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Abstract 
In my study I will examine how students in grades 4-6 experience oral presentations, how 

teachers understand the students´ experiences and which factors they think affect these experi-

ences. Finally I will look at how teachers teach about oral presentation and what adjustments 

they make in relation to the studens´needs.  

 

I have used questionnaire forms that includes both multiple choice answers and open ques-

tions. These questionnaire forms have been given out to 36 students in grades 4, 5 and 6 at 

two different schools. I have also had one on one interviews with three teachers who teach 

Swedish in grades 4-6. 

 

The results shows that the majority of the participating students experience negative feelings 

connected to oral presentations. The other participating students felt positive or neural about 

oral presentations. The factors that affects the experience of oral presentations for students´ 

according to my study is: students´ earlier experiences, the class climate, how the audience act 

during the presentation and how much time and teaching time is being directed towards the 

tools that students need to make a good presentation.  The teachers teach in different ways but 

have some elements in common. They all use examples to show good and bad presentations, 

then let the students practice different presentation skills and they try to give all the students 

practice in talking in front of the class as often as possible. The teachers make adjustments by 

telling the students that many people find oral presentations challenging but with practice you 

can feel better about this. They also make adjustments in how many and which people some 

of the students have to make the presentations in front of. The teachers worked with the whole 

class about how you are a good audience.  

  

 

Keywords: Oral presentation, adjustments, student experiences, teaching methods about rhet-

oric.    

  



Sammanfattning 
Min studie har som syfte att undersöka hur elever upplever muntliga redovisningar. Hur lärare 

uppfattar elevers upplevelser av muntliga redovisningar, vilka faktorer som påverkar deras 

upplevelser samt hur lärarna undervisar och anpassar sin undervisning till elevernas behov. 

 

Jag har använt mig av enkäter med flervalsfrågor där deltagarna hade möjlighet att ge egna 

kommentarer. Dessa enkäter har jag delat ut till 36 elever i årskurserna 4-6 på två olika skolor. 

Jag har också haft enskilda intervjuer med tre lärare.  

  

Resultaten från studien visar att majoriteten av eleverna upplever negativa känslor kopplade 

till muntliga redovisningar. Resterande upplever dem som positiva eller okej.  Lärarna bekräf-

tar detta genom sina iakttagelser. De faktorer som lärarna anser påverka eleverna upplevelser 

är elevernas tidigare erfarenheter, klassklimatet, hur åhörarna beter sig under redovisningarna 

samt hur mycket tid och undervisning som läggs på verktygen som behövs för att genomföra 

en bra redovisning. Lärarna arbetar olika, men några gemensamma nämnare är att visa visu-

ella exempel på bra och mindre bra redovisningar, att träna olika delar och att stegvis bygga 

upp elevernas kunskaper. Anpassningarna som görs är bland annat att medvetandegöra elever 

om att många tycker att detta är jobbigt, anpassa gruppen som lyssnar eller låta eleven göra 

redovisningen för bara läraren. Vidare arbetar lärarna mycket med hela klassen om hur man är 

en bra och respektfull publik. Sammanfattningsvis görs vissa anpassningar för hela gruppen 

och andra görs på individnivå.  

 

Nyckelord: Muntlig framställning, talängslan, anpassningar, undervisning om retorik  
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1. Inledning  
I mitt eget arbete i skolan har jag sett många elever som upplever en stark nervositet när det är 

dags att redovisa eller prata på ett strukturerat sätt inför sina klasskamrater. Denna nervositet 

påverkar negativt deras prestation under redovisningen då nervositeten gör att de tappar ord, 

talar snabbt och otydligt eller har ett kroppsspråk som drar uppmärksamheten från det som 

eleven skall presentera. Dessa erfarenheter bekräftas av att det i många artiklar, bloggar och 

forum framkommer att många vuxna och barn känner stort obehag och nervositet inför att tala 

inför andra. Det finns undersökningar som gjorts som visar att det många människor är mest 

rädda för är att tala offentligt, det kan bland annat läsas i The book of lists (Wallenchinsky & 

Walleace, 2005.) Rädslan för att tala offentligt eller inför andra är något som också tas upp i 

forskning gjord av Cecilia Olsson Jers (2010), Anne Palmér (2010), Garme (2006) m.fl. Här 

kan antas att de vuxna som är rädda för att tala offentligt inte fått med sig de verktyg som de 

skulle behövt för att bemästra förmågan att tala offentligt. Genom att inte ha denna kunskap 

blir de mer nervösa eftersom de inte har verktygen och kunskapen om hur man genomför en 

bra redovisning. 

 

Talrädsla kan bero på många saker säger Anna Benich Karlstedt, som specialiserat sig på 

social fobi, i en intervju med Andersson (2013). Det kan tillexempel vara att man har anlag 

för större ängslighet, att personen har vuxna runt sig som visar stor ängslan vid muntlig 

framställning eller att man varit med om, för eleven, traumatiska och obehagliga upplevelser i 

samband med muntlig framställning berättar Benich Karlstedt. En utmaning som lärare möter 

i skolan är att kunna möta barn med dessa svårigheter och arbeta för att göra dessa elever mer 

bekväma med att tala offentligt. Lärare behöver utforma undervisning på ett sådant sätt att 

eleverna inte skall behöva få traumatiska upplevelser under skoltiden i samband med muntliga 

redovisningar.   

 

I läroplanen står det att elever i slutet av årskurs 6 skall kunna förbereda och genomföra olika 

muntliga redovisningar på ett fungerande sätt med någon anpassning till åhörarna (Skolverket, 

2011, s. 229.) Dessa mål examineras i de muntliga nationella proven i svenska i årskurs 6 och 

9. Proven har en del som består av muntliga redovisningar och samtal.  
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När eleverna i framtiden lämnar skolan kommer de att söka sig till olika former av arbeten 

och situationer ute i samhället som kommer att kräva en viss muntlig förmåga. Den muntliga 

förmågan är därför en viktig del i att få ett fungerande liv som vuxen. Därför är det viktigt att 

eleverna utrustas med verktyg för att hantera sin nervositet så att de kan fokusera på att 

utveckla sina färdigheter för att bli kompetenta talare. Vikten av att behärska färdigheter i 

muntlighet lyfts fram läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll, där muntliga 

redovisningar är en stor del av skolformen och är något de kommer möta under hela sin 

skolkarriär.  

  

Dessa faktorer fick mig intresserad av muntliga redovisningar och hur elever upplever dem 

samt hur lärare arbetar med att förbereda eleverna på dessa former av muntliga redovisningar. 

Vidare vill jag titta på vilka olika undervisningsmetoder som lärare använder när de 

undervisar eleverna om muntliga redovisningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att se hur eleverna på mellanstadiet upplever muntliga 

redovisningar i skolan, hur lärare uppfattar att eleverna känner runt muntliga redovisningar 

samt vilka faktorer de anser påverkar upplevelsen. Vidare kommer studien att undersöka hur 

lärare undervisar om muntliga färdigheter och hur anpassar undervisningen efter elevernas 

behov.  

 

Mina frågeställningar är följande:  

• Hur upplever elever förberedelser, genomförande och efterverkningar av muntliga redo-

visningar inför klass eller mindre grupp i skolan? 

• Hur uppfattar lärare elevers upplevelser av muntliga redovisningar i skolan inför helklass 

eller mindre grupper och vilka faktorer tror lärarna påverkar denna upplevelse? 

• På vilket sätt undervisar läraren och stöttar eleverna inför en muntlig redovisning och hur 

görs anpassningar för elever med stark oro inför momentet? 

• Vad tror elever och lärare kan göras för att eleverna skall känna sig trygga i muntliga 

redovisningstillfällen?  
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för betydelsen av centrala begrepp i uppsatsen, en 

teoretisk bakgrund samt tidigare forskning gjord på området muntlig framställning i skolan.  

2.1 Centrala begrepp 
Muntlig redovisning: definieras i Svenska Akademiens ordlista som att uttala något i talad 

form. Redovisning menar Svenska Akademiens går tillbaka till grundordet redovisa som 

betyder att redogöra för något. Kombinationen av orden bli alltså att redogöra för något i talad 

form (SAOL14). Cecilia Jers Olsson (2010) definierar muntlig redovisning som en styrd eller 

fri monolog som eleverna genomför. Palmer (2010, s.79) menar med begreppet muntlig 

redovisning är ett längre förberett anförande. I min uppsats kommer jag att ge begreppet 

muntliga redovisningar innebörden: elevers förberedda monologer som framförs i talad form.  

 

Retorik: definieras i Svenska akademins ordlista som konsten att tala väl och att övertyga 

(SAOL14.) Kunskap om retoriken blir viktig för elevens möjligheter att framföra ett muntlig 

framförande på ett välfungerande sätt. 

 

Talängslan: beskrivs som en akut stress som inträder när eleven skall tala inför andra 

människor. Denna starka nervositet kan göra att eleven inte kan eller vill tala inför tillexempel 

de andra eleverna i klassen (Gunnarsson, 2012, s. 27.) 

 

Ethos: Cecilia Olsson Jers (2010, s. 31) definierar ethos som en av de viktiga grundstenarna 

inom retoriken. Ethos beskriver hon som talarens förmåga att övertyga lyssnarna om det som 

talaren redogör för. Det har att göra med talarens visade karaktär och trovärdighet inför sina 

lyssnare.  

 

Patos: Pathos är ytterligare en viktig grundsten inom retoriken och riktar sig till talarens 

förmåga att väcka känslor hos sina lyssnare. Detta betyder att talaren måste känna till vilken 

publik han eller hon skall tala inför. Detta för att kunna hämta kunskap om hur känslor uppstår 

i den gruppen som utgör åhörarna till det aktuella talet (Olsson Jers, 2010, s.32.)  
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Logos: vänder sig till lyssnarnas förnuft. Begreppet är i kombination med de två tidigare 

begreppen grundstenarna i retoriken och i sig grunden till en innehållsrik och väl genomförd 

muntlig redovisning (Olsson Jers, 2010, s. 32.) 

 

2.2 Syfte och utmaningar med muntlig redovisning i skolan.  
Muntliga redogörelser och redovisningar är en stor del av kursplanen i svenska där det står att 

eleverna skall utveckla kunskaper om att förbereda och genomföra olika former av muntliga 

redovisningar (Skolverket, 2011, s. 229.) Genom att varje elev skall följa skolans läroplan blir 

muntliga framställningar en del i skolan undervisning. Cecilia Olsson Jers (2010, s. 15) 

beskriver i sin avhandling att kunskaper om retorik och träning i förmågan att hålla muntliga 

redogörelser är grundläggande för de demokratiska samhället. Hon menar att skolan genom 

undervisningen om muntlig framställning uppfyller kursplanen i svenska och delar ur 

värdegrunden rörande skolan demokratiska uppdrag. I Läroplanens värdegrund står det att 

skolan skall förbereda eleverna på att bli aktivt deltagande medborgare i det demokratiska 

samhället (Skolverket, 2011, s. 9.) Detta uppdrag är beroende av att eleverna får de kunskaper 

som behövs i retorik för att utrycka sina åsikter och kunna formulera sig i olika sammanhang 

(Olsson Jers, 2010, s.16.)  

 

Alla elever har samma rätt att få undervisning och träna på dessa delar. Alla elever har rätt att 

få det stöd de behöver, att få arbeta med utgångspunkt i sina tidigare erfarenheter och 

förutsättningar. Vidare har alla elever rätt till likvärdig undervisning (Skolverket, 2011, s. 8) 

Detta fastslår ytterligare att undervisningen skall stötta och hjälpa elever att klara av och 

utvecklas sin förmåga att genomföra muntliga redovisningar. Här kan antas att om stöd inte 

ges kommer eleverna bli väldigt osäkra på vad de skall göra och kanske undvika de muntliga 

momenten. Detta påstående stärks av en undersökning som utbildningsradion gjort bland 

högstadie- och gymnasieelever visar att 18 % av de elever som deltog i undersökningen någon 

gång har stannat hemma när det vet att det är dags för muntlig redovisning i skolan (Goldberg, 

2013.) Enligt en annan undersökning som gjorts på gymnasieelever framkommer det att 90 % 

av de som svarade på enkäten upplever nervositet i samband med muntliga redovisningar. 50 

% av eleverna som deltog känner en lättnadskänsla när redovisningen är avklarad. 
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Undersökningen innehöll inte någon kommentar om elevernas mående var nivåindelat, det 

vill säga om de var lite eller mycket nervösa (Voxström, 2014.)  

2.3 Talrädsla 
Psykologen Anna Bennich Karlstedt berättar i en intervju (Andersson, 2013) att talängslan 

brukar dyka upp från skolår 4 upp till och med gymnasienivå. Anledningen till detta är enligt 

henne att det är först i den åldern som eleverna blir medvetna om att andra bedömer deras 

prestationer. Talängslan kan ha flera orsaker som tillexempel tidigare erfarenheter, förebilder 

som har tal ängslan m.m. Dock går denna rädsla att träna bort menar Karlstedt. Cecilia Olsson 

Jers uttalar sig efter sin studie om att talängslan beror mest på att eleverna saknar kunskap om 

hur retorik fungerar och skall användas. Hon skriver att talängslan är överdrivet i det faktum 

att det ses som svårt att arbeta med, nästan alla elever är nervösa i någon mån när det är dags 

för redovisningar i skolan. Vidare kan denna ängslan minskas eller försvinna med strukturerad 

träning i retorik (Olsson Jers, 2010.) Hans Gunnarsson (2012, s. 27) skriver att vi alla lider av 

någon nivå av talängslan. Han skriver att talängslan kan bero på tidigare negativa upplevelser 

av att tala inför andra, att eleven har kritiska föräldrar hemma och har lågt självförtroende.  

 

En annan aspekt som spelar in i människors obehag i samband med muntliga redovisningar 

handlar om exponering. Med exponering menas att göra sig själv sårbar och föremål för 

andras kritik, men också att vara fysiskt utlämnad. Birgitta Garme (2006, s. 124-126) lyfter 

fram Einarsson och Hultmans som beskriver att även om eleven är förbered på sitt anförande 

och har gått med på att tala inför gruppen kan fortfarande själva aspekten av exponeringen bli 

för svår för eleven. Garme (2006, s. 124-126) hänvisar till Skiölds forskning som visar att 

eleverna upplever ofta sina klasskamrater som en tuff publik. Detta måste läraren vara väl 

medveten om och arbeta för att mötet mellan talaren och publiken skall bli så bra som möjligt.  

2.4 Positiv stress 
När man undersöker området muntliga redovisning kommer begrepp som talängslan och 

stress upp. Stress är ofta kopplat till negativa saker. Men i vissa fall kan stress påverka 

människan positivt. Larsson (2012) beskriver i sin artikel att vissa former av kortvarig stress 

kan hjälpa oss att prestera bättre. Då stressreaktionen gör att vi bli alerta och vår energi riktas 

in i det som vi skall göra. Detta skulle kunna kopplas till att prestationer kopplade till 
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muntliga redovisningar i skolan skulle kunna förbättras om eleverna har en viss stressnivå när 

de genomför redovisningen.    

2.5 Motsägelser i resultaten från muntliga nationella proven 
De nationella proven i svenska årskurs sex innehåller ett delprov i muntlig framställning. Det 

består dels av ett samtal och en redovisning av någon form. Nedan redovisas resultaten från 

2016 års respektive 2012 års muntliga nationella prov för alla deltagande sexor i Sverige. I 

tabell 1 redovisas resultaten för elever med svenska som första språk, och i tabell 2 redovisas 

resultaten för elever med svenska som andra språk. Urvalet har gjorts på grund av att 

organisation med prov i årskurs 6 blev aktuellt först år 2012.   

 

Tabell 1  

År Antal 

elever 

F E D C B A 

2012 85 818 3,2 % 17,1% 20,2% 28,9% 20,3% 10,4% 

2016 94 605 3.3% 16,2 20,5% 28,0% 21,1% 11,1 % 

(Skolverket, 2013. Skolverket 2017) 

Tabell 2 

År Antal 

elever 

F E D C B A 

2012 7317 11,8% 33,5% 22,3% 20,4% 8,6 % 3,4 % 

2016 11 386 16,6% 31,7% 20,9% 18,3% 8,8 % 3,7 % 

(Skolverket, 2013. Skolverket, 2017.) 

Resultaten från nationella proven visar att majoriteten av 6:orna i Sverige får godkänt i den 

muntliga delen av proven. Vidare kan man se en viss ökning i de högre betygen år 2016 i 

kontrast till 2012 års prov. I tabellen kan man se att majoriteten av eleverna ligger på betygen 

mellan E och B medan betygen F och A är mindre i svenska som förstaspråk. Proven i 

svenska som andra språk har en jämn fördelning på betygen F-C och mindre på B och A. 

Resultaten visar att elever med andra språk har sämre resultat än elever med svenska som 

förstaspråk, men översiktligt har båda elevgrupperna ett högt godkänt resultat.  
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2.6 Metoder för undervisning om muntliga redovisningar 
Nedan kommer jag att redogöra för några av de undervisningsmetoder som lärare använder 

sig av vid undervisning om muntliga redovisningar. Det faktum att många lärare kommer ut 

med goda råd och tips om hur man kan utforma undervisningen, grundat på deras egna 

erfarenheter, visar att lärare idag är medvetna om svårigheterna och nervositeten som eleven 

upplever i dagens skola när de skall framföra muntliga redovisningar. Många lärare gör 

grupp- och enskilda anpassningar för att få med sig alla elever mot målet att kunna genomföra 

muntliga redovisningar på ett bra sätt.   

 

Cecilia Olsson Jers uttrycker i en intervju med Goldberg (2013) att lärare måste får mer 

kunskap om retorik, hur man arbetar med och ger respons om muntlig framställning. Hon 

menar att lärare måste sätta sig in i retorikens regler och funktioner för att på ett effektivt sätt 

kunna arbeta med och hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper inom muntlig framställning  

 

En trygg och tillåtande klassrumsmiljö är grunden för att arbeta med muntlig framställning 

(Nybäck, 2012.) När en grupp är ny tillsammans skriver Gunnarsson (2012, s. 29-33) att det 

är en bra ide att börja med muntliga övningar och framföranden som inte kräver något och ger 

eleven 100 % chans att lyckas. Han skriver vidare att nervositet kan bero på känslan av 

avsaknad kontroll. Här kan en tydlig struktur kring vad som skall sägas och hur man skall 

göra vara ett bra stöd som minskar elevens nervositet i talsituationen. Läraren bör skapa en 

miljö där misslyckande är tillåtet och där det finns mycket uppmuntran från klasskompisar 

och lärare. Detta skapar ett bra klassklimat och en bra miljö för att jobba med muntliga 

redovisningar. Garme (2006 s.124-126) lyfter fram Skiölds forskning om hur man gör 

situationen mindre spänd. Han menar att läraren kan placera alla i en ring där alla ser varandra 

medan eleverna håller sitt föredrag. Detta minskar elevens exponering i förhållande till de 

andra eleverna. 

 

Gunnarsson (2012, s. 183-205) beskriver i sitt kapitel hur lärare kan lägga upp undervisningen 

om muntlig framställning. Hans idéer handlar om att börja med att visa för eleverna varför 

retorik är viktigt och vart man kan ha användning för sina kunskaper. Sedan varvas 

lektionerna med praktiska övningar så som drama m.m. och teorilektioner om retorik och 

olika typer av tal. Han poängterar att tryggheten som behövs skapas ihop med gruppens 
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medlemmar, vilket i sig ger förutsättningar för att undervisningen skall lyckas. Han menar att 

filmning av elevens framträdande och efterföljande diskussion om detta kan ge ökad 

medvetenhet om muntlig framställning hos eleverna.  

2.7 Tidigare forskning 

Cecilia Jers Olsson (2010) har gjort en studie på gymnasieungdomar där hon undersöker hur 

de utvecklar sitt ethos i styrda och fria monologer. Hon utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv som innebär att lärande utvecklas i samspel med andra och i en kulturell kontext. 

Hon lyfter fram den muntliga kommunikationen som viktig för att uppfylla skolans uppdrag 

om att forma aktivt deltagande demokratiska medborgare. Hennes undersökning visar att det 

på skolan hon undersökte inte fanns en strukturerad form för hur man förberedde, genomförde 

och efterarbetade muntliga redovisningar. Det framgår att eleverna vill ha mer kunskap och 

träning i hur man når fram till sin publik (Olsson Jers, 2010, 129.) Hon menar att det måste till 

en tydligt strukturerad och synlig process kring muntliga framställningar som fokuserar på 

annat än formerna som t.ex. hur högt eller i vilket tempo man pratade. Hennes studie visade 

att det muntliga inte är lika prioriterat och processinriktat i sin förberedelse, genomförande 

och efterarbete som den skriftliga delen i skolan. Möjligheten att få träna på muntlig 

framställning skall ske med stöd från läraren och synliggöras för eleverna själva (Goldberg, 

2013.) 

 

Anne Palmer (2010, s. 80) skriver att muntliga redovisningar i skolan ofta är mer inriktade på 

att eleverna skall visa vad de har lärt sig. Det är mindre eller inget fokus på formen av själva 

framförandet. Bedömning hamnar därför mer på innehållet än på den retoriska delen av 

framförandet. Detta kan jämföras med att Olssons Jers (2010) kommit fram till avsaknaden av 

strukturerade former för undervisning om muntlig redovisning, det vill säga den retoriska 

delen av muntligt framförande i klassrummet. Både Palmer och Olsson Jers menar att formen 

blir lidande på olika sätt.  

2.8 Teoretiska utgångspunkter 
I min studie kommer jag att utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014, s. 305-306.) 

Detta innefattar att lärande sker i mötet med andra människor och inom ett kulturellt 

sammanhang. Lärande sker genom att ta avstamp i det som eleven redan kan och sedan ge 

eleven utmaningar för att utveckla ny kunskap. Denna zon av utmaning kallar Vygotsky för 
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den proximala utvecklingszonen. Inom denna zon lär sig eleven som mest genom att ta nya 

steg framåt med en fot i det som hen redan kan. Detta sker med hjälp av en så kallad 

kompetent kamrat. Den kompetenta kamraten är någon som kan lite mer, detta kan vara en 

klasskompis eller läraren. Eleven behöver enligt denna lärteori stöttas för att nå sitt mål. Här 

är den kompetenta kamraten en typ av stöd. Ett annat begrepp som ofta uppkommer inom det 

sociokulturella perspektivet är begreppet scaffoldning som betyder byggnadsställning i en 

översättning till engelska. Detta innebär att eleven lär sig på bästa sätt när den har som en 

byggnadsställning runt sig under lärprocessen. I början behövs mycket stöttning av lärare, 

kompetent kamrat, modeller eller andra hjälpmedel. Under utvecklingens gång plockas 

ställningen bort bit för bit, tills eleven kan stå själv. Sedan tas nästa steg och den proximala 

utvecklingszonen utvidgas mot nya mål. Detta blir en lärandeprocess med stöd som görs i 

kontexten klassrummet med det sociala utbytet av klasskompisar och läraren.  

 

Detta perspektiv går ihop med tanken om att eleverna måste får träna på retorik ett steg i taget 

och att inlärning sker tillsammans och med stöd av andra som kan mer och har andra 

erfarenheter. Vidare motiverar detta perspektiv att elever behöver lära sig genom att möta 

andra som har mer erfarenhet än dem på området muntliga redovisningar. Vidare definierar 

denna teori lärande som en process som uppstår när man möter andra människor som har 

andra eller mer erfarenhet på området än du har.  

 

Detta ger mig en chans att lära mig saker av min studie genom att ta del av andra lärares och 

elevernas erfarenheter om de området som jag undersöker. Detta i sig kan leda till nya tankar 

hos mig och eventuellt nya tankar i dem som jag intervjuar. De möter en person med andra 

erfarenheter och de samtal som kan komma upp under intervjuerna skulle kunna leda till nya 

insikter för dem också.   
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3. Metod 
I min studie kommer jag att använda mig av två olika metoder. Den första är en enkät med 

färdiga svarsalternativ och öppna frågor. Denna enkät kommer jag att ge ut till elever på 

mellanstadiet på två olika skolor. Min andra metod kommer att vara enskilda intervjuer med 

lärare i svenskämnet på dessa två skolor för att få deras upplevelser och erfarenheter om 

undervisningen i muntlig framställan. Dessa två metoder tycker jag svarar mot mitt syfte att få 

dels elevernas upplevelser av muntliga framställningar samtidigt få lärarens uppfattning om 

elevernas upplevelser, hur läraren arbetar med detta och vilka sätt läraren tycker fungerar för 

att arbeta med muntliga redovisningar och retorik. Eftersom majoriteten av mina 

frågeställningar grundar sig på svaren jag fått i mina intervjuer ser jag på min uppsats som en 

kvalitativ studie av uppfattningar och undervisning om muntliga redovisningar.  

3.1 Metodologisk ansats och val av metoder 
Jag har i min studie valt att utgå från de sociokulturella perspektivet. Mitt syfte med studien 

handlar om att undersöka elevers upplevelser av muntliga redovisningar samt att se hur lärare 

undervisar och stöttar eleverna genom denna process. Jag har valt att utgå från de 

sociokulturella perspektivet som presenteras närmare under teoridelen av denna uppsats. 

Vygotsky beskriver att lärande sker tillsammans med andra när olika erfarenheter och kulturer 

möts (Säljö, 2014 s.305-313). Det är relevant att utgå från lärares och elevers egna 

erfarenheter för att få en uppfattning om hur de upplever muntliga redovisningar och hur de 

lär sig tillsammans. Med dessa glasögon på har jag valt att intervjua lärare för att få deras syn 

på hur elever uppfattar muntliga redovisningar samt hur de själva undervisar och stöttar sina 

elever.  

 

Genom intervjuer får jag möjlighet att se olika perspektiv och erfarenheter kring samma 

område (Kihlström, 2017, s. 47-48.) I detta fall får jag tre lärares erfarenheter och 

uppfattningar om sin undervisning och hur detta påverkar de elever som de undervisar. Jag 

kommer att rikta in mig på att ha en kvalitativ intervju. Detta innebär att den liknar mer ett 

samtal i formen och att de frågor som jag ställer är av öppen karaktär, följdfrågor följer den 

riktning som den som blir intervjuad tar. Vidare är det intervjuaren som bestämmer fokus för 

samtalet (Kihlström, 2017, s. 48.) I praktiken sitter jag med varje enskild lärare. De har fått 8 

frågor att fundera kring innan intervjun. Under intervjun utgår vi från frågorna men jag ställer 
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samtidigt följdfrågor på de som kommer upp när de känns som om samtalet fördjupas och 

breddas genom de spår som läraren tar under intervjun. Jag håller min neutral och låter läraren 

berätta utifrån sin erfarenhet. Följdfrågorna är av karaktären ”förklara mer, hur menar du då 

osv. Detta för att inte leda läraren till ett svar som jag vill ha utan ett som han eller hon själv 

tänker/ tycker (Kihlström, 2017, s. 52-53.)  

 

Jag kommer samtidigt att se personen som svarar vilket ger mig fler komponenter att förhålla 

mig till som t.ex. kroppsspråk, tonfall, minspel m.m. som ger en bredare bild av vad 

intervjupersonen menar än om det t.ex. bara står i står i skrift. Intervjuer är ett sätt att förstå 

vad en annan människa upplever (Kihlström, 2017, s. 47.) 

 

Enkäter är ett sätt att omvandla information till numerisk kunskap. Det ger forskaren en 

möjlighet att titta på sina resultat inom olika kategorier (Dimenäs, 2017, s. 82.) Användandet 

av enkäter är bra när man vill undersöka t.ex. hur vanligt förekommande ett fenomen är 

(Björkdahl, Ordell, 2017, s. 85.) Detta blir relevant i min studie genom att jag kan få elevernas 

upplevelser kring muntliga redovisningar på ett sådant sätt att jag lättare kan se mönster i 

deras svar.   

3.2. Avgränsningar, urval och representativitet  
Jag har valt att undersöka hur mellanstadieelever upplever muntliga redovisningar eftersom 

detta är den åldersgrupp som jag själv har erfarenhet av att undervisa samt att det är denna 

åldersgrupp som jag efter min utbildning är behörig att undervisa. Genom att ge ut en enkät 

till dessa klasser på två olika skolor har jag möjlighet att jämföra resultaten från dessa två 

skolor med varandra. Detta för att hitta eventuella likheter och skillnader i elevernas 

uppfattningar.  

 

Min andra metod är att genomföra enskilda intervjuer med tre olika lärare. Jag valde lärare 

som undervisar eller har undervisat på mellanstadiet i svenska. Detta för att få ta del av 

erfarenheter som blir relevanta för mitt syfte i min studie. Patel och Davidsson (2003, s. 32) 

skriver att den kvalitativa intervjun är som en blandning mellan ett fritt samtal och en 

strukturerad intervju. Syftet är att förstå ett ämne utifrån den personen som intervjuas 

perspektiv. Detta perspektiv spelade in i mitt val av metod.  
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Skolorna och lärarna som jag valde finns inom samma kommun. Detta underlättade när det 

var dags att intervjua och åka och dela ut enkäter på skolorna. Skolorna ligger i samma 

kommun, den ena skolan är mindre och har klasser som består av ca 13 elever. Den andra 

skolan har klasser som består av ca 25 elever.  

 

Genom att jag har valt att bara utgå från två skolor kan generaliseringen av min studie 

påverkas eftersom urvalet är ganska smalt. Dock kan studien visa på upplevelser och 

undervisning på de skolorna som jag faktiskt undersöker.  

3.3 Genomförande av intervjuer  
I min studie intervjuade jag tre svensklärare på två olika skolor. Innan intervjun fick de 

information om studiens syfte, de fick 8 frågor som de kunde använda sig av för förberedelse 

inför intervjun. Jag spelade in intervjun samt förde anteckningar som stöd för senare analys. 

Innan intervjun börjar så informerade jag läraren om att intervjun är konfidentiell, detta 

betyder att forskaren vet vem det är som deltar i undersökningen men detta kommer inte att 

synas när resultatet skrivs ner och publiceras (Patel och Davidsson, 2003, s. 70.) Intervjuerna 

var av samtals-karaktär där frågorna fungerade som ett stöd. Jag lyssnade på i vilken riktning 

läraren tog samtalet och följde upp med följdfrågor när detta kunde fördjupa eller bredda 

svaren. Dock höll sig lärarna mycket till de frågor de tidigare fått och breddade sedan ut åt 

olika håll. Syftet här var att se hur deras egna erfarenheter kring mitt syfte med studien var.  

 

Efter att analysen är klar ger jag läraren möjlighet att läsa igenom vad jag skrivit från deras 

intervjuer så att de har en möjlighet att korrigera om jag uppfattat något fel under själva 

intervjun.  

3.4 Genomförande av enkät 
Jag åkte till de skolor som skulle delta i enkätundersökningen. Jag genomförde en så kallad 

besöksenkät (Björkdahl Ordell, 2017, s. 87) där jag åkte till skolorna med enkäten, pratade om 

den och genomförde den med eleverna. Innan hade jag skickat ut en lapp till de klasser som 

skulle vara med som innehöll information om vad studien innehöll, varför jag gjorde den osv. 

Denna tillåtelseblankett skulle de ta hem för att få målsmans godkännande att de fick delta.  
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Frågorna i enkäten är anpassade efter de målgrupp som skall genomföra den, en faktor som 

Björkdal Ordell (2017, s. 86) skriver är viktigt att tänka på innan man lämnar ut enkäten. Jag 

ville att eleverna skulle förstå frågorna och kunna svara det som de upplevde och tänkte i 

enkäten. Detta är en av fördelarna med en besök enkät, då har jag kontroll hur enkäten lämnas 

ut och eleverna har möjlighet att fråga mig om det finns något de undrar över (Björkdahl 

Ordell, 2017, s. 88.) Sedan genomförde eleverna enkäterna och jag samlade in dem.  

3.5 Validitet och reliabilitet  
Begreppet validitet betyder olika saker i olika sammanhang. Då min studie är av kvalitativ art 

har jag valt att se på begreppet i den kontexten. Rauni Karlsson (2017, s. 249) lyfter fram 

Bryman (2004) i sitt avsnitt om vad validitet innebär. Validitet är hur väl studien som 

genomförts svarar mot frågeställningarna och studiens syfte. Patel & Davidsson (2003, s. 102-

103) stärker och utvecklar begreppets innebörd genom att skriva att en kvalitativ studie är 

validiteten beroende av hela forskningsprocessen. Det vill säga hur väl frågeställningar och 

syftet svarar mot resultatet i min undersökning. I en kvalitativ studie är syftet att försöka att 

förstå och tolka uppfattningar erfarenheter eller kulturer. I min studie använder jag mig av 

intervjuer och enkäter för att ta del av lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar om 

muntliga redovisningar samt hur elever upplever muntliga redovisningar. Min uppgift är 

sedan att tolka dessa erfarenheter mot frågeställningarna mot min studies övergripande syfte.  

Patel och Davidsson (2003, s. 104) menar vidare att varje forskningsprocess är unik och att 

det därför inte går att fastställa några metoder eller vägar som helt säkerställer en kvalitativ 

studies validitet. Den är istället beroende av forskarens förmåga att tolka och genomföra sin 

studie så att den svara i så stor utsträckning mot studiens syfte som möjligt i studiens alla 

delar. Mina frågor som jag ställde i enkäter och intervjuer gav mig bra analysmaterial för att 

få svar på mina frågeställningar.  

 

Patel och Davidsson (2003, s.104-105) pekar på en faktor som kan påverka validiteten och 

reliabiliteten är den del av analysen där intervjuerna skall transkriberas. Här kan saker falla 

bort enbart av den anledningen att skriftspråk och talspråk är olika. När forskaren skall skriva 

ner en intervju försvinner kroppsspråk, tonfall, pauser eller bara grammatiska fel. Det är 

därför viktigt att forskaren funderar över hur transkriberingen av intervjuerna och eventuella 

egna tolkningar och formuleringar av t.ex. grammatiska fel eller borttagandet av pauser 
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påverkar själva underlaget som forskaren sedan skall analysera. Jag valde att både ta ut 

ordagrant utskriva citat och att skriva om innehållet i vissa delar av intervjun. Undertiden har 

jag både lyssnat på inspelningen av intervjuerna, inspelningar stärker reliabiliteten då jag i 

efterhand kan gå tillbaka och höra vad som sades med pauser, tonfall m.m. Samt se vilka 

följdfrågor jag ställde (Kihlström, 2017, s. 232). Vidare skriver Patel och Davidsson (2003, s.  

105-106) & Kihlström (2017, s. 231) att resultaten från en studie bör redovisas på ett sådant 

sätt att läsarna av den färdiga rapporten kan bilda sig en egen uppfattning om analys och 

slutsatser är rimliga, detta brukar kallas för kommunikativ validitet. Detta görs genom att 

presentera t.ex. delar av intervjuer i sitt sammanhang och blanda citat och egna kommentarer 

av det som framkommit i intervjuerna. Forskaren bör beskriva sammanhanget och eventuellt 

också den personen som uttalat sig; detta under de regler av anonymitet som fastställs i 

Vetenskasprådets (2018) anvisningar. Ett annat sätt att arbeta med kommunikativ validitet är 

att låta de intervjupersoner som deltagit i studien få läsa den analys och slutsatser som 

forskaren kommit fram till och ge dem möjlighet att kommentera om de tycker att resultatet är 

rimligt och speglar det som de själva varit med och bidragit till. Detta görs genom att de som 

deltagit får en möjlighet att läsa igenom det som jag skrivit i uppsatsen samt att jag blandar 

citat från intervjuerna med mer sammanfattade bitar med mina kommentarer. Detta är dock 

något som intervjupersonerna valde att inte göra. 

 

Validiteten i enkäterna kan bli negativ då mitt urval är smalt och kan genom detta faktum vara 

svårt att generalisera. Generalisering inom de kvantitativa forskningen är viktig för 

underökningen validitet (Karlsson, 2017, s. 253.) Reliabiliteten är här beroende av 

förhållandet till annan forskning som gjorts på likdanade frågor med likande 

begreppsförståelse av andra forskare. Här kan jag eventuellt luta mig på studier som 

genomförts om talängslan och upplevelser av andra forskare, lärare och deras erfarenheter (se 

Olsson Jers, 2010, Voxström, 2014 m.fl.)  

 

Reliabilitets begrepp brukar av vissa forskare inom den kvalitativa forskningen flätas samman 

med begreppet validitet menar Patel och Davidsson (2003, s. 103.) De menar vidare att 

reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen är svårare att definiera än inom den 

kvantitativa forskningen, detta för att en intervjuperson kan ändra sina svar i den kvalitativa 

undersökningen utan att detta påverkar reliabiliteten negativt. Detta för att forskaren då kan 
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tänka att objektet ändrat sin åsikt eller lärt sig något under intervjun som gör att denne nu har 

en annan åsikt. Karlsson (2017, s. 251) håller med om att validitet och reliabilitet är 

sammankopplade då de är beroende av varandra.  

 

Generalisering av studien kan vara problematisk då den grundar sig på ett avgränsat antal 

individers egna uppfattningar och erfarenheter av ett ämne. Kihlström (2017, s. 233) lyfter 

fram Kvale (1997) som menar att enstaka fall kan vara relevanta som stöd för situationer som 

är på andra platser med andra personer.  

 

Med den synen på validitet tycker jag att min studie har god validitet. Genom att jag har 

genomfört en enkät som mäter elevernas upplevelser av muntliga redovisningar har de god 

validitet mot min studies syfte. Dock begränsas validiteten av att jag utgår från två skolor, då 

det kan begränsa möjligheten att generalisera studiens resultat i en större skala. Här skulle ett 

större urval av elever på ett flertal olika skolor ha stärkt validiteten för min 

enkätundersökning. 

 

Även här kan generaliseringen av studien bli lidande av det smala utbudet. Dock 

argumenterar jag för att om resultaten från de två skolorna har likheter med varandra samt 

likheter med den tidigare forskningen som jag tagit upp under tidigare forskning i denna 

uppsats så stärks reliabiliteten i studien. Eftersom enkäten genomförs i klassrummet, enskilt 

och eleverna inte kan titta på varandra eller veta frågorna innan så ökar chansen att de svara 

som de tycker och inte som kompisen bevis har svarat. Vidare vet de att enkäten är anonym 

och inte kommer läsas av deras lärare eller påverka deras resultat vilket ökar chansen att de 

svarar ärligt på enkäten om hur de upplever muntliga redovisningar. 

 

Det stärker reliabiliteten att lärarna fick frågorna innan intervjun för de har haft möjlighet att 

tänka igenom vad de egentligen tycker och har för erfarenheter. Dock är detta på bekostnad av 

en viss spontanitet i intervjun då de behöver tänka ut svaret på plats. Detta tror jag dock 

motverkas av följdfrågor. Detta för att få en djupare och bredare bild av vad lärarna har för 

erfarenheter. 

Intervjun genomfördes enskilt men varje lärare i ett lugnt och stängt rum. 
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3.6 Etiska överväganden 
I mitt examensarbete har jag valt att använda mig två metoder: enkäter och intervjuer.  

 

Syftesprincipen 

Inledningsvis ställer forskningsprincipen frågan om studien och dess syfte är nödvändig att 

genomföra (Vetenskapsrådet, 2018). Detta är en fråga som jag ställer mot min studies syfte.  

Forskningsbehovet inom skolans olika områden är ett viktigt och relevant område då skolan 

som intuition behöver forskning för att utvecklas och kunna ge bästa möjliga undervisning till 

elever. Även om forskaren behöver ha höga krav på sin forskningsmetod och 

materialinsamling i förhållande till konfidentialitetskravet (Björkdahl Ordell, 2017, s. 26.) 

Eftersom muntliga redovisningar är en stor del av skolans vardag och även det 

efterkommande vuxenlivet ser jag forskning om hur detta upplevs och hur man kan arbeta för 

att få en så bra undervisning som möjligt inom detta område som högst relevant forskning.  

 

Informationsprincipen 

Enligt informationsprincipen är forskarens skyldighet att tydligt informera de som skall vara 

med i studien om vad studien kommer att handla om, hur det kommer gå till, att deltagandet 

är helt frivilligt sant vart forskaren kommer från och hur man får tag på denne 

(Vetenskapsrådet, 2018.)Denna princip påverkar båda mina metoder. Innan jag delar ut 

enkäter eller genomför intervjuer skall jag informera om min studies syfte samt vilka metoder 

jag kommer att använda mig av. Detta kommer jag göra i både skriftlig och muntlig form. 

Detta för att ge varje person möjlighet att ta ställning till om han eller hon vill delta i 

undersökningen. Informationer är viktig för att varje individ skall ha alla fakta om studien och 

vad deras svar kommer att användas till innan de kan göra ta beslut om att delta eller inte. 

Detta för att risken skall minskas för att de medverkande i efterhand känner att deras svar blir 

använda på ett sätt som de inte går med på.  

 

Samtyckesprincipen 

Samtyckesprincipen hänger i mångt och mycket ihop med informationsprincipen. Under den 

här principen framgår att de som eventuellt skall delta i min studie skall gå med på att vara 

med (Vetenskapsrådet, 2018.) Eftersom min studie kommer att innefatta barn under 15 år 

måste jag enligt Vetenskapsrådet även få medgivande från elevernas vårdnadshavare utöver 
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att eleverna själva går med på att delta i forskningen, speciellt viktigt är detta då det kan 

komma viss känslig information om hur man känner och upplever muntliga 

redovisningar.(Vetenskapsrådet, 2018) Vissa elever kan ha jobbiga känslor kring detta.  

 

Lärarna som jag planerar att intervjua behöver bara själva godkänna att de vill vara med i 

studien. Vidare så menar den här principen att de som deltar i en studie skall känna sig fria att 

när som helst under forskningen gång välja att avbryta eller reglera sin medverkan utan att 

detta får några negativa konsekvenser för objektet från forskaren (Vetenskapsrådet, 2018.) I 

mitt fall betyder detta att elever och lärare som deltar skall veta att de närsomhelst kan välja 

att inte delta längre alternativ inte svara på enkäten eller vara med i intervjuerna eller svara på 

vissa frågor. Detta utan att jag skall pressa dem att fortsätta delta eller att jag visar negativa 

känslouttryck som pressar personen att stanna kvar i projektet mot dennes vilja. Av denna 

anledning bör det inte finnas en beroendeställning mellan forskaren och de som deltar i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2018). Detta för att en beroendeställning skulle vara en form av 

press att vara med i rädsla för att få konsekvenser i förhållande till beroendeförhållandet t.ex. 

förhållandet mellan lärare och elev.  

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att det i så stor utsträckning som möjligt inte skall gå att 

identifiera de personer som deltar i studien. Etiskt känsligt material kan bero av om 

forskningsdeltagaren eller dess efterlevande skulle uppfatta materialet som kränkande eller 

känsligt. Även om personen inte nämns vid namn kan utformningen av rapporterna göra det 

möjligt för utomstående att lista ut vilka enskilda personer eller grupper det handlar om. 

Därför bör forskaren utforma informationen på ett sådant sätt att det är svårt att identifiera 

vilka som ha deltagit i projektet i så stor utsträckning som möjligt. Forskaren skall anteckna 

de saker som kan identifiera personer i materialet för at sedan kunna anpassa de delarna på ett 

sådant sätt att de inte utger någon av deltagarna (Vetenskapsrådet, 2018). I min studie så 

betyder detta att de enkäter och inspelningar av intervjuer som jag samlar in under 

forskningens gång skall förvaras i ett låst skåp som bara jag har tillgång till. När resultaten 

sedan skall in i uppsatsen är det viktigt att formulera dessa på ett sådant sätt att det inte går att 

identifiera vilken kommun, skola eller klass deltagarna går eller jobbar i. Ytterligare 

konfidentialitet under intervjuerna är att i uppsatsen skriva in intervjupersonen som lärare och 
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därigenom inte avslöja könet. Efter att uppsatsen är godkänd så raderar jag alla ljudfiler med 

intervjuer samt strimlar enkäterna för att ingen annan skall kunna få tillträde till dem. Detta i 

kombination med de tidigare åtgärderna borde ge ett bra skydd för mina deltagare och täcka 

min skyldighet mot konfidentialitetsprincipen.   

 

Enligt nyttjandekravet så får inte jag lämna vidare information från mina studiedeltagare till 

annan forskare eller för kommersiellt bruk(Vetenskapsrådet, 2018). Denna princip ser jag 

dock inte beröra min studie eftersom jag inte samarbetar med andra forskare- Vidare så är 

ämnet jag valt muntlig kommunikation i skolan och borde inte kunna användas för att sälja 

produkter eller likande till mina studiedeltagare.  

 

Slutligen finns det några rekommendationer som jag anser kan vara relevanta i min studie. 

Dels att mina intervjupersoner får läsa de delar av uppsatsen där deras intervjuer citeras 

(Vetenskapsrådet, 2018) Detta för att de skall få möjlighet att ändra eller ta bort saker som de 

eventuellt inte vill ha i tryck. Detta blir extra viktigt om de ingår känslig information i 

intervjuerna. Vidare vill jag erbjuda mina deltagare att få en sammanfattning av resultatet om 

de vill det.  
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4. Resultat och analys 
Nedan kommer jag att redogöra för mina resultat från intervjuer och enkätundersökningarna.  

Enkäterna gjordes med 36 elever i årkurserna 4-6 från två olika skolor vilket kommer att 

redovisas främst under avsnitt fyra. Lärarintervjuerna kommer att redovisas under återstående 

underrubriker.  

 

Det är tre svensklärare från två olika skolor som har intervjuats. Jag har valt att kalla dem för 

lärare A, B och C. Nedan kommer en kort presentation av de tre lärarna:  

 

Lärare A: har arbetat som lärare i ca 30 år, har arbetat från förskolan till nian. Denna lärare 

har under sin lärarkarriär alltid undervisat i svenska samt de flesta andra ämnen i olika 

omgångar.   

 

Lärare B: har arbetat som lärare i 10 år. Undervisar i matematik, no-ämnena samt svenska på 

mellanstadiet under sin lärarkarriär. 

 

Lärare C: har arbetat som lärare i 18 år. Undervisar i svenska och so-ämnena i årskurs 4-9.  

 

4.1 Elevernas upplevelser av arbetet med muntliga redovisningar. 

I enkäten fokuserade jag på elevernas upplevelser av muntliga redovisningar samt gav dem 

möjlighet att ge förslag på vad som kan göra i skolan för att det skall bli bättre med muntliga 

redovisningar. 36 elever deltog ur klasserna 4-6 på två olika skolor. Nedan har jag delat upp 

resultatet efter frågorna från enkäterna som eleverna fick. Resultaten från de två skolorna har 

lagts ihop dels på grund av att alla elever i klasserna inte ville delta och dels för att svaren var 

väldigt lika från båda skolorna.  

 

Eleverna fick ringa in de ord som de tyckte bäst beskrev hur de känner för muntliga 

redovisningar. Eleverna fick ringa in flera ord på person. Diagram 1 visar fördelningen mellan 

vilka ord som eleverna ringade in. Tabell 3 visar fördelningen mellan positivt, negativt eller 

neutralt laddade ord.  
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Diagram 1 

 

Tabell 3 

Orden kategoriserade i känsloladdade grupper Antal svar 

Positivt laddade ord 23 

Negativt laddande ord 45 

Neutralt laddade ord  18 

Eget förslag: obehagligt 1 

 

Det var en stor spridning på svaren. Nästan alla eleverna ringade in flera ord. Några av 

eleverna ringade in både positiva och negativa ord, medan andra ringade in enbart negativa 

eller enbart positiva ord. Detta kan visa på att elever upplever olika muntliga situationer på 

olika sätt. Tre av eleverna kommenterade på sin enkät att eleven kände olika beroende på 

vilken typ av redovisning det handlade om. Man kan se att det är en majoritet av deltagarna 

som markerar en negativt klingande känsla, sedan är det jämnt mellan positiv eller neutral 

känsla. Några elever uttrycker stark oro inför muntliga redovisningar. Två olika elever valde 

att uttrycka sin oro så här:  

”Jag tycker det är väldigt obehagligt och jag börjar skaka.” 

”Jag skulle behöva bli mindre nervös.” 
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De elever som upplevde muntliga redovisningar som positiva skrev inga egna ord eller 

kommentarer om detta.  

 

13 elever fyller i att det är roligt med redovisningar, vilket visar att de har en positiv 

inställning till muntliga redovisningar. 19 elever fyller i att de är nervösa vilket är ungefär 

hälften av eleverna. Detta visar att många elever känner nervositet när de skall arbeta med 

muntliga redovisningar.  

 

För att få en bild av hur eleverna känner sig inför, under och efter redovisningarna fick 

eleverna ringa in en siffra på en skala från 1-10 hur de mår innan, under och efter en muntlig 

redovisning. 10 var mycket bra och 1 mycket dåligt, resultatet redovisas i diagram 2. Den blå 

stapeln visar innan, den röda under och den blå efter. Den vågräta axeln visar vilken siffra 

som eleverna ringat in och den lodräta hur många som ringade in den siffran.  

Diagram 2 
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I tabell 4 redovisas medelvärdet för elevernas svar innan, under och efter redovisningen. 

Tabell 4 

Före redovisningen 6,111 

Under redovisningen 6,472 

Efter redovisningen 8,055 

 

Här ser man att det är ungefär lika många i spannet 4-6 som 7-10 medan det är en mindre 

grupp som rör sig i spannet 1-3. Jag tänker att 1-3 är riktigt dåligt, 4-6 är bra och 7-10 är 

mycket bra. Om man utgår från medelvärdet från enkätsvaren är de inom spannet för vad kan 

klassas som bra mående. Det ligger ganska jämnt mellan innan och under medan de ökar efter 

redovisningen. Dessa resultat kan tolkas som att många av eleverna känner någon form av 

lättnad när redovisningen är genomförd, medan deras mående är ganska konstant innan och 

under den muntliga redovisningen. Detta bekräftas av de 19 elever som ringat in ordet nervöst 

i diagram 1. Samtidigt ser man att många elever är positiva och mår bra, det vill säga ligger i 

spannet mellan 6-10 när de skall uppskatta hur de känner vid muntliga redovisningar. En 

annan slutats är att en mindre del av eleverna upplever att de mår dåligt (1-3) innan under och 

efter att de redovisat. En elev kommenterade på sin enkät: 
”Jag vill ha en spegel som gör att ingen kan se mig men jag kan se dem. Att dom inte 

stirrar på en typ.” 

En annan elever uttryckte sitt mående på följande sätt:  

 

 ”jag tycker det är obehagligt och börjar skaka.” 

 

Här skall nämnas att eleverna generellt valde en högre siffra på frågan om hur de mådde efter 

redovisningen än de gjorde på det två första frågorna om innan och under redovisningen. 

Detta skulle kunna visa på någon form av lättnadskänsla när redovisningen är över.  

 

Eleverna kunde ge kommentarer om vad de tyckte att de själva, klassen eller skolan skulle 

kunna göra för att det skulle bli bättre när de hade muntliga redovisningar. Hur publiken beter 

sig under redovisningen var något som återkom i nästan alla kommentarer från enkäterna. Två 

citat från enkäten sammanfattar lite av vad eleverna skrev på sina enkäter: 
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”läraren skall se till att ingen i klassen kommenterar, skrattar eller viskar under 

redovisningen” 

”läraren borde se till att ingen viskar pratar eller kommenterar under 

redovisningen., samla in mobiler.” 
 

Båda kommentarerna beskriver hur de tycker att läraren skall kontrollera hur publiken beter 

sig. Flera elever gav liknande kommentarer som handlade om att hur publiken beteenden 

under framträdandet är viktigt för att det skall bli en bra redovisning. 

4.2 Elevers kunskaper om retoriska verktyg 
Eleverna fick ringa in om de tyckte at de kunde tillräckligt för att göra en bra redovisning eller 

om de kunde lite men ville lära sig mer. Svaren på denna fråga redovisas nedan i diagram 3.  

Diagram 3 

Nästan hälften av eleverna tycker att de vet en del om hur man gör en redovisning bra men 

vill lära sig mer. Något fler uttrycker att de vet hur man håller en bra redovisning. Detta visar 

att nästan hälften av eleverna känner att de saknar kunskaper om hur man håller en muntlig 

redovisning. De visar samtidigt att de har intresse av att lära sig mer om hur man gör. Detta 

skulle kunna vara en faktor till nervositet och negativa känslor i samband med muntliga 

redovisningar, det faktum att man inte känner sig säker på vad man faktiskt skall göra. 
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Samtidigt tycker andra hälften att de känner att de vet hur de skall göra, detta skulle kunna 

visa på att dessa elever tycker att de vet vad de skall göra och därigenom kanske associerar 

mer positiva känslor till redovisningar.  

 

4.3 Elevernas åsikter om storlek på gruppen åhörare. 
Eleverna frågan om hur stor grupp de helst ville redovisa inför. Resultatet redovisas nedan i 

diagram 4.  

 

 

Här framgår att mer än hälften föredrar att redovisa för en mindre grupp. Nästan lika många 

känner att de helst redovisar för 2-3 kompisar. En knapp majoritet känner att de helst 

redovisar för helklass, medan 3 elever helst redovisar bara för läraren. Här tycker jag att det är 

intressant att nämna att den skola som hade majoriteten av svaren i helklass kom från den 

skolan som har mycket små klasser. Här kan diskuteras om de inte redan har för mindre grupp 

i helklass då klasserna är runt 13-15 elever. 
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4.4. Lärarnas uppfattning av elevernas upplevelser av muntliga redovisningar. 
Jag frågade lärarna under intervjuerna hur de uppfattar att elever känner sig när de skall hålla 

muntliga redovisningar. 

 
”Jättenervösa! ... Det är få elever som inte är nervösa och stressade över muntlig 

framställning om de skall… stå eller sitta framför en större grupp.” (Lärare A) 

 

Jag ställde en följdfråga på detta om läraren upplevde att det blir skillnad om eleven får göra 

redovisningen med en mindre grupp, svaret var ja med eftertryck. Men läraren lade också till 

att detta inte alltid behöver hjälpa. 

 
”Det finns en väldig spridning. Jag har ju några elever som jag fått intrycket av att de 

älskar muntliga redovisningar och att det tycker verkligen att de är bra på det! Så har 

jag andra som alltid spelar pajas, jag har någon som tidigare när den kom från 1-3 an 

tyckte detta var hemskt… men är betydligt tryggare i det nu. Så det finns nog hela 

spektra, sen finns det nog de som också gör det bara för att man skall det och inte 

tänker så mycket.” (Lärare B.)  

 

”Det är väldigt olika, det har varit lättare i 4-5. Men en del har svårt att vara naturliga, 

de förställer rösten eller något sådant där, de har en roll som de skall leva upp till i 

klassen eller något sådant där och då kan en del ha svårt att vara vanliga om man 

säger så då skall de förställa rösten eller så… I 8-9 an finns det vissa som har det så 

svårt att man inte gör det i helklass utan gör det i en lite grupp istället. Nu är ju 4-5 

som vi har liten från början men det verkar finnas en annan trygghet där, ibland har det 

med gruppen och göra men det är nog så att ju äldre man blir desto svårare blir det. 

Man är känsligare för att göra fel och så och det är högre krav kanske på 

framställningen. Men det finns ju alltid några i gruppen som har väldigt svårt för att 

ställa sig framför de andra skulle jag nog säga.”(Lärare C.)  

  

Lärare C uttrycker här att elevernas upplevelser och känslor kring muntliga redovisningar är 

kopplade dels till elevernas ålder och dels till deras trygghet i gruppen. 
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4.5 Faktorer som lärarna anser bidrar till elevers prestationer 
Under intervjuerna kom det fram ganska liknande svar från lärarna när vi pratade om faktorer 

som påverkar muntliga presentationer negativt eller positivt.  

 

Alla lärarna nämner klassen, eller publiken, som en viktig faktor för att eleven skall känna sig 

trygg och få en bra erfarenhet av redovisningen. En av lärarna uttrycker detta på följande sätt:  

 

”Att de är trygga i gruppen är jätteviktigt alltså! Om de är rädda för att få 

kommentarer eller det finns ett sådant klimat så måste man nog göra något åt det först 

alltså… Förra året känner jag att jag jobbade mer med de som lyssnar än den som 

talar. De visade inget intresse för talaren…” (Lärare C.)   

 

Tidigare erfarenheter som eleverna har med sig är en faktor som påverkar hur de upplever och 

presterar när de skall hålla muntliga redovisningar. Lärare A beskriver detta på följande sätt:  

 
”Tidigare erfarenheter och upplevelser präglar väldigt starkt. Om man någon gång har 

varit med om att någon har fnissat eller skrattat, eller att man kommit av sig eller så 

bär elever det ofta väldigt tungt på sig.” (Lärare A.) 

 

Vidare pratar flera av lärarna om vikten att eleverna får träna på de retoriska verktygen så att 

eleverna vet vad de skall göra för att redovisningen skall bli bra. Alla tre säger att om eleven 

har kunskap om de olika verktygen som man behöver för att göra en bra redovisning blir 

resultatet bättre och eleven blir tryggare.  

 
”Att göra det ofta… Jag tror jag ju, det är lite motsägelsefullt vad man kanske gör, men 

att få kunskap vad gör att det blir bra, gör att man känner sig trygg i att nu har jag 

förberett det här så att det blir bra.” (Lärare B.) 

 

Lärare A uttrycker liknande poäng med mer fokus på att detta ofta saknas i undervisningen. 

När jag frågar om vad läraren tror påverkar att elever känner sig nervösa vid redovisningar 

svarar lärare A: 

”Det tror jag handlar att man har för få tillfällen på sig att arbeta så här så man tror at 

det är nu eller aldrig. Och att det ibland faktiskt är så. Nu gör jag en muntlig 
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framställning, nu får jag ett betyg på det. Då känner man sig… att det faktiskt inte har 

verktygen för det. Då tycker jag inte att man kan bedöma det. Om man inte fått träna på 

de olika verktygen som behövs.” (Lärare A.) 

Lärare C tar upp tre faktorer som denne anser påverkar elevers upplevelser: individens 

trygghet i gruppen, gruppens inställning till muntliga redovisningar samt elevens ålder.   

4.6 Lärarnas undervisning och anpassningar 
Nedan kommer jag att beskriva hur de tre lärarna som jag intervjuade undervisar och vilka 

anpassningar de gör i sina arbetsområden rörande muntliga redovisningar. 

 

Lärarna gav flera förslag på hur de brukar arbeta med muntliga redovisningar. De ägnade 

olika mycket tid åt retorikdelen kontra innehållet i redovisningarna. De använde sig alla av 

exemplifiering av olika slag när man skulle visa vad en bra och en mindre bra redovisning 

innehåller.  När lärarna pratade om sin undervisnings framkom det att de använder sig av 

olika tekniker för att genomföra undervisning om muntliga redovisningar. Vissa drag hade de 

dock gemensamt som att exemplifiera med goda och dåliga exempel, att träna på olika delar 

och sedan sammanställa detta till en helhet. Nedan följer några citat från deras beskrivningar 

av sin egen undervisning. 
”Som inledning har jag ofta använt mig själv. Att jag har sagt att nu skall vi gå in i ett 

arbetsområde som muntlig framställning. Så har jag talat lite och använt mig själv som 

exempel. Ni såg att jag gjorde så här, ni såg att jag gjorde så här. Alltså korta exempel. 

Sedan kanske jag gör ett nytt ämne så visar jag att jag är jätteblyg eller nervös eller 

stressad eller flackar med blicken eller talar väldigt lågt eller högt eller, så har jag 

gjort. Men på senare år så kar jag också använt filmklipp t.ex. olika retorikprogram 

som finns på t.ex. www.ur.se. För att få fler visuella exempel.” (Lärare A.) 

 
”Och då har jag faktiskt de senaste två åren använt mig av utbildningsradions material 

tror att för 4-6 heter det håll tungan rätt i mun. Delvis tittat på några av de filmerna 

och sedan använt mig av några av deras övningar…” (Lärare C.) 

 

Lärare B berättade att hen skulle vilja lägga mer tid på att undervisa om den retoriska 

aspekten av redovisningarna. Hen känner att det har lagts mest tid på upplägg och innehåll än 

genomförande.  
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”Sen har jag… vi pratar ofta innan redovisningar om de här hur man ger varandra 

respons, vad som är viktigt, vad som är en bra publik och sådana saker. Men jag kan 

inte säga att jag har varit jättebra kanske på det här just… om man tänker… förbereda 

dem på själva redovisningssituationen. Det kan jag tänka.” (Lärare B.) 

 

Vidare berättar två av lärarna att de arbetar med de olika komponenterna i en bra retorisk 

redovisning samt fokuserar på att få eleverna att våga tala inför gruppen. Innehållet är här inte 

viktigt utan fokus är på att få eleven att vågar prata så det hörs inför en grupp. Båda använder 

sig av olika övningar som förberedelse och övning på en redovisnings olika delar.  

 

”Målet är inte vad de säger, utan att de står där framme att de kommer dithän att de 

vågar stå där och säga något så att det hörs i hela gruppen… Det skall höras i hela 

ringen för vissa har svårt att säga något så att det hörs i hela ringen.” (Lärare C.) 

 

Lärare A berättar under sin intervju att denne arbetar med att varje dag låta eleverna prata i 

klassrummet och göra sin röst hörd. Detta kan ske genom tillexempel att få berätta kort i 

klassen om hur det går med eleven arbete, vad som är nästa steg eller bra att berätta något för 

de andra i klassen. 

 
”För att man skall bli van att tala i gruppen, så att det inte bara är när man står 

framför klassen som man gör det. ” (Lärare A.)  

 

Lärare B uttryckte under sin intervju att denne lagt för lite tid på själva presentationsdelen av 

redovisningarna och mer på innehållet.  Dock kunde de ibland på elevens val ha drama med 

denna lärare och då arbetade de med kroppsspråk, ögonkontakt m.m. Detta stödjer lärare As 

erfarenhet att det läggs för lite tid på att få jobba med verktygen för att lyckas och att fokus 

ligger mer på innehåll än retorik.  

 

Lärare C och A jobbar på likande sätt med exempel, övningar i gruppen, paruppgifter och 

slutligen att använda sina kunskaper i en redovisning. Båda visar på att de tänker att man 
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behöver öva sina kunskaper, verktygen, för att sedan kunna använda dem. Lärare C uttrycker 

detta på följande vis: 

 
Jag tycker de här kortare övningarna är ofta att föredra, jag har en känsla om man har 

för lång förberedelsetid så blir det inte riktigt effektivt… Mer vikt på framställningen, 

retorik som du säger då. Tala om, hur man står, ögonkontakt och hur man lyssnar. Vi 

har tittat en del på den här retorikmatchen. Det har varit väldigt effektivt i framförallt 

4-5 de härmar liksom dem, så det tycker jag har varit bra. (Lärare C.)  

 

Läraren säger här att exempel och träning har gett goda resultat på mellanstadiet.  Lärare A 

har ett liknande upplägg där denne ger eleverna flera små övningar för att de skall träna sig på 

att tala inför gruppen, här är det inte innehållet som är viktigt utan att man vågar börja prata 

inför klassen.  

 

Detta brukar sedan resultera i par eller gruppredovisningar för att eleven skall känna att den 

inte är ensam där framme och senare kan eleven få möjlighet att redovisa ensam. Då har 

eleven fått möjlighet att träna på de verktygen som behövs för att genomföra en bra 

redovisning menar lärarna. Lärare A uttrycker det som följer: 

 
Generellt sett tycker jag att det är viktigt att eleverna får lära sig att använda ett 

verktyg innan jag skall bedöma hur de använder verktyget. Och tyvärr… så tycker… är 

min erfarenhet så upplever både elever och lärare att vi förväntar oss att de skall direkt 

veta hur man gör och de har en chans på sig. Man har en muntlig framställning och så 

gick det inte så bra för jag är jättenervös eller jag har aldrig gjort det eller jag är inte 

påläst. Så jag försöker tänka att nu tränar vi på att prata inför en grupp. Då försöker 

jag göra.. i svenska ämnet så… i olika steg. (Lärare A) 

 

Lärarna kunde ge flera förslag på vad de brukade göra när de hade elever som var väldigt 

nervösa när det handlade om muntliga redovisningar. Två av lärarna uttrycker att de tycker att 

det hjälper att medvetandegöra eleverna om att det är många som tycker detta är jobbigt och 

att läraren vet om att det är så. Båda lärarna talar i detta sammanhang om vikten av att 

klassen, publiken, förstår att deras reaktioner under redovisningarna är väldigt viktiga för att 

stötta sin klasskompis som står där framme. 
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Generellt sett vill jag prata klarspråk med alla eleverna, jag berättar för dem att min 

erfarenhet är att många tycker att det är jobbigt att prata inför andra människor och att 

det i forskning och undersökningar att vuxna människor visar att många tycker att det 

är läskigt. Jag pratar om att jag tror att man bli säkrare på alla möjliga saker om man 

får öva och att min erfarenhet är att alla kan göra det här men resultatet handlar nästa 

mest om mottagarna, hur de behandlar, agerar, lyssnar i den situationen om någon 

fnissar, eller rör på sig eller gör en massa ljus, suckar så är det detta som kan sänka 

även den mest förberedda talare. (Lärare A.) 

 

Lärarna säger att de gör anpassningar som t.ex. att eleven får redovisa i mindre grupp, eleven 

kan få välja några personer som den är trygg med att redovisa för och att i vissa fall får eleven 

sitta ner och redovisa eller bara redovisa för läraren. Lärare C formulerar sig på följande sätt: 

 
Det är en väldigt utsatt situation, vi har kanske extra svårt att sätta oss in i det som 

lärare som alltid står där framme… generellt tror jag tror att man behöver börja tidigt 

med det att de blir vana vid det. (Lärare C) 

4.7 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan jag se en rad med slutsatser och lärdomar som jag kommer att dra 

utifrån min resultatanalys. Många av slutsatserna är kopplade till ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande, då jag inte hade kunnat dra slutsatser utan att ha tagit till mig och lärt mig saker 

utifrån mina enkäter och intervjuer. Detta är definitionen av lärande enligt de sociokulturella 

perspektivet. Att kunskap skapas i samspel med andra individer som delger sina erfarenheter 

av området.  

4.7.1 Elevernas upplevelser av muntliga redovisningar 

Elevers uppfattning om muntliga redovisningar är mycket sprid. Vissa tycker både negativt 

och positivt klingande ord samtidigt, andra bara positivt eller negativt klingande ord.  

 

Enligt studien upplever många av eleverna negativt klingande känslor när de skall ha muntliga 

redovisningar. Samtidigt tycker många att det är roligt och spännande. En stor del av dem 

uttrycker en mer neutral hållning genom att använda ordet okej. Vidare uttrycker många i sina 

kommentarer att de känner att åhörarnas förhållningssätt och beteende gentemot talaren är den 
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viktigaste faktorn att arbeta med för att muntliga redovisningar skall bli bra. Flera elever 

uttrycker i de öppna frågorna att de är nervösa när de skall hålla redovisning. När de skall 

gradera sina känslor är det jämt uppdelat mellan den undre och övre delen på skalan på den 

första och andra frågan, men på den tredje blir majoriteten på den övre delen av skalan. Om 

man studerar enkäterna ser jag att på nästan alla enkäterna finns detta mönster av att eleverna 

väljer en högre siffra på sista frågan än på de två tidigare, detta oberoende om detta är en 3 

eller 10 på sista frågan. Detta mönster tolkar jag som att elever känner en lättnad efter att en 

redovisning är genomförd i relation till hur de mådde innan och efter. Detta tolkar jag som 

tecken på nervositet eller sämre mående kopplat till förberedelse och genomförande av 

redovisningarna. Vidare såg jag ett annat mönster på enkäterna och detta visade att många av 

eleverna valde en något lägre siffra på fråga två om genomförandet än på fråga ett om hur de 

mådde innan. Min tolkning av detta mönster är att elever upplever negativa känslor i samband 

med själva framförandet. Sammanfattningsvis anser jag att min studie visar att elever 

upplever nervositet och andra mer negativt klingande känslor i samband med muntliga 

redovisningar.  

4.6.2 Elevernas uppfattning om gruppstorlek och sina egna retoriska kunskaper.  

Hälften av eleverna upplever att de vill ha mer undervisning om hur man gör en bra 

redovisning medan den andra hälften känner att de har den kunskap som de behöver.  

 

Hälften av eleverna vill redovisa för helklass medan den andra hälften vill redovisa för en 

mindre grupp eller några kompisar. En liten del vill bara redovisa för lärare. Här känns det 

relevant att nämna att en av de skolorna som deltagit har väldigt små klasser med ca 10 elever 

i varje klass. Detta tror jag påverkar resultatet i att helklass för dessa elever är som en mindre 

grupp för eleverna från den andra skolan. Eventuellt skulle resultatet ha lutat mer åt mindre 

grupper om denna skolas klasser hade varit större.  

 

4.6.3 Lärarnas uppfattning om elevernas upplevelser 

Med utgångspunkt i mitt empiriska material har jag kommit fram till följande slutsats. Lärare 

har olika uppfattningar om hur elever upplever muntliga redovisningar. Alla de som jag har 

intervjuat pekar dock på att det finns elever som är ganska eller väldigt nervösa inför muntliga 

redovisningar. Denna nervositet tar olika uttryck enligt lärarna, de kan vara att man förställer 
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rösten, ”spelar pajas” eller faktiskt uttrycker och visar på olika sätt stark nervositet och rädsla 

för att framträda inför grupp.   

4.6.4 Faktorer som lärarna anser påverkar elevernas upplevelser 

Nästa slutsats handlar om de faktorer som lärarna anser påverka hur elever upplever och 

presterar under en muntlig redovisning. En faktor som alla lärarna kommer fram till att 

gruppen (publiken) har stor påverkan på den som skall redovisa. En av lärarna uttrycker att 

det är väldigt jobbigt för eleven att stå framför andra, det är en väldigt utsatt situation. Om 

eleven är trygg i gruppen ser lärarna att det generellt är mindre nervositet och oro inför 

redovisningen.  

 

Tre andra faktorer som alla lärarna var överens om påverkar mycket är elevens tidigare 

erfarenheter av att redovisa samt att eleverna behöver mycket tid till att träna på de olika 

elementen i en muntlig redovisning samt att en tidig start i skolan på denna träning är 

gynnsam för eleverna.  Vidare berättar lärarna att de generellt kanske läggs för lite tid på att 

arbeta med de verktyg som eleven skulle behöva för att veta vad som är en bra redovisning 

och att eleven får träna för lite på detta verktyg. Samtidigt som muntliga redovisningar ofta 

görs för få gånger och det blir ett nu eller aldrig känsla hos eleven.  

4.6.4 Lärarnas undervisning  

När lärarna beskriver sin undervisning står det klart att man arbetar på olika sätt. Något som 

finns med i alla intervjuerna är att man använder sig av exempel för att visa på hur en 

redovisning kan gå till. En lärare använder sig själv och korta dramatiseringar för att visa 

eleverna på skillnaderna i hur man framställer en redovisning. En annan lärare säger att denne 

fokuserar på korta övningar som ibland resulterar i en redovisning och den tredje menar att 

denne lagt mer tid på innehåll än själva retoriken eller presentationen. Lärarna berättar att 

träna verktygen och göra detta ofta och börja tidigt är en vinnande strategi i undervisningen. 

Lärarna berättar om vikten i att träna eleverna på att våga höras inför sina klasskamrater inte 

bara när man skall upp och göra en muntlig redovisning. En av lärarna uttrycker att denna 

gärna skulle ha mer kunskap om hur man undervisar om retorik. Alla lärarna uttrycker under 

intervjuerna att eleverna gynnas av att få träna mycket och ofta på att prata inför gruppen. Här 

drar jag slutsatsen om att muntliga redovisningar och undervisningen runt dem varierar från 
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lärare till lärare. Samtidigt som deras egen kunskap om retorik och hur man undervisar om 

detta till eleverna också varierar.  

4.6.5 Lärarnas anpassningar av undervisningen 

Det framkommer i intervjuerna att lärarna gör anpassningar till elevernas behov. Detta är ofta 

att anpassa själva publiken eller att ge elev möjlighet att sitta ner. Stöd ges också genom att 

medvetandegöra eleverna om att läraren förstår att många tycker att det är jobbigt men visa att 

genom att träna på något så blir man bättre och det blir generellt sätt lättare ju mer man gör 

något.  
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5. Diskussion 
I föreliggande avsnitt kommer jag att diskutera mina slutsatser från analysen i förhållande till 

den litteratur som jag tagit del av under litteraturgenomgången. Jag har valt att dela in dis-

kussionen i underrubriker efter de slutsatser som jag kommit fram till.   

5.1 Elevernas upplevelser  
I min studie framgår det tydligt att många elever upplever nervositet och negativa känslor när 

de skall ha muntliga redovisningar. Detta bekräftas i mycket av den litteratur som jag tagit del 

av under denna studie. Hans Gunnarsson (2012, s. 27) skriver att vi alla lider av någon nivå av 

talängslan. Cecilia Olsson Jers (2010) visar i sin forskning att alla elever som hon mött 

upplever någon form av nervositet i samband med muntliga redovisningar, men att detta kan 

tränas bort med hjälp av kunskap om och träning i retorik. Vidare visar en studie gjord på 

gymnasiet att 18 % av deltagarna någon gång skolkat när de skall ha muntliga redovisningar 

(Goldberg, 2013.) Enligt en annan undersökning som gjorts på gymnasieelever som behandlar 

deras inställning till muntliga redovisningar i skolan framkommer det att 90 % av de som 

svarade på enkäten upplever nervositet i samband med muntliga redovisningar, och 50 % av 

enkätsvaren visar på en lättnadskänsla när redovisningen är avklarad (Voxström, 2014.) Dessa 

resultat bekräftas till viss del i min egen studie. Här beskriver majoriteten av deltagarna 

nervositet eller jobbiga känslor i samband med muntliga redovisningar. Vidare ser jag 

mönstret av att nästa alla eleverna känner en lättnad när de väl genomfört sin redovisning. För 

att problematisera detta något vill jag ta in stress som en positiv drivkraft in detta 

sammanhang. Larsson (2012) tar upp den faktorn att kortvarig stress kan öka vår 

prestationsförmåga. Här kan antas att elevernas positiva inställningar till muntliga 

redovisningar samt de resultat som nationella proven visar i muntlig framställning (Skolverket 

2013 och skolverket 2017) kan visa på de positiva effekterna av att elever känner en viss 

nervositet innan ett framträdande. Detta kan öka deras prestationsförmåga. Många av eleverna 

berättar att de är nervösa. Dock verkar många av dem ligga i mitten av känslokurvan (4-7) 

vilken borde betyda att de mår ganska bra trots oro. Detta skulle kunna stödja att lite 

nervositet är bra och att nervositeten och stressen inte påverkar eleverna enbart negativt utan 

snarare eventuellt höjer deras prestationer när de väl redovisar. Den del av eleverna som 

upplever stark oro eller press kanske inte går in under denna kategori, de behöver en annan 

typ av stöd för att komma över sina rädslor.  
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Enligt Olsson Jers (2010) ville eleverna i hennes studie lära sig mer om retorik och hur man 

gör en bra muntlig framställning. Detta är något som jag har sett i min studie också, ungefär 

hälften av eleverna skulle vilja lära sig mer om hur man gör en bra redovisning. Detta kan 

kopplas till det tidigare avsnittet i denna diskussion om att många elever upplever jobbiga 

känslor. Samtidigt säger många att de vill lära sig mer om hur man gör bra muntliga framställ-

ningar. Lärarna talar i sina intervjuer om vikten att träna olika verktyg, börja tidigt och träna 

på at tala inför gruppen ofta, något som Olsson Jers (2010) menar skall hjälpa till att avhjälpa 

nervositet. Kanske kan en slutsats här vara att det är viktigt att lärare tar elevernas längtan ef-

ter mer kunskap om retorik på allvar. Denna längtan leder i sig till en motivation att lära sig 

mer och i sin tur bli säkrare i muntliga situationer.  

5.2 Klassklimatet som faktor för elevernas upplevelse 
En trygg och tillåtande klassrumsmiljö är grunden för att arbeta med muntlig framställning 

(Nybäck, 2012.) Detta är något som mina intervjuade lärare bekräftar med sin egen erfaren-

heter från undervisningen. Ett tillåtande klassrumsklimat är jätteviktigt menar de. En av lä-

rarna berättar att hen arbetade mer med publiken än men den som stod framför dem och skulle 

hålla redovisning. Garme (2006, s. 124-126) tar upp Skiölds (1992) tankar om exponerings-

faktorn. Skiöld skriver att när man står inför andra människor känner man sig exponerad vil-

ket är en faktor till i varför många tycker att det är obehagligt att stå inför andra och prata. Ef-

tersom lärarna i min studie uttrycker att klassklimatet är viktigt och samtidiga bekräftar att det 

i alla grupper finns dem som är nervösa inför redovisningar anser jag att lärarna är väl med-

vetna om att det är jobbigt för eleverna. Goldberg (2013) skriver att det faktum att många lä-

rare kommer ut med goda råd och tips om hur man kan utforma undervisningen visar att lä-

rare idag är medvetna om svårigheterna och nervositeten som eleven upplever vis muntliga 

redovisningar. Denna medvetenhet framkommer i mina resultat genom lärarnas yttranden om 

hur de arbetar med muntliga redovisningar. De omformulerar det som att man måste arbeta 

mycket med klassen så att den som redovisar inte blir skrattade åt eller känner sig utsatt på 

olika sätt. Vilket i sig blir en form av exponering då eleven kan känna sig utsatt. Birgitta 

Garme (2006, s. 124-126) lyfter fram Einarsson och Hultmans (1984) som skriver att denna 

känsla av exponering innebär att man gör sig själv sårbar, vilket är en faktor som är svårt att ta 

bort. Dock känns det som om en medvetenhet om att detta fenomen finns i alla elever och att 

få en förståelse på hur vi tar hand om människor när det gör sig sårbara.  
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5.3 Elevens tidigare erfarenheter som faktor för elevernas upplevelse 
I min studie berättar alla lärarna att elevens tidigare erfarenheter är en faktor som påverkar 

elevens upplevelse av sin förmåga under muntliga redovisningar. Detta är en faktor som flera 

forskare tar upp i sina studier. Gunnarsson (2012, s. 27) skriver att alla lider av någon nivå av 

talängslan och att detta ofta sammankopplas till personens tidigare erfarenheter.  Andersson 

(2013) intervjuar psykologen Anna Bennich Karlstedt om talängslan och hon bekräftar Gun-

narssons uttalande att talängslan ofta kopplas samman med tidigare erfarenheter. Något som 

både Andersson (2013) och Gunnarsson (2012, s. 27) skriver är att negativa upplevelser är det 

som späder på eller påverkar en elevs talängslan. 

5.4 Lärarnas uppfattning och undervisning  
Alla lärarna i min studie uppfattade elever som nervösa i någon mån när de skulle hålla 

muntliga redovisningar. Denna nervositet yttrade sig på olika sätt. Vidare hade de alla olika 

metoder att undervisa om retorik och muntliga redovisningar. Detta visar att lärare är 

medvetna om att det finns problematik kring momentet att ha muntliga redovisningar för 

eleverna. I litteraturen som jag tagit del av finns massor av tips och tankar från lärare om hur 

de jobbar med muntliga redovisningar. Detta tyder på att många lärare är medvetna om 

problematiken som rör just muntliga framställningar av olika slag (Palmér 2010, Goldberg, 

2013 m.fl.) Detta visar enligt mig att lärarna som deltagit i min studie representerar 

lärarvärlden ganska bra. De är alla medvetna om problematiken och jobbar på olika sätt för att 

bemöta denna.  

 

Lärare A och C berättade i sina intervjuer att de jobbar mycket med den retoriska delen av re-

dovisningar medan lärare B uttryckte att den mer fokuserat på innehåller än formen. Anne 

Palmer (2010, s. 80) skriver att muntliga redovisningar i skolan ofta är mer inriktade på att 

eleverna skall visa vad de har lärt sig. Det är mindre eller inget fokus på formen av själva 

framförandet. Bedömning hamnar därför mer på innehållet än på den retoriska delen av fram-

förandet. Detta stämmer till viss del på min studie. Dock visar två av de deltagande lärarna att 

de ser vikten i att undervisa om retorik och ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna 

prestera bra. Lärare B berättade i sin intervju att denne skulle vilja undervisa mer om retorik 

men skulle behöva mer utbildning i hur man gör det. I Läroplanens värdegrund står det att 

skolan skall förbereda eleverna på att bli aktivt deltagande medborgare i det demokratiska 
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samhället (Skolverket, 2011, s. 9.) Detta uppdrag är beroende av att eleverna får de kunskaper 

som behövs i retorik för att utrycka sina åsikter och kunna formulera sig i olika sammanhang 

(Olsson Jers, 2010, s. 16.) Detta stödjer lärarnas arbetssätt om att bygga upp den retoriska 

kunskapen för att eleverna senare skall kunna nå de mål i svenska som berör muntliga redo-

visningar. Vidare skriver hon att den muntliga inte är lika prioriterat och processinriktat i sin 

förberedelse, genomförande och efterarbete som den skriftliga delen i skolan. Möjligheten att 

få träna på muntlig framställning skall ske med stöd från läraren och synliggöras för eleverna 

själva. Detta går väl i hand med det som lärarna uttrycker om att det finns för lite tid som 

läggs på muntliga redovisningar samt behovet de ser att få träna olika delar ofta och med en 

stegring i svårighetsgrad allt eftersom eleverna tar till sig den nya kunskapen inom retoriken.  

 

Lärarna arbetade på väldigt skilda sätt och med olika metoder för att undervisa om detta 

område. Detta kan jämföras med Olssons Jers (2010) uppfattning om att det inte finns 

strukturerade former för muntlig redovisning, det vill säga den retoriska delen av muntligt 

framförande i klassrummet. Kanske skulle det här behövas mer stöd till de lärare som 

undervisar i ämnen som innehåller olika former av muntliga redovisningar. Cecilia Olsson 

Jers menar att lärare måste får mer kunskap om retorik, hur man arbetar och ger respons om 

muntlig framställning. Hon skriver att lärare måste sätta sig in i retorikens regler och 

funktioner för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med och hjälpa eleverna att utveckla sina 

kunskaper inom muntlig framställning (Goldberg, 2013.) Detta är något som lärare B 

efterfrågar under sin intervju. Min reflektion runt detta är att om det fanns mer likartad 

utbildningsformer kring retorik och lärare hade mer kunskap om retorik och hur man 

förmedlar detta och jobbar med detta tillsammans med eleverna så hade nivån på muntliga 

redovisningar höjts. 

 

5.5 Lärarens anpassningar 
Alla lärarna har gjort anpassningar för elever som tycker att muntliga redovisningar är 

problematiska på olika sätt t.ex. anpassa gruppen man redovisar för i storlek eller vilka som 

får vara med och lyssna. I vissa fall har eleven redovisat enskilt och alla lärare berättar att 

mycket arbeta med gruppen behövs för att få en bra publik för den som skall prata. Lärare A 

tar upp de faktum att en anpassning som denne gör är att jobba med just hela gruppen och att 
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ge alla de verktyg som de behöver för att göra bra ifrån sig. Flera av de som skrivit litteratur 

om anpassningar som skall göras skriver om anpassningar som gruppövningar, bygga tillit i 

klassen, börja med små övningar och bygga på efter hand osv. (Palmér 2010, Gunnarsson, 

2012, Garme 2006 m.fl.) Lärarna gör anpassningar i vissa fall för att minska den exponering 

som blir när man står inför många människor genom att låta eleverna sitta ner, tala inför 

mindre grupp eller bara läraren osv. Att exponering är en faktor som påverkar nervositeten tar 

Garme (2006) upp Skiölds (1992) forskning om exponering kopplad till nervositet. Detta kan 

minskas genom att tillexempel låta eleverna sitta i en ring när de pratar. Detta minska i sig 

elevens känsla av exponering för eleverna hävdar Skiöld.  

 

5.6 Lärdomar från studien 
Det som jag tar med mig från min studie är vikten av att arbeta med muntlig framställning och 

vetskapen om att många elever är nervösa inför och under muntliga redovisningar. Efter att ha 

genomfört min litteratur del och analysen av mina resultat har jag kommit fram till att 

nervositet inte alltid är dåligt. Flera av de elever som deltog hade positiv inställning till 

muntliga redovisningar trots att en stor del av dem var nervösa. Min vidare fundering här är 

att se nervositet som något att arbeta med och få ner nervositeten och stressen i eleverna till en 

sådan nivå att den kan användas på ett positivt sätt.  

 

En annan del som jag tar med mig är att muntlighet är något alla behöver träna på, främst den 

retoriska biten. Detta är ett område som jag själv vill arbeta mycket med i mina framtida 

klasser. Med stöd i den litteratur jag läst och de resultat jag fått tycker många lärare att de ger 

för lite tid till att träna detta, en åsikt som jag själv delar utifrån min egen erfarenhet i 

läraryrket. Genom att ge eleverna mycket träning i hur de kan uttrycka sig på olika sätt inför 

olika åhörare ges de en bra start i livet efter skolan, där många olika sammanhang kräver att 

man kan formulera sig och få fram det som man vill. Härutav ser jag vikten i att träna detta 

mer. Eleverna verkar dela denna uppfattning i min studie då hälften av dem känner att de vill 

lära sig mer om hur man håller en bra redovisning.  

 

Som grundtankar om hur man kan arbeta med muntliga redovisningar tar jag med mig de tips 

som jag har fått från lärarintervjuer och forskning hur man kan bygga upp elevernas retoriska 
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kunskaper. Det som jag fastnat mest var tre faktorer. För det första var det idén om att man 

börja smått, med lätta kravlösa uppgifter, och sedan bygga på mot att hålla ett helt 

framträdande. För det andra idén om att ge eleverna många olika tillfällen att träna, vilket i sig 

gör att själva redovisningstillfällena bli mindre dramatiska och utpekade. För det tredje idén 

om att arbeta med publiken och klassen så att alla kan känna sig trygga och behandla varandra 

schysst. Genom detta arbete skapas en bra miljö och därigenom bra erfarenheter för eleverna.  

 

Slutligen ser jag ett behov för lärare att få kunskap i retorik och hur man undervisar om detta 

på ett bra och strukturerat sätt. En av min lärare uttryckte att hen hade för lite kunskaper själv 

ett faktum som jag kan hålla med om utifrån min egen erfarenhet. Kanske skulle 

lärarutbildningen arbeta mer med att utbilda lärare i retorik. Detta dels för att lärarnas 

undervisning skulle kunna förbättras om de behärskade mer retoriska verktyg. Dels för att 

eleverna skall få del av dessa verktyg och genom att lära sig behärska dem kunna uppnå 

skolans uppdrag att forma dem till deltagande demokratiska framtidsmedborgare.  

5.7 Förslag på vidare forskning 
Under min studie och i de material som jag har tagit del av inom litteratur och tidigare forsk-

ning framgår det att många elever känner nervositet eller ångest vid muntliga redovisningar. 

Något som dock inte framkommer är om några faktorer påverkar mer än andra. Detta är ett 

område som jag tycker skulle vara intressant at forska vidare inom.  

Ett område som skulle vara intressant att titta på är elevers nervositetsnivåer i förhållande till 

deras prestationer. Kan man se några mönster kopplade till positiva stressreaktioner. Kan man 

undersöka hur man kan jobba med nervositet så att stressen av nervositeten blir positiv och 

inte negativ. 

Ett annat område skulle vara att göra observationer när eleverna håller muntliga redovisningar 

för att sedan göra enkäter om hur de känner sig innan och efteråt titta på hur de kände sig un-

der och efter framträdandet. Dessutom skulle man kunna undersöka hur dessa upplevelser 

kopplas ihop med deras resultat och lärarens bedömningar.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Informationsbrev till föräldrar och elever om att vara med i en undersökning. 
Hej. Jag heter Amanda Hagel och läser till lärare på Karlstads Universitet.  

Just nu håller jag på med den sista delen i min lärarutbildning. Detta betyder att jag skall skriva en 

uppsats om något inom svenskämnet som jag vill undersöka. Det ämnet som jag har valt är muntliga 

redovisningar. Jag vill titta på hur elever upplever muntliga redovisningar i skolan, hur lärare 

undervisar samt vika olika metoder som fungerar bra när man arbetar med muntliga redovisningar.  

Som en del i min undersökning vill jag dela ut en enkät med några frågor till eleverna på 

mellanstadiet. Frågorna kommer att handla om hur de känner innan, under och efter dem skall göra en 

muntlig redovisning. Enkäten tar max 10 minuter att svara på och kommer att genomföras i skolan. 

Enkäten kommer att vara helt anonym och när resultaten används i uppsatsen så kommer jag att skriva 

dem på ett sådant sätt att det inte går att särskilja vissa elever eller vilka grupper de finns i. Uppsatsen 

kommer när den är färdig att publiceras på en portal på nätet. 

Att vara med är helt frivilligt och eleverna får själva välja om de vill delta. Dessutom måste du som 

vårdnadshavare ge din tillåtelse till att ditt barn svarar på enkäten och är med i undersökningen.  

Skicka tillbaka den här lappen till skolan med din underskrift så snart som möjligt! Om du har 

ytterligare frågor får du gärna kontakta mig! 

Prata gärna med ditt barn om detta hemma och bestäm tillsammans om ni vill att  

Tack på förhand! 

 

Amanda Hagel 

 

Barnets namn:________________________ 

 

Mitt barn får vara med i undersökningen:_________________________________________ 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Elevenkät 

 

Jag håller på att undersöka hur elever känner när de skall redovisa något muntligt inför 

klassen. Denna undersökning är en del i mitt examensarbete som jag håller på med. Syftet 

med uppsatsen är att se hur elever och lärare upplever muntliga redovisningar, hur lärare 

undervisar om detta, hur lärare stöttar de elever som tycker att det är jobbigt att redovisa och 

vad elever och lärare tror att man skulle kunna förändra för att undervisningen om muntlig 

kommunikation skall bli bättre.  

Enkäten är helt anonym och du väljer själv om du vill vara med och svara på den. Att du är 

anonym betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat. Det kommer inte synas 

vilken skola du kommer från eller vilken stad som skolan ligger i. Tänk på att svara som du 

tycker.   

I enkäten så kommer orden muntlig redovisning flera gånger. Det jag menar med det är när du 

har förberett något och sedan skall berätta om det för klassen.  

 

Ringa in de svar som du tycker stämmer in bäst.  

Flicka Pojke 4: an 5: an 6:an 

1. Vad tycker du om muntliga redovisningar ringa in de ord som du tycker stämmer. 

roligt tråkigt läskigt jobbigt spännande  lätt 

svårt stressande  nervöst okej      eget alternativ:____________ 

2. Tycker du att du vet hur man gör för att en muntlig redovisning skall bli riktigt bra? 

ja   

nej   

lite, men vill lära mig mer. 

 

 

 

3. Hur mår du innan du skall hålla en muntlig redovisning. Ringa in en siffra i skalan 

1-10 där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.  



 

 

                        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  

4. Hur mår du när du står och gör din redovisning? Ringa in en siffra i skalan 1-10 där 

1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.  

                        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  

5. Hur mår du när du är färdig med din redovisning? Ringa in en siffra i skalan 1-10 

där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.  

                        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  

6. Inför hur många vill du helst redovisa? 

Hela klassen 

Mindre grupp (ca 6 personer) 

Bara för en eller två kompisar 

Bara inför läraren 

 

 

 

 

1. Vad tror du att skolan, du och dina klasskompisar skulle kunna göra för att under-

visningen och genomförandet av muntliga redovisningar skulle bli bättre? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      

 

 

Bilaga 3 
Frågor intervju lärare 



 

 

1. Beskriv kort din erfarenhet som lärare: antal år i yrket, ämnen du undervi-

sar (undervisat i), antal skolor du funnits på m.m. Du behöver inte uppge 

namn eller ålder då detta inte kommer att skrivas ut i uppsatsen. Detta för 

att du skall kunna vara så anonym som möjligt.  

 

2. Hur undervisar du om muntliga redovisningar, förberedelse innan genom-

förande och efterarbete med eleverna? 

 

3. Vad skulle du säga att du lägger mest fokus på innehållet i redovisningen 

eller formen, det vil säga den retoriska biten av redovisningen? 

 

4. Hur upplever du att eleverna känner inför muntliga redovisningar? 

 

5. Många elever tycker att det är nervöst att hålla redovisningar. Hur brukar 

du arbeta för att alla elever skall få den stöttning som de behöver? Vilka 

sätt har du använt som du tycker fungerar/inte fungerar? 

 

 

6. Vilka faktorer ser du som mest påverkande för hur elever upplever munt-

liga redovisningar? 

 

7. Vilka faktorer ser du som mest avgörande för att eleverna skall känna sig 

trygga när de redovisar? 

 

8. Finns det något annat som du vill lägga till om ämnet? 


