för elever är elever”. Elev B menar också att det är viktigt att det är tillåtet att ge och få 
beröm om man har levererat ett bra tal eller redovisning.  

 

5.4 Elevens syn på muntlig framställning och USA 
 
Tankar om USA och muntlig framställning - enkät 
I diagrammet kan avläsas att 41 % av eleverna inte håller med påståendet att 
amerikanska ungdomar skulle vara bättre i muntlig framställning än svenska 
ungdomar. 39 % av eleverna håller med. 19 % av eleverna skrev en egen ruta, vet ej, 
och för att statistiken ska bli rätt så redovisas denna grupp som ytterligare ett 
svarsalternativ.  
 

"Amerikanska ungdomar är bättre på muntlig framställning 
än svenska ungdomar". 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vet ej

Jag håller inte med

Jag håller med

 
Efter frågan finns utrymme för förklaring och kommentar för att få en djupare 
förklaring till elevernas uppfattning. Kommentarerna har delats in i tre kategorier: Jag 
håller inte med, Jag håller med och en mellan kategori som innehåller svar som, vet ej, 
både och kan ej svara på det. Svaren är hämtade från alla årskurser och 
kommentarerna finns representerade i samtliga tre årskurser. Under kategorin Jag 
håller inte med menar eleverna bland annat att det inte har med nationalitet att göra 
huruvida man är en bra talare eller inte. Under kategorin Jag håller med menar 
eleverna bland annat att det har med undervisningen att göra och att det skiljer sig åt 
mellan svenska och amerikanska skolor. I USA övas eleverna mer i muntlig 
framställning menar elever som håller med i påståendet. Under kategorin Vet ej, både 
och samt kan ej svara på det ifrågasätter elever den grova generaliseringen som görs i 
påståendet och flera vill/kan ej svara på grund av bristen på källhänvisning.  
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   Jag håller inte med Vet ej, både och, kan 
ej svara på det  

Jag håller med 

Jag skulle inte vilja 
påstå att amerikanska 
ungdomar är bättre. 
Kanske mer själv- 
säkra, pratglada, och 
vana men inte bättre. 
Nej, jag tror att vi är 
mycket bättre än vad 
vi själva tror.  

Spelar ingen roll 
varifrån man är i 
världen. Det som spelar 
in är självförtroende och 
grad av förberedelse. 
Detta påverkas inte av 
nationaliteten.  

Jag tror att det stämmer 
eftersom de lär sig retorik 
redan tidigt. Detta borde 
resultera i en större förmåga än 
svenska ungdomar, vilka inte 
lär sig detta i samma grad.  

Varför skulle de vara 
det? 

Belägg saknas. De har mer självsäkerhet. 

Det är ingen skillnad 
mellan amerikaner 
och svenskar. Alla 
människor kan bli 
nervösa osv.  

De kan prata fort men 
om de är bättre vet jag 
inte. 

De övar mer och får mer 
undervisning. I Sverige tvingas 
man mer fram ”bara för att” 
man ska göra det.  

Jag tror att det är 
hyfsat lika, det är ju 
mycket upp till 
personen. Kanske är 
svenskar överlag 
något mer 
tillbakadragna än 
amerikaner rent 
fördomsmässigt.  

Påståendet är en för 
grov generalisering.  

Enligt vad jag har sett i 
amerikanska high school 
filmer och tv-serier, t.e.x. 
Simpson verkar de börja med 
muntliga framställningar 
mycket tidigare än vi.  

Var man är ifrån 
spelar ingen roll. Det 
finns alla sorters 
talare i vilket land 
som helst.  

Vi ”politiker ungdomar” 
är bättre än amerikanska 
men om man jämför 
vanliga ungdomar är 
nog amerikanska bättre 
på muntlig 
framställning.  

De övar mer på muntliga saker 
än skriftliga. De verkar ha fler 
debatter och gör muntliga 
framställningar oftare. 

Vi är mer frispråkiga i 
Sverige. Svenska 
ungdomar får träna 
mycket vilket gör att 
de allra flesta är 
mycket bra. 

Källor behövs.  De är i regel mer öppna och 
utåtriktade än svenskar om 
man ska tänka stereotypiskt. 
Därför kan de ha lättare för att 
uttrycka sig muntligt.  
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Tankar om USA och muntlig framställning – intervju  
Elev A menar att svenskar är väldigt ”bundna av Jantelagens kedjor” och beskriver 
svenskar som ”tråkiga” och beskriver svenskar som varsamma, vilket kan i sin tur leda 
till underlägsenhet. Eleven ställer sig tveksam till huruvida en amerikan skulle vara en 
bättre talare bara för att han råkar ha den nationaliteten.  

Amerikaner är friare i sitt sätt. Jag tycker att svenskar är varsamma, försiktiga. 
Varje steg är bevakat och noga uträknat. Varsamhet är farligt tycker jag och vi har 
inget att vara varsamma för. Varsamhet leder till underlägsenhet och svenskar är 
inte lika öppna som ”over there”. Men om du skulle ställa en amerikan och en 
svensk framför mig och be dem leverera ett tal så tror jag inte att det automatiskt 
att det skulle vara amerikanen som är bäst (Elev A).  

 
Elev B menar att stereotypen av amerikanen är: ”glad, högljudd, pratglad och 
’excited’” och svensken är mer tillbakadragen och blyg. ”Men det finns individer som 
sticker ut från båda grupperna på båda håll, så att säga att ett helt samhälle är bättre än 
ett annat på att tala går ju inte”. Elev A tror att uppfattningen handlar om skillnader i 
mentalitet och att svenskar ser sig som sämre talare på grund av Jantelagen. Elev A 
menar att mentaliteten i USA är en annan och detta är orsaken till hur människan 
tänker på sin roll som talare.  

Vi svenskar ser själva på oss att vi är sämre talare på grund av Jantelagen. I USA 
finns en annan mentalitet. Vi delar inte samma mentalitet. Mentaliteten i ett land 
bidrar till hur människan tänker. Den ger uttryck i hur den människan från det 
landet talar (Elev A).  

 
För Elev B beror uppfattningen helt klart på media som nyheter men även filmer som 
exempelvis The Great Debaters. När det handlar om skillnader mellan den 
amerikanska och svenska eleven anser Elev A att den amerikanska skolan är tuffare, 
”på rätt sätt” och tror att den amerikanska skolan utmanar sina elever. Däremot kan 
Elev B inte svara på om de är bättre talare.  

Jag tror att den amerikanska skolan utmanar sina elever på rätt sätt och detta går 
tillbaka vad jag tidigare sa om mentaliteten. Jag kan inte svara på om de är bättre 
talare. Tror jag däremot att de vill tala mer, ja. Tror jag däremot att de antar 
utmaningen i att tala, snabbare, än svenska elever, ja (Elev B).  

 
Elev B tycker att det är en svår fråga att svara på då Elev B inte vet hur deras läroplan 
ser ut. Elev B menar att det säkert finns ”amerikanska elever som också känner press 
och är nervösa och så finns det andra som har talförmågan. Det finns inom alla 
nationaliteter och är inte enbart kopplat till USA” menar Elev B.  
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5.5 Elevens intresse för att delta i ett debattlag och syn på 
framtiden i muntlig framställning i skolan  

 
Debattlag – enkät  
Denna studie vill undersöka elevens attityd till muntlig framställning och utmana 
föreställningen om dennes motvilja till muntlig framställning och en frågeställning 
som ställts är om svenska elever är redo att inta den muntliga arenan. I amerikanska 
skolor tävlar elever i debatt och har det som övning för att utveckla muntlig 
framställning (Holmström 2003). Denna fråga handlar om eleven skulle vilja delta i ett 
debattlag. Resultatet visar att 41 % av eleverna är intresserade. 
 

Om ett debattlag startas på skolan är jag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vet ej 

Ointresserad av att
delta

Intresserad av att delta

 
 

Framtid – intervju  
Elev A anser att det behövs en förändring i hur vi tänker, hur skolan tänker, hur läraren 
och eleven tänker för att det ska bli en utveckling inom muntlig framställning. Elev A 
anser att det går tillbaka till mentaliteten och att det är den som måste förändras för att 
skolan ska förändras och att konsten att tala väl måste få en ny status i Sverige.   

Att kunna behärska, kunna tala vackert är en ära i USA. För att elever i Sverige ska 
bli bättre talare måste mentaliteten förändras så att det blir en ära att tala i vårt 
land. Det finns ingen status i Sverige att tala och uttrycka sig på ett fint sätt. Vår 
mentalitet måste förändras och det måste börja i skolan (Elev A). 

För Elev B handlar det om att skapa glädje i klassrummet med utrymme för övningar 
och att lägga mer vikt på innehållet. Det behövs mer genomgångar och övningar i hur 
man ska gå tillväga såsom röstövningar, val av ord och dramaövningar, menar Elev B.  

Fakta finns redan i skriftliga uppsatser som man skriver så varför behöva upprepa 
det i den muntliga framställningen? Nej, man ska ha mer roligt med 
redovisningarna och lägga mer lektionstid på att öva i klassen tillsammans först. 
Då kan ingen gömma sig i gruppen och alla är i samma båt (Elev B). 
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6 DISKUSSION 
 

Talekonstens må härledas tillbaka ända till 500-talet men är inte mindre aktuell i 
dagens samhälle och skola. Gymnasieskolorna i Sverige står inför en förändring där 
Skolverket tydligt poängterar att muntlig framställning ska få större utrymme i 
undervisningen. I GY11 läggs fokus på muntlig framställning redan i steg 1där både 
argumentationsteknik och grunderna i den retoriska arbetsprocessen tillhör det centrala 
innehållet. Detta är en stor förändring mot Lpf 94 där fokus på muntlig framställning 
läggs framför allt i C-kursen som läses av elever i årskurs 3 som valt samhälls- och 
ekonomiprogrammet. I GY11 kommer samtliga elever redan i årskurs 1 att lära sig 
grunderna i den retoriska arbetsprocessen.  
 
Detta speglar dagens samhälle där Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har 
satt kommunikativ kompetens som en av åtta så kallade nyckelkompetenser som alla 
medborgare i unionen bör utveckla.  
 
Kommunikativ kompetens handlar inte enbart om färdigheter utan också om 
kunskaper och attityder (Palmér 2010). Denna studie vill framhäva vikten av att 
diskutera elevers syn på muntlig framställning och sätta igång en diskussion vad som 
görs i klassrummet när det kommer till muntlig framställning, inte bara att det görs för 
att det står i riktlinjer från Skolverket.  
 
 
 

6.1 Elevens associationer och känslor kring muntlig 
framställning 

Att elever ska hålla muntliga framställningar under gymnasiet är ingen nyhet för dem 
(Jers 2010). Denna studie har visat att begreppet muntlig framställning väcker både 
negativa och positiva tankar, vilket inte heller kan räknas till ny forskning. Däremot 
kan det konstateras att det inte är fler negativa än positiva tankar/känslor och 
kommentarer som redovisas, vilket utmanar föreställningen om elevers motvilja till 
muntlig framställning.  

I intervjuerna benämns ej den exponeringsrädsla som beskrivs av Lennart Hellspong 
som den nästan ibland förlamande skräck som kan gripa tag i en person när han eller 
hon ska säga något muntligt. Inte heller nämns talängslan utan begreppet som nämns 
är nervositet. Denna nervositet förklaras dock som positiv och en push för att nå 
framåt. Inte heller eleverna i Jers studie upplever talängslan som något stort hinder för 
att genomföra muntliga framställningar. Kan begreppet i sig vara förlegat? Eller är det 
både innebörden och begreppet som tillhör det förgångna?  
Att muntlig framställning är ett upprepande moment i klassrumsmiljö är inget nytt. 
Inte heller att elever kan uppleva rädsla och känna nervositet i situationen. Det som 
framkommit i undersökningen är saknaden av relevans till innehåll och praktiska 
övningar. Jers (2010) poängterar även vikten av tydligt och för eleven angeläget 
innehåll. Eleverna i denna studie efterfrågar relevans till innehållet och det kan utläsas 
en koppling mellan deras attityd till muntlig framställning och val av innehåll. Är 
innehållet intresseväckande då stiger glädjen gentemot muntlig framställning som 
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redovisningsmoment. Både Jers och denna studie visar på att högre krav borde ställas 
på fokusen av innehållet istället för bara på den muntliga framställningen som 
moment.  

I Palmérs (2009) undersökning visar resultatet att elever tycker att muntliga 
framställningar kan vara ett bra alternativ till muntligt prov då det är lättsammare, 
något som understryks av elever i denna studie. I enkätundersökningen framkommer 
vidare att en del elever anser det vara lättare att få ett högt betyg muntligt än skriftligt.  

 

6.2 Elevens syn på självkänsla och självförtroende kopplat till 
muntlig framställning 

Elevernas syn på sig själva som talare skiljer sig mellan årskurserna. I årskurs 1 är det 
42 % av eleverna som anser sin förmåga i muntlig framställning som liten. I årskurs 2 
är denna siffra 23 % och 17 % i årskurs 3. Detta kan kopplas till större självförtroende.   
Det är möjligt att stärka människors självförtroende med hjälp av övningar (Egidius 
2005). Skillnaderna mellan årskurserna skulle kunna bero på att eleverna i årskurs 2 
och 3 har haft fler tillfällen av muntliga framställningar och därmed ökat sitt 
självförtroende. Studien visar även att eleverna i årskurs 1 upplever en lägre 
självkänsla vid muntliga framställningar. I årskurs 1 är det 51 % som känner liten 
självkänsla vid en muntlig framställning och 42 % som känner en liten självsäkerhet. 
Det visar på vikten av att eleverna i årskurs 1 får tillfällen att öva muntlig 
framställning för att förbättra sin självkänsla och sitt självförtroende vid muntlig 
framställning. Utan systematisk träning i den muntliga framställningens teknik kan 
resultatet bli misslyckande framträdanden som tär på självkänslan och avskräcker från 
fler försök (Hellspong 1992).  

I intervjuerna framkommer att självkänslan är viktig vid muntlig framställning för att 
skapa den rätta känslan och att det finns en tydlig koppling mellan självkänsla och 
självförtroende. Vidare menar eleverna att faktorer som innehåll, förberedelse, övning 
och engagemang från elever och lärare alla bidrar till självsäkerhet, självförtroende 
och att våga lite till.  
 

6.3 Elevens syn på sig själv som talare och lyssnare och muntlig 
framställning i klassrummet 

 

I intervjuerna framkommer vikten av ett samspel mellan talaren och lyssnaren och att 
energin däremellan har stor betydelse på hur bra den muntliga framställningen blir.  
Att tala är meningslöst utan någon som hör på (Hellspong 1992) vilket framhävs i 
intervjun då energin mellan lyssnare och talare anses vara avgörande för en bra 
muntlig framställning.  
Jers (2010) framhäver lyssnarens roll i muntlig framställning men menar att eleverna 
skiljer de två rollerna helt åt i sitt sätt att se en muntlig framställning. Vidare visar Jers 
studie att eleverna är ointresserade av andras muntliga framställningar. Detta 
motbevisar denna studie då 64 % av eleverna är oftast intresserade när deras 
klasskamrater håller muntliga framställningar. 28 % anser sig vara stöttande och 
uppmärksamma under framställningen och bara 5 % av eleverna ser sig som 
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ointresserade lyssnare. Detta visar att elevernas inställning till lyssnarens roll skiljer 
sig mot tidigare undersökning.  
I klassrummet som muntlig arena är det viktigt att inte strålkastaren finns på antingen 
talaren eller lyssnaren. Strålkastaren måste vara på både talaren och lyssnaren. (Jers 
2010) och detta understryks av denna studie.  

Anmärkningsvärt är att studien visar på att lärarens roll i muntlig framställning skiljer 
sig mellan teori och verklighet. Enligt Lpo 94 (Skolverket) ska läraren stärka varje 
elevs självförtroende och organisera sitt arbete så att alla elever får stöd i sin språk- 
och kommunikationsutveckling, och alla ämnen har gemensamt ansvar för att eleven 
utvecklar sitt språk och sin kommunikationsförmåga och är således inte kopplat till ett 
specifikt ämne.  
 
Studien visar att muntlig framställning är kopplade till de flesta ämnen men där eleven 
bara förutsätts att redovisa utan övningar eller förberedelser kring hur man gör en 
muntlig framställning. Detta kan ha att göra med att få lärare har en specificerad kurs i 
retorik eller muntlig framställning under sin utbildning (Hellspong 1992). Följdfrågan 
blir hur denna verklighet av brist på praktiska övningar ska möta förväntningarna i 
form av större fokus på muntlig framställning i kommande GY11. Kommer det att 
medföra att större krav ställs på lärarna? Kommer det att medföra fortbildning i 
talekonsten och framför allt i hur talekonsten kan läras ut? Kommer Afthonios’ 
progymnasmata bli den nya läroboken med fokus på praktiska övningar istället för 
dagens läroböckers kapitel om talängslan?  
 
I intervjun framkommer vidare att Elev B inte har haft några övningar i muntlig 
framställning i svenska som andraspråk i A- och B-kurs men förväntas genomföra 
muntligt nationellt prov som övriga elever. Övningar kring muntlig framställning 
borde vara ännu mer aktuellt för elever som ska hålla presentationer på ett annat språk 
än sitt modersmål, då de både ska bemästra språk och alla känslor som muntlig 
framställning kan frambringa.   
 
Elev B anser sig också vara en mer bekväm talare när Elev B får hålla det på sitt 
modersmål. Likt resultatet från Knutas och Palmérs undersökningar visar även denna 
studie att det finns många moment i undervisningen som handlar om muntlig 
framställning men få praktiska övningar.  
 
Miljön är viktig för muntlig framställning för att skapa en trygg plats där det finns 
utrymme för uppmuntran och bekräftelse och närliggande begrepp som positiv kritik, 
konstruktiv kritik och feedback (Jers 2010). I intervjuerna framkommer att betydelsen 
av feedback under själva redovisningen är större än efter den muntliga framställningen 
och att eleverna ofta upplever att lärarna sitter ned och tittar i blocket istället för att ge 
feedback genom ögonkontakt, levande mimik och energi. Även i Palmérs (2009) 
studie efterfrågar elever mer respons men lärarna påpekar att detta är tidskrävande. I 
intervjun framkommer önskan från Elev B att lärarna måste avsätta tid för feedback. 
Hur kan läraren uppfatta elevernas utveckling i muntlig framställning om 
anteckningarna är viktigare än att vara en uppmärksam lyssnare? Ett sätt att kringgå en 
sådan situation är att spela in framförandet.  
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6.4 Elevens syn på muntlig framställning och USA 
Enligt Arden Watson (1989) finns skillnader på svenska och amerikanska elevers 
inställning till muntlig framställning och att detta kan bero på skillnader mellan det 
amerikanska och svenska samhället. Denna studie vill undersöka vilken syn eleven har 
på den vedertagna uppfattningen att amerikanska elever skulle vara bättre i muntlig 
framställning än svenska elever. 

Precis som Watsons undersökning visar menar en del elever i denna studie att svenska 
elever är mer försiktiga än amerikanska elever att prata inför andra och tror likt 
Atterström att det har med den svenska mentaliteten i samhället att göra (Watson 
1989). Elever redogör för tankar kring Jantelagen och svenskars försiktighet, vilket 
överensstämmer med Atterströms forskning.  
Den vedertagna uppfattningen om amerikaner som de klara förebilderna ifrågasätts 
dock av 41 % av eleverna i undersökningen En del av eleverna menar att 
uppfattningen kommer från media, genom nyheter och filmer. En stor del av eleverna 
menar att det enbart bygger på stereotypiska förebilder utan någon vetenskaplig 
förankring.  

Frågan väcker känslor hos eleverna och kommentarer som ”varför skulle de vara det?” 
går att läsa i enkätstudien. En del elever framhäver svenska elevers kommunikativa 
kompetens och menar att de är mer frispråkiga.  
I intervjuerna blir diskussionen kring uppfattningen djupare och den typiske svensken 
beskrivs som varsam, försiktig, tillbakadragen och blyg medan den typiske amerikanen 
är öppen, glad, högljudd och blir lätt verbalt upphetsad. Båda eleverna framhäver dock 
att detta bara är stereotyper och att det finns personer från båda länderna som kan 
anses vara duktiga och mindre bra i muntlig framställning. I likhet med 
enkätundersökningen framkommer det i intervjuerna att nationalitet har ingenting att 
göra med förmågan i muntlig framställning. När det handlar om skillnaderna mellan 
amerikanska och svenska elever framkommer det i studien att detta är omöjligt att 
svara på då vetskap om läroplan och amerikanska elevers förmåga saknas. En elev 
uttrycker sig så här:  

Jag kan inte svara på om de är bättre talare. Tror jag däremot att de vill tala mer, ja. 
Tror jag däremot att de antar utmaningen i att tala, snabbare, än svenska elever, ja.  

Studien visar alltså att svenska elever inte automatiskt sätter amerikaner som förebilder 
när det gäller talekonsten. Känner de till tillräckligt många amerikaner för att kunna 
besvara en fråga kring amerikaners förmåga i muntlig framställning? Eller kan det vara 
så att eleverna är mer självsäkra i sin förmåga att tala än tidigare generationer och 
därför viftar bort den vedertagna uppfattningen? Även i intervjuerna ifrågasätts den 
vedertagna uppfattningen, samtidigt kan vi läsa i studien att samtliga nämnda talare är 
från USA. Motsägelsefullt eller en tillfällighet?  

6.5 Elevens intresse för att delta i ett debattlag och syn på 
framtiden i muntlig framställning i skolan  

I enkätundersökningen framkommer att 40 % av eleverna är intresserade av att delta i 
ett eventuellt debattlag, vilket visar på ett genuint intresse av muntlig framställning och 
så långt bort från motvilja man kan komma. Naturligtvis kan frågan ställas om de vet 
vad debattlag innebär men eftersom många av eleverna redogör över filmer och 
program där de har sett detta så får det antas att de är medvetna om innebörden.  
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I intervjuerna framkommer att det behövs förändringar i skolan för att möta elevernas 
kunskap, vilja och ovilja i muntlig framställning. Båda eleverna framhåller vikten av 
pedagogens förmåga till att skapa en positiv klassrumsmiljö där glädje, praktiska 
övningar och intresseväckande innehåll är i fokus. Komponenter som även framhålls 
som centrala i processen att bygga ethos i Jers studie.  
 
 

6.6 Framtida forskning 
För att riktigt kunna jämföra svenska och amerikanska elevers förmåga i muntlig 
framställning behövs en större studie genomföras i både en svensk och en amerikansk 
skola. I svenska skolan vore det intressant att göra en undersökning kring lärarens 
tanke bakom val av muntlig framställning som redovisningsform. En utvärdering om 
eventuella förändringar hos elevers attityder kring muntlig framställning skulle vara 
intressant efter GY11 införts i praktiken. Slutligen kunde en större undersökning runt 
om i landets gymnasieskolor genomföras om intresse finns för att införa debattlag på 
skolorna. 

 

6.7 Slutord 
Som lärare i retorik och svenska har jag under denna studie varit uppmärksam på den 
risk som fanns att jag enbart skulle ta upp frågor som var kända av mig från början och 
därmed låta mig påverkas av min erfarenhet. Ambitionen har varit att hela tiden se 
igenom det som för mig har varit självklart och jag har under både intervjuer, 
enkätundersökningar och insamling av material fått möjligheten att upptäcka nya 
saker.  

En del upptäckter har för mig varit upprörande, som bristen på muntliga övningar i A- 
och B-kurs i svenska som andraspråk och förvånade, som den rådande förändringen i 
amerikanska skolor gällande kursen Speech. Andra upptäckter har varit glädjande som 
att 41 % av eleverna är intresserade av att delta i ett debattlag och överraskande, som 
elevernas ifrågasättande kommentarer kring den vedertagna uppfattningen om 
amerikaners överlägsenhet i muntlig framställning. I det stora hela har denna studie 
tillfört mycket ny information för mig att ta med mig in i GY11 och i blivande 100-
poängskursen retorik.  

Huruvida svenska elever är villiga att inta den internationella muntliga arenan är en 
fråga för sig. Denna studie har visat att förmågan finns och om de kan släppa 
”Jantelagens bojor” och inse att ”de är bättre än vad de själva vet om” så finns det inga 
begränsningar.  

Avslutningsvis ska det understrykas att i samtliga tidigare studier som presenterats i 
denna uppsats, såväl som denna studie, framkommer bristen på muntliga övningar. För 
att kunna möta kraven i GY11 måste en förändring ske ute i skolorna. Diskussionen 
kring talängslan bör härmed läggas åt sidan. Istället ska vi tillsammans fokusera på hur 
vi kan utveckla talekonsten i de svenska skolorna. Kan debattlag vara svaret?  
 



 39 

7 REFERENSLISTA 
 

Bell, Judith, 1995: Introduktion till forskningsmetodik. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Brodin, Jane. Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner. Forskningsrapport 

nr 39, Lärarhögskolan i Stockholm.  
Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid, 2010: Själv-känsla. Att förstå sig själv och 

andra. Stockholm: Liber. 
Carlström, Inge & Hagman, Lena-Pia,1992: Metodik för utvecklingsarbete & 

utvärdering. 3 uppl. Akademiförlaget.  
Egidius, Henry, 2005. Psykologilexikon. Stockholm: Natur och Kultur.  

Ejlertsson, Göran, 2005: Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. 2 uppl. 
Lund: Studentlitteratur.  

Eriksson, Anders, 2002: Retoriska övningar. Afthonios’ progymnasmata. Falun: Nya 
Doxa.  

EUO 2006, Europeiska unionens offentliga tidning 30.12.2006, s. L394/13-14.  
Hellspong, Lennart, 1992: Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: 

Studentlitteratur.  
Holmberg, Bengt, 1973: Det talade ordet. Lund: Gleerup.  

Holme, Magne, Idar & Solvang, Krohn Bernt, 1991: Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Holmström, Mikael & Lindmark, Henrik & Rönnberg, Mikael, 2003: Muntlig 
framställning – övningar och arbetsmetoder som en amerikansk skola använder 
för att förbättra elevers muntliga framställning. Luleå Tekniska Universitet.  

Hägg, Göran, 1998: Praktisk retorik. Wahlström & Widstrand.  

Jers, Olsson Cecilia, 2010: Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera 
ethos. Doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning nr 51. Malmö 
Lärarhögskola.  

Johannesson, K. 1983: Svensk retorik. Från Stockholms blodbad till Almedalen, 
Stockholm: Nordstedts.  

Johnson, Maarit, 2003: Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur.  

Kjeldsen, Jens Elmelund, 2008: Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. 
Danmark: Studentlitteratur. 

Knutas, Edmund: Mellan retorik och praktik, En ämnesdidaktisk och 
läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 
svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994. Doktorsavhandlingar inom 
den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 14.  

Lindqvist, Gunilla (red), 1999: Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs 
Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: 
Studentlitteratur.  

Nationalencyklopedin. www.ne.se 



 40 

Palmér, Anne, 2010: Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning, Lund: 
Studentlitteratur.  

Palmér, Anne, 2009: Svenska i utveckling. Tankar om tal – lärares och elevers syn på 
muntlig framställning i undervisning och bedömning. FUMS Rapport nr 193. 
Uppsala: Uppsala universitet. 

Skolverket,  2010-12-02: Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma 
ämnena, Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, Stockholm: 
Fritzes.  

Vetenskapsrådet, 2002: Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Vetenskapsrådet, 2011: God forskningssed. Stockholm.  

Watson, Arden K. “Comparison of Communication Apprehension Across Cultures: 
American and Swedish Children”. Communication Quarterly, vol. 37, No. 1 
1989, s. 67-76.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 41 

BILAGA 1 

 
En Undersökning kring Muntlig Framställning 

 

Tjej               Kille            Årskurs:      1       2       3 
 

    
1. Det första ordet som du tänker på när du hör läraren säga ”Så är det dags för  

 
muntlig framställning ” är_______________________________________________ 

 
2. Min förmåga i muntlig framställning är   

Väldigt stor  Stor        Liten                     Obefintlig 
     

      
 

3. Självsäkerheten2 jag känner när jag ska hålla en muntlig framställning är  
 Väldigt stor  Stor       Liten                     Obefintlig 

     
      

 
4. Självkänslan3 jag har när jag ska hålla en muntlig framställning är 

Väldigt stor  Stor        Liten                     Obefintlig 
     

 
 

5. Glädjen jag känner när jag ska hålla en muntlig framställning är 
Väldigt stor  Stor        Liten                      Obefintlig 

     
 

 

6. Lugnet jag känner när jag ska hålla en muntlig framställning är 

                                              
2 Självsäkerhet: vad jag gör/kan 
3 Självkänsla: vem jag är 
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Väldigt stort  Stort        Litet                      Obefintligt 

     
 

7. Nervositeten jag känner när jag ska hålla en muntlig framställning är  
Väldigt stor  Stor        Liten                      Obefintlig 

     
 

8. Rädslan jag känner när jag ska hålla en muntlig framställning är 
Väldigt stor  Stor        Liten                      Obefintlig 

     
 

9. När jag lyssnar på andras muntliga framställningar i klassrummet är jag 
Stöttande och uppmärksam            Oftast intresserad                              Ointresserad 

     
 

9. Om ett debattlag startas på skolan är jag 
                         Intresserad av att delta              Ointresserad av att vara med 

     
 

10. ”Amerikanska ungdomar är bättre på muntlig framställning än svenska ungdomar”.   
   

     Jag håller inte med  Jag håller med 
 

För att __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Varmt Tack för Din Medverkan! 
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BILAGA 2 

Intervjuguide Muntlig Framställning 
 

Definitioner och associationer:  

• Vad är muntlig framställning för dig? 
• Vilka ord associerar du till muntlig framställning? 

Känslor och attityder 

• Vilka känslor frambringar muntlig framställning hos dig? 
• Hur ger de sig uttryck?  
• Vad tycker du om muntliga framställningar?  

Din roll som talare, undervisning och utveckling 

• Hur ser du på dig själv som talare?  
• Hur ser du på din utveckling i muntlig framställning under dina gymnasieår? Har du 

utvecklats? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad beror detta på tror du? 
• Under dina år på gymnasiet, hur pass viktig har undervisningen varit för din 

utveckling i muntlig framställning? 
• Vad har du saknat när det gäller undervisningen kring muntlig framställning? 
• Anser du att kursen retorik borde vara obligatorisk? Varför/varför inte? 

Självkänsla och självförtroende 

• Hur viktig är självkänslan i muntlig framställning? 
• Hur viktigt är självförtroende i muntlig framställning? 

Din roll som lyssnare 

• Hur ser du på talarens roll respektive lyssnarens roll? Är de lika viktiga? Hör de ihop 
eller är det två skilda begrepp? 

Feedback 

• Hur viktig är feedback av läraren för dig efter en muntlig framställning? 
• Hur viktig är feedback av de andra eleverna för dig? 

Muntlig framställning och USA 

• Det finns en vedertagen uppfattning att amerikaner är bättre talare än svenskar. Håller 
du med om detta eller inte? Varför/varför inte? 

• Vad bygger denna uppfattning på enligt dig?  
• Är amerikanska elever bättre på muntlig framställning än svenska elever?  
• Vad kan svensk skola göra för att bättre ta till vara på elevernas förmåga i muntlig 

framställning?  
Historia och idag 

• Har du några förebilder när det gäller goda talare?  
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