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Abstract 
 

In this study I have focused my research on learning more about how pupils in grade three 

experience the requirement to present and convey their thoughts and opinions out loud in the 

classroom. The purpose was also to find out more about working methods that support pupils 

whom are perceived as shy and silent in their progress to become confident speakers. 

    By allowing pupils in grade three to reply to surveys and by interviewing a teacher, I received 

answers to my questions.  

    The result of the survey showed that a large proportion of pupils experience the joy of talking 

out loud in the classroom and a smaller proportion of experiencing 

 anxiety symtomps. The results also showed that the pupils wanted to gain more knowledge of 

how to become a safer speaker, but pointed out at the same time that they did not know what 

work method that would help them. The teacher also pointed out that she lacked the knowledge 

on the subject. She has not been educated about rhetoric during the teacher education courses 

she had studied. Thus, we can see that there is a requierment from the pupils but lack of 

knowledge within teaching staff. 
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Sammanfattning 
 

I denna undersökning har jag sökt vidare kunskaper om hur elever i årskurs 3 upplever kravet 

av att presentera och framföra sina tankar och åsikter högt i klassrummet. Syftet var även att 

söka lärdomar kring arbetsmetoder som stöttar elever som utav omgivningen uppfattas som 

blyga och tystlåtna i sin utveckling till att bli säkra talare.  

    Genom att låta elever i årskurs 3 genomföra enkäter samt intervjua en aktiv lärare fick jag 

svar på mina frågeställningar.  

    Resultatet av undersökningen visade att en stor andel av elever upplever det lustfyllt att tala 

högt i klassrummet och en mindre andel upplever ångestliknande symtom som kan uppkomma. 

Resultatet visade även att eleverna önskade få mer kunskaper i hur man ska agera för att bli en 

säkrare talare men påpekade samtidigt att de inte vet vilken arbetsmetod som skulle hjälpa dem. 

Även läraren påpekade att hon saknade kunskaper i ämnet då hon inte fått utbildning om retorik 

på de lärarutbildningar hon gått. Vi kan alltså se att det finns ett behov från eleverna men 

kunskapsbrister hos lärare.  
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 Bakgrund 
 

I läroplanen 2011 kan man i kursplanen för svenska i åk 1-3 läsa att: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011, s. 247).  

 

Man ska i undervisningen arbeta med muntliga presentationer där eleverna får utveckla sina 

kommunikativa förmågor genom att berätta om vardagsnära ämnen. Likaså ska man ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla den kommunikativa förmågan för att utveckla sitt språk att tänka, 

kommunicera och lära. I slutet på årskurs 3 ska varje enskild elev ha uppnått kravet att kunna 

samtala om dessa vardagsnära ämnen samt uttrycka sina åsikter genom att aktivt ställa frågor 

och kunna ge kommentarer (Skolverket 2011, s. 227).  

    I ett klassrum möter man många elever med olika egenskaper och erfarenheter med sig. En 

specifik grupp elever som jag är intresserad att söka vidare kunskaper om är de blyga och 

tystlåtna elevernas uppfattning av att lyckas uppnå de kunskapskrav som berör de muntligt 

aktiva delarna i klassrummet, vilket jag av egen erfarenhet av att vara en av de blyga eleverna 

tyckte var svårt att bemästra. Likaså är jag nyfiken på att se hur verksamma lärare bemöter 

dessa elever i klassrummet för att stötta dem mot måluppfyllelse.  

    Då jag själv var en utav dessa blyga barn i skolan brinner jag särskilt för hur man kan stötta 

dessa elever på bästa sätt för att de ska utvecklas och våga uttrycka sig och kommunicera i 

klassrummet.  

 

1.1 Syfte 
 

Det finns ett flertal aktuell forskning på muntlig kommunikation i klassrummet både utifrån 

lärarens uppfattningar om kommunikation, hur talutrymme ges och tas i klassrummet både 

mellan lärare-elev samt pojkar-flickor samt förekomsten av talrädsla hos unga vuxna. Däremot 
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saknas det forskning om de tystlåtna elevernas upplevelser av att kommunicera i klassrummet 

som genomförts på lågstadieelever. 

    Min huvudsakliga forskningsfråga är därför att söka svar på hur lågstadieelevers upplevelser 

ter sig i klassrummet och vad de anser skulle kunna stötta dem framåt i sin utveckling. Vilket 

leder in på följande ändamål med studien; hur lärare kan arbeta för att stötta de elever som anses 

blyga och talskygga i klassrummet.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

För att fördjupa och tydligare undersöka studiens syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 Hur är eleverna i lågstadiets upplevelser av att behöva kommunicera högt i 

klassrummet?  

 Hur gör lärare för att stötta de elever som upplever svårigheter med muntlig 

kommunikation i klassrummet?  

 Hur ser verksamma lärare på att integrera elever som anses blyga i kommunikativa 

samtal i klassrummet? 
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 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel kommer en redogörelse för vad talängslan är, vad tidigare forskning säger 

kring bemötandet av talängsliga barn samt vad styrdokumentet förespråkar att en elev ska kunna 

gällande muntlig kommunikation. 

 

2.1 Vikten av kommunikation 
 

Den kommunikativa förmågan blir allt viktigare i dagens samhälle, både i privat- och 

arbetslivet. Är man då en person som är talängslig kan det bli ett stort problem. I privatlivet 

stöter vi på behovet av att kunna genomföra muntliga ageranden dagligen, exempelvis vid 

anställningsintervjuer och läkarbesök. I de flesta arbeten blir även där det muntliga deltagandet 

allt viktigare. Förmågan att kunna presentera idéer, bidra i arbetslag, tala i telefon och så vidare 

är av stor vikt i dagens samhälle. Detta kan leda till att många inte vågar söka arbeten som de 

egentligen drömmer om, just på grund utav sin talängslan (Axelsson, 2011, s. 25). 

    Axelsson (2011, s. 25) talar även om att det i samhället är en fråga om demokrati då det är av 

stor vikt att man kan göra sin röst hörd och våga utrycka sina åsikter. Även Olsson Jers 

(Lärarnas nyheter, 2013) talar om hur viktigt det är för elever i skolan att få öva på att göra sin 

röst hörd ur ett samhällsperspektiv, men även att få öva sig på att lyssna på andras åsikter.  

 

2.2 Styrdokumenten 
 

I kursplanen för svenska står det att det är genom språket, både det talade och skrivna, som 

eleverna utvecklar dels sin identitet, lär sig att uttrycka känslor och tankar samt lär sig att leva 

sig in i andra människors tanke- och känslovärld. Detta behövs för att kunna verka i och förstå 

det samhälle och de människor man lever bland (Skolverket, 2011, s. 247). 

    Denna studie har sin utgångspunkt gällande elever i årkurs 1-3 men det är av stor vikt att man 

som lärare är medveten om hur progressionen ser ut även högre upp i årskurser så att man vet i 

vilken riktning utvecklingen ska gå. Vad är det då Skolverket vill att varje elev ska lära sig i 

skolan gällande muntlig kommunikation och då framförallt presentationer? I årskurs 1-3 talar 

de om att eleverna ska arbeta med ”muntliga presentationer och muntligt berättande om 
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vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och hjälpmedel som kan stödja presentationer” 

(Skolverket, 2011, s. 248). I årskurs 4-6 läggs det till att eleverna ska kunna berätta muntligt 

om ämnen hämtade både från vardagslivet och skolan. Där hjälpmedlen för presentationerna 

utökas med stödord och digitala medier för att på ett mer systematiskt sätt lära sig planera och 

genomföra en presentation. Likaså tar de även upp vikten av gesters och kroppsspråkets 

påverkan av muntliga presentationer (Skolverket, 2011, s. 249). Det vill säga från att i åk 1-3 

enbart få lära sig att genomföra muntliga presentationer om ämnen som för eleverna är 

vardagsnära på ett mer spontant sätt, utvecklas det i åk 4-6 till att eleverna på ett mer medvetet 

och systematiskt sätt ska lära sig muntligt framträdande utifrån olika aspekter som 

åhöraraspekten samt planering och förarbete av arbetet. I årskurs 7-9 läggs ett allt större fokus 

på presentationernas innehåll som språkval och disponering för att nå mottagaren och syftet 

genom att de ska kunna ställa frågor och föra fram sina åsikter med hållbara argument 

(Skolverket, 2011, s. 251). 

    Före detta Skolminister Gustav Fridolin skriver i ett öppet brev om frågan om det nya 

betygssystemet som infördes 2011 att skolverket har tagit fram stödmaterial för hur man ska 

bedöma de till synes tolkningsbara kunskapskraven som finns i läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Ett stödmaterial som tagits fram från skolverket är 

exempelvis kommentarmaterial i ämnet svenska. Där man som lärare får en tydligare förklaring 

till hur det centrala innehållet och kunskapskraven är utformade i läroplanen (Skolverket, 2017, 

s. 4). Vi kan bland annat tydligare utläsa hur progressionen gällande det centrala innehållet; 

muntliga framföranden i låg- mellan- och högstadiet ska se ut (Skolverket, 2017, s. 13).  

    Vid närmare granskning av vad skollagen säger kan vi se att enligt §3 ”Alla barn och elever 

ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål.” (2010:800). 

 

2.3 Fysiologiska symtom 
 

Rent fysiologiskt kan talängslan yttra sig på många olika sätt. Man får rodnad, darrig röst och 

skakningar i kroppen vilket oftast inte syns utåt för publiken men upplevs starkt inuti talaren 

med rädsla att det syns vilket gör att eleven i detta fall blir ännu mer nervös inför sitt 
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framförande. Detta leder även till att elever som är talängsliga känner sig ensamma om sina 

problem då de inte ser symtomen på de andra klasskamraterna (Axelsson, 2011 s. 16-17). 

    Upplevelsen av talängslan kan förklaras med ångest, det vill säga den starka känsla som 

uppstår när ett obehag upplevs. Ångesten är ett slags larmsystem i kroppen som får kroppen att 

”fly eller fäkta”. En elev med ångest oroar sig innan något ens har inträffat. Att lida av ångest 

kan vara ett resultat av dålig självkänsla, osäkerhet, rädsla att göra bort sig samt orimligt höga 

krav på sig själv. Ångest och oro är inget som syns utåt utan det är konsekvenserna som blir 

märkbara för omgivningen, exempelvis skolfrånvaro och när eleven klagar på magont och 

huvudvärk. Den påverkar våra tankar, kroppen och beteendet på olika sätt. Pulsen ökar, 

huvudvärk, anspända muskler, svettningar stundom frysningar, yrsel, rastlöshet samt 

skakningar. Även illamående och hastigare andning kan uppkomma. Det påverkar tankarna 

genom att man förväntar och inbillar sig att något dåligt rent av katastrofalt kommer att hända 

vilket kan leda till att beteendet i klassrummet kan påverkas och elever undviker att svara på 

frågor från läraren i klassrummet med rädsla att man ska anses som dum inför de andra 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 11-13).  

    Även Sandin (2017, s. 40) beskriver hur en talängslig person som hamnar i en situation där 

stresspåslaget ökar får en ökad puls, svettningar och hur våra sinnen sätts på helspänn. I hans 

undersökning har det visat sig att i arbetet med talrädda elever har det hjälpt att medvetandegöra 

dem om vad som händer i kroppen för att de ska få en förståelse om det som de ofta inte själva 

kan sätta ord på vid en obehaglig situation. Eleven får på så sätt lära känna sig själv för att 

kunna acceptera det som händer i kroppen och i sin tur lära sig hantera känslor och tankar som 

uppstår. 

 

2.4 Tidigare forskning kring andel elever som upplever 
talängslan 

 

I Jensens bok Kommunikation i klassrummet (2012 s. 106) har författaren sammanfattat olika 

studier kring andelen elever som upplever talrädsla i klassrummet. I en studie visar det att 20% 

av skoleleverna upplever talrädsla inför sina klasskamrater. 70% har någon gång upplevt det, 

27% upplever det minst en gång i veckan och ca 9% upplever att det är ett stort problem vilket 

leder till att de eleverna försöker undvika det i allra största mån. Ju äldre eleverna är desto högre 

andel upplever dessa svårigheter. Sandin (2017, s. 10) menar på att det inte är förrän i puberteten 



6 

 

som talrädsla utvecklas, dock kan det finnas undantag. Vidare påverkar gruppens storlek 

andelen talrädda elever. I klasser med elever upp till 25 elever upplever ca 37% att det är 

skrämmande att tala i klassen. Är klassen mellan 25- 50 elever upplever hela 67% att de blir 

talrädda (Jensen, 2012, s. 108).  

    Cecilia Olsson Jers som blev intervjuad av Daniel Goldberg i Lärarnas nyheter (2013) menar 

istället på att alla människor, det vill säga 100% upplever talängslan då alla blir en aning nervösa 

inför ett framträdande. Hon talar även om att det i folkmun sägs att en av fyra lider av talrädsla. 

Har man då en klass med 20 elever betyder det att 5 utav dem lider utav sin rädsla att tala högt 

i klassrummet. Att vara blyg som man ofta hör att dessa talängsliga personer är, är något som 

är medfött vilket leder till att eleven är tystlåten och tillbakadragen. Här i västvärlden beskriver 

runt 40-50% av befolkningen att de anser sig blyga (Socialstyrelsen, 2010, s. 11). 

 

2.5  Psykologiska studier gällande blyghet hos barn  
 

I en studie bland förskolebarn gjord av Coplan och Armers (2005 s. 29) visade det sig att pojkar 

generellt är blygare än flickor. Man har även kunnat se att relationen mellan lärare-elev på 

lågstadiet ter sig på olika sätt beroende på könstillhörighet. Pojkar har mer konfliktfyllda 

relationer med läraren än vad flickor har, som hade en närmare relation med läraren än pojkarna. 

De blyga barnen har i regel inga nära relationer med läraren, dock så är de mer beroende av sin 

lärare än andra (Arbeau, Coplan, & Weeks, 2010, s. 262). De blyga eleverna kan ha svårt för 

att socialisera med andra barn då de kan lida av svår ångest kring sociala situationer, vilket kan 

vara ett resultat av att jämnåriga klasskamrater utesluter de blyga barnen vid lek. Detta gör att 

läraren blir en viktig del i deras liv för stöttning och trygghet. Dock anser författarna att en allt 

för beroendeskapande relation mellan elev-lärare påverkar eleven negativt i sin 

socioemotionella utveckling  (Arbeau et al. 2010, s. 263,266).   

    Synen på blyga elever är starkt förknippad med att eleven har ett asocialt beteende, kräver 

mer uppmärksamhet från läraren samt att den är mindre kompetent att kunna uttrycka sig verbalt 

med ett bristande ordförråd. Det har dock visat sig att det inte behöver finnas en koppling mellan 

att vara blyg och tystlåten med att ha ett bristfälligt ordförråd. Det hänger snarare samman med 

att eleven har ett hämmande beteende som sätter spärrar mentalt för att hen ska kunna uttrycka 

sig verbalt (Coplan, Armer, 2005, s.29, 31). Blyga elever med ett bristande ordförråd har visats 
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bli mer socialt tillbakadragna, kräver mer uppmärksamhet från läraren samt har en negativ 

självbild i en allt större utsträckning än blyga elever som har ett rikt ordförråd (Coplan, Armer, 

2005, s. 34). 

 

2.6 Upplevda och faktiska orsaker till talängslan  
 

Vad är det egentligen som orsakar talängslan hos elever? En utav orsakerna kan vara dålig 

självkänsla (Axelsson, 2011, s. 28). Socialstyrelsen (2010, s. 11) menar att blyghet vilken ofta 

är grundfaktorn till talängslighet är en medfödd personlig egenskap vilket gör att eleven blir 

tillbakadragen och tystlåten speciellt i sammanhang där andra människor finns närvarande. 

Dock kan man inte alltid dra parallellen att om man är blyg så är man talängslig eller vice versa. 

Detta kan i sin tur leda till att dessa barn blir extra överbeskyddade utav sina föräldrar vilket 

påverkar ängslan ytterligare (Socialstyrelsen, 2010, s. 28). Även Sandin (2017, s. 31-32) talar 

om hur de överbeskyddande föräldrarnas beteende gentemot barnet leder sin påverkan på 

talängsligheten i negativ riktning. Han säger även att kritik från föräldrar och agerandet av att 

vara dåliga förebilder påverkar barnet negativt i sin egen tilltro till sig själv och sin självbild. 

Tillika kan en dålig erfarenhet av ett muntligt framträdande bidra till att en elev utvecklar en 

talängslan. Eleven förknippar den obehagliga känslan som uppkom vid ett muntligt 

framträdande med situationen av en presentation.  

    Elever med ängslan att tala inför andra har en tendens att tänka negativa tankar om sig själva. 

De har en orimligt negativ självbild som inte stämmer överens med hur omgivningen ser på 

dem (Sandin, 2017, s. 57). Mycket av de grundläggande orsakerna som finns hänger samman 

med elevers låga självbild, vilket även Axelsson (2011, s. 21) anser att det första steget bör vara; 

att arbeta med att stärka barnens självkänsla och självförtroende. 

 

2.7 Forskningsbaserade arbetsmetoder 
 

Oavsett orsaker till och symtom av talängslan är arbetssättet för att komma över sin talrädsla i 

stort sätt samma. Eleverna behöver ges möjlighet till att få öva gemensamt, speciellt med elever 

som är likasinnade. På så sätt får eleverna dela sina upplevelser och känna samanhörighet med 

andra, vilket kan leda till att de känner sig trygga och de vågar utsätta sig för muntliga 
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framträdanden i större utsträckning än de gjort tidigare (Sandin 2017, s. 28,64). Som nämnts 

tidigare tror ofta de talängsliga eleverna att de är ensamma om sitt problem och sin rädsla 

(Axelsson, 2011, s. 17). Socialstyrelsen (2010, s. 39) talar däremot om att man inte ska 

sammanföra tystlåtna elever med varandra då det i flera studier har visat sig förstärka elevernas 

talängslan istället för att stötta dem mot en positiv utveckling.  

    Det finns en del tips att tillgå vid bemötandet och arbetet med de ängsliga barnen. Att arbeta 

fram ett tryggt klassrumsklimat där det är tillåtande att göra misstag gör att eleverna känner 

mindre oro för att göra bort sig, likaså ett klimat där man visar intresse för varandras åsikter 

och frågor samt inte fnissar eller ger kommentarer när någon talar högt i klassrummet är av stor 

vikt (Socialstyrelsen, 2010, s. 31).  

    Sandin (2017, s. 14) menar på att man aldrig ska tvinga en talrädd person att genomföra en 

presentation då det leder till att eleven kommer få negativa erfarenheter utav det muntliga 

framträdandet. Axelsson (2011, s. 33) menar istället på att om man som lärare låter eleverna 

slippa genomföra muntliga framträdanden inför klassen hjälper det enbart eleven i stunden men 

försvårar och hämmar utvecklingen i det långa loppet. 

    I Tove Ärnströms (2013, s. 21) studie menar de lärare författaren intervjuat att själva arbetet 

med det muntliga arbetet bidrar till att klassrumsklimatet blir bättre. Arbetsmetoderna kring de 

muntliga förmågorna ger med andra ord ringar på vattnet; ett klassrumsklimat blir bättre av 

arbetet med muntlighet samtidigt som muntlighetsarbetet blir bättre av en trygg 

klassrumssituation. 

    De barn som behöver extra stöttning i sin utveckling behöver bemötas utifrån sina 

förutsättningar och behov där de får känna att de är accepterade för den de är trots sin blyghet 

och talängslan (Socialstyrelsen, 2010, s. 39). Man ska aldrig påpeka för en elev att den är 

tystlåten, detta är eleven oftast fullt medveten om och leder bara till ytterligare bekräftelse för 

barnet att den inte duger som den är (Sandin, 2017, s. 14). Likaså ska man inte uttala att en elev 

är blyg varken direkt till eleven som kan göra blygheten till sin personlighet och agera mer 

tillbakadraget än den tidigare varit, men heller inte till andra kollegor eller vårdnadshavare som 

kan ändra sitt bemötande av eleven och agera mer försiktigt kring eleven än vad man egentligen 

behöver. Arbeta istället med att lära eleven positivt självprat där den får lära sig att stärka sin 

person genom att tänka positiva tankar om sig själv, ett exempel kan vara att ”Idag var jag 

modig som vågade räcka upp handen i skolan” (Socialstyrelsen, 2010, s. 31).  
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    På samma sätt behöver vi människor positiv förstärkning utifrån för att utvecklas och må bra. 

Får vi höra att vi gör något bra så vill vi göra mer utav det (Axelsson, 2011, s. 35). Likadant 

gäller det elevers muntliga prestationer i skolan. Förstärk det eleverna gör bra vid 

presentationerna i en allt större utsträckning än att påpeka det som de gjort mindre bra. Visa 

intresse för elevernas starka sidor och lyft fram dem för att stärka deras självbild exempelvis 

genom att ge positiv feedback när eleverna vågar uttrycka sina åsikter eller sätta upp deras 

teckningar på väggen (Socialstyrelsen, 2010, s. 32). 

Sandin (2017, s. 9) har i sin studie påvisat att de flesta elever upplever att de inte får den hjälp 

som de har rätt till och behöver för att komma över sin talrädsla. Vad det beror på är inte lätt att 

sätta fingret på. Olsson Jers (Lärarnas nyheter, 2013) menar på att talängslan som finns i 

klassrummet snarare är brist på lärarnas förståelse hur retorik fungerar. Lärare och elever 

behöver arbeta gemensamt kring just det retoriska arbetet mer strukturerat och i lika stor 

utsträckning som man arbetar med skriftliga uppgifter ska man arbeta med det muntliga.  

    Vi behöver i skolan och klassrummet arbeta mer med effektiva kommunikationstekniker. Vi 

måste lära eleverna hur man framför sina åsikter och tankar samt hur vi samtalar med att hålla 

ögonkontakt, tala i ett lagom lugnt tempo och röstläge. Man kan inte förvänta sig att eleverna 

ska kunna detta, det måste övas in. Gärna genom att man ger eleverna skriftliga instruktioner 

innehållandes hur ett muntligt framförande förbereds och genomförs (Socialstyrelsen, 2010, s. 

31).  

    Att inte förglömma; det är en normal reaktion att bli nervös vid muntliga framträdanden. De 

flesta människor känner av det i olika stor utsträckning och nervositet bidrar till att sinnet skärps 

vilket kan leda till ett ännu bättre genomförande av presentationen (Axelsson 2011 s. 13). 

 

2.8 Självkänsla och feedback 
 

Dahlkwist (2012, s. 12) berättar att det är via vårt kroppsspråk och talande språk som vi 

utvecklas som personer. Den som har en god förmåga att kunna förmedla sina åsikter och tankar 

ökar inte bara sin sociala kompetens utan även sitt självförtroende. Därav är det av stor vikt att 

eleverna ges möjligheter att få öva sig på att genomföra muntliga presentationer, begära ordet, 

samtala och lyssna på andra i skolan. 
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    Om en elev känner sig otrygg och osäker i sociala situationer där kommunikation 

förekommer kan eleven utveckla en negativ självbild och en låg självkänsla vilket i sin tur kan 

leda till aggressivitet och respektlöshet mot andra klasskamrater. Eleven upplever känslan av 

att inte duga som den är och han söker ständig bekräftelse från omgivningen för att säkerställa 

att de tycker bra om en.  

    De elever som har låg självkänsla är även rädda för att misslyckas inför sina klasskamrater, 

vilket kan resultera i att den avstår från att exempelvis genomföra muntliga presentationer i 

klassrummet (Dahlkwist, 2012, s. 71-72). Författaren menar också på att detta i sin tur leder till 

att elevens osäkerhet och rädsla inför att tala högt i klassrummet blir ännu starkare då den inte 

tar tillvara på chanserna att övervinna sin rädsla (Dahlkwist, 2012, s. 73).  

    Har eleven däremot en god självkänsla och en positiv självbild accepterar och gillar eleven 

den personen den är. En elev med god självkänsla har en bättre förmåga att kunna ta kritik än 

en elev som har låg självkänsla (Dahlkwist, 2012, s. 72). Dahlkwist (2012, s. 73) menar även 

på att en elev med en god självkänsla har en god självtillit till sin egen förmåga.  

    Vid ett muntligt framträdande är det viktigt att eleven får positiv återkoppling från åhörarna. 

Det kan vara utav läraren eller klasskamraterna. Återkopplingen kan vara antingen beröm eller 

komplimanger riktat mot framförandet. I skolans värld kallas det feedback när man ger eleven 

återkoppling på vad i framförandet som var bra eller dåligt. Om man även ger förlag till eleven 

på hur han kan förbättra sina presentationer kallas detta feedforward. 

    Dahlkwist (2012, s. 82) menar på att man som elev vid feedback från läraren och 

klasskamraterna lättare fokuserar på det negativa i återkopplingen och bortser från det positiva 

än vid feedforward där man istället fokuserar på sina förbättringsområden. Det vill säga om en 

elev enbart får höra vad som gick bra samt dåligt med framträdandet kan det leda till att den 

elev som sedan tidigare har en negativ och låg självbild förstärker den bilden av sig själv 

ytterligare. Att kunna ta emot och ge återkoppling kan för många vara svårt, oavsett om det är 

positiv eller negativ feedback. Dahlkwist (2012, s. 81) menar på att detta enbart är resultatet av 

bristen på övningstillfällen. Eleverna måste ges möjligheter till att lära sig ta emot återkoppling.  
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 Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande kapitel finns en redogörelse för de psykologiska perspektiv som jag valt att utgå ifrån 

när jag tolkat resultaten av min undersökning. Perspektivet som berörs är framförallt hämtat ur 

den humanistiska psykologin med Carl Rogers teorier där självkänsla och 

personlighetsutveckling står i fokus. 

 

3.1 Jaget och jagbilden  
 

Enligt den humanistiska psykologin är människan en varelse som ständigt är under utveckling. 

Hon lever för att förverkliga sig själv och utvecklas som person (Shultz Larsen, 1997, s. 85). 

    En terapeut som arbetade utifrån den humanvetenskapliga psykologin var Carl Rogers (1902-

1987). Han ansåg att alla människor föds till goda, sociala individer som är realistiska, rationella 

och framåtriktade med en inre drift att vilja utveckla dessa egenskaper. Rogers talade om att 

människan även har en inre medfödd bedömningsförmåga som i de lägre åldrarna sker intuitivt. 

Barnet kan själv avgöra vad som är bra för det eller inte. Det vill säga möter barnet situationer 

som upplevs vara en fara eller ett hot för det så undviker de dessa. Barnet blir heller inte 

påverkat av omgivningens åsikter. Ju äldre barnet blir desto mer medveten om människor i dess 

omgivning blir det och ännu en bedömningsförmåga utvecklas. Rogers benämner denna som 

individens jag och jagbild. Denna bedömningsförmåga är socialt betingad och utvecklas utifrån 

reaktioner barnet får från människorna i dess omgivning. Exempelvis om en åhörare i 

klassrummet kommenterar en annan vid ett muntligt framträdande om att eleven darrar på 

händerna när den redovisar, resulterar detta till att eleven drar sig för att göra nya framföranden 

(Shultz Larsen, 1997, s. 87-88). 

    Rogers menade på att alla människor föds med ett behov av att bli bekräftade och socialt 

accepterade. Det är genom detta behov som jaget formas. I sitt försök att uppnå denna acceptans 

från både vuxna och jämngamla kan ett barn som inte fått sina känslor, tankar och ageranden 

bekräftade utveckla en negativ jagbild; det förnekar sina egna tankar och känslor. Detta menar 

Rogers kan påverka barnet i vuxen ålder på ett negativt sätt då det kommer att leva i en tro att 

den inte klarar av vissa saker (Shultz Larsen, 1997, s. 87-88). Om ett barn har en negativ 

självbild eller som Rogers benämner det jagbild har den även svårt att ta emot bekräftelse från 

omgivningen som påvisar att eleven duger och räcker till (Shultz Larsen, 197, s. 89). 
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    Om känslor som uppstår i samband med händelser vi är med om inte stämmer överens med 

den bilden vi har av oss själva uppkommer något som Rogers kallas inkongruens, vilket leder 

till att känslan av ångest uppstår och försvarsmekanismer sätts in som bidrar till att eleven 

försöker undfly situationen som åstadkommit ångesten (Shultz Larsen, 1997, s. 89).  

    För att behandla sina patienter använde sig Rogers utav en metod han kallade klientcentrerad 

terapi där terapeuten använder sig utav empati för att möta patienten med dålig självbild. Som 

terapeut är det viktigt att man bygger upp en tillitsfull, trygg och varm relation till klienten där 

det i största utsträckning handlar om att ha förståelse och acceptera klienten som den är, med 

andra ord att ge henne bekräftelse. Genom detta förhållningssätt får då klienten en bättre 

relation till sig själv. Bemötanden från terapeuten avspeglas i klienten. 

    Rogers använde även metoden i gruppterapeutiska möten; encountergrupper, där klienten 

fick en större förståelse och acceptans till sig själv via resterande gruppmedlemmars förståelse 

och accepterande roll (Shultz Larsen, 1997, s. 90-91). I klassrummet kan vi se läraren som 

terapeuten och eleverna som klienterna.  
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 Metodologisk ansats och val av metod 
 

För att finna svar på mina frågor hur elever upplever kommunikation i klassrummet samt hur 

lärare stöttar de elever som anses blyga och tystlåtna så finns det olika metoder att utgå ifrån. 

Jag har valt enkäter för eleverna samt intervjuat en verksam lärare som komplement till min 

enkätstudie. I kapitlet redogörs en förklaring till mina val av metoder samt även en redogörelse 

för de etiska riktlinjer jag utgått ifrån i mitt insamlande av empiriskt material. 

 

4.1 Metodval: Enkäter  
 

Ett sätt där fokus ligger på att få svar på elevernas upplevelser av att samtala högt i klassrummet 

är att låta elever i lågstadiet få svara på enkäter. Vilket jag har valt som en huvudsaklig metod i 

min undersökning. När man väljer att genomföra en gruppenkät där en hel grupp får besvara ett 

frågeformulär enskilt är en utav fördelarna att man samlar in mycket forskningsresultat på kort 

tid då flera elever kan genomföra enkäten samtidigt (Dimenäs et al. 2007, s. 85). Med en 

enkätstudie som forskningsdesign fick jag svar på mina frågeställningar på ett mer ytligt sätt än 

vad intervjuer skulle kunna ha gett.  

    Jag kontaktade samtliga 15 grundskolors rektorer i en kommun för att söka intresse av 

deltagande i min studie. Jag valde att rikta in mig på elever i årkurs 3 då de flesta är läskunniga 

och har mer erfarenheter av att tala högt i klassrummet än de yngre eleverna i lågstadiet. Ett 

fåtal rektorer svarade och de som gjorde det vidarebefordra mitt mail till berörda klasslärare. I 

den kommun undersökningen ägt rum, tackade fem klasslärare ja till att delta i studien. Vilket 

resulterade i att 100 elever var med och bidrog till studieresultatet när de genomförde enkäten 

om muntligt framförande i klassrummet. Eleverna går samtliga andra terminen i årkurs 3. Fyra 

elever som tillhör klasserna deltog inte i studien. Två elever tog ett aktivt beslut att inte delta i 

undersökningen och två var frånvarande på grund utav sjukdom. Samtliga elever som valde att 

svara på enkäten fullföljde hela.  

    I den enkät som utformats för att få fram elevernas upplevelser av att tala i klassrummet (Se 

bilaga 2) fick jag svar på mina frågor utifrån elevernas självupplevda upplevelser och känslor, 

men även hur de skulle vilja bli behjälpta av arbetsmetoder för att våga prata mer i klassrummet. 

Enkäterna var anonyma vilket kan ha underlättat för de elever som inte vågar uttala sina tankar 

muntligt samt att de fick en chans att säga vad de tycker via skriftliga frågeformulär (Dimenäs 
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et al. 2007, s. 85). För att få ett generaliserbart forskningsresultat som ska kunna generaliseras 

utifrån en hel åldersgrupp krävs en större undersökning än den jag har genomfört (Dimenäs et 

al 2007, s. 86). 

    Studieresultatet är en kvantitativ insamlingsmetod där jag har valt att omvandla elevernas 

skriftliga svar till sifferform (procentenheter) för att få ett konkret och lättöverskådligt resultat. 

Utefter det resultatet kategoriserade jag enkätsvaren med utgångspunkt från frågeställningarna,  

exempelvis antal elever med hög andel som upplever svårigheter med att tala högt i 

klassrummet samt låg andel (Dimenäs et al. 2007, s. 192). 

 

4.2 Metodval: Intervju  
 

Efter att ha analyserat enkätresultatet valde jag ut ett urval lärare för en kommande intervju. Jag 

kontaktade två utav de fem deltagande lärarna. Lärare 1 kontaktade jag då hon vid överlämning 

av de ifyllda enkäterna från en utav de skolor där undersökningen skett påtalade att eleverna 

hade tyckt att det var kul och enkelt att fylla i enkäten samt att de arbetar väldigt aktivt med 

muntliga framträdanden på den skolan. Detta gjorde mig nyfiken och ökade mitt intresse för att 

få ytterligare kunskaper kring hur de arbetar med detta. Lärare 2 kontaktade jag utifrån resultatet 

då den klassen hade den högsta andelen elever som via enkäten svarat att de inte vågar redovisa 

i helklass. På grund utav administrativa orsaker tackade lärare 2 nej till en kommande intervju 

vilket resulterade i att studien enbart har intervjuresultat från en verksam lärare, vilket enbart 

visar hur de arbetar på just den skolan och ett generaliserat resultat inte kan göras utan ses som 

ett komplement till enkätresultatet. 

    Det finns olika sätt att genomföra en intervju. I denna studie har jag valt att intervjua en 

verksam lärare där jag utgick från så kallade kvalitativa intervjuer; där samtalet genomfördes 

som en vanlig dialog men med ett fastställt syfte. I denna form av intervju var det av stor vikt 

att jag inte ledde den intervjuade till ett önskat svar utan fick ställa frågor av en öppen karaktär 

som ledde till följdfrågor (Dimenäs et al. 2007, s. 47). Det var inte mina frågeställningsfrågor 

som skulle ställas till den intervjuade utan de skulle besvaras med hjälp utav modifierade 

intervjufrågor (Dimenäs et al. 2007, s. 50). Se bilaga 3 för de frågor intervjun utgick ifrån. 

Utifrån svaren på frågorna leddes jag in på ytterligare följdfrågor där jag på djupet fick fram 

konkreta exempel som läraren upplevt fungerat utifrån egna erfarenheter.  
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    Vid intervjun med en i detta fall, aktiv och erfaren lärare fick jag konkreta och 

verklighetsbaserade svar på hur just den läraren arbetade i klassrummet för att lyfta och stötta 

de elever som upplever det problematiskt att tala högt i klassrummet. Jag fick även flertalet tips 

och idéer till min kommande undervisning; vilka metoder som fungerar bra och mindre bra för 

att stötta dessa elever. Jag fick även vid intervjun svar på relevanta frågor hur en aktiv lärare 

kan tolka kunskapskravet att eleverna ska kunna samtala om elevnära frågor och kunna uttrycka 

sina åsikter (Skolverket, 2011, s. 248). Detta är av intresse då man kan tolka kunskapskraven 

på olika sätt, beroende på vem som läser den. Genom att jag spelade in intervjun i en 

ljudupptagning med min mobiltelefon, med god ljudkvalité ökar reliabiliteten på resultatet. Det 

ledde till att jag som undersökare i efterhand kunde gå tillbaka i intervjun för att lyssna av så 

att jag inte missat något viktigt svar från den intervjuade, samt för att kontrollera så att jag inte 

ställt några ledande frågor under intervjun (Dimenäs et al. 2007, s. 232). Ett annat sätt för att 

öka reliabiliteten och trovärdigheten för mina studieresultat skulle kunna vara att låta någon 

annan undersöka samma frågeställningar för att sedan jämföra våra resultat med varandra. Detta 

hade varit av stort intresse då det saknas forskning på talrädsla hos lågstadieelever. I brist på 

resurser så har jag valt att inte göra detta. Det gäller även här som vid enkätresultatet att jag var 

tydlig med att beskriva min arbetsprocess vid intervjuerna för att öka validiteten (Dimenäs et 

al. 2007, s. 232).  

    Vid analysen var det av stor vikt att jag ständigt ifrågasatte mina egna tolkningar och 

reflekterar över om resultatet skulle kunna tolkas på annat sätt som anses mer trovärdigt än den 

tolkning jag kommit fram till. Detta för att öka studiens validitet ytterligare. (Dimenäs, et al. 

2007, s. 150). 

 

4.3 Etiska riktlinjer 
 

Vid insamling av material till min studie fick elever i årkurs 3 fylla i en enkät om hur de upplever 

att tala högt inför sina klasskompisar. Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistiskt-

samhällsvetenskaplig forskning (1990, s. 7) regel nummer ett som berör informationskravet 

måste deltagarna av studien informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt 

att insamlingsmaterialet inte kommer att användas i annat syfte än för forskning. Därav valde 

jag att skriva med den informationen på enkäten som eleverna fick ut, samt var tydligt med det 
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i mitt missivbrev till berörd klassmentor. Då det var ca 100 elever som skulle delta i studien 

lämnade jag personligen ut enkäten till berörd klassmentor. Detta underlättade det 

administrativa samt det logistiska arbetet kring insamlandet av studiematerialet.  

    Enligt samtyckeskravet ska forskare inhämta samtycke från deltagarna. Då eleverna är under 

15 år bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Eftersom forskningsmaterialet kom att 

insamlas genom så kallade postenkäter samt att undersökningen inte var av etiskt känslig 

karaktär krävdes ej samtycke utav vårdnadshavare i förhand, utan här räckte det med att 

samtycke inhämtades av en tredje part som i detta fall var läraren. Det kan även anses som att 

eleverna har gett sitt samtycke vid ifylld enkät där information om att deltagandet är frivilligt 

står med (Vetenskapsrådet 1990, s. 9).  

    Två elever valde att inte delta i studien, vilket de fick besluta själva utan påtryckningar eller 

påverkningar utav mig som undersökare. Dock kan jag inte intyga att det skedde ifrån 

klassmentorn (Vetenskapsrådet 1990, s. 10). Som nämnts tidigare stod informationen om 

anonymitet och frivillighet med på enkäten ur ett etiskt perspektiv men då jag som forskare inte 

var på plats vid ifyllandet av enkäten var jag vid överlämningen av enkäterna tydlig och 

informerade berörd lärare om att elevers deltagande eller ej inte fick påverkas och påtvingas 

utav andra personer.  

    Vid insamling av forskningsdata fick jag information om vilken skola och klass de deltagande 

eleverna tillhör. Detta för att jag skulle kunna utläsa mönster i forskningsresultaten som stöd i 

mitt urval av kommande lärarintervju. Vid resultatrapporteringen har utav etiska skäl all 

information och uppgifter om personer anonymiseras, det vill säga att all information om 

enskilda människor har rapporteras på så vis av utomstående inte ska kunna identifiera enskilda 

individer eller grupper (Vetenskapsrådet 1990, s. 12-13). Vilket jag gjort i så stor utsträckning 

jag kunnat. 

    Efter att ha sammanställt enkätresultaten valde jag ut ett urval av lärare vilka jag kontaktade 

via mail för att söka vidare intresse för en kommande intervju. Även vid intervjumetoden fanns 

det etiska riktlinjer jag var tvungen att utgå ifrån. Precis som vid enkätmetoden skulle 

undersökningsdeltagaren upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan under intervjuns och studiens gång. Intervjun skulle utgå från 

deltagarens villkor gällande hur länge och om de ville delta (Vetenskapsrådet 1990, s. 7,10). 

Vid intervju med lärare fick jag känslig information om enskilda individer och grupper. Här var 

det av största vikt att anteckna och rapportera alla uppgifter om personer som skulle kunna 
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identifieras och vid rapportskrivningen anonymisera dessa personer så att utomstående inte på 

något tänkbart sätt kunde identifiera vem eller vilka det skrivna berör (Vetenskapsrådet 1990, 

s. 12-13). Då studien är genomförd på en mindre ort där många känner varandra är principen 

om konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990, s. 12) där anonymisering är av största vikt 

så igenkänning inte kan ske på något sätt.  

    Före publicering av rapporten borde undersökningsdeltagarna få möjlighet att ta del av 

undersökningen för att säkerställa att informationen som lämnats inte upplevs som kränkande 

eller att felaktig information finns med. Likaså borde jag som forskare lämna ut en 

resultatrapport över vad min forskning lett fram till för kunskaper samt var publicering av 

rapporten kommer att finnas (Vetenskapsrådet 1990, s. 15). 
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 Resultat  
 

I resultatkapitlet rapporteras resultatet av den empiriska undersökning jag genomfört. Vi får 

först en resultatrapport utifrån enkäterna eleverna svarat på för att sedan gå över till resultatet 

från en intervju med fokus främst på val av arbetsmetoder om ämnet muntligt framförande i 

klassrummet.  

    Jag har valt att redogöra för enkätresultatet i olika tabeller. Utifrån undersökningsfrågorna 

har svaren kategoriserats. I tabellerna kan man se resultatet för varje enskild skola som deltagit, 

där jag utifrån konfidentialitetskravet (läs mer om dem i föregående kapitel) valt att benämna 

dem som Klass A-B. Benämningen på klasserna har ingen inbördes rangordning utan har valts 

slumpmässigt. I samtliga tabeller finns även en rad som jag valt att benämna sammanställning 

där samtliga elevers resultat sammanställts. Detta för att man lätt ska kunna jämföra en skolas 

enskilda resultat med samtliga deltagande elever. Resultatsandelarna är beräknade och 

presenterade i procentenheter. I tabellerna kan det stå egen ruta som svarsalternativ. Denna ruta 

avser rutor som elever själva lagt till. 

    I slutet av detta kapitel finns en resultatanalys där jag utifrån studiens syfte och 

frågeställningar redogör för kopplingar och mönster som resultatet har visat. 

 

5.1 Redovisning av enkätresultatet 
 

Utav de tillfrågade eleverna hade 94% någon gång redovisat eller presenterat något för hela 

klassen. Sex elever har aldrig redovisat eller presenterat något i helklass och fyra utav dem 

svarade att anledningen var för att de inte vågar prata högt i klassrummet. 

 

Uppräckning av hand 
 

Under denna rubrik redovisas resultatet utav frågan som berör om eleverna brukar delta i samtal 

och svara på frågor genom att räcka upp handen i klassrummet. 

    I tabellen kan vi avläsa att 96% utav de tillfrågade eleverna ofta eller ibland räcker upp 

handen och svarar på frågor i klassrummet. En elev tillade en egen ruta utöver de svarsalternativ 

som fanns och skrev: Nej, jag pratar rätt ut. Två elever räcker inte upp handen eller svarar på 
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frågor i helklass då de inte har något att säga. En elev angav att det var läskigt att räcka upp 

handen och prata högt och därför inte deltog i helklassamtal.  

 
 

Ja ofta Ibland Nej, det 
är 

läskigt 

Nej, har 
inget 

att säga 

Egen 
ruta 

Klass A 27 63 0 9 0 

Klass B 7 86 0 0 0 

Klass C 64 32 4,5 0 0 

Klass D 52 48 0 0 0 

Klass E 47 52 0 0 0 

Sammanställning 42 54 1 2 1 

 

Blyghet 
 

I enkäten fick eleverna svara på frågan om de anser att de är blyga. 

    Vid frågan om eleven anser sig själv vara blyg svarar 74% nej medan 20% anser sig vara 

blyga. 4% tillade en egen ruta än de svarsalternativ som fanns. Dessa elever skrev ibland, lite 

samt att det beror på situationen.  

 

 Ja Nej Egen 
ruta 

Klass A 23 77 0 

Klass B 21 57 21 

Klass C 27 73 0 

Klass D 13 83 4 

Klass E 16 74 10,5 

Sammanställning 20 74 4 

 

Elevers känslor av att tala högt i klassrummet  
 

Under rubriken har en sammanställning gjorts utifrån elevers känslor att tala högt inför 

klasskamraterna i klassrummet.  

    I tabell 3 kan vi i sammanställningsstapeln avläsa att 5% av eleverna upplever det som 

obehagligt att tala högt i klassrummet. 7% tycker att det är läskigt medan 54% tycker att det är 

kul att få tala högt i klassrummet. 29% känner inget speciellt. 
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 Kul Inget spe-
ciellt 

Obehag-
ligt 

Läskigt 

Klass A 59 27 4 9 

Klass B 7 50 0 7 

Klass C 82 14 0 4,5 

Klass D 70 17 9 4 

Klass E 32 47 10,5 10,5 

Sammanställning 54 29 5 7 

 

Fysiologiska symtom  
 

I tabellen nedan redovisas de fysiologiska symtom som eleverna någon gång har upplevt vid 

muntliga framträdanden i klassrummet. Eleverna fick i denna frågeställning kryssa för fler 

svarsalternativ än ett. 

    Vi kan se att 58% av samtliga elever som deltagit i studien inte upplever några fysiologiska 

symtom vid muntligt framförande i klassrummet medan 42% känner av något enstaka eller flera 

symtom. Det vanligaste symtomen dessa elever känner är bultande hjärta.  

 

 Magont Bultande 
hjärta 

Skakiga 
knän 

Handsvett Ansikts-
rodnad 

Inget spe-
ciellt 

Klass A 0 14 4,5 4,5 0 72 

Klass B 0 23 0 7 0 64 

Klass C 4,5 14 9 0 0 59 

Klass D 4 9 0 13 4 43 

Klass E 0 16 5 0 5 53 

Sammanställning 2 16 4 5 2 58 

 

 

Viljan att öva mer 
 

I nedanstående tabell visas resultatet över elevernas önskan att vilja öva mer på muntliga 

framträdanden. 

    41% av de tillfrågade eleverna önskar att få öva mer på sina muntliga framträdanden medan 

57% inte önskar göra detta. 2% tillade ett eget svarsalternativ på enkäten där de svarade att de 

inte visste om de ville öva mer eller inte. 
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 Ja Nej Egen 
ruta/vet 

inte 

Klass A 36 64 0 

Klass B 50 43 7 

Klass C 50 50 0 

Klass D 39 61 0 

Klass E 32 63 5 

Sammanställning 41 57 2 

 

Arbetsmetod 
 

Elevernas önskemål på val av arbetsmetoder för att bli säkrare och bättre på att redovisa och 

tala högt i klassrummet redovisas i tabellen nedan. Eleverna fick i denna frågeställning kryssa 

för fler alternativ än ett.  

    Utav alla de elever som deltagit i studien kan vi se att 56% har önskemål på arbetsmetoder 

för att öva på sina muntliga framträdanden. Den största andelen, 25%, önskar att få öva på att 

redovisa i par eller mindre grupper. Den näst största andelen, 18% önskar få redovisa inför hela 

klassen oftare. Vi kan även avläsa att 13% önskar få tips från sin lärare. 32% vet inte hur de 

skulle vilja öva mer. 7% av eleverna gav egna förslag. Fyra elever skrev att de inte behövde öva 

mer, att de redan kände sig säkra. Två elever gav tipset att man skulle öva mer hemma eller 

föreställa sig att man var ensam i rummet när man talar högt. En elev svarade att de inte ville 

öva mer. 11% utav eleverna markerade att de helst ville slippa att tala högt i helklass. 

 

 

Redovisa i 
helklass 
oftare 

Redovisa i 
par/mindre 

grupp 

Få tips 
från 

lärare 
Vill helst 

slippa 
Jag vet 

inte 
Annat 
förslag 

Klass A 14 32 9 14 18 14 

Klass B 7 21 7 14 57 0 

Klass C 18 23 14 4,5 36 4,5 

Klass D 35 22 22 9 22 4 

Klass E 10,5 26 10,5 16 37 10,5 

Sammanställning 18 25 13 11 32 7 

 

5.2 Redovisning av intervjuresultat 
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Vid överlämning av de ifyllda enkäterna från en utav de skolor där undersökningen skett 

påtalade den ansvariga klassmentorn att eleverna hade tyckt att det var kul och enkelt att fylla 

i enkäten samt att de arbetar väldigt aktivt med muntliga framträdanden på den skolan. Jag 

valde då att i första hand kontakta just denna lärare för en intervju för att lära mig mer kring hur 

hon arbetar med muntliga framträdanden i klassrummet. 

 

Presentation av intervjuad lärare  
 

Läraren som jag kommer att benämna henne, har 15 års erfarenhet av läraryrket. Hon har arbetat 

i alla grundskolans årskurser 1-9. I dagsläget arbetar hon på lågstadiet där hon är klassmentor 

för en årkurs tre. Hon är utbildad på två olika universitet i två omgångar vilket har lett till att 

hon är behörig lärare i årskurs 1-7 i ämnena matte, NO, SO samt svenska. Hon brinner själv för 

att få samtala och diskutera med eleverna i sitt klassrum. Läraren uttrycker att hon själv har 

erfarenhet från sin skolgång av att tycka att det är läskigt att prata högt inför sin klass, vilket 

gör att hon känner igen känslan och har förståelse för de elever som hon möter i klassrummet 

som upplever talrädsla. Läraren är klassmentor för den klass som jag benämner Klass A i denna 

studie. 

 

Klassrumsklimat  
 

I den klass läraren är mentor går det 25 elever varav 18 stycken är pojkar och 7 stycken flickor. 

Läraren uttrycker att flickorna är blyga och inte vågar uttrycka sig högt i klassrummet medan 

pojkarna tar mer plats. Flickorna kommer till tals i andra forum som på raster och mer fria 

aktiviteter men just i klassrummet blir de tillbakadragna vilket har lett till att läraren valt att 

flickorna ofta redovisar i mindre grupper.  

    Vid redovisningar är läraren tydlig med att det är strängt förbjudet att skratta när någon pratar, 

trots detta kan det uppkomma kommentarer när någon uttrycker sina åsikter högt i klassrummet.  

    I klassen finns en större andel elever med olika typer av diagnoser, vilket gör att klassen i 

dagsläget har tre assistenter men läraren uttrycker att det skulle behövas ytterligare en assistent.   

 

Arbetsmetoder  
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Läraren använder sig av olika arbetsmetoder i klassrummet för att främja det muntliga 

framträdandet i klassrummet. Nedan presenteras några utav dem.  

 

Allmänt i klassrummet  

 

I klassrummet är det aldrig framtvingat att eleverna måste tala högt inför andra, detta är något 

läraren återkommande påpekar under intervjun. Hon tvingar aldrig någon att tala högt för att 

hon inte vill att det ska bli en traumatisk upplevelse utav framförandet. I den vardagliga 

undervisningen övar klassen ofta på att prata högt inför andra vilket läraren menar på leder till 

att eleverna vänjer sig vid det. Det kan vara att läsa högt i klassen och framförallt under 

engelskalektionerna där de övar mycket på dialoger två och två där de som vill sedan får 

framföra sin sketch inför hela klassen. Från att i början på årskurs 3 enbart ha varit två stycken 

som vågat redovisa inför hela klassen är det idag ca tio stycken som vågar.  

Eleverna får enligt läraren ständigt beröm vid muntliga framträdanden, även vid små framsteg 

det gör exempelvis att de vågade gå fram och visa upp något, likaså applåderar de alltid när 

någon gått fram inför klassen och redovisat något.  

 

Temaarbete 

 

På skolan där läraren arbetar utgår hela verksamheten från den pedagogiska inriktningen Reggio 

Emilia. Läraren förklarar för mig att vid byte av inriktning på skolan för flera år sedan beslutade 

ledningsgruppen med rektor i spetsen att skolan skulle arbeta med temaarbeten så som andra 

Reggio Emiliainspirerade skolor gör. Dessa temaarbeten berör hela verksamhetens årkurser F-

9. Det är främst ämnet SO som styr valen av teman, nu senaste året har de arbetat med temat 

Norden. Temaarbetet fortlöper över hela läsåret där arbetet med detta sker varje fredag. Det hela 

resulterar i en fest där eleverna redovisar sitt arbete muntligt samt där man äter tillsammans. På 

grund av att de tidigare år har lagts ett allt för stort fokus på maten vid dessa fester och inte 

elevernas presentationer har skolan beslutat att man två gånger per år enbart redovisar sitt arbete 

för sitt stadium och en gång per år bjuder man in föräldrar.  

    I förskoleklass påbörjas en progression i redovisningsmetoder för att ökas med stigande ålder. 

Till en början kan det handla om att eleverna svarar på frågor ifrån läraren inför publiken eller 

att klassen sjunger något tillsammans. I lågstadiet sedan får eleverna använda sig utav 

stödanteckningar för att redovisa något ämne. I klassen läraren arbetar i klarar de flesta elever 
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av att redovisa inför en stor massa men det finns några som inte vågar ännu. De blyga får då 

mindre uppdrag som att exempelvis gå fram och visa upp något. Eleverna går sällan fram 

ensamma utan de är oftast minst två som redovisar ihop. Ofta följer även läraren med upp. 

Läraren uttrycker att de elever som före redovisningarna är ängsliga och nervösa uttrycker en 

stor lycka efteråt. För att eleverna ska känna sig väl förberedda inför dessa redovisningar övar 

de ofta inför sin klass. 

 

Behavior management  

 

Styrelsen på skolan där läraren arbetar beslutade efter att ha läst forskning om elevers 

respektlöshet och negativa attityder gentemot varandra att införa ett nytt ämne på schemat som 

de kallar Behavior Management, BM. I detta ämne finns ett lokalt framarbetat material som den 

enskilda läraren sen modifierar för att anpassa till sin undervisningsgrupp. Syftet med ämnet är 

att eleverna ska lära sig hur man ska bete sig mot varandra på ett respektfullt sätt. Ämnen som 

ofta berörs är vänskap samt hur man kan läsa av och tolka andra människors känslor. 

Arbetsmetoderna som de ofta använder sig utav i detta ämne är just diskussioner i helklass men 

även teaterskapande där både elever och lärare är med och skådespelar.  

 

Metafrågor 

 

Likaså har eleverna på skolan ytterligare ett ämne på schemat som de kallar metafrågor. På 

dessa pass arbetar de även här med de muntliga framträdanden via diskussioner där eleverna 

får reflektera över sin skoldag. De kan få svara på påståenden som; ”Idag har dagen 

varit_________ därför att__________”. Syftet är att eleverna ska få öva sig på att säga något 

positivt om sig själva och sina prestationer. Läraren uttrycker att det finns de elever som tycker 

att det är en tuff utmaning att säga något positivt om sig själva. Vid dessa stunder tar läraren 

klasskompisarna till hjälp där de får säga något positivt om den elev som inte kan komma på 

något själv. Det kan även för vissa elever vara jobbigt att ta emot beröm från sina kamrater, 

säger läraren. Hon flikar då in att det är en övningsprocess och eleverna behöver bli vana med 

det. 

 

Veckans stjärna 
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I skolan där läraren arbetar är det även insatt ett 20-minuters pass på schemat i slutet på veckan 

i samtliga årskurser F-9. Till en början skulle eleverna ge veckans stjärna till en klasskompis 

men lärarna upptäckte att det oftast resulterade i att eleverna gav stjärnan till sin bästa kompis 

med samma motivering att hen är bra vilket ledde till att eleverna nu ska ge veckans stjärna till 

sig själv samt motivera varför. Även detta görs muntligt inför klassen. Veckans stjärna är en 

förlängning på och har utvecklats från ämnet metafrågor.  

 

Filosofi  

 

Läraren förklarar för mig att då skolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken så läser 

eleverna i åk 2-9 filosofi varje vecka. Dessa lektioner innehåller diskussioner och filosofiska 

samtal. I den klass läraren har i dag genomförs detta i halvklass vilket gynnar flickorna i klassen 

som då vågar prata mer öppet i den mindre gruppen.  

 

Orsak till talängslan 
 

Jag frågade läraren vad hon tror är orsaken till att vissa elever upplever talrädsla eller talängslan. 

Hennes teori är att dessa elever har en låg självkänsla där de är rädda för att klasskompisarna 

ska skratta eller att man ska säga fel. Hon anser att det är självförtroendet som är det viktigaste 

att jobba med i undervisningen för att motverka just detta. Läraren uttryckte även att det finns 

elever som är blyga av naturen. 

 

Tolkning av kunskapskravet 
 

Vid frågan hur läraren tolkade kunskapskravet i svenska årskurs 3 som talar om att eleverna ska 

kunna ”samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter” (Skolverket, 2011, s. 253) uttryckte hon att det var en svår fråga och gav 

mig förslag på olika aktiviteter hon arbetat med i klassen för att uppfylla dessa krav. Genom att 

eleverna framförallt i de yngre åldrarna får berätta och lyssna på varandra om vad de gjort 

föregående helg uppfylls enligt läraren kravet om att samtala om vardagsnära ämnen, likaså 

genom att eleverna får utgå från sig själva och egna erfarenheter så blir ämnena vardagsnära för 

just den enskilda eleven. Eleverna får då även lära sig att hålla en röd tråd i sina samtal och 
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framföra det väsentliga i samtalet istället för att sväva ifrån ämnen, vilket läraren utifrån 

erfarenhet märkt att yngre elever kan ha svårt med. 

    Läraren anser att kunskapskravet gällande att lära sig ge kommentarer är en stor utmaning 

för elever i så pass ung ålder som 7-9 år. Hon berättade att hon försökt använda sig utav så 

kallad kamratbedömning där eleverna ska ge konstruktiv kritik till varandra efter framföranden. 

Läraren anser att detta är något som måste övas in, det är inget eleverna kan själva. Hon 

uttrycker även att det ofta kan bli fel, om det är någon som är mer tystlåten och upplever det 

jobbigt att gå fram och presentera något för klassen så kan en kommentar från klasskamraterna 

där de säger att eleven måste prata högre få motsatt effekt. Eleven i detta fall behöver positiv 

kritik för att den vågade gå fram eller förslagsvis säga att eleven kommer att höras bättre sen 

när hen har en mikrofon som hjälpmedel. Även läraren kan tycka att det är svårt att framföra 

konstruktiv kritik till eleverna. Det gäller verkligen att man som lärare tänker sig för vad man 

säger för att stötta eleven och inte sänka den vid muntliga framträdanden. 

    Läraren har i sin yrkesroll inte upplevt att elever har svårt för att uttrycka sina åsikter, däremot 

uppkommer det lätt glåpord vid diskussioner. I den klass hon arbetar i dagsläget har flera elever 

svårt att hejda sina spontana kommentarer då de gärna vill framföra sina åsikter när de anser att 

någon klasskamrat har fel åsikt.  

 

Anpassningar 
 

I den klassen läraren arbetar i berättar hon att det går en flicka som vägrar prata över huvud 

taget i klassrummet. Läraren hör henne ofta prata och skratta med kompisar ute i korridoren 

och på rasterna men i klassrummet säger hon ingenting. Flickan väljer att inte tala med läraren 

heller utan hon har anförtrott sig till en utav resurserna i klassen. Läraren beskriver att om 

flickan behöver hjälp i exempelvis matteboken och räcker upp handen och läraren är den som 

först kommer fram så vägrar hon säga något utan kniper ihop munnen och ger ingen respons 

alls till läraren som försöker hjälpa henne.  

    Läraren har försökt nå fram till flickan flertalet gånger men inte lyckats. Då får resursen som 

flickan har förtroende för, gå fram och hjälpa henne istället och då samtalar hon. Detta gör det 

problematiskt för läraren som ska bedöma hennes muntliga framföranden som kunskapskraven 

säger. Här får läraren göra anpassningar och placera flickan med elever som hon hört henne 

prata med på rasterna. Detta fick hon göra även vid de nationella proven som genomfördes 
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nyligen i årskurs 3 där eleverna i mindre grupper skulle genomföra muntliga 

diskussionsuppgifter. Sedan fick läraren hålla sig på avstånd så flickan inte såg att läraren 

lyssnade på deras samtal för att kunna göra en bedömning. 

 

5.3 Resultatanalys 
 

Syftet med min undersökning var att söka svar på elevers upplevelser av att tala högt i 

klassrummet. Genom enkätfrågorna som 100 elever svarade på kan man se att en stor del av de 

tillfrågade tycker att det är roligt att tala högt. En stor andel av eleverna är aktiva under samtal 

i helklass och bidrar med sina åsikter och tankar genom att räcka upp handen och svara på 

frågor. I tre av de fem klasserna som deltagit i studien är samtliga elever delaktiga i samtal i 

helklass. Vi kan även i undersökningen dra slutsatsen att merparten av de tillfrågade eleverna 

upplever ingen speciell känsla vid att tala högt. Trots den höga andel som upplever positiva 

känslor av att prata högt i klassrummet så är det en andel på 12% som upplever negativa känslor 

av det. Klass B är den klass där andelen visar detta som högst. Klass B var även den klass med 

lägst antal elever.  

    Drygt hälften av eleverna önskar inte att få öva mer på muntliga framträdanden men vid 

önskan av val av arbetsmetoder så är det endast 15% som helst vill slippa ytterligare övning. 

Många av eleverna har förslag på hur, där det främsta önskemålet är att få öva mer på att 

redovisa i mindre grupper eller i par. Resultatet visar dock även att ca 30% av eleverna inte vet 

hur de ska öva för att känna sig mer säkra på muntliga framträdanden. I resultatet av intervjun 

med läraren svarade hon att hon inte fått någon utbildning i hur man undervisar i förmågan att 

utveckla elevers retoriska kunskaper på de lärarutbildningar hon gått. Samtidigt som läraren 

tycker att det är svårt att tolka kunskapskravet från Skolverket som berör den muntliga 

kommunikationen. Läraren utgår ifrån sina egna erfarenheter av att vara en utav de tystlåtna 

eleverna i klassrummet vilket hon använder sig utav i sin egen undervisning. 

    En fjärdedel av de tillfrågade eleverna anser sig vara blyga. Några enstaka elever hade lagt 

till att det berodde på situationen. Klass C visade högst andel elever som ansåg sig blyga men i 

klassen på 23 elever är det endast en elev som inte vågar räcka upp handen och tala i helklass. 

Klass C var även den klass som visade högst andel (82%) av att tycka att det är kul med muntliga 

framträdanden. Vid intervjun med läraren i Klass A drog hon kopplingen att det är tjejerna i 
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hennes klass som utgör den fjärdedel som anser sig blyga. Enligt läraren så finns det de elever 

som är blyga av naturen. 

    Ett annat syfte med min undersökning var att ta reda på vad elever med talängslan blir hjälpta 

av; förhållningssätt samt arbetsmetoder. Läraren gav exempel på flera olika arbetsmetoder hon 

arbetade med i sitt klassrum. Minst fem gånger i veckan fick eleverna öva sig på att tala högt 

inför klasskamrater. Det var diskussionsfrågor om filosofi, att ge sig själv beröm och 

redovisningar av sketcher för att nämna några. Eleverna blev aldrig tvingade till att tala högt i 

klassrummet och när eleverna väl gjorde det så gav läraren alltid beröm oavsett om eleven 

endast gått fram för att visa något inför klassen eller genomfört en större redovisning. Läraren 

ansåg att det viktigaste att arbeta med i klassrummet för att stötta de elever som upplever 

talängslan är att arbeta med att stärka elevers självkänsla. Klass A arbetar alltså aktivt och 

regelbundet med muntliga framträdanden, vilket läraren menar på är anledningen till att så hög 

andel i den klassen inte vill öva mer på det. Enkätresultatet från eleverna visar även att samtliga 

elever i klassen deltar vid samtal i klassrummet samt har en hög andel av att inte känna något 

speciellt vid muntliga framträdanden. Enligt läraren övar de ofta på att tala högt inför sina 

klasskamrater genom att redovisa i mindre grupper och i parövningar via samtal, vilket även är 

det val av arbetsmetoder som eleverna i klassen själva önskar använda sig av vid övning av 

muntliga framträdanden. 59% av eleverna i klass A tycker att det är kul att redovisa högt i 

klassrummet, enligt läraren är det endast 40% som vågar gå fram och tala högt, framförallt på 

engelskalektionerna. Detta kan hänga samman med resultatet från samtliga skolor där elever 

tillskrivit att det beror på situationen. 
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 Diskussion 
 

I följande kapitel kommer först en resultatdiskussion där jag kopplat tidigare forskning till mitt 

studieresultat. Därefter följs en metoddiskussion där jag utvärderat mitt val av metoder för 

insamling av det empiriska materialet. För att till sist gå över till en slutsats av min studie samt 

vad som skulle behöva studeras vidare på utifrån det resultat jag kommit fram till. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Att kommunikation är viktigt råder det inget tvivel om och ser man närmare på resultatet av 

min empiriska undersökning kan vi se att övning ger färdighet. Alla människor vill bli hörda 

och utveckla sina sociala förmågor (Shultz Larsen, 1997, s.85).  

    Vi möter ständigt elever i skolan som är talängsliga och inte vågar göra sin röst hörd i 

klassrummet och ser man närmare så finns det inget i kunskapskravet som säger att en elev 

måste framföra presentationer inför helklass eller ens tillsammans i mindre grupp, dock är det 

ofta det vi möter i klassrummen. Det en elev i slutet på åk 3 ska ha uppnått gällande muntlig 

kommunikation är att:  

 

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 

kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser 

beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta 

enkla muntliga instruktioner. Hur kan det komma sig att många lärare förknippar det 

muntliga framträdandet med att man ska redovisa och presentera något inför en 

större massa? (Skolverket, 2011, s. 253). 

 

Talängslan hänger ofta samman med presentationer inför en större massa. Ju fler åhörare desto 

högre procentandel som upplever talrädsla (Jensen, 2012, s.108). Den studie Jensen utgått ifrån 

är baserad på resultat på unga vuxna. Ser vi då på resultatet från min undersökning kan vi se att 

en fjärdedel av eleverna önskar att få redovisa i mindre grupper eller i par vilket kan antyda att 

även yngre elever upplever det mindre läskigt att tala inför en mindre åhörargrupp. Då kan man 

fråga sig varför många lärare förknippar det muntliga framförandet med att man ska kunna 
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redovisa och presentera något inför helklass? Vilket jag har erfarenhet av både från min egen 

skolgång samt i mitt yrkesliv som elevassistent och lärare. 

    Sandin (2017, s. 14) talar om att man aldrig ska tvinga en elev att genomföra muntliga 

framträdanden, vilket den intervjuade läraren bekräftar fungera utifrån hennes erfarenheter att 

undervisa i grundskolans samtliga årskurser. Detta kan hänga samman med Rogers teori att 

yngre barn har en medfödd inre bedömningsförmåga där han förklarar att de själva kan avgöra 

vad som är en ”fara” för det och därför undviker sådana situationer (Shultz Larsen, 1997, s. 87). 

    Som vi kan se utifrån mitt resultat och tidigare forskning är talrädsla ofta ett resultat av att 

ha dålig självbild. Genom att ge eleven positiv återkoppling i form av beröm för sina framsteg 

samt att lära eleven berömma sig själv och arbeta fram ett klassrumsklimat där det är tillåtet att 

vara nervös och göra misstag, gynnar man eleverna i sin utveckling till att bli säkra och trygga 

i att delta i muntliga aktiviteter i klassrummet. Detta leder i sin tur till att eleverna stärks i sin 

självbild på ett positivt sätt (Axelsson, 2011; Dahlkwist, 2012; Sandin, 2017; Socialstyrelsen, 

2011). Ett sätt att bemöta detta kan vara genom Rogers behandlingsmetod encountergrupper 

där klasskamraterna får lära sig att stötta varandra genom att ha förståelse och acceptans för 

varandras olikheter däribland att vissa kan tycka att det är problematiskt att framföra åsikter 

muntligt (Shultz Larsen, 1997, s. 91).  

    Jensen (2012, s. 106,108) sammanfattar resultat av tidigare forskning som säger att det främst 

är i puberteten talrädsla utvecklas. De studier han sammanfattat är baserade på unga vuxnas 

upplevelser. Vidare förklarar han då att ca 20% upplever rädsla att tala inför sina klasskamrater. 

Detta kan vara en förklaring till att resultatet i min undersökning visade en lägre andel på 12%. 

Tyvärr saknas det som nämnts tidigare forskning på talrädsla hos elever i de lägre åldrarna, 

vilket hade varit av intresse för att kunna jämföra med mitt resultat. Det hade vidare varit av 

intresse att genomföra samma enkät med elever på högstadiet för att jämföra med resultatet från 

lågstadieeleverna. 

    Elever som är talängsliga brukar i folkmun kallas för blyga och tillbakadragna. I min 

undersökning visar det att ca en av fyra elever i årkurs 3 anser sig vara blyga. Detta är samma 

andel som Socialstyrelsen påvisar genom förekomsten av talrädda elever i ett klassrum. Kan 

det då finnas ett samband som hade synts tydligare vid en större undersökning eller om man 

gjort en studie med äldre elever? Då kan man även fråga sig om sambandet kan vara att yngre 

elever går under benämningen blyga och när man talar om äldre elever så benämner man det 

som talrädsla. Kan det vara så att det är blyghet man ska försöka arbeta bort i de lägre åldrarna 
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för att en talrädsla inte ska utvecklas i puberteten? Coplan och Armer (2005, s. 29) talar om att 

det generellt är pojkar som är mer blyga än flickor. I mitt studieresultat kan vi se att läraren 

utifrån sina tidigare erfarenheter snarare anser att det oftare är flickor som är blygare än pojkar. 

Läraren gav även exempel på en elev hon har som vägrar tala med henne över huvud taget. 

Eleven talar med andra vuxna och i mindre grupper där den känner sig trygg med kamraterna. 

Läraren får då låtsas att hon inte hör när hon smyglyssnar på eleven för att kunna göra en 

bedömning utifrån kunskapskravet. Coplan och Armers (2005, s. 31) bekräftar detta genom sin 

studie där det visat sig att elever inte behöver ha ett bristfälligt ordförråd bara för att man är 

blyg och tystlåten, utan att det snarare beror på inre hämningar eleven bär på för att kunna 

uttrycka sig verbalt.  

    I mitt resultat av elevers brist på kunskaper till att veta vilka arbetsmetoder som skulle hjälpa 

dem i sin utveckling av sina muntliga presentationer kan vi se ett samband med att de flesta 

elever upplever att de inte får den hjälp de behöver och har rätt till (Sandin, 2017, s. 9). Likaså 

talar Olsson Jers (Lärarnas nyheter, 2013) om bristen av retorikkunskaper hos lärare vilket den 

intervjuade läraren bekräftar då hon saknade den utbildningen på lärarhögskolan. Även jag 

ifrågasätter varför retorik inte ges som en didaktisk kurs på lärarprogrammet. Olsson Jers 

(Lärarnas nyheter 2013) vill hävda att det muntliga är minst lika viktigt som de skriftliga 

prestationerna i skolan. Även Axelsson (2011, s. 25) menar på att vikten av att kunna 

kommunicera muntligt blir allt viktigare i dagens samhälle.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

    Då min studie är av ett litet omfång kan vi inte se resultatet som generaliserbart, utan ett 

större antal elever och lärare skulle behöva delta. Via enkäterna fick jag dock en överskådlig 

blick över elevers åsikter kring att tala högt i klassrummet, däremot fick jag inte den djupa 

förståelsen över just hur de elever med talrädsla upplever och känner vid muntliga framföranden 

i klassrummet som jag hade önskat. Här hade intervjuer troligtvis varit ett bättre alternativ för 

att på djupet få ytterligare svar på mina frågor. Dock finns det en risk att det hade hämmat de 

tystlåtna eleverna att våga uttrycka sig för mig då jag inte känner dem sedan tidigare. Jag fick i 

resultatet reda på vad eleverna själva anser sig bli hjälpta av för att bli säkrare på att tala högt i 
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klassrummet samt hur deras känslor uttrycker sig både fysiologiskt och känslomässigt 

inombords. 

    I resultatet av min studie kunde vi se att en del elever inte tyckte att svarsalternativen jag gav 

på enkäten räckte till, utan de tillade egna rutor där de främst under frågan om blyghet och 

talrädsla angav att förekomsten av dessa känslor berodde på situationen. Likaså talade den 

intervjuade läraren om att det förekommer mer talrädsla på engelskalektionerna än på lektioner 

på sitt modersmål. I en fortsatt studie hade ett alternativ kunnat vara att utöka enkäterna med 

frågor som berörde situationsbunden talrädsla. Detta för att få svar på när eleverna upplever 

som mest talrädsla, samt hur man kan välja situationer för att gynna elevernas utveckling i de 

muntliga aktiviteterna. 

    Jag valde att använda mig utav en kvalitativ intervju med en lärare som komplement till 

min enkätstudie för att få kunskaper kring arbetsmetoder som kan användas i klassrummet. 

Den kvalitativa intervjun som hölls som ett vanligt samtal anser jag var en bra metod för att 

på ett mer avslappnat sätt få en dialog med läraren. Samt få en djupare förståelse för hennes 

val av arbetsmetoder och syn på talrädsla då jag kunde ställa följdfrågor. Då jag spelade in 

intervjun kunde jag gå tillbaka och lyssna på den flera gånger för att säkerställa att jag inte 

missuppfattat något av hennes svar samt för att säkerställa att jag inte ställt några frågor som 

ledde henne till ett önskat svar utifrån mina egna uppfattningar och erfarenheter av ämnet. 

Hade jag istället valt att genomföra enkätstudier även på lärarna hade jag fått fler resultat att 

kunna utgå ifrån i min empiriska studie men dock hade jag troligtvis inte fått så djupgående 

svar på mina frågor som jag önskade. Tyvärr fick jag bara möjlighet att intervjua en lärare på 

grund utav tidsbrist hos den andra läraren som skulle ha deltagit från början. Därför valde jag 

att fokusera på att genomföra en intervju med en lärare med mer djupgående svar än att skicka 

ut en enkät till samtliga deltagande lärare.  

    Resultatet av min studie kan tolkas på andra sätt än den tolkning jag gjort. Mina egna 

erfarenheter av att vara en tystlåten och blyg elev skulle kunna ha påverkat min bedömning av 

enkätresultaten. På samma grunder tror jag även att detta kan vara ett bra alternativ till att jag 

inte var delaktig vid ifyllandet av enkäterna i klasserna samt att jag inte valde att intervjua 

några elever då det finns en risk att jag skulle ha gett dem ledande följdfrågor. Resultatet hade 

även kunnat se annorlunda ut om fler elever och lärare hade valt att delta i min studie. 
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6.3 Slutsats  
 

I denna studie kan vi utläsa att en stor andel av eleverna i studien har positiva erfarenheter och 

känner glädje till att få genomföra muntliga aktiviteter i klassrummet. Dock finns det en andel 

på 12% som har negativa känslor kring detta. Det har även visat sig att en fjärdedel av eleverna 

anser sig vara blyga men trots detta verkar inte det hämma eleverna från att delta i muntliga 

framföranden i en allt för stor utsträckning. Eleverna önskar att få öva mer på att redovisa i 

mindre grupper samt att de ville få mer kunskaper om hur man blir en säker talare. Läraren som 

intervjuades hade inte fått någon utbildning i retorik på lärarhögskolan, vilket även jag har 

saknat, och därför saknar kunskaper i detta. Det finns ett behov från eleverna att vilja lära sig 

mer kring muntliga framföranden men kunskapsbrist hos lärare.  

 

6.4 Fortsatt forskning 
 

Då det saknas forskning på talängslan hos elever på lågstadiet så finns det ett behov av att 

genomföra en sådan undersökning i större utsträckning än jag haft resurser till. Vidare hade det 

varit av intresse att se en studie kring hur elevers blyghet på lågstadiet kan hänga samman med 

högstadieelevers talrädsla för att få kunskaper om vad man bör arbeta med på lågstadiet för att 

en talrädsla inte ska utvecklas.  
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Bilagor 

Bilaga 1-Missivbrev 

Tack för din/er medverkan i min studie kring elevers muntliga 

kommunikation i klassrummet.  

 Några etiska riktlinjer från vetenskapsrådet* för genomförandet av enkäten:  

Deltagandet av studien är frivilligt   

-Om en elev väljer att inte delta i enkätstudien får den inte tvingas eller påverkas till att delta.  

Detta gäller även om någon elev väljer att avbryta sin medverkan.    

  

Deltagandet är anonymt   

-Inga namn ska skrivas på enkäterna.  

  

Studieresultat kommer enbart att användas i syfte för forskningsändamål.  

  

Samtycke från vårdnadshavare krävs inte då det är en så kallad postenkät där ett stort antal 

elever kommer att delta samt att information om frivillighet och anonymitet står med på 

enkäten.  

  

Vid resultatrapporteringen ska all information och uppgifter om personer avrapporteras, det 

vill säga att all information om enskilda människor ska rapporteras på så vis av utomstående 

inte ska kunna identifiera enskilda individer eller grupper.   

  

Efter att ha låtit klassen fylla i enkäterna enskilt och anonymt samla ihop 

dem och förslut dem i tillhörande kuvert så kommer jag och hämtar dem 

vid utsatt tid.  

Tack för er hjälp!  

Sara Nordh Andersson  

 * Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.



Bilaga 2 - Enkätformulär 

Frå geformulå r om ått tålå ho gt i klåssrummet 

Sätt ett kryss i den rutan som stämmer in på dig.  

Hår du redovisåt/presenteråt nå got fo r helå din klåss nå gon gå ng?                       

             Jå     

             Nej 

- Om ja. Hur kå ndes det? 

Kul               

Inget speciellt    

Obehågligt       

Lå skigt 

 

- Om nej. Vårfo r inte? 

Lå råren hår åldrig sågt ått vi skå go r det.   

Jåg vå går inte pråtå ho gt i klåssen.   

Jåg hår vårit sjuk/ledig nå r vi håft redovisning. 

Brukår du rå ckå upp hånden och svårå på  frå gor som din lå råre stå ller till helå klåssen?  

             Jå oftå 
              
             Iblånd    
 
             Nej, jåg tycker det å r lå skigt  
             Nej, jåg hår inget ått så gå 
 

Minå klåsskompisår lyssnår på  mig jåg så ger nå got ho gt info r klåssen?    

            Jå  

            Nej 

 

Jåg å r blyg?   

            Jå  

            Nej 

 

Nå r jåg så ger nå got ho gt till helå klåssen…. :  



2 

 

         Blir jåg lugn 

         Bultår hjå rtåt fort 

         Blir jåg glåd  

         Få r jåg håndsvett  

         Få r jåg ont i mågen 

         Skåkår minå knå n 

         Blir jåg ro d i ånsiktet 

         Kå nner jåg inget speciellt 

Jåg vå går så gå till min lå råre om jåg tycker det å r lå skigt ått pråtå ho gt i klåssrummet?   

          Jå   

         Nej 

Jåg skulle viljå o vå mer på  ått pråtå ho gt info r åndrå?  

          Jå  

         Nej 

Våd skulle hjå lpå dig fo r ått bli mer så ker på  ått tålå ho gt i klåssrummet?  

          Redoviså uppgifter info r helå klåssen oftåre 

          Få  o vå på  ått redoviså/såmtålå i pår eller mindre grupp  

          Vill helst slippå 

          Få  tips frå n min lå råre 

          Jåg vet inte   

          Annåt: __________________________________________ 

Tack för din medverkan 

Denna enkät är anonym och frivillig att genomföra. Resultatet används endast till forskning. 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Följande frågor utgick jag ifrån vid intervju av verksam lärare: 

 

1. Hur många år har du arbetat som lärare?  

2. I vilka åldrar undervisar/har du undervisat i?  

3. Hur ofta får eleverna redovisa sina arbeten muntligt i klassrummet? 
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4. Har du erfarenheter av elever som aldrig någonsin vågat gå fram eller säga något i klass-

rummet?  

- Hur har du märkt detta? 

5. Varför tror du att det är så många som 20 % av elever i skolan som tycker att det är 

jobbigt att tala högt i klassrummet? 

6. Hur arbetar du för att få de blyga och tystlåtna eleverna att våga prata mer i klassrum-

met?  

7. Vad tror du hjälper dessa elever bäst i sin utveckling kring muntligt tal?  

8. Hur resonerar du kring att stärka elevernas självbild? 

9. I kursplanen för svenska 1-3 står det att eleverna ska kunna ”samtala om elevnära frågor 

och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter”. Hur 

tolkar du detta?  

 


