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Sammandrag 

 

Kommunikation mellan människor är en grundläggande förutsättning för ett fungerande 

samhälle. Vi vet att en stor del av demokratins grunder ligger i att vi kan kommunicera med 

varandra, men trots detta är en av människans största rädslor att tala inför andra. Talängslan 

eller social fobi kan medföra en enorm problematik för den drabbade i situationer som kräver 

en muntlig framställning. Denna oro kan få stora konsekvenser och inverka på individens 

förutsättningar i samhället. För att motverka denna problematik krävs övningstillfällen och 

skolan utgör den perfekta miljön för att träna på dessa kommunikativa färdigheter. Syftet med 

vår uppsats är att undersöka vilka känslor som elever i årskurs 4–6 har i samband med muntlig 

framställning. Vi vill även undersöka om det finns skillnader beroende på kön i hur man känner 

för dessa muntliga framställningar och hur man vill arbeta med detta i skolans värld. För att ta 

reda på detta så har vi använt oss av kvantitativa och kvalitativa metoder. Sammanlagt har 178 

elever i årskurs 4–6 besvarat vår enkät och tio elever har valts ut för intervjuer. Vår 

undersökning utgår ifrån elevperspektivet och efter att vi analyserat enkät- och intervjusvaren 

kan vi se en skillnad i hur man upplever den muntliga framställningen beroende på vilket kön 

man har och i vilken årskurs man går i. I årskurs 4 svarar pojkar och flickor relativt lika på hur 

man upplever att tala inför klassen, men i årskurs 5 och 6 kan vi dock se ett mönster genom att 

flickorna tycker det är avsevärt jobbigare medan pojkarnas positiva upplevelser ifrån årskurs 4 

följer med i årskurs 5 och 6. Vidare visar undersökningen att de flesta eleverna vill arbeta med 

mindre grupper och de vill ha aktiva lärare som stöttar dem i deras arbete med muntliga 

framställningar. 
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1. Inledning 
 

Alla som varit elever vet att det i skolan finns ämnen där intresset sviktar och moment som kan 

ge upphov till nervositet. Ett tillfälle då det är vanligt att många elever upplever någon form av 

oro är när muntlig framställning äger rum. I följande studie kommer uttrycket muntlig 

framställning att användas för att skildra muntliga presentationer i klassrummet. Att tala inför 

en grupp människor som granskar talaren från topp till tå samtidigt som man försöker komma 

ihåg sin planerade framställning är för många en påfrestande process. Talängslan syftar på de 

känslor som en muntlig framställning inför åskådare kan medföra. Strömquist (1992:8) 

definierar talängslan som en rädsla för att tala offentligt och menar att denna rädsla kan få 

konsekvenser i form av psykiska och fysiska problem. Det finns studier som visar att hela 20 

procent av eleverna på högstadiet och gymnasiet lider av talängslan, vilket resulterar i 

utvecklandet av strategier för att i möjligaste mån avstå från muntliga framställningar (Sandin, 

2017:10). Under vår egen tid som elever i grundskolan fick skriftspråket betydligt större 

utrymme än den muntliga förmågan. Detta är en trend som sakta men säkert börjar vända och 

den muntliga förmågan fick i och med den aktuella läroplanen för grundskolan från 2011 en 

ökad prioritering. Talängslan är en av de vanligaste förekommande rädslorna i samhället enligt 

Sandin (2017:10), detta trots att man redan från grundskolans årskurs 3 börjar träna på muntlig 

framställning. Vad det är som utgör denna rädsla att tala offentligt inför sin klass och hur man 

som lärare kan arbeta för att förbereda eleverna är frågor som inspirerat oss till att genomföra 

denna studie. 

 

Intresset för ämnet grundar sig i de erfarenheter vi båda fick med oss från vår egen skolgång. 

Som elever har vi själva fått uppleva den oro som ofta infinner sig innan en muntlig 

framställning ska äga rum. Vi har bevittnat klasskamrater som vägrat genomföra uppgifter som 

går ut på att tala inför sin klass. En vanlig anledning är rädslan för åskådarnas eventuellt 

negativa synpunkter på framträdandet. Rädslan för att göra bort sig genom att se nervös ut, 

tappa bort sig eller få följdfrågor som man kanske inte kan svaret på kan i värsta fall leda till 

att eleven inte klarar av att genomföra sitt framträdande. Idag har vi fördelen att även betrakta 

detta ur ett lärarperspektiv och i och med vår verksamhetsförlagda utbildning så har vi erfarit 

att problematiken kring muntliga framställningar i Sveriges skolor består. Genom vår 

lärarutbildning har vi fått många didaktiska insikter och färdigheter för att kunna bedriva en 

god undervisning samtidigt som förståelsen för läraryrkets alla utmaningar har blivit allt 

tydligare. En av utmaningarna är att få alla elever att känna sig trygga i sin studiemiljö. För att 

åstadkomma detta måste man som lärare bygga upp en undervisningsmiljö som alla elever vill 

synas och höras i. För att kunna förebygga och motverka de negativa känslor som många elever 

förknippar muntlig framställning med är vår åsikt att dagens lärare behöver få större kunskaper 

om elevernas känslor kring denna situation.
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Det finns omfattande forskning som berör elevers förmåga att formulera sig skriftligt medan 

forskning som behandlar elevers muntliga förmåga är ytterst begränsad. Studier som berör 

området för kommunikativ kompetensutveckling i skolan fokuserar främst på elever som 

uppnått gymnasienivå. I följande studie kommer vi istället att lägga fokus på grundskolans 

årskurs 4–6 där vi anser att det saknas kunskap kring vilka faktorer som påverkar elevernas 

vilja att framträda muntligt i klassrummet. Vi hoppas att följande studie ska kunna utgöra ett 

hjälpmedel inte bara för lärare inom den berörda åldersgruppen utan även för lärare på andra 

nivåer inom utbildningssystemet. Studiens mål är att försöka bidra med de pusselbitar som 

saknas beträffande faktorer som påverkar elevens känslor kring muntliga framställningar. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats att undersöka vilka upplevelser som elever i årskurs 4–6 har i 

samband med muntlig framställning, om det existerar skillnader mellan könen och vilka 

faktorer som bidragit till elevernas känslor. Att få information om hur elever vill bli stöttade av 

sin lärare för att lyckas med den muntliga framställningen är ytterligare ett fokus i denna studie. 

Slutligen är målet att studien förväntas ge ett generaliserbart resultat över följande 

frågeställningar.  

 
 

Våra frågeställningar är: 
 
 

 

• Hur ser elevernas upplevelser av muntlig framställning ut? 

 

• Vilka faktorer påverkar elevernas upplevelser av muntlig framställning? 

 

• Existerar skillnader mellan könen i hur elever upplever muntliga framställningar? 

 
• Vad anser eleverna att lärare kan göra för att underlätta den muntliga framställningen? 
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2.Teoretiska utgångspunkter 
 

Studiens teoretiska utgångspunkt är en kombination av ett sociokulturellt perspektiv enligt Lev 

Vygotskij och ett kognitivistiskt perspektiv enligt Jean Piaget. Vygotskij och Piaget var två 

framstående teoretiker under 1900-talet vars främsta område var barns kognitiva och 

intellektuella progression. Piagets teori fokuserade på hur barns tänkande och kunskap uttrycks 

i språket. Vygotskij teori var snarare en rörelse i motsatt riktning om hur omgivningens språk 

införlivas i barns tal och tänkande. Även om Vygotskij och Piaget står för olika teorier existerar 

likheter. Även om Vygotskij lyfte fram det mänskliga samspelet medan Piaget lyfte fram 

barnets självreglerande förmåga poängterar båda dessa teoretiker att barn utvecklas i socialt 

samspel med andra människor. Enligt Halpenny och Pettersen (2015:33) är båda dessa 

framstående forskare konstruktivister vilket påvisas genom att de båda förespråkar barns 

förmåga att utforma sin egen kunskap och inlärning. 

 

 

2.1 Lev Vygotskij 
 

En av teorierna som ligger till grund för detta arbete är Lev Vygotskijs teori om utveckling, 

lärande och språk. Lev Vygotskij var verksam vid universitetet i Moskva där han intresserade 

sig för utvecklingspsykologiska frågor. Detta intresse kom att färga hans fascination för den 

sociokulturella traditionen. Denna teori handlar om hur människor utvecklas tillsammans, hur 

människan läser, skriver, talar och löser problem tillsammans med sin omgivning. Betydelsen 

av sociala samspel är en stor del av Vygotskijs sociokulturella teori om lärande, där han 

använder sig av termerna redskap och verktyg. Dessa redskap är de resurser som vi använder 

oss av när vi ska agera och samspråka med vår omvärld. Säljö (2014:307) beskriver dessa 

kunskaper och färdigheter som insikter och handlingsmönster som genom historien byggts upp 

och förädlats i samspel med vår omgivning. Det är genom kommunikation som den 

sociokulturella resursen skapas vilket gör att många grundläggande insikter och färdigheter 

kommer från många andra sammanhang än just skolan. I familjen och till exempel genom 

vänner får vi kunskaper som skolan annars hade lärt ut. Lärande sker i samtliga sammanhang 

där interaktion mellan människor framförs. Därför är det av yttersta vikt att skolan utforskar 

detta faktum och utifrån det socialkulturella perspektivet ser hur människor lär sig och utför 

uppgifter som är en del av vår kulturella omgivning. Genom att vi kommunicerar med varandra 

skapar vi sociokulturella resurser som vi sedan integrerar med vår omvärld, vilket möjliggör att 

denna kunskap förs vidare (Säljö, 2014:307). 

 

Ett av de begrepp som brukar förknippas med den sociokulturella teorin är mediering. Detta 

begrepp uttrycker hur människan använder sig av olika redskap när vi agerar i vår omvärld. 

Språket är ett av dessa redskap (Säljö, 2014:187). Språket har en betydelsefull del i Vygotskijs 

forskning där han framhåller att vårt sätt att uttrycka oss även kan hjälpa oss att förstå hur 

världen fungerar. För Vygotskij är människan konstant under utveckling och språket samspelar 

också med andra uttrycksformer. Det finns ingen konflikt mellan det skrivna språket, talade 

språket eller bildspråket, dessa utgör tillsammans vår förmåga att interagera med vår omvärld. 

Att uttrycka sig inför andra genom muntlig framställning innebär inte bara ett kunskapsutbyte 
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mellan den talande och dennes åhörare. Det sker även ett utbyte på personlig nivå då det sker 

en egen reflektion mellan tal och tanke (Arfwedson, 1998:111).  

 

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är den proximala utvecklingszonen, Zone of proximal 

development (ZPD). Denna princip står i linje med Vygotskijs syn på de kunskaper och 

förmågor som finns mellan det som ett barn har förmågan att hantera på egen hand och vad ett 

barn kan åstadkomma med hjälp av omgivningens stöd (Vygotskij, 2001:38). Lärande och 

utveckling är en ständigt pågående process och principen med ZPD innebär att elever som 

behärskar en färdighet eller ett begrepp också är nära att behärska ett nytt begrepp eller en ny 

färdighet. När vi är inom den proximala utvecklingszonen är den nya kunskapen också inom 

räckhåll för oss. Vygotskij hävdar att barn med större ZPD har betydligt bättre förutsättningar 

att förstå instruktioner. Nyckeln för att förstå ett problem är alltså förmågan att lära av andra 

människor med större kunskap (Arfwedson 1998:26). Detta innebär att lärare bör ge eleverna 

instruktioner som är väl anpassade för att befästa kunskapen hos dem. I enlighet med 

socialkonstruktivismen bygger kunskap på sociala interaktioner i form av vägledning. Att lära 

med hjälp av vägledning kallas för Scaffolding men denna handledning måste anpassas efter 

den kunskapsnivå som eleven befinner sig på för att vara effektiv (Halpenny & Pettersen, 

2015:33-34). Det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid omgivningens vägledning av 

individens framåtskridande. Det främsta redskapet för denna vägledning är språket som ständigt 

används och utvecklas i sociala sammanhang (Halpenny & Pettersen, 2015:33). 

 

 

2.2 Jean Piaget 
 

Jean Piaget är en välkänd teoretiker inom området för barns kognitiva utveckling och var i 

grunden biolog, men började sedermera intressera sig för utvecklingspsykologi med fokus på 

skola och undervisning. Piaget framhäver betydelsen av kognitiv anpassning för att uppnå 

ekvilibrium. Detta innebär en ambition att vara i balans med sin omvärld, vilket alla människor 

strävar efter. För att uppnå detta stadium krävs inte bara en uppfattning om vad som sker i ens 

omgivning utan även hur man ska handla utifrån specifika händelser. Piagets teori bygger på 

att barn på egen hand kan utveckla kognitiva strukturer utifrån bevittnade företeelser och på så 

vis bygga vidare på tidigare erfarenheter (Halpenny & Pettersen, 2015:45). Detta kallar Piaget 

för assimilation vilket innebär att elever har en väl utvecklad förmåga att själva utveckla sin 

kunskap om omvärlden. Piaget lyfter även fram barns förmåga till ackommodation som avser 

uppkomsten av en kognitiv konflikt som sker när barn skapar nya erfarenheter utifrån händelser 

som utmanar deras tidigare slutsatser. När detta sker tvingas barn ackommodera, vilket innebär 

att omvärdera sina tidigare erfarenheter och utveckla nya sätt att tänka (Säljö, 2014:278). 

 

Enligt Piaget delas den kognitiva utvecklingen in i fyra olika stadier som baseras på barns ålder 

och deras förmåga att tolka sin omvärld. Dessa består av det sensomotoriska stadiet (0–2 år), 

det preoperationella stadiet (2–6 år), de konkreta operationernas stadium (7–12 år) och slutligen 

inträffar de formella operationernas stadium vid 12 års ålder. Elever i årskurs 4–6 befinner sig 

därmed i de konkreta operationernas stadium vilket betyder att förmågan till abstrakt tänkande 

kraftigt utvecklas. Detta medför en förmåga att tolka mönster, bilda sig en förståelse för andra 

människors perspektiv och en utvecklingskunskap om sig själva och världen. Slutligen kan 
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Piagets teori sammanfattas genom att inlärning äger rum i samspel mellan mognad, fysisk miljö 

och social miljö. När det kommer till tillfällen som muntlig framställning innebär Piagets teori 

att elever bildar sig en uppfattning baserad på sina egna erfarenheter av momentet (Säljö, 

2014:279). 
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3. Muntlig framställning i litteratur och forskning 

 

I följande avsnitt kommer vi att behandla litteratur och forskning som har utgjort grunden för 

denna studie. Vi kommer att gå igenom läroplanen och omständigheter som kan påverka 

elevens muntliga framställning. Talängslan, social fobi, klassrumsklimat, genusperspektiv och 

lärarens arbetssätt kommer att få utrymme för att skapa en tydlig bild av den problematik som 

existerar inom detta viktiga moment av undervisningen. Slutligen redovisas resultat från 

tidigare studier som är relaterade till muntlig framställning.  

 

 

3.1 Vad säger läroplanen? 
 

Språket är en kraftfull uttrycksform och trots att vår omvärld är starkt präglad av digitala 

hjälpmedel är muntlig kommunikation kanske viktigare än någonsin. Att tala är också en 

demokratisk rättighet som är en viktig del av lärandet och den personliga 

identitetsutvecklingen, vilket framgår i läroplanen (Skolverket, 2018:7). I en värld där vår 

demokrati ständigt utmanas är behovet av att kunna göra sig förstådd en viktig aspekt för att 

kunna vara delaktig i viktiga beslutsprocesser och samtidigt skapa en förmåga att engagera och 

inspirera andra människor. Att vårt tal utgör ett kraftigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden 

där allt fler yrken kräver en god kommunikativ förmåga gör att en god kommunikativ förmåga 

är en viktig egenskap. Även om vårt tal har en enorm potential att utgöra en tillgång för både 

oss själva och samhället krävs stöttning för att bygga upp en tillit till sin muntliga förmåga i 

utsatta situationer. I Sverige har undervisning i ämnet retorik inte varit en del av läroplanen 

sedan den allmänna folkskolan infördes 1842. I dagens skola får eleverna istället för 

undervisning i regelrätt retorik träna upp sina muntliga färdigheter inom ramen för andra 

skolämnen där ämnet svenska utgör en betydande del av denna färdighetsträning. I Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår att elever inom ramen för 

årskurs 4–6 i ämnet svenska ska genomföra följande moment i sin undervisning. 

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra 

hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och 

kroppsspråk kan påverka en presentation (Skolverket, 2018:260). 

 

För att eleverna ska kunna bygga upp en självsäkerhet kring sin förmåga att framträda muntligt 

behöver läraren stötta varje elev till ett ökat självförtroende gentemot sitt språk och sin 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2018:13). Tanken är att elevernas utveckling ska 

motsvara förväntningarna i det nationella provets muntliga delar som måste genomföras av alla 

elever i årskurs 6. I det nationella provet för årskurs 6 i svenska testas elevernas muntliga 

förmåga och en av uppgifterna är att förbereda och genomföra en muntlig framställning i liten 

grupp.
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3.2 Talängslan, vad händer i kroppen? 

 

Axelsson (2011:13) redogör för vad som händer i kroppen när våra hjärnor tror att en fara hotar 

och det sympatiska nervsystemet börjar att mobilisera alla tillgängliga krafter för att undkomma 

faran. När detta system slås på flödar adrenalinet och hjärtat börjar slå fortare, vilket leder till 

att blodet går från hjärnan till kroppens stora muskler. Anledningen till detta händelseförlopp 

är att kroppen förbereder sig på strid eller flykt. Ett väl använt uttryck för detta är engelskans 

Fight or flight. Detta kroppsliga pådrag är överdrivet när det endast handlar om en muntlig 

framställning men detta är vad som sker i kroppen om man upplever talängslan innan 

framträdandet. Dessa symptom försvinner inte omedelbart utan håller vanligtvis i sig mellan 

5–10 minuter. Axelsson (2011:13) betonar att detta är ett stort problem då längden på muntliga 

framställningar i skolan sällan överstiger tio minuter. Konsekvensen av detta blir att den talande 

sällan får möjligheten att känna hur oron minskar innan den muntliga framställningen är slut. 

 

Att undvika att tala i offentliga situationer är inte en lösning för personer som lider av 

talängslan. Nilsonne (2007:58) betonar att den typen av undvikande beteende endast leder till 

att förvärra den problematik som redan existerar. Därför är det viktigt att lärare tidigt fångar 

upp elever med undvikande beteende och inte låter elever stå över muntliga framställningar. 

Sandin (2017:24) menar att denna typ av undvikande beteenden kan bero på en mer omfattande 

problematik och lyfter social fobi. 

 

 

3.3 Social fobi 
 

Nationalencyklopedin förklarar uttrycket på följande sätt: 

 

”social fobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer (t.ex. att 

tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att 

förödmjukas socialt” (NE). 

 

Sandin (2017:23) förklarar begreppet social fobi som ett samlingsbegrepp för den oro som 

infinner sig innan och under sociala situationer. Ofta handlar det om situationer där man 

förväntas uppträda och prestera inför andra människor. Denna fobi kan även yttra sig vid 

vardaglig interaktion med andra människor och är alltså inte enbart knuten till muntligt 

framträdande. Enligt Tillfors (2010; refererad i Axelsson, 2011:22) lider mellan 7 % och 13 % 

av befolkningen i västvärlden av social fobi. Om dessa siffror begränsas till studenter så är 

siffran 16,1 %. Utbildningsradion (2012) fokuserar på Sverige och menar att en miljon svenskar 

lider av social fobi och den vanligaste rädslan är just att tala inför andra människor. 
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3.4 Att upptäcka talrädsla 
 

Många lärare tror sig känna igen talrädda elever genom deras undvikande beteende som 

vanligtvis åskådliggörs genom att utebli från den muntliga framställningen eller vägra 

genomföra den (Sandin, 2017:24). Att det endast skulle vara dessa elever som omfattas av 

talängslan eller social fobi är enligt Sandin (2017:24) felaktigt. Många elever som upplever en 

oro inför muntliga framställningar genomför dessa trots svåra besvär. Om dessa elever påtalar 

sin problematik för läraren är ett vanligt scenario att läraren inte tar dem på allvar och påtalar 

att eleven gjort bra ifrån sig under tidigare moment. Med denna vetskap menar Sandin 

(2017:20) att det kan vara svårt att upptäcka vilka elever som behöver stöttas för att motverka 

sin talrädsla. Socialstyrelsen (2010:13) poängterar att inåtvända besvär som oro, rädsla och 

depressiva symtom hos barn kan vara väldigt svåra för omgivningen att upptäcka. Det är även 

vanligt att personer i barnets omgivning tolkar barnets oro och ångest på skilda sätt och en stor 

anledning till detta är att barn kan ha svårt för att redogöra för sina känslor. Barn som känner 

ångest eller oro inför specifika situationer drabbas ofta av skamkänslor och problematiken 

uppdagas ofta först när barnet börjar få fysiska besvär. Dessa besvär kan bestå av magsmärtor, 

skolfrånvaro eller social isolering (Socialstyrelsen, 2010:13). 

 

 

3.5 Kognitiv beteendeterapi 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi, som bygger på 

teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och beteendeterapi, som bygger på 

inlärningsteori. Denna metod utvecklades succesivt under 1900-talet och är i dagens samhälle 

en vanlig behandlingsmetod för olika former av ångesttillstånd som t.ex. social fobi och 

talängslan. Det finns olika typer av KBT-behandlingar. men gemensamt för samtliga är att 

fokus är på tankar och beteenden (Sandin, 2017:51).  

 

Människan är en tänkande varelse och en stor del av vår tankeverksamhet fokuserar på hur vi 

uppfattar oss själva och vår omvärld. Det är väldigt lätt att en individ fabricerar sina tankar 

vilket i sin tur innebär att man bygger upp en felaktig tolkning av sig själv och sin omgivning 

(Sandin, 2017:52). Detta kan innebära att en väldigt nervös elev genomför en muntlig 

framställning. Elevens adrenalin flödar, hjärtat slår fortare och händerna darrar. Efter 

framträdandet känner eleven att prestationen var hemsk och att alla måste ha sett detta. 

Verkligheten kan vara en helt annan, åhörarna kanske till och med tyckte att framträdandet var 

väldigt bra för de har ingen insyn i de känslor och tankar som eleven känner och upplever inför, 

under eller efter sitt framträdande. Här kan eleven alltså fabricera en bild av verkligheten som 

kan orsaka betydligt större problematik inför nästa muntliga framställning. Genom KBT 

försöker man bryta en felaktig bild genom att tänka positivt och uthärda situationer som man 

helst vill fly ifrån. Sandin (2017:52) poängterar att den som får hjälp i form av KBT-behandling 

får kognitiva verktyg för att bättre klara den situation som anses besvärlig. Detta innebär att 

man får hemuppgifter som går ut på att utsätta sig för dessa situationer. Sandin (2017:52) 

poängterar att just skolmiljön utgör de perfekta förutsättningarna då elever regelbundet ställs 
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inför situationer som oroar dem. Att lärare skulle kunna utföra KBT för att hjälpa sina elever 

är inte hållbart då kompetensen för att utföra terapin saknas, men att ha en förståelse för 

grunderna inom KBT kan vara ett viktigt redskap för att öka potentialen för en lyckad muntlig 

framställning (Sandin, 2017:52). 

 

 

3.6 Klassrumsklimat 
 

Ordet klassrumsklimat eller klassrumskultur som många använder sig av blir allt vanligare och 

forskare påtalar vikten av att upprätthålla en tillåtande klassrumskultur. Ekstrand och Lelinge 

(2007:11) definierar uttrycket klassrumsklimat med hjälp av tre mätbara faktorer som utgörs 

av positiv attityd, trygghet och vänlighet. Ekstrand och Lelinge (2007:18) gör även en mer 

omfattande uppdelning där bra respektive dåligt klassrumsklimat definieras enligt följande 

figur. 

 

Ett bra klassrumsklimat Ett dåligt klassrumsklimat 

• Goda relationer mellan elever 

 

• Föräldramedverkan 

• Vänlighet och positiva 

förväntningar 

• Trygga elever och lärare 

• Tydliga regler och rutiner 

 

• Tonen är ödmjuk och respektfull 

• Dåliga eller inga relationer 

mellan elever 

• Föräldrar som hålls utanför 

• Hård stämning och negativa 

förväntningar 

• Otrygghet på alla nivåer 

• Osäkerhet om regler och inga 

rutiner 

• Hård jargong och inget språkbruk 

Figur hämtad ur Ekstrand & Lelinge (2007:18) 

 

Ovanstående figur vittnar om att det finns många faktorer som kan bidra till ett bra respektive 

ett dåligt klassrumsklimat. Ekstrand och Lelinge (2007:21) lyfter fram betydelsen av relationer 

i klassrummet. En relation byggs upp med hjälp av gemensamma minnen och en förutsättning 

för en god relation är att dessa minnen är positiva. En annan faktor som lyfts fram är värdet av 

regler och rutiner för att främja en rofylld undervisningsmiljö. Här har även föräldrarna en 

viktig roll att fylla för att tillsammans med skolan se till att alla elever blir införstådda med de 

valda reglerna (Ekstrand & Lelinge, 2007:16). Trygghet är en premiss för att möjliggöra att 

både lärare och elever trivs på en skola. För att känna trygghet erfordras tillit till den miljö man 

befinner sig i, vilket i detta fall innebär förtroende för lärare, elever och skolan som helhet. När 

det kommer till momentet muntlig framställning är det av yttersta vikt att det existerar tydliga 

regler och riktlinjer för genomförandet. Detta gäller inte bara för den talande utan även åhörarna 

behöver vara införstådda med hur man agerar för att skapa ett positivt minne av 

undervisningsmomentet (Ekstrand & Lelinge, 2007:17). 
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3.7 Klassens storlek 
 

Jensen (2012:10) har genomfört en sammanställning av studier som fokuserar på orsaker som 

påverkar elevers vilja att kommunicera i klassrummet. Det visar sig att elevgruppens storlek 

är en stark bidragande faktor till viljan att genomföra en muntlig framställning. Många elever 

har påtalat detta och vittnar om ett större motstånd om klassen innehåller en större mängd 

elever. Jensen (2012:10) delar in elever i tre olika grupper där han redogör för andelen elever 

som påverkas av olika omständigheter kopplat till muntlig framställning. I den första gruppen 

placerar han elever som alltid besväras av att tala inför andra oavsett sammanhang och denna 

grupp består av 20%. Grupp 2 består av elever som endast besväras av att tala inför andra 

under vissa omständigheter. Denna grupp upplever större besvär i och med att elevgruppen 

blir större, hur strikt klassrumsklimatet är och lärarens attityd mot eleverna. Detta är den 

största gruppen och utgörs av 60%. Den tredje gruppen består av 20% och påverkas inte av 

ovanstående omständigheter. 

 

 

3.8 Genusperspektiv 

 

Mårdby och Krantz (2010:8) definierar begreppen kön och genus som en distinktion av det 

biologiska och det socialkulturella. Ordet kön nyttjas för att förtydliga biologiska likheter och 

olikheter mellan män och kvinnor och ordet genus avser mäns och kvinnors varierande 

livsvillkor alternativt socialkulturella situation. Direkt vid födseln påbörjas den 

socialiseringsprocess som kommer att avgöra ett barns socialkulturella position. Detta betyder 

att barnets omgivning kommer att bidra till den fostran som samhället historiskt sätt ställt på 

de olika könen. Ur ett historiskt perspektiv har samhället ansett att kvinnor har en större 

benägenhet att tolka och uppfatta känslomässiga komplikationer. Samtidigt har samhällets 

krav på pojkar sett helt annorlunda ut och förväntningarna har istället varit att främja ett 

utåtagerande och en tro på sin egen förmåga, vilket Mårdby och Krantz (2010:8) menar är en 

klassisk manlig stereotyp. Det är således sociala regler djupt rotade i samhället som överlåts 

till flickor och pojkar med hjälp av den traditionella socialiseringsprocessen. 

 

När detta kopplas till muntlig framställning har pojkar alltså en större tendens att inte ge sken 

av rädsla och oro. Sandin (2017:29) redogör för det faktum att fler kvinnor uppvisar 

problematik med social fobi vilket även framkommer av Utbildningsradion (2012) som mer 

specifikt lyfter rädslan för att hålla tal. Även här påtalas att kvinnor är överrepresenterade när 

det kommer till att känna rädsla och oro innan ett tal. Sandin (2017:29) menar att det 

naturligtvis finns många killar som upplever att en muntlig framställning är en besvärlig 

situation men väljer att inte offentliggöra sina känslor. En anledning till detta är att pojkar har 

en större tendens att mörklägga sina känslor för omgivningen än vad flickor har (Sandin, 

2017:30). 
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3.9 Sociala faktorer ger upphov till oro hos flickor och pojkar 

 

Mårdby och Krantz (2010:7) menar att även om kvinnor och män i Sverige anses vara en 

heterogen grupp blir båda dessa grupper under sin uppväxt utsatta för många krav. Dessa krav 

kommer främst från föräldrar, skola och kamrater. Dagens unga har många viktiga livsval att 

ta hänsyn till och många utmaningar att ta sig igenom innan vuxenlivet väntar med nya 

utmaningar med arbete och familj. Alla dessa utmaningar och moment kan medverka till 

psykisk ohälsa och yttra sig i t.ex. social fobi. Socialstyrelsen (2010:19) redogör för hur t.ex. 

ångest och oro stadigt har ökat hos unga. Det framkommer även att rädslor och ångestsyndrom 

är betydligt vanligare hos flickor, denna trend gäller inte bara barn utan också ungdomar. Det 

finns även information om att 30 % av alla kvinnor mellan 18–24 år rapporterar om 

ångestsymtom samtidigt som andelen unga män är hälften så stor. En av anledningarna till 

den stora andel kvinnor som lider av lättare psykiska besvär beror på en i regel högre 

arbetsbörda. Andra faktorer är högre krav på sig själva men kanske framförallt kvinnors 

benägenhet att söka hjälp när man upplever psykisk ohälsa (Mårdby och Krantz, 2010:4). 

 

Mer information om psykisk ohälsa i sociala situationer framkommer i andra studier. I denna 

studie utförd i USA får deltagarna svara på i vilka situationer de upplever störst rädsla och  

respondenterna svarar att uppträda inför en grupp är den största rädslan. En intressant aspekt 

i denna studie är att man redovisar skillnader mellan kvinnor och män. Det var 88 % av 

männen som graderade att uppträda inför andra som den högsta tänkbara rädslan samtidigt 

som andelen kvinnor var 90 % (Asher & Aderka, 2018:1736). Av de fjorton situationer som 

respondenterna fick gradera var det i regel väldigt jämna siffror mellan könen. I situationer 

som att hålla tal under möten och i klass var det ingen skillnad mellan könen då 86 % av 

gruppen män och gruppen kvinnor graderade situationen som värsta tänkbara rädslan. 

Studiens resultat tyder på att det är fler kvinnor än män som lider av social fobi men att det är 

långt ifrån alla situationer som kvinnor upplever en större rädsla än vad män gör (Asher & 

Aderka, 2018:1739).  

 

 

3.10 Klassrumsklimatet har en betydelse  

 

Klassrumsklimat är ett område som får utrymme i Programme for International Student 

Assessment (PISA), en internationell studie som genomförs i syfte att undersöka 15-åriga 

elevers kunskaper inom matematik, naturkunskap, läsförståelse och problemlösning. I studien  

behandlas även klassrumsklimat och det framkommer att det existerar olika störningsmoment 

som äger rum under NO-lektionerna. Till dessa störningsmoment räknas ljudnivå i 

klassrummet, att ignorera lärarens instruktioner och en stökig arbetsmiljö (Auer, 2016:45). 

Trots dessa uppgifter påtalas att Sverige har ett bra klassrumsklimat vilket även påtalas av 

Ekstrand och Lelinge (2007:13). 

 

Även Olsson Jers (2010:165) diskuterar detta i sin forskning och menar att det finns en tydlig 

koppling mellan klassrumsklimatet och den muntliga framställningen. Olsson Jers (2010:65) 
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forskning omfattar elever som genomgår sitt första år på gymnasiet och i den forskningen 

framkommer att ett tillåtande klassrumsklimat motverkar den talängslan som elever känner 

inför muntliga situationer. Att klassrummet blir mer tillåtande kan kopplas till bättre 

relationer, en starkare gemenskap och en ökad respekt för ordningsregler. Detta sker i takt 

med att eleverna växer in i sin nya miljö under läsåret. Uppbyggnaden av denna 

grundläggande respekt i klassrummet är en viktig ingrediens i skapandet av ett gynnsamt 

klassrumsklimat (Olsson Jers, 2010:165). Karlberg (2011:22) gör en koppling mellan 

klassrumsklimatet och lärarens ledarskap där han påtalar att skapandet av regler, struktur i 

undervisningsmiljön samt närvaro och engagemang är vitala delar av detta ledarskap. 

 

 

3.11 Vikten av goda relationer 
 

Att kunna skapa och upprätthålla en god relation med sina elever är en omfattande process, 

men en viktig del i skapandet av den tillit som Ekstrand och Lelinge (2007:11) framhåller som 

betydande för klassrumsklimatet. Detta bekräftas av Andersson (2017:110–111) som i sin 

studie om elevers studieengagemang i grundskolan upptäcker att relationen mellan elever och 

relationen mellan lärare och elev har en tydlig koppling till elevernas vilja att prestera inom 

ramen för sina studier. Att vara lärare omfattar mer än att bara undervisa, men en stor del av 

undervisningstiden försvinner till förmån för olika typer av konflikthantering i klassrummet. 

Karlberg (2011:16) menar att lärarens arbete med konflikthantering kan åsamka skada för 

relationen mellan läraren och eleverna som kontinuerligt bidrar till oreda i klassrummet. 

Aspelin (1999:13) menar att de organisatoriska krav som existerar inom skolvärlden begränsar 

relationen mellan en lärare och dennes elever. Vidare menar Aspelin (1999:13) att tillvaron i 

ett klassrum utgörs av jämvikt och kontinuitet i en schemalagd tillvaro uppbyggd på tydliga 

regler där lärare och elever förhåller sig till en tydligt rangordnad relation. Trots detta betonar 

Andersson (2017:104–105) att elever påtalar att de lärare som uppvisar ett intresse för 

elevernas liv utanför klassrummet har större chans att lyckas med sin undervisning. Detta 

beror på att fler elever innehar en ökad vilja att prestera för att bibehålla den goda relationen 

med sin lärare. Andersson (2017:118) menar även att relationen mellan elever blir bättre när 

de tillåts arbeta i grupper eftersom den typen av arbetsmetod främjar känslan av tillhörighet i 

en elevgrupp. Andersson (2017:19) betonar även möjligheten att använda sig av olika projekt, 

där både lärare och elever ingår, för att bygga en gemenskap mellan hela gruppen och dess 

lärare. Lämpliga projekt kan vara en gemensam aktion som genomförs för att förbättra 

förutsättningarna i undervisningen och kan omfatta att renovera klassrum eller andra 

teambildande aktiviteter. 

 

 

3.12 Delaktighet och övningstillfällen 

 

I studien som Andersson (2017:122) genomför framkommer att elever vill medverka i 

planeringen av undervisningsmomenten och om de tillåts göra det skapas en större trygghet. 

Att få en kontinuerlig återkoppling i sitt arbete är en annan faktor som eleverna lyfter för att 

kunna upprätthålla förtroendet för sin lärare. Enligt Hattie (2012:157) är formativ bedömning 
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en viktig grundpelare för att skapa förutsättningar för en god relation mellan lärare och elev. 

Palmér (2008:26) hävdar att elever som besväras av talängslan kan bygga upp en säkerhet om 

de får denna kontinuerliga återkoppling direkt efter sin muntliga framställning. Att stegvis 

närma sig allvaret i den muntliga framställningen bör ske genom systematisk talträning. 

Talträningen omfattar ett långsamt framåtskridande och språkutvecklande aktiviteter som tar 

sin början i leken och utvecklas med hjälp av debatter och diskussioner. Det finns även 

fördelar med att låta elever vara delaktiga i varandras muntliga framställningar. Genom att 

vara delaktiga i utvärderingar erbjuds elever bättre förutsättningar att hantera sin framställning 

(Palmér, 2008:26). 

 

Att tillhandahålla övningstillfällen där elever får möjlighet att träna på sin muntliga förmåga 

i offentliga sammanhang kan ha en stor effekt på elevernas självsäkerhet under muntliga 

framställningar. Denna systematiska talträning som Palmér (2008:26) förespråkar undersöks 

även i en studie avsedd att mäta högskolestudenters oro innan och efter en kurs med stort fokus 

på muntliga framställningar. I denna studie, utförd i Australien av Nash, Crimmins och 

Oprescu (2016:586), får högskolestudenter genomföra färdighetsövningar i syfte att öka 

självsäkerheten under muntliga framställningar. Genom att vid upprepande tillfällen 

genomföra muntliga framställningar fick eleverna bättre verktyg för att klara det avslutande 

bedömningsmomentet. Studenternas framsteg mättes med hjälp av återkommande enkäter för 

att åskådliggöra deras inställning till momentet. En stor majoritet av de studenter som ingick 

i studien svarade att deras rädsla för att genomföra muntliga framställningar har minskat och 

att de byggt upp en större självsäkerhet. Den utvecklingen som skedde i form av positiva 

känslor för momentet yttrade sig genom att studenterna i högre grad började använda gester 

och hålla ögonkontakt med sina åhörare (Nash, Crimmins & Oprescu, 2016:595–596). En av 

de viktigaste faktorerna som framkom i studien var att den ökande tryggheten för muntlig 

framställning medförde en ökad akademisk motivation och minskade det problematiska 

undvikande beteendet (Nash, Crimmins & Oprescu, 2016:596). 

 

Det existerar även mer omfattande studier som går in på djupet i betydelsen av 

övningstillfällen och andra aspekter som påverkar möjligheterna att bli en trygg talare. Enligt 

Herbein et al (2018:177) är en väl genomförd muntlig framställning beroende av tre 

grundläggande faktorer som den talande bör bemästra för att framstå som en kompetent talare. 

Dessa tre faktorer är kunskap, motivation och kompetens. Kunskap syftar på teoretiska 

förkunskaper om hur ett tal bör förberedas och genomföras. Motivationen bygger på viljan att 

kommunicera och kompetens syftar till att uppträda professionellt med en god retorisk 

förmåga i kombination med ett väl använt kroppsspråk. Vikten av dessa faktorer tydliggörs i 

ett talträningsprogram för elever. Hector Children’s Academy Program (HCAP) är ett 

utvecklingsprogram där talangfulla elever från grundskolans årskurs 3 och 4 ingår. Inom 

ramen för detta program får eleverna genomföra en talträningskurs för att bättre kunna 

bemästra momentet muntlig framställning. För elever som genomgått denna talträningskurs 

har de positiva effekterna varit tydliga. Tanken med talträningskursen är att införliva talträning 

från högskolenivå till grundskolan för att tidigare kunna erhålla redskap för att möjliggöra en 

väl genomförd muntlig framställning (Herbein et al, 2018:187). Genom att använda sig av 

enkäter och observationer har mätningar genomförts innan och efter att eleverna har 

genomfört kursen. Samma procedur har sedan genomförts i en obehandlad elevgrupp för att 
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kunna mäta effekten av talträningskursen (Herbein et al, 2018:181). De elever som medverkat 

i kursen uppvisar en betydligt mindre grad av talängslan än de elever som ännu inte genomfört 

kursen (Herbein et al, 2018:186). 
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4. Metod 
 

För att vi ska finna svar på hur eleverna upplever den muntliga framställningen i klassrummet 

har vi utgått ifrån kvantitativa och delvis kvalitativa metoder. Först har enkäter besvarats av 

eleverna och som komplement till enkäterna har vi också intervjuat elever som varit särskilt 

intressanta för vårt arbete. Vårt arbete fokuserar på elevperspektivet och elevernas känslor 

inför den muntliga framställningen. I följande kapitel kommer vi att redogöra för de olika val 

vi har gjort kring denna empiriska undersökning, urval, val av metoder, etiska överväganden, 

och hur vår undersökning har genomförts. 

 

 

4.1 Urval 
 

Vi har valt att genomföra vår undersökning i tre olika kommuner och i fem olika skolor, där 

sammanlagt 178 elever i årkurserna 4, 5 och 6 deltagit i vår undersökning. Vår enkät har 

besvarats av 97 pojkar och 81 flickor, varav 10 även har intervjuats. Vi valde att intervjua 

några elever för att även kunna involvera kvalitativa metoder i vår undersökning för att uppnå 

ett mer tillförlitligt resultat. Som avslutning på enkäten ställer vi även en öppen fråga till 

eleverna där de får möjlighet att berätta vilket stöd de önskar för att genomföra sin muntliga 

framställning. Svaret på denna öppna fråga samt resultatet av de andra frågorna gör att vi kan 

välja vilka av respondenterna som kan komma att intervjuas efter enkäten. Eleven får själv ta 

ställning till om denne vill bli intervjuad och därefter väljer vi ut elever för intervju.   

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod, enkät 
 

För att skapa en förståelse för den problematik som existerar kring muntliga framställningar 

så har vi utformat en enkät, se bilaga 1, som ska påvisa elevernas attityder gentemot muntlig 

framställning i skolan. Denscombe (2009:31) rekommenderar enkäter då man vill nå ett större 

antal respondenter som i vår undersökning. För att vi ska undvika att få felaktiga svar valde 

vi att göra en surveyundersökning där vi som forskare kunde förklara syftet med 

undersökningen och där vi kunde svara på frågorna i samband med att respondenten besvarade 

enkäten. I enkäten har vi valt att ställa tre bakgrundsfrågor vars syfte är att få information 

kring modersmål, hur länge eleven gått i svensk skola samt om eleven någonsin genomfört en 

muntlig framställning. Att inte behärska ett språk kan påverka förmågan och viljan att tala 

inför andra, vilket gör att frågan är relevant för vår studie. Enligt skollagen räknas inte elever 

som har gått i svensk grundskola i fyra år som nyanlända och därför ville vi få denna grupp 

involverade i vår undersökning. Vi ville även att eleverna som svarade på vår enkät skulle 

ringa in hur många gånger de har framfört en muntlig framställning för klassen. Om 

respondenten inte genomfört en muntlig framställning tidigare och för att undvika att enkäten 

lämnas blank har vi valt att tillämpa en följdfråga. Här har respondenten möjlighet att förklara 

varför en muntlig framställning aldrig ägt rum. Den sista bakgrundsfrågan är också av yttersta 

vikt då vi vill se om det finns ett undvikandebeteende hos elever som ska göra sin muntliga 

presentation. 
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De 14 påståendena är utformade med likertskalor. En likertskala är utformad så att eleverna 

ska ange sin inställning till de olika påståendena. På likertskalan markerar respondenten i hur 

hög grad hen instämmer eller tar avstånd från ett givet påstående. Denscombe (2009:361) 

beskriver att likertskalorna gör det möjligt för oss som forskare att mäta respondenternas 

psykologiska attityd eller disposition genom att omvandla den till en siffra istället för en 

personlig känsla. Likertskalan är utformad med fem olika svarsalternativ och dessa 

svarsalternativ har olika poängsättning beroende på hur man väljer att svara på påståendet. 

Bryman (2008:157) förordar också att man ska formulera påståenden där några av enkätens 

påståenden innebär en positiv syn och några andra anger en negativ uppfattning. Detta sätt att 

blanda frågorna rekommenderas för att man ska kunna identifiera respondenter som uppvisar 

en skevhet i sina svar. Denna skevhet brukar man benämna som samtyckande eller ja- och 

nejsägare där vissa respondenter har en tendens att konsekvent hålla med om olika påståenden, 

allt för att vi som forskare ska kunna sålla ut de respondenter som verkar svara på ett likartat 

och oreflekterat sätt. Varje påstående är graderat med siffror: ju högre siffra desto mer positiv 

attityd till påståendet. 

 

· Stämmer helt och hållet, 5 poäng 

· Stämmer ganska bra, 4 poäng 

· Stämmer varken bra eller dåligt, 3 poäng 

· Stämmer ganska dåligt, 2 poäng 

· Stämmer inte alls, 1 poäng 

 

Med följande system kan vi således få siffror på respondenternas inställning gentemot de olika 

påståendena kring muntlig framställning för att besvara studiens frågeställningar. I denna 

likertskala har vi delat upp påståendena i tre olika delar där påståendena relaterar till följande 

tre punkter. Då enkäten är omfattande så valde vi att gruppera enkäten efter följande områden: 

 

· Elevers attityd till muntlig framställning 

· Lärarens arbetssätt 

· Klassrumsklimat 

 

Det här är en fördel för såväl respondenter som för intervjuare då detta arbetssätt ger ett mer 

följsamt innehåll och man slipper hoppa mellan olika teman och områden Bryman (2014:217).  

 

I vår enkät valde vi att ta med en öppen fråga där respondenten fick svara på hur lärarna på 

bästa sätt kan hjälpa dem framföra sina muntliga framställningar. Att vi endast valt en öppen 

fråga är för att respondenterna oftast inte vill besvara en enkät om man också måste skriva 

många kommentarer, något som vidimeras av Bryman (2014:233). Vi var också noga med att 

poängtera att respondenterna bara fick använda sig av ett (1) svarsalternativ på varje 

påstående. Eftersom vi var närvarande vid tillfället då enkäten gjordes kunde vi svara på olika 

frågor om enkäten som respondenterna ställde. Ännu en fördel med att vi var delaktiga när 

enkäten utfördes var att vi fick de ifyllda enkäterna tillhanda direkt.  
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4.3 Datainsamlingsmetod, intervju 

 

Vi har gjort ett målinriktat urval där vi valt ut tio respondenter som vi ska intervjua och svaren 

ifrån enkäten ligger till grund för vilka som blir utvalda att delta i dessa intervjuer. Dessa 

respondenter har vi delat upp i två olika kategorier för att se vilka skillnader det finns mellan 

elever som utrycker att de tycker om att genomföra en muntlig framställning och elever som 

utrycker ängslan inför att prata framför klassen. Dessa två kategorier har sedan jämförts för 

att åskådliggöra om likheter och olikheter råder mellan de elever som tycker om att tala inför 

klassen och de som inte tycker om att tala inför klassen. För att säkerställa att intervjun 

genomförs i en ostörd miljö väntade vi med att göra intervjuerna tills rasterna var slut och för 

att undvika att andra elever hörde vad som sades under intervjun. Både respondenten och 

intervjuaren var väl bekant med rummet där intervjun genomfördes. Till hjälp för att utforma 

vår intervjuguide använde vi oss av de grundläggande råden i Samhällsvetenskapliga metoder  

(Bryman 2008:419) och använde ett språk som passade respondenten. Vi var också väldigt 

noga med att inte ställa ledande frågor då vi på förhand ändå visste hur deras inställning till 

den muntliga framställningen såg ut. Vi valde också att ställa de frågor som krävde mest av 

respondenten i slutet av intervjun, där vi bland annat frågade om undvikande beteende. Då vi 

valde att använda en semistrukturerad intervjuform nyttjades även följdfrågor och 

sonderingsfrågor. Med sonderingsfrågorna var tanken att respondenterna skulle få chansen att 

utveckla sina svar.  

 

 

4.4 Genomförande 

 

Vi började med att presentera oss själva och berätta om undersökningens syfte. Därefter gick 

vi igenom enkäten tillsammans med eleverna för att försäkra oss om att eleverna förstått 

frågeställningen. Fördelen med detta var att vi fanns på plats och kunde svara på elevernas 

frågor. Vi var noga med att eleverna som gjorde enkäten fick vara anonyma. Om de ville bli 

intervjuade en tid efter att enkäten var genomförd fick de möjlighet att skriva sitt namn och 

sin årskurs på enkäten för att vi skulle veta vilka elever vi kunde få intervjua.  

 

Intervjuerna gjordes efter att vi analyserat och gått igenom samtliga resultat ifrån enkäterna. 

Intervjuerna spelades in med diktafon för att vi som forskare inte skulle missuppfatta eller 

missa viktig information som annars hade behövts skrivas för hand. Att bli inspelad var något 

som varje elev först fick godkänna. Dessa intervjuer planerades sedan i samråd med ansvariga 

lärare och genomfördes under lektionstid för att försöka undvika störningsmoment från andra 

elever under rast. Efter att vi analyserat elevenkäterna valdes tio elever ut för intervju. Fem 

elever som hade en positiv känsla av muntlig framställning och fem elever som hade en 

negativ känsla inför den muntliga framställningen.  
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4.5 Etiska principer 

 

Som forskare måste man ta hänsyn till de personer som är berörda av undersökningen. Vi tog 

fasta på de grundläggande etiska principerna som Bryman (2008:131) tar upp. Dessa etiska 

frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för våra deltagare.  

 

Dessa etiska principer höll vi oss till och vi skickade i god tid ut missiv till de berörda eleverna 

där deras vårdnadshavare fick möjlighet att tillsammans med eleverna bestämma om de skulle 

delta i vår undersökning. Genom detta samtyckeskrav har både eleverna och vårdnadshavarna 

fått besked om att den information som framkommer i undersökningen behandlas 

konfidentiellt. Till sist påminner vi respondenterna om att de uppgifter som kommer fram i 

vår undersökning endast kommer att användas i detta forskningsändamål. 

 

Vi följde även de riktlinjer som handlar om hur man hanterar och lagrar den information som 

tagits fram i undersökningen. Några av de aspekter som vi tog tillhanda var att vi inte lagrade 

respondenternas namn eller adresser på hårddiskar. Transkriberingarna innehöll inte riktiga 

namn på respondenterna samt att transkriptioner och enkäter hölls i säkert förvar inlåsta av 

oss forskare.  
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5. Resultat och analys  
 
Nedan följer en sammanställning av resultaten ifrån den genomförda enkäten i årskurserna 4, 

5 och 6. Resultaten kommer först att behandla årskurs 4 för att sedan fortsätta med årskurs 5 

och sist årskurs 6. Resultaten är uppdelade under olika kategorier och inleds med tre 

bakgrundsfrågor för att därefter delas in i följande tre kategorier: Upplevelse av muntlig 

framställning, Genusperspektiv och Arbetssätt. Dessa kategorier kommer att fortlöpa i 

ovanstående ordning för var och en av de berörda årskurserna. För att kunna svara på frågan 

om hur elevernas upplevelser av muntlig framställning ser ut kommer vi i första hand 

koncentrera oss på ett urval av frågorna i enkäten. Dessa frågor handlar om elevernas attityd 

före och efter den muntliga framställningen. Först kommer vi att presentera resultaten för 

årskurs 4 som börjar i avsnitt 5.1, därefter årskurs 5 som börjar i avsnitt 5.2 och sedan avslutar 

vi med att sammanfatta resultaten ifrån årskurs 6 i avsnitt 5.3. De frågeställningar vi redovisar 

under dessa första avsnitt kommer till viss del att svara på vår första frågeställning om hur 

elevernas upplevelse av muntliga framställningar ser ut. I det andra avsnittet behandlar vi hur 

eleverna föredrar att genomföra sin muntliga framställning och i den avslutande delen av 

enkäten sammanfattar vi elevernas uppfattning om klassrumsklimatet. Den öppna frågan i 

enkäten kommer att avsluta detta kapitel och finns i avsnitt 5.5. Denna frågeställning handlar 

om elevernas egna förslag till hur den muntliga framställningen kan underlättas. 

 

 

5.1 Resultat årskurs 4  

5.1.1 Bakgrundsfrågor 

 

Tabell 1. Hur många gånger har du pratat/presenterat något för klassen? 

 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

INGEN GÅNG 
 3 4 % 

1–2 GÅNGER 
 27 38 % 

3 ELLER FLER GÅNGER 
 41 58 % 

 

Tabell 2. Könsfördelning årskurs 4 

 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

FLICKA  
 32 45 % 

POJKE 
 36 51 % 

 

 

I tabellerna ovan kan vi se att av 71 elever har 3 elever uppgett att de aldrig har gjort någon 

muntlig framställning. Av de resterande 68 eleverna uppgav 27 elever att man gjort det 1–2 

gånger samt 41 elever i årskurs 4 uppger att man har pratat/presenterat något för klassen 3 
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eller fler gånger. Tabell 2 visar att av de 68 elever i årskurs 4 är 32 av respondenterna flickor 

och 36 av respondenterna är pojkar.  

5.1.2 Upplevelse av muntlig framställning 

 

Tabell 3. Påstående 1. Jag tycker det är roligt att tala inför klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  13 19 % 

Stämmer ganska bra  19 28 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 15 22 % 

Stämmer ganska dåligt  13 19 % 

Stämmer inte alls  8 12 % 

 

Som vi kan se i tabell 3 är resultatet ganska jämnfördelat över samtliga svarsalternativ, flest 

elever tyckte att påståendet stämmer ganska bra överens med deras uppfattning om att tala 

inför klassen. Av de 68 eleverna har 32 en mer positiv attityd gällande den muntliga 

framställningen. I övrigt kan vi se att 21 av eleverna tycker att påståendet stämde dåligt 

överens med deras uppfattning.  

 

Tabell 4. Påstående 2. Innan jag ska prata inför klassen så känner jag mig osäker 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  9 13 % 

Stämmer ganska bra  19 28 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 18 27 % 

Stämmer ganska dåligt  13 19 % 

Stämmer inte alls  9 13 % 

 

Resultaten för påståendet i tabell 4 ovan är jämnfördelade över de olika svarsalternativen. Av 

de 68 respondenterna tycker 28 elever att påståendet stämmer överens med deras uppfattning. 

Respondenter som svarar att påståendet varken stämmer bra eller dåligt är 18 till antalet. Antal 

elever som tycker påståendet inte stämmer överens med deras uppfattning uppgår till 22.  
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Tabell 5. Påstående 3. Jag ser fram emot nästa gång då jag ska tala inför klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  13 19 % 

Stämmer ganska bra  9 13 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 11 16 % 

Stämmer ganska dåligt  16 24 % 

Stämmer inte alls  19 28 % 

 

Som tabell 5 visar har en majoritet av respondenterna svarat att påståendet stämmer dåligt 

överens med deras uppfattning om att tala inför klassen. Av samtliga respondenter svarar 35 

av 68 elever att påståendet inte stämmer överens med deras uppfattning. Vidare kan vi även 

avläsa ifrån tabell 5 att 22 av respondenterna anser att påståendet stämmer överens med deras 

uppfattning. Av de 68 respondenterna har elva svarat att påståendet stämmer varken bra eller 

dåligt överens med deras uppfattning.  

5.1.3 Resultaten ur ett genusperspektiv 

 

Resultat pojkar årskurs 4 

 

 

Tabell 6 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 
roligt att tala inför 

klassen. 
7 / 19 % 10 / 28 % 10 / 28 % 5 / 14 % 4 / 11 % 

2. Innan jag ska prata 
inför klassen känner 

jag mig osäker. 
4 / 11 % 9 / 25 % 10 / 28 % 8 / 22 % 5 / 14 % 

3. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 
ska tala inför 

klassen. 

6 / 17 % 4 / 11 % 9 / 25 % 7 / 19 % 10 / 28 % 

 

 

Resultat flickor årskurs 4 

 

 

Tabell 7 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 
klassen. 

6 / 19 % 9 / 28 % 5 / 16 % 8 / 25 % 4 / 12 % 

2. Innan jag ska prata 

inför klassen känner 
jag mig osäker. 

5 / 16 % 10 / 31 % 8 / 25 % 5 / 16 % 4 / 12 % 

3. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 
ska tala inför 

klassen. 

7 / 22 % 5 / 16 % 2 / 6 % 9 / 28 % 9 / 28 % 

 

I tabell 6 och 7 kan vi se att man inte kan dra slutsatsen att flickor och pojkar har en annorlunda 

attityd till att tala inför klassen, utan svaren är relativt likvärdiga på de olika påståendena 

oavsett könstillhörighet. 
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5.1.4 Arbetssätt  

 

Under denna underrubrik kommer vi att sammanställa svaren ifrån två av de påståenden som 

handlar om hur man föredrar att hålla sitt muntliga föredrag. Följande påståenden kommer att 

redovisas: Jag är mindre nervös när det inte är helklass när jag pratar inför klassen och När 

jag får välja ämne själv så känns det lättare att prata inför klassen. Vi kommer först att 

redovisa resultaten ifrån årskurs 4 för att sedan redovisa svaren ifrån årskurs 5 och 6.  

 

Tabell 8. Påstående 1. Jag är mindre nervös när det inte är helklass när jag pratar inför 

klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  21 31% 

Stämmer ganska bra  19 28 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 17 25 % 

Stämmer ganska dåligt  3 4 % 

Stämmer inte alls  8 12 % 

 

När vi avläser tabell 8 framstår att en klar majoritet tycker att påstående 1, Jag är mindre 

nervös om det inte är helklass när jag pratar inför klassen, stämmer överens med deras 

uppfattning. Av de 68 eleverna svarar 40 elever att påståendet stämmer ganska bra alternativt 

stämmer helt och hållet. Det vi också kan avläsa av resultaten är att man är tydligt överens om 

denna uppfattning oavsett könstillhörighet. Resultatet visar att en klar majoritet är mindre 

nervös om de inte pratar inför helklass. Av de 68 respondenterna så valde 17 att svara att 

påståendet stämde varken bra eller dåligt överens med deras uppfattning, medan 11 av 68 

respondenter menade att påståendet inte stämmer överens med deras uppfattning.  

 

Tabell 9. Påstående 2, När jag får välja ämne själv så känns det lättare att prata inför klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  24 36 % 

Stämmer ganska bra  25 37 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 11 16 % 

Stämmer ganska dåligt  5 7 % 

Stämmer inte alls  3 4 % 

 

I tabell 9, påstående 2, När jag får välja ämne själv känns det lättare att prata inför klassen, 

kan vi avläsa att en klar majoritet av respondenterna tycker att påståendet stämmer överens 

med deras uppfattning. Vi kan se att av de 68 eleverna anser 49 att påståendet stämmer ganska 

bra alternativt stämmer helt och hållet medan 11 elever anser att påståendet stämmer varken 

bra eller dåligt. 8 respondenter svarar att påståendet inte stämmer överens med deras 

uppfattning. 
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5.2 Resultat årskurs 5 

5.2.1 Bakgrundsfrågor 

 

Tabell 10. Hur många gånger har du pratat/presenterat något för klassen? 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

INGEN GÅNG 
 1 1 % 

1–2 GÅNGER 
 13 16 % 

3 ELLER FLER GÅNGER 
 66 83 % 

 

Tabell 11. Könsfördelning årskurs 5 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

FLICKA  
 49 62 % 

POJKE 
 30 38 % 

 

Av 80 elever i årskurs 5 har 1 elev uppgett att denne aldrig har gjort någon muntlig 

framställning. Detta svar sorteras bort och kommer därmed inte att redovisas i resultatet. 

Vidare kan vi se att 13 elever har uppgett att de pratat/presenterat något för klassen 1–2 gånger 

och 66 elever uppger att de gjort det 3 eller fler gånger. Könsfördelningen är 49 flickor och 

30 pojkar. 

5.2.2 Upplevelse av muntlig framställning 

 

Tabell 12 Påstående 1. Jag tycker det är roligt att tala framför klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  12 15 % 

Stämmer ganska bra  23 29 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 17 22 % 

Stämmer ganska dåligt  9 11 % 

Stämmer inte alls  18 23 % 

 

I tabell 12 här ovan kan vi avläsa att elevernas uppfattning om påståendet Jag tycker det är  

roligt att tala framför klassen fördelas ganska jämnt mellan svarsalternativen. Av de 79 

respondenterna kan vi se att 23 elever tycker att påståendet stämmer ganska bra med deras 

uppfattning medan 18 elever anser att påståendet inte alls stämmer överens med deras 

uppfattning. 12 elever tycker att påståendet stämmer helt överens med deras uppfattning, 

vilket visar att en majoritet, 35 elever, tycker påståendet stämmer bra och jämförelsevis har 
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27 elever svarat med en mer negativ attityd till att tala inför klassen. Av de 79 eleverna har 17 

elever svarat att påståendet stämmer varken bra eller dåligt överens med deras uppfattning.  

 

Tabell 13. Påstående 2. Innan jag ska tala inför klassen så känner jag mig osäker  

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  22 28 % 

Stämmer ganska bra  14 18 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 13 16 % 

Stämmer ganska dåligt  20 25 % 

Stämmer inte alls  10 13 % 

 

Även i detta påstående kan vi se att skillnaderna i hur man ställer sig till detta påstående är 

jämnt fördelade över samtliga svarsalternativ. Dock svarar en liten majoritet av 

respondenterna, 36 av 79 elever, att påståendet stämmer överens med deras uppfattning. 30 

elever svarar att påståendet inte stämmer överens med deras uppfattning medan 13 svarar att 

påståendet stämmer varken bra eller dåligt.  

 

Tabell 14. Påstående 3. Jag ser framemot nästa gång då jag ska tala inför klassen  

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  16 20 % 

Stämmer ganska bra  18 23 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 14 18 % 

Stämmer ganska dåligt  10 13 % 

Stämmer inte alls  21 26 % 

 

I det tredje påståendet om elevernas uppfattning om den muntliga framställningen är mönstret 

detsamma som i de tidigare tabellerna. I tabell 14 kan vi se att 31 av 79 femteklassare i 

undersökningen anser att påståendet inte stämmer överens med deras uppfattning. Vidare kan 

vi avläsa att 34 av eleverna anser att det stämmer överens med deras uppfattning, medan 14 

av eleverna svarar att påståendet stämmer varken bra eller dåligt överens med deras känslor.  
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5.2.3 Resultaten ur ett genusperspektiv 

 
 

Resultat pojkar årskurs 5 

 

 

Tabell 15 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
6 / 20 % 17 / 57 % 4 / 13 % 1 / 3 % 2 / 7 % 

2. Innan jag ska prata 
inför klassen känner 

jag mig osäker. 
4 / 13 % 4 / 13 % 4 / 13 % 13 / 43 % 5 / 18 % 

3. Jag ser fram emot 
nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

9 / 30 % 9 / 30 % 7 / 24 % 4 / 13 % 1 / 3 % 

 
 

Resultat flickor årskurs 5 

 

 

Tabell 16 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 
klassen. 

6 / 12 % 6 / 12 % 13 / 27 % 8 / 16 % 16 / 33 % 

2. Innan jag ska prata 

inför klassen känner 
jag mig osäker. 

18 / 37 % 10 / 20 % 9 / 18 % 7 / 14 % 5 / 11 % 

3. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 
klassen. 

7 / 14 % 9 / 19 % 7 / 14 % 6 / 12 % 20 / 41 % 

 

I tabell 15 och 16 här ovan kan vi se att attityden hos eleverna i årskurs 5 skiljer sig åt i 

jämförelse med attityden hos eleverna i årskurs 4. I tabell 15 blir det tydligt att en klar majoritet 

av pojkarna, 23 elever av 30, tycker det är roligt att tala inför klassen. Om vi tittar på samma 

påstående hos flickorna kan vi se att en majoritet av dem tycker att påståendet inte stämmer 

överens med deras uppfattning. På varje påstående är pojkarna i årskurs 5 mer positiva till den 

muntliga framställningen i skolan än vad flickorna är.  

5.2.4 Arbetssätt 

 

Tabell 17. Påstående 1. Jag är mindre nervös när det inte är helklass när jag pratar inför 

klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  30 38 % 

Stämmer ganska bra  29 37 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 9 11 % 

Stämmer ganska dåligt  5 6 % 

Stämmer inte alls  6 8 % 
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I tabell 17 svarar 59 elever, 75 %, att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska 

bra med deras uppfattning. Bara 11 elever, 14 %, svarade att påståendet inte stämde överens 

med deras uppfattning och 9 elever, 11 %, svarade att påståendet varken stämde bra eller 

dåligt.  

 

Tabell 18. Påstående 2. När jag får välja ämne själv känns det lättare att prata inför klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  28 35 % 

Stämmer ganska bra  32 41 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 10 13 % 

Stämmer ganska dåligt  5 6 % 

Stämmer inte alls  4 5 % 

 

I tabell 18 svarar majoriteten av eleverna att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska 

bra överens med deras uppfattning. Av de 79 eleverna anser 60 elever, 76 %, att detta 

påstående stämmer överens med deras uppfattning. Endast 9 elever, 11 % tyckte att påståendet 

inte stämde överens med deras uppfattning samtidigt som 10 elever, 13 % svarade att 

påståendet varken stämmer bra eller dåligt. Inga skillnader kunde utläsas av svaren beroende 

på vilken könstillhörighet eleverna hade.  

 

 

5.3 Resultat årskurs 6  

5.3.1 Bakgrundsfrågor 

 

Tabell 19. Hur många gånger har du presenterat något för klassen? 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

INGEN GÅNG 
 0 0 % 

1–2 GÅNGER 
 2 6 % 

3 ELLER FLER GÅNGER 
 30 94 % 

 

Tabell 20. Könsfördelning årskurs 6 

SVARSALTERNATIV 
 ANTAL ANDEL 

FLICKA  
 18 56 % 

POJKE 
 14 44 % 
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Av 32 elever i årskurs 6 uppger 2 personer att de pratat/presenterat något för klassen 1–2 

gånger och 30 elever uppger att de pratat/presenterat något för klassen 3 eller fler gånger under 

sin skolgång. Könsfördelningen i årskurs 6 är 18 flickor och 14 pojkar. 

5.3.2 Upplevelse av muntlig framställning 

 

Tabell 21. Påstående 1. Jag tycket det är roligt att tala inför klassen. 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  7 22 % 

Stämmer ganska bra  3 9 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 7 22 % 

Stämmer ganska dåligt  8 25 % 

Stämmer inte alls  7 22 % 

 

I tabell 21 här ovan kan vi se att en liten majoritet tycker påståendet Jag tycker det är roligt 

att tala inför klassen stämmer ganska dåligt eller inte alls. Antalet respondenter som svarar att 

påståendet stämmer överens med deras uppfattning uppgår till 10. Vidare kan vi se att 7 av 32 

elever tycker påståendet stämmer varken bra eller dåligt medan 15 elever tycker att påståendet 

inte stämmer överens med deras uppfattning.  

 

Tabell 22. Påstående 2. Innan jag ska prata inför klassen känner jag mig osäker 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  9 28 % 

Stämmer ganska bra  5 16 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 7 22 % 

Stämmer ganska dåligt  5 16 % 

Stämmer inte alls  6 18 % 

 

I tabell 22 ser vi att 14 av 32 elever tycker påståendet stämmer överens med deras uppfattning. 

Av de 32 respondenterna svarade 11 att påståendet inte stämmer överens med deras 

uppfattning och 7 elever har svarat att påståendet stämmer varken bra eller dåligt.  
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Tabell 23. Påstående 3. Jag ser fram emot nästa gång då jag ska tala inför klassen  

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  5 16 % 

Stämmer ganska bra  3 9 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 2 6 % 

Stämmer ganska dåligt  10 31 % 

Stämmer inte alls  12 38 % 

 

I detta påstående svarar 22 av 32 elever att de tycker påståendet stämmer överens ganska dåligt 

eller inte alls med deras uppfattning. En klar majoritet av eleverna ser inte fram emot att tala 

inför klassen igen och 8 av 32 elever tycker påståendet stämmer ganska bra eller helt och 

hållet. Av samtliga 32 respondenter har 2 svarat att påståendet stämmer varken bra eller dåligt 

överens med deras uppfattning.  

5.3.3 Resultaten ur ett genusperspektiv 

 
 

Resultat pojkar årskurs 6 

 

 

Tabell 24 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 
klassen. 

6 / 43 % 1 / 7 % 3 / 22 % 2 / 14 % 2 / 14 % 

2. Innan jag ska prata 

inför klassen känner 
jag mig osäker. 

3 / 21 % 1 / 7 % 2 / 14 % 3 / 21 % 5 / 37 % 

3. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 
klassen. 

3 / 21 % 1 / 7 % 1 / 7 % 4 / 29 % 5 / 36 % 

 

 

 

Resultat flickor årskurs 6 

 

 

Tabell 25 

Stämmer helt 

och hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer varken 

bra eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska dåligt. 

 

 

Stämmer inte 

alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

1. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
1 / 5 % 2 / 11 % 4 / 22 % 6 / 33 % 5 / 29 % 

2. Innan jag ska prata 

inför klassen känner 

jag mig osäker. 
6 / 33 % 4 / 22 % 2 / 11 % 5 / 29 % 1 / 5 % 

3. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 
klassen. 

2 / 11 % 2 / 11 % 1 / 5 % 6 / 34 % 7 / 39 % 

 

I tabell 24 samt 25 kan vi se att mönstret i årskurs 5 följer med i årskurs 6, antalet respondenter 

är färre men vi kan ändå se att resultaten skiljer sig åt när vi sorterar respondenterna efter kön. 

På de tre påståendena har pojkarna med stor majoritet svarat att de har en mer positiv attityd 
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både innan och efter att de ska tala inför klassen medan flickorna svarat raka motsatsen till 

vad pojkarna gjort. I tabellerna ovan kan vi avläsa att en klar majoritet av flickorna har en mer 

negativ uppfattning om påståendena. 

5.3.4 Arbetssätt  

 

Tabell 26. Påstående 1. Jag är mindre nervös när det inte är helklass när jag pratar inför 

klassen 

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  13 40 % 

Stämmer ganska bra  7 22 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 6 19 % 

Stämmer ganska dåligt  4 13 % 

Stämmer inte alls  2 6 % 

 

Tabell 27. Påstående 2. När jag får välja ämne själv känns det lättare att prata inför klassen.  

Svarsalternativ  Antal Andel 

Stämmer helt och hållet  9 28 % 

Stämmer ganska bra  10 31 % 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 
 8 25 % 

Stämmer ganska dåligt  4 13 % 

Stämmer inte alls  1 3 % 

 

Tabell 26 och 27 visar att mönstret i årskurs 5 också visar sig i årskurs 6. En majoritet av 

eleverna anser att dessa båda påståenden stämmer överens med deras uppfattning. Inga större 

skillnader kunde upptäckas i analysen av svaren beträffande könstillhörighet.  
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5.4 Resultat påståenden om Klassrumsklimat 
  

 
Diagram 1. Påstående 1, Jag får den studiero jag behöver  

 

 

Diagram 2. Påstående 2, Jag känner mig otrygg i klassrummet  

 

I diagram 1 här ovan kan vi avläsa att majoriteten av eleverna i årskurs 4–6 tycker att de får 

den studiero de behöver. I diagram 2 kan vi också se att en majoritet av eleverna känner sig 

trygga i klassrummet. I undersökningen som vi utfört kunde vi inte se ett samband mellan 

klassrumsklimat och attityd till muntlig framställning. Hur man såg på klassrumsklimatet var 

också jämnt fördelat över könstillhörighet. 

 

 

5.5 Resultat elevrespons ifrån enkätens öppna frågeställning  
 

I vår enkät fick våra respondenter även svara på en öppen fråga, där man fick ge förslag på 

hur lärarna kan hjälpa eleverna på bästa sätt när de ska tala inför klassen. Vi har valt att 

presentera ett urval av de förslag som vi fått av respondenterna. Dessa svar kommer inte att 

sorteras utifrån ålder hos respondenterna. Sammanlagt har 82 av 178 elever valt att svara på 

enkätens öppna frågeställning. Vi presenterar ett urval av elevernas svar nedan samt ett 

diagram över de förslag eleverna ger till lärarna för att hjälpa dem tala inför klassen.  
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Ge förslag på hur lärarna kan hjälpa dig på bästa sätt när du ska tala inför klassen. 

 

-Den kan peppa eleven innan. 

-Man får göra det med en eller flera kompisar 

-Man får lång tid att öva och att man får välja någon rolig grej att prata om.  

-Hjälpa att uppvisa det vi ska göra. Att göra en tryggare och hjälpa oss att vara beredda. 

-Att inte stressa eleven. 

-Stötta mig innan jag går upp och pratar och att man får göra det med en kompis. 

-Redovisa inför läraren. 

-Hjälpa mig med svåra ord. 

-Läraren kan peppa och ge en tryggande blickar. 

-Den kan stötta om man är nervös vara lugn så jag blir också lugn. 

-Dom kan ge extra pepp när man ska förbereda sig och att man är intresserad av det man ska prata om. 

-Det går bra ibland när vi är i en grupp och pratar.  

-Att dom kan peppa mig när jag är nervös. 

-Säga åt klasskamraterna att vara tysta. 

-De kan dela upp klassen i två – tre grupper så att inte alla är samlade. 

-Att vi får mer tid att öva. 

-Vara i grupper 

-Om man är nervös så kan läraren säga typ ” det kommer att gå bra” 

-Dela upp klassen så det inte är så många i klassrummet.  

-Man kan kanske prata i grupper inför klassen så känns det lättare. 

-Att göra små grupper 

-Mindre grupper och göra redovisningen med kompisar eller sådana man brukar hänga med.  

-Att vi får sitt i mindre grupper och redovisa. 

-Dom kan stötta och ge tips. 

-Träna mera inför redovisningen.  

-Mindre grupper så det blir mindre nervöst.  

-Längre tid att förbereda sig, prata om något som man tycker är intressant 

-Välja ett ämne som är roligt att prata om.  
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Några elever har gett flera förslag till hur man som lärare på bästa sätt kan hjälpa eleverna 

med sina muntliga framställningar. Det dominerande förslaget är att dela upp klassen i mindre 

grupper. Hela 37 av 86 förslag handlade om att dela upp klassen i mindre delar. Vidare kan vi 

se att 28 av 86 förslag handlade om att läraren aktivt ska stötta eleverna före och under 

framställningen. Eleverna vill att lärarna ska hjälpa dem med svåra ord som de inte kan och 

att eleverna ska få positiv feedback innan och efter man har gjort sin framställning.  

 

 
Diagram 3. Ge förslag på hur lärarna kan hjälpa dig på bästa sätt när du ska tala inför klassen 

 

 

5.6 Sammanfattning elevenkät 
 

När vi sammanfattar resultaten ifrån de olika årskurserna kan vi se att det skiljer sig åt 

beroende på vilken årskurs man går i. Eleverna i årskurs 4 har en ganska likvärdig attityd när 

det kommer till att tala inför klassen. Samtliga respondenter har svarat ganska jämnfördelat 

på de olika svarsalternativen och när vi analyserarat resultaten ifrån pojkar och flickor kan vi 

inte se några skillnader i resultaten som beror på könstillhörighet. I årskurs 5 sker dock ett 

trendbrott. När vi ser det sammanlagda resultatet ser det ganska lika ut som i årskurs 4, men 

när vi gör en jämförelse på hur man svarat beroende på kön kan vi se att majoriteten av 

flickorna har en negativ syn på att tala inför klassen. På de tre påståenden som handlar om 

attityden inför muntlig framställning svarar majoriteten av flickorna med negativ attityd 

jämfört med pojkarna i samma ålder. Detta mönster följer även med i årskurs 6 där flickorna 

representerar majoriteten av de negativa känslorna när det kommer till att tala inför klassen. 

När vi analyserar elevernas svar på påståendet som berör arbetssätt kan vi se att majoriteten 

av eleverna blir mindre nervösa om det inte är helklass när man ska tala inför klassen, 

dessutom svarar en majoritet av eleverna att om man får välja ämne själv känns det lättare att 

tala inför klassen. När vi ser resultaten ifrån hur man upplever klassrumsklimatet svarar en 

majoritet av eleverna att de får den arbetsro de behöver i klassrummet och att de känner sig 

trygga i klassrummet. När vi analyserade svaren utifrån vilka skolor eleverna gick på kunde 
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vi se en skola som hade sämre klassrumsklimat i jämförelse med andra skolor och det resultatet 

var ett mönster som följde med i samtliga årskurser. Vi kunde dock inte dra några slutsatser 

om att eleverna på denna skola hade sämre attityd till att tala inför klassen utan svaren var 

likartade som i de andra skolorna trots att arbetsklimatet i klassrummet var sämre.  

 

I den öppna frågan på vår enkät fick vi förslag på hur eleverna och lärarna ska arbeta med den 

muntliga framställningen i skolan. En övervägande del svarade att man helst vill göra den 

muntliga framställningen i mindre grupper, många elever ansåg att lärarnas engagemang i 

klassrummet var av stor betydelse för dem samt ville eleverna att lärarna ska hjälpa dem med 

svåra ord, ge uppmuntrande feedback och hålla ordning i klassrummet. En del av förslagen 

handlade också om att man skulle få tala om ämnen som eleverna själva tyckte var roliga och 

intressanta för att underlätta en muntlig framställning.  

 

 

5.7 Elevintervju 
 

Nedan följer det resultatet som vi fick av våra elevintervjuer. Eleverna har sorterats i två olika 

kategorier. I den första kategorin kommer vi att presentera våra intervjuer med de elever som 

har en positiv attityd till muntlig framställning. Kategori 2 är elever som i enkäten uppvisat en 

negativ attityd när det kommer till att tala inför klassen. Vi kommer att presentera ett urval av 

frågorna och svaren ifrån intervjuerna. Intervjuerna transkriberas och är de orden som 

respondenten utryckt sig med.  

 

Kategori 1. Vad har du för erfarenheter av att göra muntliga presentationer, positiva eller 

negativa? Kan du peka ut någon speciell situation/händelse som påverkat dina upplevelser för 

att tala inför klassen? 

 

Arvid årskurs 4: ”Jag tycker det är roligt att prata inför klassen, brukar göra det ganska 

ofta”. 

Eva årskurs 4: ”Det brukar oftast gå bra när jag pratar inför klassen, nån gång har jag sagt 

fel men oftast blir det rätt”. 

Erik årskurs 6: ”Vi har gjort det ända sen i tvåan, sen så har det blivit bättre nu när jag 

blivit äldre ”…” jag tycker jag är ganska bra på det nu”. 

Viktor årskurs 5: ”Det har varit bra. Inget speciellt som hänt eller så”. 

 

Samtliga elever som tillhör kategori 1 har positiva erfarenheter av att göra muntliga 

presentationer ifrån klassen. De flesta av respondenterna säger att det gått bra när det har 

arbetat med sina presentationer och de utrycker sig överlag i positiva ordalag. Erik i årskurs 6 

påtalar att det har blivit bättre ju äldre han blivit. Just denna elev utrycker och visar en god 

självsäkerhet när det kommer till att tala inför klassen. Bra och roligt är några begrepp som 

respondenterna utrycker sig med. Eva i årskurs 4 medger att det ibland blivit fel när hon talat 

inför klassen men utrycker ändå att det oftast brukar gå bra.  
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Kategori 2. Vad har du för erfarenheter av att göra muntliga presentationer, positiva eller 

negativa? Kan du peka ut någon speciell situation/händelse som påverkat dina upplevelser för 

att tala inför klassen? 

 

Maria årskurs 5: ”Jag har gjort det några gånger i klassen men jag inte gjort det så jätteofta 

så inte så mycket, det är jobbigare nu för att vi gör det oftare ”---”vi är fler i klassen nu så 

det är också jobbigt”. 

Wilma årskurs 6: ” Det brukar gå ganska bra”. 

Enya årskurs 5: ” Vi brukar inte göra det superofta men alltså det brukar gå bra men jag 

tycker inte om att stå där framme”. 

 

De elever som tillhör kategori 2 har ganska positiva erfarenheter av att tala inför klassen. Ingen 

av respondenterna talar om någon händelse som fått dem att inte tycka om att presentera något 

för klassen utan man säger att det brukar gå bra. Maria i årskurs 5 anser att det är jobbigare 

just nu och en av anledningarna till det är att man övar mer på det just nu. Maria påtalar också 

att man i årskurs 5 är fler i klassen då man slagit ihop eleverna i en klass. Detta är en faktor 

som Maria tycker är jobbigt när hon talar inför klassen.  

 

Kategori 1. Vilka är dina känslor innan du ska tala inför klassen? 

 

Arvid årskurs 4: Jag är nervös, ”---” mår inte dåligt eller så mest nervös”. 

Eva årskurs 4: ”Lite pirrigt ”…” inte jobbigt”. 

Erik årskurs 6: ”Nervös, mest nervös när det snart är min tur ”---” det beror på vilket ämne 

det är”—”Vi brukar få göra grej of the week och välja själva”. 

 

Kategori 2. Vilka är dina känslor innan du ska tala inför klassen? 

 

Maria årskurs 5: ”Jag brukar vara väldigt nervös ”…”  Är som mest nervöst innan jag ska 

prata”. 

Enya årskurs 5: ”Lite pirrigt ”…” beror på om man ska redovisa själv. ”…” känns bättre 

att inte vara själv”. 

Arvid årskurs 6: ”Jättenervöst ”…” mest nervös när det ska bli min tur”. 

 

Samtliga respondenter i kategori 1 och 2 anger nervositet som känsla inför deras presentation 

men ingen av eleverna utrycker att man mår dåligt av den nervositeten utan mer att den går att 

hantera. Erik i årskurs 6 påtalar att det är som mest nervöst precis innan det är hans tur men 

att det också beror på vilket ämne han ska prata om. I hans klass brukar eleverna få göra Grej 

of the week själva och han anger detta arbetssätt som tilltalande för honom då han får välja 

bland egna ämnen och att han får göra det tillsammans med andra. Grej of the week är 
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minilektioner där eleverna presenterar en ledtråd till övriga i klassen. Med hjälp av ledtråden 

ska övriga elever försöka lista ut ämnet eller grejen som eleverna själva valt. Lektionerna 

baseras på personer, ämnen, händelser eller platser och således kan eleverna välja saker de 

personligen intresserar sig för.  

 

Maria i årskurs 5 talar om att hon är väldigt nervös och kulmen nås precis innan hon ska ställa 

sig framför klassen och tala. Även Arvid påtalar att det är som värst precis innan det är hans 

tur.  

 

Kategori 1. Har du någon gång undvikit en redovisning i skolan? I så fall, hur gjorde du? 

 

Samtliga elever i kategori 1 anger att de aldrig medvetet försökt att undvika att göra en 

redovisning 

Kategori 2. Har du någon gång undvikit en redovisning i skolan? I så fall, hur gjorde du?  

 

Maria årskurs 5: ”Ja. ”…” brukar oftast säga att jag behöver mer tid och sen gör jag 

justeringar som egentligen inte behöver göras ”…” jag är så nervös samma dag, det är för 

jobbigt”. 

Wilma årskurs 5: ”Ja” ”…” Jag sa att jag inte ville.”…” Jag klarar inte bara av det”. 

 

Två elever som tillhör kategori 2 medger att de försökt undvika att göra muntliga 

presentationer för klassen. Maria i årskurs 5 talar om att hon satt i system att försöka få mycket 

tid på sig som möjligt för att ge sig själv bättre förutsättningar men också för att stilla sin 

nervositet som är som värst samma dag. Wilma i årskurs 5 säger även hon att hon försökt 

undvika att göra dessa redovisningar. Båda respondenterna säger att man inte klarar av 

nervositeten och därför väljer man att försöka undvika muntliga presentationer.   

 

Kategori 1. Brukar du vara aktiv i klassrummet? Räcka upp handen o.s.v.? Är det skillnad 

jämfört med vid muntliga redovisningar? 

 

Arvid årskurs 4:  ”Ja. ”…” brukar kännas bättre när man sitter på sin plats så därför är jag 

aktiv”. 

Evelina årskurs 6:  ”Ja” ”…”pratar ibland för mycket”. 

 

Kategori 2. Brukar du vara aktiv i klassrummet? Räcka upp handen o.s.v.? Är det skillnad 

jämfört med vid muntliga redovisningar? 

 

Maria årskurs 5: ”Ja, ganska. ”…” alla ser mig inte lika bra när jag sitter på min plats” 

Enya årskurs 5: ”Nej”  
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Wilma årskurs 5: ”Ja, är jag säker på svaret så räcker jag upp armen” ”---” Jag är mycket 

tryggare när jag sitter på min plats i klassrummet”. 

 

Många av respondenterna i intervjuerna säger att de är aktiva i klassrummet, räcker upp 

handen om de som i Wilmas fall är säkra på att de svarar rätt. Enya är en av de eleverna som 

säger att hon inte är aktiv på lektionerna. Respondenter som tillhör både kategori 1 och 2 anger 

att det känns tryggare när man sitter på sin plats i klassrummet. Maria tar exempelvis upp att 

de andra i klassen inte ser henne lika bra när hon sitter på sin plats.  

 

 

5.8 Sammanfattning elevintervju 
 

Resultatet ifrån den första frågan är ganska lika varandra oavsett vilken kategori man tillhör. 

De elever som i enkäten utrycker att de ogillar att prata inför klassen kan inte peka på en 

speciell situation där de börjat ogilla det, utan beskriver att de alltid har känt obehag inför att 

stå framför klassen och prata. Respondenter ifrån båda kategorierna svarar att det brukar gå 

bra, det finns alltså inte några erfarenheter som talar för att det inte klarar av att tala inför 

klassen när man väl gör det. Det som skiljer de olika kategorierna ifrån varandra är att eleverna 

i kategori 2 oroar sig mer inför sina muntliga framställningar. Samtliga elever talar om en 

nervositet som är som störst precis innan man ska tala inför klassen. Arbetssättet påtalas av 

några elever där man påtalar att nervositeten blir mindre om man får hålla sin presentation i 

halvklass eller tillsammans i grupp. En av respondenterna svarar att det är lättare att prata om 

något ämne som man själv tycker är roligt, exempelvis arbetar vissa elever efter konceptet 

Grej of the week, där eleverna arbetar tillsammans i grupp och där man redovisar sin uppgift 

med en PowerPoint. Undvikandebeteende är ett av de beteenden som man brukar förknippa 

med talängslan och vi vet att om man börjar utveckla strategier för detta i unga år följer 

beteendet allt som oftast med i skolgången. I våra intervjuer medger två personer att man 

utvecklat och satt detta undvikande beteende i system. Man gör alltså detta trots att det alltid 

brukar gå bra när man väl gör sina muntliga presentationer.  Bara en av respondenterna säger 

att man inte heller är aktiv under lektionerna. Även om hen kan svaret på frågorna är hen ändå 

inte aktiv. Respondenter ifrån de båda kategorierna säger att det är lättare att sitta på sin plats 

i klassrummet och vara aktiv än att stå framför klassen och prata. En av anledningarna till 

detta är att man inte syns lika bra ifrån sin plats i klassrummet och att alla inte kan se 

respondenten.  
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6. Diskussion   
 

I detta kapitel följer en reflektion kring resultatet av vår studie i förhållande till tidigare 

nämnda studiers forskningsresultat och använd litteratur. Existerar det likheter eller skillnader 

vad gäller genomförande, målgrupp och resultat? Vidare kommer vi att göra en kritisk 

granskning av vår egen studie i form av metoddiskussion. Här kommer vi att gå igenom det 

valda tillvägagångssättet och överväga vårt handlande i förhållande till det mål vi hade med 

denna studie. Kapitlet avslutas med en summering av det resultat som framkommit och förslag 

på vidare studier inom området för muntliga framställningar i skolan.   

 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Även om elevernas inställning till muntlig framställning varierar mellan skolor, årskurs och 

kön är det tydligt att det finns en problematik med momentet. Det är även uppenbart att 

eleverna i studien efterfrågar olika typer av stöd för att bättre klara den muntliga 

framställningen. 

6.1.1 Hur kan lärarna hjälpa eleverna med den muntliga framställningen? 

 

Många elever vittnar om en ovilja att framträda inför sin klass men betonar samtidigt att antalet 

åhörare har en stor inverkan på deras vilja att framträda. Detta sammanfaller väl med det 

resultat som Jensen (2012:10) redovisar kring gruppstorlekar och dess inverkan på den 

talande. Precis som det redovisades i den studien har denna studie bevisat att elever har en 

större benägenhet att genomföra sin muntliga framställning om denna genomförs i en mindre 

grupp. I enkätens öppna frågeställning var muntlig framställning i mindre grupper det förslag 

som eleverna efterfrågade mest. Av de 86 förslag som framkom handlade hela 37 förslag om 

att en uppdelning i mindre grupper är att föredra framför helklass. En annan önskan eleverna 

hade var en aktiv stöttning av sin lärare. Stödet omfattar uppmuntran innan eleven ska tala 

men även att hålla ordning i klassrummet under framträdandet samt vara beredd att hjälpa 

eleven om denne tappar bort sig. Detta var det som eleverna efterfrågade mest efter mindre 

grupper då hela 28 förslag handlade om att få aktiv stöttning. Detta faller väl ihop med den 

sociokulturella teorin som betonar vikten av scaffolding, som innebär att lärande underlättas 

av rätt vägledning. Eftersom alla elevers behov kan se olika ut bör stödet anpassas för att på 

bästa sätt underlätta kunskapsinhämtningen vilket framkommer i Halpenny och Pettersen 

(2015:34). 

 

Andersson (2017:122) lyfter i sin forskning betydelsen av att låta elever vara delaktiga i 

planeringen av undervisningsmomenten. Detta har vi också kunnat konstatera då eleverna i 

studien vill ha en möjlighet att påverka momenten i undervisningen. Genom att påverka den 

muntliga framställningen i önskvärd riktning som att t.ex. använda sig av mindre grupper ökar 

elevernas engagemang gentemot uppgiften. Att själva få vara delaktiga när det kommer till 

val av ämne i sin muntliga framställning är ytterligare en faktor som bevisas i enkäten, där en 

majoritet av eleverna i alla berörda årskurser uppger att detta underlättar deras framställning. 

Tio förslag i enkätens öppna frågeställning lyfter även behovet av mer tid till förberedelse. 
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Om längre tid till övning minskar nervositeten innan och under muntlig framställning är inte 

något som denna studie kunnat verifiera. Att förbereda sig med hjälp av övningstillfällen är 

ett koncept som Nash, Crimmins och Oprescu (2016:596) sett stora fördelar med i sin studie. 

I enkätens öppna frågeställning finns endast ett fåtal önskemål om fler övningstillfällen, men 

den oro som eleverna känner inför momentet kanske hindrar dem från att föreslå fler muntliga 

framställningar. Herbein et al (2018:177) lyfter kunskap, motivation och kompetens som tre 

grundläggande faktorer för en väl genomförd muntlig framställning. De paralleller vi kan dra 

till vår studie är att motivationen verkar öka hos eleverna när delaktighet i den muntliga 

framställningens upplägg erbjuds. När det kommer till faktorerna kunskap och kompetens kan 

vi bara konstatera att avsaknad av retorikundervisning i berörda årskurser inte möjliggör en 

jämförelse. Möjligtvis att kunskap och kompetens kan kopplas samman med den stöttning 

eleverna i denna studie efterfrågat.  

6.1.2 Kan tidpunkten för studiens genomförande påverka resultatet? 

 

Olsson Jers (2010: 165) kunde i sin forskning se hur elever som började gymnasiet upplevde 

en större oro i sin nya miljö, något som tydligt avspeglades i den muntliga framställningen. 

Denna trend dog långsamt ut under läsåret och eleverna blev tryggare i den muntliga 

framställningen som inte utgjorde ett lika stort hinder vid läsårets slut. Anledningen till detta 

är att en ny undervisningsmiljö resulterar i osäkra elever. Faktorer som kan inverka på elevers 

känsla av trygghet är större förändringar i undervisningsmiljön. Dessa förändringar kan 

omfattas av de skolbyten som eleverna är tvingade att göra mellan olika stadier i sin 

utbildning. Faktorer som inverkar på denna otrygghet kan vara nya lärare, relationen till 

kamrater och högre ställda krav (Olsson Jers, 2010:165). Detta är några av de utmaningar som 

eleverna tvingas möta i och med att de klättrar högre upp på utbildningsstegen. Denna 

undersökning är genomförd under vårterminen vilket betyder att elevernas undervisningsmiljö 

inte har genomgått några större förändringar i närtid. Om följande studie genomförts tidigt 

under höstterminen kanske ett annat resultat hade redovisats.  

6.1.3 Existerar faktorer som kan påverka studiens validitet? 

 

Anledningen till att antalet elever är betydligt lägre i årskurs 6 är för att flera av de skolor som 

ingick i studien inte hade några elever från årskurs 6. Detta baseras på kommunala beslut om 

omorganisationer där elever från årskurs 6 förflyttats till högstadieskolorna istället. Alltså har 

alla utom en skola i studien bara haft elever upp till årskurs 5 vilket medfört att vi endast haft 

tillgång till årskurs 4–5. Detta faktum kan tyckas påverka validiteten av resultatet från årskurs 

6 då responsen varit tunn. Vi anser dock att resultatet är realistiskt då det följer ett mönster 

som står i proportion till flertalet undersökningar som berör äldre målgrupper. Vi kan även se 

att årskurs 4–5 från den berörda skolan följer det mönster som framkommit i studiens övriga 

skolor vilket inte ger oss någon anledning att ifrågasätta resultatet. 

 

Det var fyra elever som svarade att de aldrig genomfört en muntlig framställning tidigare men 

som trots detta hade fyllt i enkäten. Dessa elevers svar är inte redovisade då vi inte kan avgöra 

om eleverna felaktigt råkat markera fel svarsalternativ. Svaren ifrån dessa fyra enkäter ser vi 

inte som trovärdiga och valde därför att ta bort dessa från resultatet. Det är vår uppfattning att 
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dessa uteslutna enkäter endast kunnat medföra en marginell påverkan på det redovisade 

resultatet.  

6.1.4 Problematiken med att jämföra studier med olika åldersgrupper 

 

En stor del av de studier som jämförts med vår har genomförts på gymnasial nivå, vilket gjort 

att åldersspannet mellan deltagande elever i dessa studier och vår egen varit stort. Ett annat 

problem har varit att forskningsutbudet som behandlar muntliga framställningar i grundskolan 

är mycket begränsad, vilket gjort att vi fått involvera studier som behandlar studenter på 

högskolenivå och unga vuxna. Vi hade önskat ett större utbud av forskningsmaterial som berör 

årskurs 4-6 för att bättre kunna sätta vår studie i proportion till tidigare forskning. Trots detta 

faktum har intressanta iakttagelser och slutsatser från dessa studier underlättat vår egen studie. 

6.1.5 Ökar talängslan med elevernas ålder? 

 

Flertalet studier vittnar om att andelen elever som upplever talängslan ökar med elevernas 

ålder. Det vi kan se i vår studie är att osäkerheten inför en muntlig framställning är mindre i 

årskurs 4 än den är i årskurs 5 och 6. I årskurs 4 uppgav 13 % av eleverna att de alltid känner 

sig osäkra inför en muntlig framställning samtidigt som 28 % av eleverna i årskurs 5 och 6 

medgav att de alltid känner en osäkerhet inför dessa situationer. Om vi jämför vårt resultat 

med den information som framkommer i Sandin (2017:10) om att 20 % av eleverna på 

högstadiet och gymnasiet lider av talängslan kan man se ett samband. Det verkar som att den 

stora ökningen alltså sker i årskurs 5 för att därefter omfatta en femtedel av eleverna. Detta 

överensstämmer även med Jensen (2012:10) som menar att 20 % av eleverna alltid upplever 

en oro att tala inför andra oavsett sammanhang.  

6.1.6 Är flickor oroligare än pojkar inför muntliga framställningar? 

 

Denna ökning kan även kopplas till genusperspektivet där flickor och pojkars oro inför 

muntliga framställningar tenderar att ligga på en likvärdig nivå i årskurs 4. Den stora 

förändringen sker även här i årskurs 5 där hela 37 % av flickorna uppger att de känner sig 

osäkra inför en muntlig framställning. Det är alltså en ökning med 21 % från årskurs 4 där 

16% gav samma svar. I årskurs 6 är nivån näst intill oförändrad och omfattar 33 % av 

flickorna. Om vi jämför resultatet på samma frågeställning med pojkarnas upplevelser kan vi 

se att oron inför en muntlig framställning är lägre i samtliga årskurser. I årskurs 4 svarar 11 % 

att de känner en oro inför dessa situationer. I årskurs 5 ökar antalet marginellt till 13 % för att 

slutligen i årskurs 6 omfatta 21 % av alla pojkar. Det vi kan se efter sammanställningen av 

resultaten är att det är flickorna som står för den stora ökningen som sker i årskurs 5 samtidigt 

som pojkarnas oro endast ökar marginellt. I årskurs 6 minskar dessa skillnader ytterligare då 

flickornas nivå är marginellt förändrad samtidigt som pojkarna har ökat från 13 % upp till 21 

%. Enligt Sandin (2017:30) kan en förklaring till detta vara att flickor har en större tendens att 

erkänna att det finns en oro samtidigt som pojkar inte vill delge sina känslor för omgivningen. 

Mårdby och Krantz (2010:4) rapporterade om att 30 % av alla kvinnor mellan 18–24 år led av 

ångestsymtom. Om vi ställer detta resultat mot det som framkommit i vår studie kan vi se att 

andelen flickor som känner en oro inför den muntliga framställningen ligger på en liknande 
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nivå från årskurs 5. Här är det intressant att lyfta det resultat som redovisas av Asher och 

Aderka (2018:1736) där skillnaden mellan könen var minimal i flertalet situationer som 

involverade att tala inför en grupp. När det kom till situationer som involverade att hålla tal 

under möten och i en klass var skillnaden mellan könen minimal. I de flesta studier som fått 

utrymme i vår egen undersökning har tydliga skillnader mellan könen påvisats när det kommer 

till muntliga framställningar i offentliga sammanhang. Det finns många faktorer som kan 

inverka på dessa minimala skillnader som Asher och Aderka (2018:1736) redovisar. Att 

studien är utförd i USA gör att olikheter i kulturella och socioekonomiska faktorer skulle 

kunna påverka detta resultat.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Studiens mål var att ge ett generaliserbart resultat över de känslor som elever känner i samband 

med momentet muntlig framställning i skolan. Flertalet studier som berört samma 

forskningsområde framhåller att det är en komplex underliggande problematik som påverkar 

elevernas vilja eller ovilja att delta i dessa moment. Med anledning av det stora antalet faktorer 

som kan föreligga valde vi att lägga stort fokus på klassrumsklimatet för att där hitta den 

problematik som gömmer sig i den dagliga verksamheten. Att involvera fem skolor 

hemmahörande i tre skilda kommuner där elever från alla de tre berörda årskurserna ingår 

anser vi har medverkat till ett resultat som avspeglar verkligheten i landets skolor. Genom att 

inleda studien med en kvantitativ metod i form av enkäter skapades möjligheten till en fortsatt 

kvalitativ metod där ett urval gjordes utifrån svaren i enkäten. Eleverna som valdes ut till dessa 

intervjuer var mer positiva eller mer negativa till muntlig framställning. Här var det viktigt för 

oss att se båda aspekterna, även om studiens utgångspunkt var att hitta och identifiera negativa 

aspekter. Att involvera elever med positiva upplevelser gav studien en större bredd och pekade 

ut vad som kännetecknar ett klassrumsklimat som främjar muntlig framställning.  

6.2.1 Frågeställningar som kunnat bidra till ett bredare resultat 

 

En aspekt som vi ångrar att vi inte frågade eleverna om är relationsaspekten som presenterats 

i kapitlet Bakgrund. I enkäten var flera av frågorna formulerade för att beröra denna aspekt i 

form av respekt och trygghet i klassrummet. Att använda en rak fråga som avslöjar om eleven 

har gott om vänner i sin undervisningsmiljö hade givit ett tydligare svar på den relationsaspekt 

som Andersson (2017:19) påtalar. Detta gäller inte bara relationen mellan elever utan även 

relationen mellan elev och lärare som Andersson (2017:110–111) menar är avgörande för 

elevers engagemang gentemot sina studier.  

 

Inledningsvis var målet att även involvera lärare för att ytterligare vidga bilden av området. 

Detta var en idé som vi sedan släppte taget om till förmån för elevperspektivet. Anledningen 

var att studiens omfattning skulle bli för stor att hantera under den begränsade tidsperiod som 

vi hade till vårt förfogande. En annan aspekt var att många andra studier redan belyst 

lärarperspektivet.   
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6.3 Slutsatser 
 

I den här studien har ett flertal aspekter som påverkar elevernas vilja och ovilja att genomföra 

en muntlig framställning uppenbarat sig. Eleverna i studien efterfrågar möjligheten att påverka 

momentet muntlig framställning i form av upplägg. Störst fokus lägger eleverna på 

möjligheten att genomföra sin framställning i mindre grupper då de upplever att oron minskar. 

Eleverna vill även ha mer tid att förbereda sig och känna lärarens stöd innan och under den 

muntliga framställningen. Studien har kunnat bekräfta det resultat som framkommit inom 

liknande forskning när det kommer till faktorer som berör genusperspektivet. Även i denna 

studie uppvisar flickor en större oro att genomföra en muntlig framställning. Studien avslöjar 

även att den stora ökningen av oro sker i årskurs 5. Om man gör en jämförelse med de studier 

vars fokus varit högstadiet och gymnasiet, kan man se att den oro som råder från årskurs 5 

verkar vara på samma nivå genom resten av den obligatoriska skoltiden.  

 

 

6.4 Slutord 
 

Att genomföra denna studie har varit otroligt intresseväckande och den största anledningen är 

hur eleverna har bringat ljus över den komplexa problematik som existerar kring momentet 

muntlig framställning. Att eleverna upplever momentet som besvärligt är uppenbart då många 

elever i studien har gett uttryck för att det existerar en talängslan. Denna information var i sig 

ingen nyhet då det existerar en mångfald av litteratur som berör social fobi och talängslan i 

sociala sammanhang. Den information som denna studie tillfört är hur elever i grundskolans 

lägre årskurser känner, tänker och tycker om att tala inför en grupp. Förhoppningsvis kan de 

reflektioner och önskemål som eleverna lyft fram i studien bidra till ytterligare diskussioner 

om hur stöttningen av elevers muntliga framställningar ska se ut.  

 

Som blivande lärare i grundskolans årskurs 4–6 tar vi med oss många erfarenheter från detta 

examensarbete. Vi har förstått att det inte är uppenbart vilka elever som lider av social fobi 

eller talängslan och att denna problematik inte automatiskt hör ihop med ett undvikande 

beteende. Elever som genomför en muntlig framställning kan ha lika stora problem som den 

elev som utvecklat ett undvikande beteende. Därför är det mycket viktigt att lärare inte tar för 

givet att elever som genomför momentet inte kan må dåligt. De fysiska symptom som yttrar 

sig syns sällan visuellt och det är beklagligt att elever ska behöva uppleva detta när de 

genomför ett moment som är obligatoriskt i den svenska skolan. Det är av yttersta vikt att 

lärare får veta hur deras elever verkligen känner inför detta moment. Utan vetskap är det 

mycket svårt för lärare att underlätta den muntliga framställningen på ett sätt som passar 

eleverna i deras klass. Det finns ingen handbok som behandlar detta då varje elev är unik och 

har sina säregna behov som behöver tillgodoses.  

 

Studien har även redovisat en tydlig skillnad när det kommer till hur pojkar och flickor 

upplever muntlig framställning. Att det existerar en skillnad i vår studie går inte att förneka, 

men att dessa två grupper skulle behöva olika former av stöd är ingenting som vi kunnat 

verifiera.  
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I våra blivande lärarkarriärer kommer vi att göra allt som står i vår makt för att hjälpa våra 

elever igenom den muntliga framställningen, vilket inte enbart måste ske i direkt anslutning 

till momentet. Tydliga regler, goda relationer, övningstillfällen och tid till förberedelse är 

några omständigheter som har en direkt koppling till elevernas känslor för muntlig 

framställning.  

 
 

6.5 Fortsatt forskning  
 

Under vår studie hade vi en förhoppning om att även inkludera nyanlända i vår forskning om 

muntliga framställningar. Tyvärr var deltagandet bland nyanlända för litet och en av 

anledningarna till detta kan vara att vårt missiv var för svårt att förstå. Här borde vi haft hjälp 

med översättning till elevernas modersmål i vårt missiv för att kunna få med även denna grupp 

i vår forskning. Det här är ett område som vi tycker skulle vara intressant att följa upp då vi 

vet att många elever har en rädsla för att säga fel eller att utrycka sig med fel uttal. Ett annat 

område skulle kunna vara att se hur man som lärare arbetar med muntliga framställningar. I 

en sådan undersökning kan man göra observationer med eleverna under deras presentationer 

samt intervjua lärare och elever efteråt. Hur hänger elevernas upplevelse ihop med lärarnas 

arbetssätt och feedback?  
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Bilaga 1 

 

 

 

ENKÄT OM MUNTLIG 
FRAMSTÄLLNING. 

Av Martin Lahtinen och Alexander Forslund 

 

  

      
HÖGSKOLAN I GÄVLE 

 



 

 

 

 

Kom ihåg att du ska ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med dig. 

Bara ett alternativ på varje fråga eller påstående. 

 

Flicka Pojke 

Årskurs:          4          5          6 

 

1. Vilket är ditt modersmål, det språk som du först lärde dig att tala? 

Svenska Ett annat språk 

 

 

2. Hur länge har du gått i svensk skola? 

0–4 år Mer än 4 år 

 

 

3. Hur många gånger har du pratat/presenterat något för klassen? 

Ingen gång 1–2 gånger 3 eller flera gånger 

 

Om du inte har gjort det, varför? 

Jag har varit sjuk varje 
gång. 

Läraren har aldrig gett 
oss en sådan uppgift. 

 

Annat 

alternativ___________________ 

 

 

4. Ringa in den siffra som visar hur väl ett påstående stämmer med din uppfattning. 

 Stämmer 

helt och 

hållet. 

Stämmer 

ganska 

bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

Jag tycker att det är roligt 

att tala inför klassen. 
5 4 3 2 1 

Innan jag ska prata inför 

klassen känner jag mig 

osäker. 

1 2 3 4 5 

När jag är klar med min 

uppgift att prata inför 

klassen känner jag mig 

nöjd. 

 

5 4 3 2 1 



 

 

 Stämmer 

helt och 

hållet. 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

Jag vill öva mer på att 

prata inför klassen. 
5 4 3 2 1 

Jag ser fram emot nästa 

gång då jag ska tala inför 

klassen. 

5 4 3 2 1 

När jag pratar inför 

klassen känner jag mig 

väl förberedd. 

5 4 3 2 1 

Jag känner mig tryggare 

med att prata inför 

klassen nu än vad jag 

gjorde första gången. 

5 4 3 2 1 

Jag är mindre nervös om 

det inte är helklass när jag 

pratar inför klassen. 

1 2 3 4 5 

När jag får välja ämne 

själv känns det lättare att 

prata inför klassen. 

5 4 3 2 1 

När jag pratar inför klassen 

lyssnar alla på mig. 
5 4 3 2 1 

Jag får den studiero jag 

behöver i klassrummet. 
5 4 3 2 1 

Jag tycker att skolarbetet är 

intressant. 
5 4 3 2 1 

Jag känner mig otrygg i 

klassrummet. 
1 2 3 4 5 

I min klass håller vi oss till 

gemensamma regler. 
5 4 3 2 1 

 

  



 

 

5. Ge förslag på hur lärarna kan hjälpa dig på bästa sätt när du ska tala inför klassen. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av oss om du skulle bli tillfrågad om 

det? 

Ja:            Nej:   

 

Namn: _________________________________________________Klass_________ 
 

 

Tack för din medverkan!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

 

Till vårdnadshavare 
 

Vi heter Martin Lahtinen och Alexander Forslund och vi studerar till grundlärare på 

Högskolan i Gävle. Just nu läser vi vår sista termin och ska utföra vårt examensarbete på 

avancerad nivå i svenska med didaktisk inriktning. Vi behöver därför er hjälp. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas känslor är inför muntlig 

framställning och hur man som lärare kan arbeta aktivt med muntlig framställning 

i skolan för att underlätta för eleverna.  

 

Som forskare är vi skyldiga att följa etiska forskningskrav och ett av kraven är att 

informera om vår studie till er som vårdnadshavare. För att möjliggöra studien kommer 

vi att använda oss av enkäter och intervjuer som riktas till eleverna, vid intervjuerna 

kommer vi att använda oss av ljudupptagning om eleverna godkänner det, detta för att på 

bästa sätt analysera intervjuerna.  

Ett annat krav är samtycke från er och ert barn till att delta i vår studie. Vår uppgift som 

forskare är också att upplysa om att deltagandet är frivilligt och att eleverna har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill. 

Det material vi samlar in under denna studie kommer att behandlas med sådan sekretess 

att ingen person eller plats kan pekas ut. 

 

Vi bifogar en blankett där ni som vårdnadshavare kan ge ert medgivande till att ert barn 

deltar i studien. Denna blankett kan ni sedan lämna till ansvarig klasslärare senast xxxxxx 

ar ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser:  

 

 

Martin Lahtinen ofk15mln@student.hig.se 

Alexander Forslund ofk15afn@student.hig.se 

 

 

Handledare: Ingrid Björk Ingrid.Bjork@hig,se 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Martin Lahtinen och Alexander Forslund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 
Samtycke till att delta i undersökning om muntlig framställning.  
 
Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till att låta ert barn delta i vår 
undersökning om muntlig framställning. Detta arbete syftar till att underlätta för 
eleverna med att göra muntlig framställning framför klassen.  
 
 
Samtycke till att delta i undersökning om muntlig framställning.  
 

 JA jag/vi samtycker att mitt/vårt barn deltar i undersökningen.  
 

Nej jag/vi samtycker inte att mitt/vårt barn deltar i undersökningen. 
 

 
 
Elevens namn: _______________________________________________ 
 
 
Datum: _____________________________________________________ 
 
 
Underskrift: _________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: __________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 

 
Resultat flickor årskurs 4  

Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska 

bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal Antal Antal Antal Antal 

4. Jag tycker att det är roligt 

att tala inför klassen. 6/19% 9/28% 5/16% 8/25% 4/13% 

5. Innan jag ska prata inför 

klassen känner jag mig 

osäker. 
5/16% 10/31% 8/25% 5/16% 4/13% 

6. När jag är klar med min 

uppgift att prata inför 

klassen känner jag mig 

nöjd. 

18/56% 8/25% 2/6% 2/6% 2/6% 

7. Jag vill öva mer på att 

prata inför klassen. 5/16% 14/44% 4/13% 4/13% 5/16% 

8. Jag ser fram emot nästa 

gång då jag ska tala inför 

klassen. 
7/22% 5/16% 2/6% 9/28% 9/28% 

9. När jag pratar inför 

klassen känner jag mig väl 

förberedd. 
6/19% 13/41% 6/19% 6/19% 1/3% 

10. Jag känner mig tryggare 

med att prata inför klassen 

nu än vad jag gjorde första 

gången. 

16/50% 10/31% 4/13% 0 2/6% 

11. Jag är mindre nervös om 

det inte är helklass när jag 

pratar inför klassen 
12/38% 13/41% 5/16% 2/6% 0 

12. När jag får välja ämne 

själv känns det lättare att 

prata inför klassen. 
9/28% 16/50% 4/13% 2/6% 1/3% 

13. När jag pratar inför 

klassen lyssnar alla på mig. 11/34% 13/41% 6/19% 0 2/6% 

14. Jag får den studiero jag 

behöver i klassrummet. 10/31% 12/38% 7/22% 2/6% 1/3% 

15. Jag tycker att skolarbetet 

är intressant. 17/53% 8/25% 7/22% 0 0 

16. Jag känner mig otrygg i 

klassrummet. 4/13% 5/16% 3/9% 0 20/63% 

17. I min klass håller vi oss till 

gemensamma regler 15/47% 19/59% 4/13% 3/9% 1/3% 
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Sammanlagda resultatet 

årskurs 4 pojkar. 

Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

18. Jag tycker att det 

är roligt att tala 

inför klassen. 
7/19% 10/28% 10/28% 5/14% 4/11% 

19. Innan jag ska prata 

inför klassen 

känner jag mig 

osäker. 

4/11% 9/25% 10/28% 8/22% 5/14% 

20. När jag är klar med 

min uppgift att 

prata inför klassen 

känner jag mig 

nöjd. 

16/44% 9/25% 8/22% 1/3% 2/5,5% 

21. Jag vill öva mer på 

att prata inför 

klassen. 
9/25% 3/8% 9/25% 6/17% 9/25% 

22. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

6/17% 4/11% 9/25% 7/19% 10/28% 

23. När jag pratar 

inför klassen 

känner jag mig väl 

förberedd. 

7/19% 13/36% 9/25% 5/14% 2/5,5% 

24. Jag känner mig 

tryggare med att 

prata inför klassen 

nu än vad jag 

gjorde första 

gången. 

21/58% 11/30% 0 1/3% 3/8% 

25. Jag är mindre 

nervös om det inte 

är helklass när jag 

pratar inför klassen 

9/25% 6/17% 12/33% 1/3% 8/22% 

26. När jag får välja 

ämne själv känns 

det lättare att prata 

inför klassen. 

15 9/25% 7/19% 3/8% 2/6% 

27. När jag pratar 

inför klassen 

lyssnar alla på mig. 
10/28% 18/50% 6/17% 2/6% 1/3% 

28. Jag får den 

studiero jag 

behöver i 

klassrummet. 

7/19% 13/36% 9/25% 5/14% 2/6% 

29. Jag tycker att 

skolarbetet är 

intressant. 
13/36% 14/39% 6/17% 3/8% 0 



 

 

30. Jag känner mig 

otrygg i 

klassrummet. 
5/14% 2/6% 5/14% 0 24/66% 

31. I min klass håller vi 

oss till 

gemensamma 

regler 

19/53% 10/28% 7/19% 0 0 

 

 

Bilaga 6 

 
Sammanlagda resultat 

samtliga årskurs 5 

flickor  Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

32. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
6/12% 6/12% 13/27% 8/16% 16/33% 

33. Innan jag ska prata 

inför klassen 

känner jag mig 

osäker. 

18/35% 10/20% 9/18% 7/14% 5/10% 

34. När jag är klar med 

min uppgift att 

prata inför klassen 

känner jag mig 

nöjd. 

18/37% 21/43% 4/8% 4/8% 1/2% 

35. Jag vill öva mer på 

att prata inför 

klassen. 
8/16% 9/18% 9/18% 7/14% 15/31% 

36. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

7/14% 9/18% 7/14% 6/12% 20/41% 

37. När jag pratar inför 

klassen känner jag 

mig väl förberedd. 
7/14% 22/45% 10/20% 4/8% 5/10% 

38. Jag känner mig 

tryggare med att 

prata inför klassen 

nu än vad jag 

gjorde första 

gången. 

23/47% 19/39% 0 4/8% 1/2% 

39. Jag är mindre 

nervös om det inte 

är helklass när jag 

pratar inför klassen 

17/35% 20/41% 4/8% 5/10% 3/6% 

40. När jag får välja 

ämne själv känns 

det lättare att prata 

inför klassen. 

19/39% 19/39% 6/12% 3/6% 2/4% 



 

 

41. När jag pratar inför 

klassen lyssnar alla 

på mig. 
24/49% 14/29% 9/18% 3/6% 1/2% 

42. Jag får den studiero 

jag behöver i 

klassrummet. 
19/39% 19/39% 9/18% 2/4% 0 

43. Jag tycker att 

skolarbetet är 

intressant. 
19/39% 16/33% 9/18% 4/8% 0 

44. Jag känner mig 

otrygg i 

klassrummet. 
1/2% 0 1/2% 16/33% 31/63% 

45. I min klass håller vi 

oss till 

gemensamma 

regler 

31/63% 13/27% 4/8% 0 0 
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Resultat pojkar årskurs 

5 sammanlagt 

Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

46. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
6/20% 17/57% 4/13% 1/3% 2/7% 

47. Innan jag ska prata 

inför klassen 

känner jag mig 

osäker. 

4/13% 4/13% 4/13% 13/43% 5/16% 

48. När jag är klar med 

min uppgift att 

prata inför klassen 

känner jag mig 

nöjd. 

11/37% 11/37% 2/7% 3/10% 3/10% 

49. Jag vill öva mer på 

att prata inför 

klassen. 
12/40% 10/33% 1/3% 6/20% 3/10% 

50. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

9/27% 9/30% 7/23% 4/13% 1/3% 

51. När jag pratar inför 

klassen känner jag 

mig väl förberedd. 
9/30% 14/47% 5/17% 1/3% 0 

52. Jag känner mig 

tryggare med att 

prata inför klassen 

nu än vad jag 

gjorde första 

gången. 

19/63% 8/27% 3/10% 0 0 

53. Jag är mindre 

nervös om det inte 

är helklass när jag 

pratar inför klassen 

13/43% 9/30% 5/17% 0 3/10% 

54. När jag får välja 

ämne själv känns 

det lättare att prata 

inför klassen. 

9/30% 13/43% 4/13% 2/7% 1/3% 

55. När jag pratar inför 

klassen lyssnar alla 

på mig. 
15/50% 9/30% 4/13% 1/3% 0 

56. Jag får den studiero 

jag behöver i 

klassrummet. 
15/50% 11/37% 3/10% 0 1/3% 

57. Jag tycker att 

skolarbetet är 

intressant. 
14/47% 4/13% 6/20% 5/17% 0 



 

 

58. Jag känner mig 

otrygg i 

klassrummet. 
5/17% 2/7% 1/3% 6/20% 16/53% 

59. I min klass håller vi 

oss till 

gemensamma 

regler 

17/57% 3/10% 2/7% 3/10% 1/3% 
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Sammanlagt resultat 

årskurs 6 Flickor.  

Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

60. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
1/5% 2/11% 4/22% 6/33% 5/28% 

61. Innan jag ska prata 

inför klassen 

känner jag mig 

osäker. 

6/33% 4/22% 2/11% 5/28% 1/5% 

62. När jag är klar med 

min uppgift att 

prata inför klassen 

känner jag mig 

nöjd. 

5/5% 4/22% 5/28% 3/17% 1/5% 

63. Jag vill öva mer på 

att prata inför 

klassen. 
4/22% 4/22% 6/33% 2/11% 2/11% 

64. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

2/11% 2/11% 1/5% 6/33% 7/39% 

65. När jag pratar inför 

klassen känner jag 

mig väl förberedd. 
1/5% 6/33% 4/22% 2/11% 5/28% 

66. Jag känner mig 

tryggare med att 

prata inför klassen 

nu än vad jag 

gjorde första 

gången. 

9/50% 3/17% 1/5% 4/22% 1/5% 

67. Jag är mindre 

nervös om det inte 

är helklass när jag 

pratar inför klassen 

6/33% 4/22% 4/22% 3/17% 1/5% 

68. När jag får välja 

ämne själv känns 

det lättare att prata 

inför klassen. 

1/5% 6/33% 6/33% 4/22% 1/5% 

69. När jag pratar inför 

klassen lyssnar alla 

på mig. 
2/11% 9/50% 6/33% 1/5% 0 

70. Jag får den studiero 

jag behöver i 

klassrummet. 
2/11% 4/22% 4/22% 6/33% 2/11% 

71. Jag tycker att 

skolarbetet är 

intressant. 
4/22% 3/17% 6/33% 5/28% 0 

72. Jag känner mig 

otrygg i 

klassrummet. 
0 2/11% 2/11% 5/28% 9/50% 



 

 

73. I min klass håller vi 

oss till 

gemensamma 

regler 

3/17% 5/28% 4/22% 6/33% 0 
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Sammanlagt resultat 

årskurs 6 pojkar  

Stämmer 

helt och 

hållet. 

 

Stämmer 

ganska bra. 

 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt. 

 

Stämmer 

inte alls. 

 

 
Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel Antal/Andel 

74. Jag tycker att det är 

roligt att tala inför 

klassen. 
6/43% 1/7% 3/21% 2/14% 2/14% 

75. Innan jag ska prata 

inför klassen 

känner jag mig 

osäker. 

3/21% 1/7% 2/14% 3/21% 5/36% 

76. När jag är klar med 

min uppgift att 

prata inför klassen 

känner jag mig 

nöjd. 

4/29% 7/50% 0 2/14% 1/7% 

77. Jag vill öva mer på 

att prata inför 

klassen. 
3/21% 1/7% 3/21% 5/36% 2/14% 

78. Jag ser fram emot 

nästa gång då jag 

ska tala inför 

klassen. 

3/21% 1/7% 1/7% 4/29% 5/36% 

79. När jag pratar inför 

klassen känner jag 

mig väl förberedd. 
2/14% 4/29% 4/29% 1/7% 3/21% 

80. Jag känner mig 

tryggare med att 

prata inför klassen 

nu än vad jag 

gjorde första 

gången. 

8/57% 4/29% 2/14% 0 0 

81. Jag är mindre 

nervös om det inte 

är helklass när jag 

pratar inför klassen 

7/50% 3/21% 2/14% 1/7% 1/7% 

82. När jag får välja 

ämne själv känns 

det lättare att prata 

inför klassen. 

8/57% 4/29% 2/14% 0 0 

83. När jag pratar inför 

klassen lyssnar alla 

på mig. 
4/29% 6/17% 1/7% 1/7% 2/14% 

84. Jag får den studiero 

jag behöver i 

klassrummet. 
3/21% 1/7% 2/14% 6/17% 2/14% 

85. Jag tycker att 

skolarbetet är 

intressant. 
1/7% 5/36% 6/17% 2/14% 0 

86. Jag känner mig 

otrygg i 

klassrummet. 
1/7% 1/7% 1/7% 2/14% 9/64% 



 

 

87. I min klass håller vi 

oss till 

gemensamma 

regler 

6/43% 0 4/29% 1/7% 3/21% 
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Intervju om muntlig framställning i skolan.  

Information om intervjun 

Intervjuare:  

Datu

m:  Tid:  

Respondent  

 

Frågor till Respondenten. 

Fråga 1: Vad har du för erfarenheter av att göra muntliga presentationer, positiva 

eller negativa? Kan du peka ut någon speciell situation/händelse som 

påverkat dina upplevelser för att tala inför klassen? 

Anteckningar

: 

 

Fråga 2  Vilka är dina känslor innan du ska tala inför klassen? 

Anteckningar

: 

 

Fråga 3.  Hur länge brukar du förbereda dig inför att du ska tala inför klassen? Hur långt 

innan brukar du oroa dig eller uppleva att det är som jobbigaste/roligast? 

Anteckningar  

Fråga 2:                 När du talar inför klassen hur känns det inombords?  Kan du känna något 

speciellt fysiskt, eller psykiskt? 

Anteckningar

: 

 

Fråga 3:  Har du någon gång undvikit att göra en muntlig redovisning ? Isf hur gjorde 

du? 



 

 

Anteckningar

: 

 

Fråga 4:  Finns det något som du själv skulle vilja förbättra när det kommer till att tala 

inför klassen? 

 

Fråga 5: Är du aktiv i klassrummet? Brukar du räcka upp handen om du vet att du kan 

lärarnas frågor? 

  

Anteckningar

: 

 

  

  

  

  

  

  

 
Lägg till ytterligare anteckningar. 

 


