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Abstrakt 

I dagens skola är det mycket som har förändrats jämfört med förut. Eleverna ska vara 

mer delaktiga och ta mer eget ansvar, de ska även kunna föra fram sin talan och 

behärska att tala inför andra. Det är inte alltid det lättaste speciellt inte när man är en 

talängslig person som inte gillar att vara i centrum. Det ställs idag krav på att elever ska 

kunna framföra en muntlig framställning: det är skrivet i kursplanen för svenska och har 

även blivit en del i det obligatoriska nationella provet som sker i år 3, 6 och 9 i skolan. I 

detta självständiga arbete uppmärksammas elever med talängslan och hur de beskriver 

sin situation samt hur de anser att läraren hade kunnat hjälpa dem vid de muntliga 

redovisningar i skolan. Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för de 

talängsliga elevernas upplevelse av muntliga framställningar, eftersom forskningen ur 

elevperspektiv inom detta område är synnerligen begränsat. Vidare ska studien bidra 

med ett pedagogiskt perspektiv där eleverna kommer med  förslag på vad lärare kan 

göra för att underlätta redovisningssituationerna för dem. Syftet kunde uppnås med 

hjälp av två frågeställningar: Hur elever som har svårt för muntliga redovisningar 

beskriver sin situation och vad anser eleverna att läraren kan göra för att underlätta. 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod, där enkäter med 

öppna frågor lämnats ut och även 15 semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

elever i årskurs 6,7,8 och 9. Resultatet tolkas med kunskaper utifrån litteratur och 

tidigare forskning.  

Resultatet visar att ungefär en tredjedel av de elever som medverkade i studien kände 

sig talängsliga vid muntliga framställningar i skolan. De beskriver 

redovisningssituationen som obehaglig, kroppen reagerar konstigt, kamratera ansågs 

vara ett bekymmer och lärarens upplägg och val av ämnen kan även ställa till problem 

vid redovisningstillfället. Eleverna menar att de skulle vilja att lärarna tänkte  på hur de 

lägger upp redovisningstillfällena och vilka ämnen de ger elever att redovisa om. De 

skulle även vilja ha varierade former av redovsiningsmetoder och få lära sig fler 

redovisningstrategier som de skulle kunna använda vid de muntliga redovisningarna. 

Respondenterna i studien skulle även vilja att läraren arbetade med klassrumsklimatet 

och kamratrespons.    

 

Nyckelord 

Talängslan, muntliga framställningar, redovisningar i skolan, muntliga framträdanden, 

obehag inför att tala, redovisningsstrategier 
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Jag sitter på min plats i klassrummet. Hela kroppen känns som den 

ska spricka, jag är så trött och nervös. Jag har inte sovit en blund i 

natt för jag har varit för nervös. Lisa slutar prata och klassen 

applåderar. Min lärare tittar ut över klassen och hennes blick 

fastnar på mig och hon nickar. Det är min tur. Jag tar mina papper 

och går fram till tavlan. Mina knän skakar, benen känns som bly och 

jag mår illa. Jag ställer mig längst fram och tittar ner på mina 

händer och ser hur pappret skakar. Tittar upp och ser mina 

klasskamrater, allas blickar, bara på mig. Jag känner att jag börjar 

rodna och svettas. Då säger läraren: 

– Varsågod och börja. 

   

 Angelica Uhlin 

 

 

1 Inledning och Bakgrund 
 

Under min skolgång var det många av mina kamrater som kände obehag när de skulle 

redovisa något muntligt i skolan, så även jag. I skolan, när elever ska redovisa gör de det 

mestadels inför den egna klassen, där de ofta känner sina klasskamrater väl. Man kan då 

tycka att det skulle vara relativt enkelt att stå framför sina egna kamrater och tala. Men 

det finns elever i skolan som tycker att det är en pina med de muntliga redovisningarna. 

Varför ska då elever behöva framföra en muntlig redovisning? Vad säger 

styrdokumenten i skolan om muntliga redovisningar? Är det något elever måste kunna? 

Vad tycker eleverna själva? Är det en bra kunskap att ha med sig i livet? Vad är en 

muntlig framställning och hur känner sig eleverna när de behöver genomföra en? Hur 

kan skolan hjälpa till för att underlätta? 

Jag har valt att fokusera på eleverna i detta arbete, och se denna problematik från deras 

ögon. Frågorna som har ställt om hur man kan hjälpa talängsliga elever har jag ställt till 

eleverna själva och inte lärarna. Genom att låta elever svara på enkäter har jag tagit reda 

på vilka av dem som känner talängslan. Några av dem som hade svar i enkäten som 

tydde på talängslan intervjuades. Jag har även frågat eleverna i enkäterna om de anser 

att det är en viktig kunskap att ha med sig senare i livet att kunna framföra muntliga 

framställningar.  
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1.1 Talängslan som pedagogiskt problem 
 

I grundskolans läroplan (Skolverket 2010) står det att eleverna genom 

svenskundervisningen i grundskolan ska utveckla färdigheter vad gäller läsning, 

skrivning och tal. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade och vi 

uttrycker känslor och tankar samt förstår hur andra människor tänker och känner. Vi 

behöver ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och fungera i dagens samhälle där 

olika kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Lära sig hålla en muntlig 

redovisning eller lära sig tala inför andra är en viktig egenskap att ha med sig senare i 

livet för att förbereda eleverna att aktivt delta i samhällslivet. Genom att ge eleverna 

rika möjligheter att samtala läsa och skriva ska de få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Börjar man tidigt i skolan 

med att på ett lekfullt och enkelt sätt få eleverna att tala blir detta ett naturligt inslag i 

elevernas vardag. När eleverna blir äldre lär man dem successivt fler och fler strategier 

hur man kan tala inför andra och för att anpassa talet till olika mottagare. 

 

I kursplanen för ämnet Svenska står det att genom undervisningen ska eleverna i år 1-3 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att lyssna och sedan kunna återberätta olika 

samtalssituationer. De ska även kunna hålla muntliga presentationer om vardagsnära 

ämnen och kunna rikta den till olika mottagare. Vid presentationerna ska de kunna 

använda sig av bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen (Skolverket 

2010, 247).  

I mellanstadiet står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

hålla muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola. De ska ges möjlighet att lära sig använda stödord, bilder 

och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 

presentation. De ska även ges möjligheter att lära sig hur gester och kroppsspråk kan 

påverka en presentation (Skolverket 2010: 248). 

När eleverna sedan kommer upp i högstadiet ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga i muntliga presentationer och muntligt berättande för olika 

mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. De ska ges förutsättningar att 

lära sig anpassa sitt språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. De ska även 

få möjlighet att lära sig använda olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att 

planera och genomföra muntliga presentationer (Skolverket 2010:251).  
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De muntliga presentationerna finns med i kursplanen för ämnet svenska så det är något 

eleverna förväntas lära sig i skolan och det är lärarna som ska förmedla dessa 

kompetenser till eleverna. Det centrala innehållet som står här ovan återspeglar sig även 

i kunskapskraven och används därmed som bedömningsunderlag. 

 

 I de nationella proven har muntlig framställning blivit en bedömningsform. Både i år 6, 

9 och i gymnasiet bedöms elever i sin muntliga förmåga. I år 6 består delprov A i de 

nationella proven i svenska av att elever ska prövas i sin muntliga förmåga. Den består 

av två delar, i den ena prövas en förberedd redogörelse och i den andra samtal. I år 9 är 

delprovet uppdelat i 3 delar och eleverna döms utifrån 3 aspekter: att presentera ett 

innehåll, att leda ett samtal samt att delta i en diskussion. Provet har inga speciella dagar 

de ska genomföras på utan det finns en provperiod som ligger under en termin 

(http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-

skolan/arskurs-9/nationellt-prov-i-matematik-i-arskurs-9-1.199248). Palmér (2010) 

uppmärksammar att inte bara skriftlig utan även muntlig förmåga prövas i ett 

övergripande, svenskt provsystem var en nyhet vid genomförandet av Lpo94. Vid 

provets början var deltagandet i det nationella provet frivilligt. Medan provets skriftliga 

delar var tidsbundna utgjorde det muntliga delprovet en så kallad breddningsdel, som 

skulle integreras i den ordinarie undervisningen. De flesta lärare lät sina elever göra den 

skriftliga provdelen, men bara cirka hälften genomförde den muntliga delen. År 2000 

blev det nationella provet i sin helhet, alltså både muntliga och skriftliga delar 

obligatoriskt. År 2007 genomfördes vissa förändringar i provet som resulterade i att 

elevers muntliga presentationer fick större betydelse än tidigare i det sammanlagda 

provbetyget (40% mot tidigare 30% av provbetyget). Sammantaget konstaterar Palmer 

(2010) att betydelsen av den muntliga provdelen i det nationella provet har ökat (s. 

130). 

 

Oavsett skolform finns det därmed å ena sidan kravet på muntliga framställningar som 

gäller alla elever men samtidigt finns det å andra sidan bestämmelser i Lgr11 som säger 

att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov:  

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
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kunskaper”(Lgr 11:8).  

 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11:8)  

 

 

Utifrån detta kan man utgå ifrån att kravet på muntlig framställning gör att eleverna med 

talängslan behöver förhålla sig på något sätt till det och att kravet på individualisering 

gör att lärarna behöver balansera kravet på individualisering och kravet på de muntliga 

framställningarna. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att bidra med förståelse för de talängsliga elevernas upplevelse 

av muntliga framställningar, eftersom forskningen ur elevperspektiv inom detta område 

är begränsat. Vidare ska studien bidra med ett pedagogiskt perspektiv där eleverna 

kommer med förslag på vad lärare kan göra för att underlätta redovisningssituationerna 

för dem. Mer konkret ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 Hur beskriver elever som har svårt för muntliga redovisningar sina erfarenheter 

och upplevelser? 

 Vad anser dessa elever att läraren kan göra för att underlätta? 
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2 Teoretiska perspektiv på talängslan och tidigare 
forskning 

 

2.1 Talängslans belastande aspekter för muntlig redovisning  
 

Forskning har visat att talängslan är vanligast när barnen är omkring 11-15 år 

(Strömquist, 1992; Skiöld 1989). Det kan få konsekvenser om elever i den åldern är 

tvungna till att hålla muntliga framställningar i skolan. Studier av exempelvis 

Strömquist (1992) och Bratt (1992; 1985) visar att eftersom många elever känner en stor 

oro när de är tvungna att genomföra en redovisning blir dessa redovisningar ganska 

ointressanta för resten av klassen att lyssna på och dessutom kan åhörarna känna sig 

skyldiga till att prisa den som har redovisat för att den inte ska känna sig dålig. Oftast 

blir kommentaren från kompisarna enbart att ”det var bra”. Vidare lyfter Strömquist 

(1992) och Bratt (1992; 1985) fram att ofta läggs flera redovisningar i följd samt att 

dessa oftast görs under en och samma lektion. I och med att läraren lägger 

redovisningstillfällena på detta sätt blir effekten att elever som väntar på att få göra sin 

redovisning senare under lektionen sitter och tänker på sin egen redovisning istället för 

att lyssna uppmärksamt på sina klasskamrater. Följden av detta blir att den eleven som 

redovisar känner att hen tappar publiken och tror att det är hen som har gjort en 

undermålig redovisning. Människan har en benägenhet att lägga skulden på sig själv, tro 

att det är hens egna fel och brister som gör att kamraterna inte lyssnar. I själva verket 

kan det vara andra faktorer som spelar in som inte alls har att göra med den 

redovisningen som eleven framme vid tavlan gör. Detta kan ju inte eleven som 

redovisar veta utan tror att det är hens fel och skyndar sig att redovisa färdigt så hen 

kommer bort ifrån blickarnas centrum (Strömquist 1992, 80; Bratt 1992, 180-181, Bratt 

1985, 91).  

 

Skiöld (1989) påpekar att andra känslor som de som är talängsliga kan besväras av när 

de ska redovisa, kan vara oförmågan att finna ord och uttrycka sig begripligt. Det kan 

hända att de blir så blockerade av sina spänningar innan och under en redovisning att 

när redovisningen är slut är de praktiskt taget helt omedvetna om vad de har sagt. De 

kan även blanda ihop orden och ha svårt att hålla en röd tråd och en klar tankegång i 

redovisningen eller talet. I vissa fall kan den egna rösten upplevas som temperaments- 

och tonlös. På grund av detta tror den som redovisar att publiken blir ointresserad och 
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att den som person inte lyckas med att fånga publikens intresse. Det som de flesta 

känner obehag för när de talar inför publik är att de ska uttrycka något opassande och 

som följd behöva uppleva skam (Skiöld 1989:18). 

 

Det finns olika anledningar till varför vissa elever är tysta i klassrummet eller inte gillar 

att tala inför sina klasskompisar. Skiöld (1989) nämner några av dessa, vilka kan vara 

att de är ointresserade av ämnet, inte har några speciella kunskaper eller synpunkter, 

känner sig underlägsna de andra klasskamraterna i klassrummet som verkar säkrare, mer 

mångordiga och mer kunniga i ämnet. Andra förklaringar till att vissa människor inte 

gillar att visa upp sig kan vara att de är blyga eller att de är rädda för att göra bort sig, 

med det menar människor i regel att de är rädda för att bli utskrattade (Skiöld 1989: 21). 

 

I Olssons forskning framgår det att eleverna vet att det förväntas av dem att de ska prata 

när de kommer till skolan, men att det inte alltid är så lätt. Beroende på vilket humör 

man är på och vad det är för ämne som diskuteras är det svårare eller lättare att prata. Är 

det ett ämne som intresserar är det lättare att diskutera och argumentera för sin sak. Det 

samma gäller vid muntlig framställning: är det ett ämne man brinner för är det lättare att 

redovisa och göra redovisningen intressant för åhörarna (Olsson 2010: 104). 

 

Öhman (1994: 14) beskriver att om en människa känner rädsla eller ångest för något, så 

är hennes handlingar inriktade på flykt och undvikande. Flyktimpulsen är ofta så stark 

att den enbart kan behärskas med svårighet eller i värsta fall kan den inte behärskas alls. 

Enligt Aulanko (1985) kan rädslan för att misslyckas vid upprepande tillfällen leda till 

att elever envist undviker alla tillfällen där de på nytt riskerar att sätta sig i samma 

situation och på så sätt inte lyckas komma ur rädslans onda cirkel. Undvikandet kan 

leda till att nästa tillfälle blir ännu svårare och tröskeln som ska övervinnas blir högre 

för varje gång man flyr undan (Aulanko 1985: 21).  

 

Det finns några aspekter som brukar framkalla osäkerhet hos elever eller talare över 

huvud taget. De kan enligt Chaib (1996) och Strömquist (1992) sammanfattas på 

följande sätt: 

 

 Att inte veta vad som förväntas – Den egna förväntan av åhörarnas negativa 

reaktioner. 
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 Bedömning eller värderingsinslag – Överdrivna bilder om vad som komma 

skall. 

 Bristande förberedelser – Om man är oförberedd så ökar känslan av osäkerhet.  

 En egen negativ uppfattning av den egna kommunikationskompetensen – Man 

tror att man är en otillräcklig talare redan innan redovisningen har börjat. 

 Antalet åhörare – Det är oftast lättare att anpassa en redovisning eller tal till fem 

personer än till 25 personer. 

 Åhörarnas status – maktposition och olika kompetens inom olika ämnen: detta 

brukar inverka på de flesta talare både vana och ovana. Rädslan för att göra bort 

sig blir mest akut när man ska framträda inför den publik, som uppfattas som 

den svåraste utav alla, nämligen de egna klasskamraterna, kollegorna eller 

experter inom vissa ämnen (Chaib, 1996: 89-90; Strömquist, 1992:62). 

 

Till de ovan redovisade aspekterna och som redan antytts tidigare kan det även 

tillkomma fysiska och psykiska påverkningar av muntliga redovisningssituationer för 

talängsliga elever: Eleverna kan drabbas av olika reaktioner under ett tal eller ett 

framförande, varav några är fysiologiska. Chaib (1996) och Strömquist (1992) nämner 

till exempel hjärtklappning, rodnad, svettningar, muntorrhet, darrningar, spända muskler 

och i vissa fall minnesluckor. Till en viss del är denna nervositet bra då den leder till en 

aktivitetshöjning och därmed bidrar till att presentationen blir effektivt utförd. I vissa 

fall kan det dock gå så långt att personer inte kan kontrollera sina fysiologiska 

reaktioner vilket kan leda till kräkningar och i vissa fall även svimningar. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten är det de kroppsliga reaktionerna som ligger till grund för 

kommunikationsångesten (Chaib, 1996:86; Strömquist, 1992:70). Därutöver finns det 

även psykiska reaktioner som kan drabba människan i situationer där man känner ångest 

eller rädsla. Där är det den ångestfyllda tanken som utlöser problemen och som i sin tur 

leder till fysiska reaktioner. 

 

Ulrika Axelsson (2011: 13) skriver i sin bok att nervositeten kan komma en stund innan 

presentationen men den brukar ofta minska rejält efter en stund. Det sympatiska 

nervsystemet har sedan urminnes tider haft funktionen att kroppen slår på alla krafter då 

vi misstänker att en fara hotar oss. Adrenalinet utsöndras, hjärtat börjar pumpa fortare 

och blodet går från hjärnan ut till kroppens stora muskler så att man ska få mer kraft att 

antingen stanna och slåss eller fly från faran. Riktigt så mycket fysiska krafter som 
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mobiliseras behövs inte när man ”bara” ska prata inför en grupp och efter en stund avtar 

oftast nervositeten då man inser att det inte råder livsfara. I detta skede tar det 

parasympatiska nervsystemet över och lugnar ner. Då en sådan mobiliseringsattack 

brukar ta ca 5-10 min ställer man sig frågan hur elever hanterar en muntlig redovisning 

som oftast inte tar längre tid än så. De får alltså sällan möjligheten att känna att 

nervositeten avtar. 

 

Utifrån en kognitionsteoretisk utgångspunkt anses det att det är tanken, inte kroppen 

som utlöser ångesten. Med detta menar Chaib (1996) att huvudproblemet ligger i hur 

individen tänker kring, uppfattar och tolkar tillståndet som han eller hon befinner sig i. 

Om personen i fråga inte får hjälp att bearbeta detta, kan vissa människor hamna i så 

kallade ”sociala neuroser” vars främsta symtom är oförmågan att möta och ha kontakt 

med andra människor (Chaib 1996: 86; Strömquist 1992: 70). 

 

 

2.2 Hur kan man underlätta och stödja eleverna med talängslan? 
De ovan nämnda aspekterna som särskilt utmanar de talängsliga eleverna behöver 

hanteras av läraren. Inom olika studier har det hänvisats till olika aspekter som kan 

underlätta den muntliga redovisningen för elever med talängslan. De kända 

utvecklingspsykologerna Zimbardo och Radl lyfter till exempel fram att kamratgruppen 

kan ge eleven det stöd som behövs för att våga ställa sig och tala framför klassen, vilket 

därutöver också har betydelse för elevens identitetsutveckling (Zimbardo & Radl 1996: 

133-136). Därför kan det vara bra som lärare att tänka på att få klassen att känna en 

samhörighet med varandra genom exempelvis samarbetsövningar eller lekar som 

främjar gemenskapen. 

 

Det händer i skolan att elever får redovisa om sådana ämnen som de inte är bekanta med 

eller intresserade av och då kan det bli svårt att lyckas med sitt framförande eftersom 

upplevelsen av lyssnarnas intresse påverkar självförtroendet hos talaren. Om talaren inte 

klarar av att visa sitt eget intresse för det hen redovisar om är det svårt att få 

klasskamraterna att lyssna och bli engagerade i redovisningen (Bratt 1992). Detta får 

konsekvenser om det är läraren som väljer ut vilka ämnen eleverna ska redovisa om och 

eleverna därmed är tvungna att redovisa om något som de eventuellt inte är intresserade 

av och samtidigt är tvungna att tala inför den svåraste publik de kan tänka sig, nämligen 
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sina egna klasskamrater (Skiöld 1989: 21). 

 

Liksom för de flesta människor, är det även viktigt för eleverna att vara väl förberedda 

när de ska redovisa, vilket är särskilt viktigt för de som har känningar av talängslan. 

Aulanko (1985: 17) rekommenderar därför att tänka på följande aspekter:  

 

 Att personen vet vart den vill komma med redovisningen eller talet – Att den har 

en målsättning och att ämnet är avgränsat och inte för stort och brett så att den 

som redovisar, men även lyssnare, får ett grepp om ämnet.  

 Att redovisningen är väl strukturerad. 

 Att redovisaren är inspirerad av ämnet – eftersom eleverna i skolan i vissa lägen 

inte får välja ämnet själva utan de blir tilldelade ett ämne utav läraren ställer 

speciellt höga krav på läraren att skapa denna motivation hos eleven. 

 Att förbereda sig i tid för att känna sig trygg och säker - om talaren börjar 

förbereda sig dagen innan en redovisning, kan den sista kvällen och natten före 

framträdandet bli stressig och nervös. Hela tiden finns det en malande känsla av 

att hen inte är tillräckligt förberedd. Den känslan kan störa nattsömnen vilket får 

konsekvenser i form av trötthet och nervositet den dagen personen ska redovisa 

så att det blir svårt att göra sitt bästa. Särskilt viktigt är det att talaren börjar 

förbereda sig innan negativa tankar på att man ska misslyckas på redovisningen 

eller i talet tar överhand. På detta sätt har talaren mer kontroll över sin uppgift 

och lättare för att strukturera och lägga upp en bra redovisning (se Aulanko 

1985: 27). Även med den aspekten kan lärarna i skolan hjälpa elever med 

talängslan: att lägga upp en bra redovisningsstrategi som passar just den 

elevgruppen. 

 

Bratt (1985: 78) ser i grunden kritiskt på att tvinga elever till muntliga redovisningar. 

Han rekommenderar att lärarna använder sig av den så kallade ”redovisningstrappan” 

som är en praktisk modell som syftar på att läraren handleder eleverna med hjälp av 

olika övningar. Eleverna får därmed successivt möjligheter att vänja sig med muntliga 

framställningar och kan, allt eftersom, gå vidare i utvecklingstrappan, öka sin kunnighet 

och självförtroende: Första steget är parallelgruppsmodellen, där läraren bildar 

smågrupper med eleverna. Eleverna bearbetar var för sig samma uppgifter. I detta steg 

läggs inget individuellt ansvar på eleven utan redovisningen sker i samtal där eleverna 
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diskutera problem och lösningar för varandra. Nästa steg är tvärgruppsmodellen. Efter 

gemensamt arbete splittras gruppen och redovisningen sker i tvärgrupper. Det innebär 

att varje enskild elev får ta eget ansvar gällande förberedelsen inför andra grupper. 

Under nästa steg, Solfjädersmodellen, arbetar de olika grupperna med olika uppgifter 

och grupparbetet redovisas enskilt inför andra grupper. Det enskilda ansvaret ökar på 

grund av att eleven ska redovisa gruppens arbete. Det femte steget i trappan är 

samtalsledning, en fråga- lyssna- modell, där eleverna lär sig att i grupp både leda och 

delta i samtal. Sista steget är soloredovisning, med en redovisning som sker enskilt inför 

helklass. Att känna trygghet i klassen är avgörande för den enskilda eleven samt att vara 

väl förberedd inför framträdandet. Både samtalsledning och soloframträdanden ställer 

stora krav på eleven att prestera något bra. Bratt lyfter dessutom också fram att man 

måste arbeta kontinuerligt i alla stadier, från lågstadiet till gymnasiet, med de olika 

momenten. 

 

En annan modell för att bearbeta den oro många elever känner inför muntliga 

framträdanden utvecklades av Palmér (2010). Modellen kan grovt sägas omfatta 

övergripande stöttning via arbete med klassrumsklimat till mer konkreta tips på hur man 

som lärare kan organisera undervisningen. Konkret går Palmérs (2010) modell ut på 

följande rekommendationer till lärarna: 

 

 Skapa ett tryggt klassrum, där negativa kommentarer inte förekommer. Om detta 

ändå sker - markera tydligt. 

 Se till att alla elever vid ett tidigt stadium i undervisningen yttrar sig. Vad som 

sägs är mindre viktigt än att något sägs! Annars finns risken att de elever som är 

tystnadsbenägna kommer in i en oönskad roll och aldrig tar sig ur denna. 

 Gör eleverna medvetna om den stora betydelse som publiken har i en talsituation 

och om vikten av att också som publik ta ansvar för ett förberätt tal. 

 Tala med eleverna om att nervositet inför framträdanden är något naturligt, något 

som man måste lära sig hantera, t.ex. genom djupandning och att mentalt peppa 

sig själv. 

 Vänj eleverna gradvis vid att exponeras för andras blickar t.ex. via lekfulla 

övningar som par intervjuer, gissningslekar, korta sak- och personbeskrivningar, 

”På minuten” och rollspel. 

 Gå från lättare till svårare uppgifter i förberett tal. Låt eleven först framträda i 
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smågrupper, därefter parvis och till sist enskilt. 

 Slösa med positiv respons till de elever som framträder. Se också till att ge 

specifikt beröm, d.v.s. att peka på konkreta framgångar med elevens tal. Sådant 

beröm har eleven större möjlighet att tro på och ta fasta på inför framtiden än det 

allmänna berömmet.  

 Använd lärarstödd redovisning vid behov, men var noga med att inte ta över den 

talängsliga elevens framträdande. 

 Ge en talängslig elev tillfälle att träna på sitt framträdande inför dig (och kanske 

någon kamrat) innan det är dags att framträda inför klassen. 

 Ge eleverna möjlighet att öka sin medvetenhet om talandet genom att de får 

studera utomstående presentationer. När skolan har bjudit in en föredragshållare 

kan dennas presentation analyseras, kanske efter i förväg givna frågor, och 

diskuteras i efterhand. Vilket budskap förmedlade talaren? Hur var 

presentationen disponerad? Vilka hjälpmedel användes och hur fungerade dessa? 

Man kan även analysera talare på film och i tv. 

 Gör klassrummet mer dialogiskt genom kamratrespons. Kamraternas synpunkter 

är välkomna för den elev som gjort en presentation och påtagligt får uppleva att 

en publik har tagit emot presentationen. Men allra nyttigast är kanske 

kamratrespons för responsgivarna. Genom att analysera kamraternas tal 

utvecklar de sin metakunskap om talandet. Som lärare kan välja att välja bort 

kamratrespons av omsorg för sina elever på grund av att klassrumsklimatet inte 

är tillräckligt tryggt, att enskilda individer kan ta skada av okänsliga kamraters 

uttalanden, eller att eleverna inte är mogna för den språkliga analys som 

kamratrespons kräver. Erfarenheten visar dock att kamratrespons fungerar, men 

att den kräver fast lärarledning, successiv inskolning av eleverna och långskitigt 

arbete (Palmér, 2010:95). 

 

Palmér menar att det finns en komplicerad kommunikationssituation i skolan idag när 

de gäller de förberedda talen. Eleverna presenterar och informerar ytterst för att få betyg 

i de aktuella ämnena, för att få ett kvitto på att de genomfört sin utbildning. För detta 

syfte är det läraren snarare än kamraterna som är den främsta mottagaren för elevens 

kommunikation, eftersom det är läraren som bedömer och sätter betyg. Palmér menar 

dessutom att lärare bör akta sig för att glömma bort kommunikationens ursprungliga 

funktion. Om enbart läraren ses som mottagare för elevernas kommunikation missar 



  
 

15 

eleverna den nyttiga erfarenheten att leva sig in i andra mottagare. Om inte den aktuella 

presentationen under utförandet tas emot av publiken och möter reaktioner, finns risken 

att undervisningen uppfattas som mekanisk och meningslös (2010:84). Läraren bör 

förklara för eleverna i vilket syfte de utför redovisningen, vilket kan t.ex. vara en 

kollektiv redovisning, där eleverna jobbar med ett gemensamt ämne. Läraren borde då 

bryta ner ämnet i mindre delar och varje elev får en del att ta reda på fakta om och 

presentera detta för sina klasskamrater. De olika redovisningarna ska tillsammans utgöra 

en föreläsning om t.ex. Strindbergs liv och författarskap (Palmér, 2010:88). 

 

Olssons avhandling (2010) fokuserar på hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan 

skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning med avseende 

på talprocessen, förberedelserna, framträdandet och även arbetet med responsen efter en 

muntlig framställning. Hon lyfter fram att många elever anser sig vara självlärda då det 

inte finns någon som har berättat för dem hur en redovisning ska lägga upp utan efter 

egna erfarenheter och många redovisningar har de själva kommit på strategier som 

fungerar någorlunda för att det ska bli ett bra muntligt framträdande. Många lärare 

uppfattar eleverna kunnigare än vad de verkar uppfatta sig själva. Detta kan bero på att 

de flesta eleverna ofta handlar rutinmässigt inför en muntlig framställning – troligen 

tack vare den vanan de fått genom erfarenhet av liknande kommunikativa situationer. 

Även om de kan uttrycka ett misslyckande efter en muntlig framställning och upplever 

det som de inte når fram till lyssnarna verkar de ändå inte kunna formulera mer 

avancerade strategifrågor till läraren om mottagaranpassning och läraren uppfattar inte 

heller de mer underförstådda frågorna om mottagaranpassning. Eleverna i hennes 

avhandling säger att de tycker att för mycket tid läggs på det skriftliga arbetet och att det 

muntliga framträdandet kommer lite i skymundan, både de och läraren kommer i 

tidsnöd så det får bli som det blir. Hon menar även att eleverna skulle behöva mer tid 

och undervisning i hur man sammanställer en bra muntlig framställning då det inte alltid 

fungerar att ta det skrivna språket och direkt använda det i den muntliga framställningen 

utan texten behöver omformuleras så det blir lättare att berätta och mer intressant att 

lyssna på (Olsson 2010: 112-114). Det finns därutöver en kontrast mellan elevernas 

önskemål och lärarens uppfattning om praktiken kring muntlig framställning. Eleverna 

uttrycker i intervjuerna i Olssons avhandling att de saknar kunskaper om muntlig 

framställning trots att de har vanan och läraren uppfattar att de har kunskap tack vare 

vanan (Olsson 2010: 120) 
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3 Studiens metodologiska ramverk  
Eftersom denna studie är av explorativ karaktär så har jag valt en kvalitativ ansats med 

två olika metoder: en enkät med öppna svar och semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativa ansatser beskrivs av Bryman (2002:249) som en forskningsstrategi som 

tillåter forskaren att undersöka ett ämne på djupet istället för på bredden. Den 

kvalitativa forskningsstrategin beskrivs som vanligtvis lägga vikt vid ord och inte 

kvantifiering, såväl under insamlingen av data som under analysen. 

 

Den kvalitativa studien är den djupgående studien av ett relativt begränsat område, 

tendensen till småskalig forskning och alstrandet av täta beskrivningar innebär att 

kvalitativ forskning ägnar sig särskilt bra när det handlar om ett forskningsinteresse som 

behöver hantera komplexa sociala situationer och det sociala livets subtiliteter. Vid 

kvalitativ forskning baserar sig forskningsfynden på representationer från 

respondenternas livsvärld. Risken för ”skrivbordsteorier” eller att greppa teorierna ur 

luften är små. Eftersom kvalitativ analys bygger på forskarens tolkningsskicklighet 

tillåter den ofta mer än en giltig förklaring. Istället för att förutsätta att det – åtminstone 

i teorin – måste finnas en korrekt förklaring, accepterar den att olika forskare kan 

komma fram till olika slutsatser, trots att de i stort sett använde samma metoder. I den 

mån den sociala tillvaron ger plats åt osäkerhet, bör beskrivningen för denna tillvaro 

kunna tolerera tvetydligheter och motsägelser, och kvalitativ forskning har bättre 

förutsättningar att hantera detta än kvantitativ forskning. Detta återspeglar dock inte en 

svag analys utan är snarare en återspegling av den komplexa sociala verklighet som 

undersöks. 

 

En konsekvens av den kvalitativa forskningens tendens att bygga på detaljerade 

djupstudier av ett litet antal respondenter är att det blir svårare att fastställa i vilken 

utsträckning forskningsfynden går att generalisera till andra liknande fall. Datorprogram 

kan hjälpa till att hantera data och de kan till och med hjälpa till med analysen, men inte 

på långa vägar i samma utsträckning som när det gäller kvantitativ data. En nyckelfaktor 

i detta sammanhang är att kvalitativa data vanligtvis är ostrukturerade när de samlas in i 

sitt ”råa” tillstånd och behöver kodas innan de går att analysera. Kvalitativ forskning 

erkänner mer oförbehållsamt än kvantitativ forskning att forskarens egen identitet, 

bakgrund och egna övertygelser spelar roll i frambringandet och analysen (Denscombe, 

2016: 417-418).   
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I enkäten användes öppna frågor. Fördelarna med dem är enligt Bryman (2002) att 

respondenten kan svara med sina egna ord och därmed lämnas utrymme för oförutsedda 

svar eller reaktioner – svar som forskaren kanske inte hade kunnat föreställa sig vid 

utformningen av frågorna och som därmed bidrar till det explorativa förhållningssättet. 

Bryman skriver även att en av fördelarna är att frågorna inte leder respondenternas 

tankar i någon viss riktning, och därigenom blir respondenterans kunskap inom ett ämne 

tydlig, samt att man även kan få information om hur viktiga olika frågor är för 

respondenten. Genom att använda öppna frågor i enkäten fick jag fram de elever som 

kände av talängslan och samtidigt genererades på så vis användbar empiri till studien. 

Jag fick reda på vilka elever som kunde uttala sig om studiens ämne och vilka som 

tyckte det var viktig att förmedla detta till mig. Nackdelarna med denna metod är att 

svaren måste kodas vilket är mer tidskrävande, samtidigt kräver öppna frågor även mer 

av respondenterna: i denna studies enkäter måste respondenterna skriva mer och detta 

menar Bryman (2002) kan avskräcka respondenterna från att delta och öka bortfallet. 

Med avseende på denna studie har det dock visat sig att eleverna med talängslan ville 

förmedla detta för någon som var intresserad av deras erfarenheter och upplevelser. 

 

De semi-strukturerade intervjuerna handlar i regel om en forskningsstrategi där 

intervjuaren har en uppsättning utvalda frågor som generellt kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där frågornas ordningsföljd kan variera och anpassas. Frågorna 

brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet i strukturerade 

intervjuer för att stimulera respondenternas berättelser. Intervjuaren har också ett visst 

utrymme för att ställa ytterligare frågor för att följa upp och fördjupa förklaringar och 

berättelser kring det som uppfattas vara viktiga aspekter. 

 

3.1 Urval och genomförande 

Jag har valt att göra min undersökning på en relativt liten F-9 skola i en mindre by på 

landet i södra Sverige i 4 klasser. Skolan som undersökningen skedde på valdes ut 

slumpmässigt.  

 

Angående enkäterna så fanns det två klasser av varje årskurs på den skola studien 

utfördes på. Jag gjorde inget aktivt val av vilka klasser enkäterna skulle lämna ut i utan 

blev tilldelad en årskurs 6, en årskurs 7, en årskurs 8 och en årskurs 9 av rektorn på 
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skolan. Jag bad dock rektorn om att få dela ut enkäterna i just en 6, 7, 8 och 9. Detta 

urval motiveras med Skiölds (1989) hänvisning till att eleverna i den åldern är som mest 

osäkra, ömtåliga och blyga för att exponera sig själv inför andra. Sammanlagt lämnades 

80 enkäter ut till eleverna. Fördelningen mellan årskurserna var relativt lika. Det var ca 

20 elever i varje klass. 78 elever genomförde enkäten. Det var alltså 2 elever som avstod 

från att svara. Jag ville att eleverna skulle vara anonyma i arbetet. Detta genomfördes 

genom att endast ange elev år 8, elev år 9 o.s.v. när empirin som samlats in genom 

enkäter och intervjuer redovisades i denna studie.  För att veta vilka elever som svarat 

på enkäterna blev de ombedda att bad skriva sina initialer och klassen på enkäten. När 

eleverna fick sina enkäter var jag med och informerade och presenterade mig själv och 

berättade att jag gjorde mitt examensarbete. Jag förklarade syftet med arbetet och 

berättade även lite kort om att jag själv har känt mig väldigt nervös inför att redovisa i 

skolan som elev. Att berätta om mig själv visade sig vara bra då eleverna vågade skriva 

ner sina egna uppfattningar och upplevelser och även att eleverna på så vis förstod vad 

det var jag var ute efter i undersökningen. Eleverna fick veta att det var frivilligt att 

svara på enkäten och att de skulle svara så utförligt så möjligt på frågorna och att de 

helst skulle undvika ja och nej svar. Sedan fick eleverna god tid på sig att skriva sina 

svar på enkäterna. Det fanns två syften med enkäten: första syftet var att genom mina 

öppna frågor samla empiri till min forskning och för det andra att hitta de elever som 

kände en större oro än bara lite nervositet och pirr i magen inför en redovisning.  

 

Angående intervjuerna så lämnades ett brev ut till elevernas föräldrarna där jag frågade 

om det var ok att deras barn intervjuades av mig. Det var någon förälder som skrev att 

de inte ville det, men de skrev även att det var på grund av att eleven inte ville bli 

intervjuad. När enkäterna som eleverna hade svarat på lämnades tillbaka, tittade jag 

igenom dem och valde ut de elever som kände ängslan och nervositet inför en 

redovisning. Det var 32 elever som jag tyckte visade oro och ängslan över att redovisa. 

Jag intervjuade inte alla 32 elever som hade svarat ja på frågan om de kände ängslan när 

de redovisade, utan läste igenom elevernas svar och plockade ut de 3-4 elever från varje 

klass som verkade vara mest nervösa inför att redovisa inför klassen. Urvalet av elever 

till intervjuerna baserades på att det fanns de elever som svarat att de kände sig lite 

nervösa innan och precis i början på redovisningen men att det brukade gå över ganska 

fort. Dessa valdes bort. De 32 elever som kände nervositet flera dagar innan och kände 

starka reaktioner innan och under redovisningen som t.ex. svettningar, rodnad, 
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skakningar, hjärtklappning, yrsel, motvilja mot att gå till skolan, svårt att komma ihåg 

vad som skulle sägas, m.m. De var intressanta för i deras svar i enkäten tyckte jag mig 

kunna urskilja inte bara vanlig nervositet utan även rädsla och ängsla över 

redovisningstillfällena. Här gjordes ett medvetet urval av elever som kunde hjälpa mig i 

min undersökning. Denscombe (2016, 74f.) kallar denna form av urval för ”subjektivt 

urval”. Den fungerar utifrån principen att jag som forskare kan få relevant information 

genom att inrikta mig på ett relativt litet antal personer som avsiktligt valts ut för att de 

bedöms kunna bidra bäst med relevanta insikter och värdefulla data om ämnet utifrån de 

teoretiska antagandena (jämfört med t.ex. ett slumpmässigt urval som väljs för 

statistiska undersökningar) (Denscombe, 2016: 74-75).   

 

 

Intervjuerna skedde i biblioteket på skolan. Det var en lugn plats att sitta på och 

eleverna kände sig trygga. Eftersom biblioteket var stängt för övriga elever visste de att 

ingen annan hörde vad de sa. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter att göra beroende 

på hur mycket eleverna kände att de hade att berätta. Jag frågade eleverna om det var ok 

att samtalet spelades in, vilket ingen hade något emot. Jag märkte dock, speciellt i 

början på intervjuerna, att de var lite försiktiga, men när samtalet väl flöt på var det 

ingen som tänkte på inspelningen längre. Bryman (2002:310) tar upp att precis som med 

alla faktorer som är aktuella vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig 

undersökning finns det en kostnad, genom att använda sig av bandspelaren för att spela 

in intervjun kan detta bringa intervjupersonen ur fattningen, få dem oroande eller 

medvetna att det de säger kommer finnas kvar. Jag förklarade även för eleverna att det 

bara var jag som skulle lyssna på bandet och att inspelningen av intervjun var för att jag 

inte skulle missa något viktigt.  

Jag var orolig för att de inte skulle våga prata med mig ensam eftersom de inte hade 

träffat mig innan och jag inte hunnit bygga upp någon relation till eleverna i fråga. 

Därför ansåg jag att det skulle vara lättare för eleverna att våga prata med mig om de 

fick intervjuas i par. När jag tog ut mina kandidater till intervjuerna och pratade med 

dem bekräftades mina antaganden om att de flesta eleverna inte ville bli intervjuade 

enskilt. Vissa elever var dock lite modigare än andra och gick med på att bli intervjuade 

enskilt. Jag visste att det fanns en risk med att intervjua eleverna i par. De skulle kunna 

påverka varandra, men min bedömning var att eleverna svarade som de själva ville och 

de brydde sig inte om vad kompisen sa.  
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Det blev sammanlagt 15 elever som intervjuades, uppdelade på 9 intervjutillfällen: tre 

intervjuer där eleverna intervjuades enskilt och sex parintervjuer.  Eftersom jag använde 

mig av semistrukturerade intervjuer användes en intervjuguide (se bilaga C) som stöd.  

 

 

3.2 Forskningsetiska principer 
När jag har arbetat med mitt självständiga arbete har jag hållit mig till de fyra 

huvudreglerna inom forskningsetiska principerna inom humanistisk, 

samhällsvetenskaplig forskning enligt följande: 

 

Informationskravet – Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte (Bryman 2002: 440). Detta gjordes då jag informerade 

rektorn, lärarna, eleverna och föräldrar till eleverna om syftet med arbetet. Jag berättade 

om mina frågeställningar och att empirin som samlades in endast skulle läsas och 

granskas utav mig. 

 

Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, de bestämmer om de vill medverka och hur länge. Även ett samtycke från 

de medverkande krävs och är de medverkade under 15 år krävs även föräldrars 

samtycke (Bryman 2002: 440). Eleverna erbjöds att delta i en forskningsundersökning 

där de själva fick bestämma om de ville delta eller ej. Lappar skickades hem till 

föräldrarna där jag frågade om de tillät att deras barn vara med i mitt examensarbete. 

 

Konfidentialitets kravet – Uppgifter om alla personer i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

ej kan ta del av dem (Bryman 2002: 440). För att skydda elevernas integritet 

behandlades både svaren från enkäterna och svaren från intervjuerna konfidentiellt. Med 

detta menar jag att empirin till examensarbetet inte hamnar hos obehöriga samt att det 

inte går att utläsa i texten vem det är som svarat på varken enkäter eller medverkat i 

intervjuerna. Det som står i studien är endast vilken årskurs eleverna går i t.ex. elev år 8 

o.s.v. namnet på skolan har ej heller nämnts i arbetet. Då arbetet är färdigt och avslutat 

kommer materialet att förstöras.  
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Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Bryman 2002: 440). Empirin som samlats in kommer endast 

användas som material i uppsatsen. 

 

 

3.3 Barn i forskning 
När man forskar med barn är det många likheter med att forska med vuxna. Dock finns 

det vissa skillnader som ska behandlas i detta kapitel: 

 

En sak som skiljer sig exempelvis är att även föräldrarna till barnet måste lämna sitt 

medgivande till att barnet deltar i studien. Men enligt Tinson (2009) är det även 

lämpligt att fråga barnet om de vill medverka i studien då även barn anses vara 

kompetenta nog att besluta om vad som görs mot dem och har rätt att bestämma om de 

av egen vilja vill delta i studien. Eftersom de elever som medverkade i denna studie var 

mellan 12-15 år ansåg jag att de var kompetenta nog att själv avgöra om de ville 

medverka i studien eller ej, men eftersom de allra flesta elever var under 15 år skickades 

också ett brev hem med eleverna som de skulle ge till sina föräldrar. Föräldrarna kunde i 

brevet kryssa i ett ja eller ett nej om om deras barn fick intervjuas deras eller ej. De 

skulle även skriva under lappen som de sedan skulle skickas tillbaka så jag visste att 

föräldrarna fått ta del av den. Tinson (2009) uppmärksammar även barns sårbarhet och 

behov av beskydd, vilket t.ex. gäller särskilt när det kommer till att barn involveras i 

forskning med t.ex., inlärningssvårigheter, när barn inte är medvetna om vad som kan 

bli avslöjat, eller med hänsyn till makt när barn har förväntningar på sig att anpassa sig 

till en vuxen- barn relation. Det är här Tinson menar att barnets förmyndare ska gå in 

och skydda barnen från att bli negativt påverkade varför det behövs deras medgivande. 

När man forskar med barn är det även viktig att de som lämnar sitt medgivande till 

forskningen är medvetna om, -Vad forskaren samlar data till, -Vilken institution 

forskaren är kopplad till och – Vem kommer ha tillgång till data som samlas in. Detta 

berättades i brevet till föräldrarna som jag skickade hem till dem med eleverna (se 

bilaga 2). Det är även viktigt att komma ihåg när man forskar är att ett medgivande inte 

varar för evigt. Ett barn eller deras förmyndare har rätt att när som helst dra tillbaka sitt 

medgivande och avbryta sin och barnets medverkan i studien med omedelbar verkan 

och som forskare måste man acceptera det. Barn kan ibland ha svårt att avbryta sin 

medverkan även om de kanske egentligen skulle vilja. Då kan man påpeka för barnet att 

det är frivilligt och t.ex. säga att alla som vill medverka i studien infinner sig i ett visst 
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rum vid ett visst klockslag. På så sätt kan barnet avstå att medverka bara genom att inte 

dyka upp. Eleverna i denna studie fick först en enkät tilldelat sig, innan jag delade ut 

den berättade jag för dem att det var frivilligt att svara på enkäten. Längst ner på 

enkäten var det en ruta som frågade eleverna om de var villiga att medverka i en 

intervju med mig. På detta sätt behövde inte eleverna neka mig en intervju direkt som 

person utan de gjorde det med ett kryss på ett papper. 

Självklart är det även viktigt och lämpligt att man som forskare berättar för de 

respondenter som ska medverka i studien om vad studien har för syfte. Det är även 

viktigt att berätta lite om sig själv och sin bakgrund. Detta för att respondenterna ska 

känna en samhörighet med forskaren (Tinson, 2009:32). Detta gjorde jag när jag var ute 

i klasserna och lämnade ut enkäterna till eleverna. Jag berättade vem jag var och var jag 

kom från och berättade om syftet med min studie.  

Som forskare måste man precis som när man forskar med vuxna vara medveten om att 

det finns etiska principer som att barnen ska vara anonyma och att personuppgifter ska 

var konfidentiella. Man ska även tänka på att vara lyhörd för kulturella skillnader som 

kan uppkomma och ha en medvetenhet om hur forskningen kan påverka respondenterna 

i fråga (Tinson, 2009:16).   

 

När man forskar med barn behöver man vara lite extra lyhörd och uppmärksam när det 

kommer till om barnet upplever obehag. Indikatorer man kan titta efter är att barnet: 

 Undviker ögonkontakt 

 Är rastlös, svårt att sitta still. 

 Visar en önskan om att få flytta sig bort. 

 Har defensivt korsade ben 

 Döljer sina händer 

 Knyter eller spänner sina händer (Tinson, 2009:22) 

Under intervjuerna ansträngde jag mig för att vara lyhörd mot eleverna. Jag kände inte 

att det var någon som ville fly bort från situationen och inte heller att det verkade som 

om eleverna tyckte det var jobbigt att svara på mina frågor. 

Tinson (2009:50) skriver att barn är mer framåt och pratglada om de kan välja att ta med 

en vän som får vara med under intervjun. Hon menar att detta gör att intervjusituationen 

blir mindre belastad av maktpositionen vuxen-barn. Det blir en säkrare miljö för barnen 

där de känner sig mer tillfreds med att dela med sig av sina kunskaper/erfarenheter. När 

intervjuerna skulle genomföras erbjöd jag eleverna att göra detta i par då jag hade en 
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misstanke om att de kanske inte skulle känna sig helt tillfreds med att bli intervjuade av 

mig ensam. Detta visade sig stämma, 12 av de 15 eleverna valde att intervjuas i par. 

 

 

3.4 Analysmetod  

När enkäterna skulle analyseras gicks de igenom fråga för fråga. Jag tog varje fråga och 

läste av elevsvaren, detta för att få en överblick i empirin som samlats in via enkäterna. 

När elevsvaren bearbetades var det några elevers enkäter som var mer intressanta än 

andra. Eftersom studien handlar om talängslan ville jag intervjua elever som kände av 

denna och de eleverna hittades med hjälp av enkäterna. Jag valde att plocka ut ca 3-4 

elever i varje klass som hade mer utförliga svar i sina enkäter om oro och ängslan inför 

en redovisning än merparten av de andra eleverna. Det var 32 elever totalt som visade 

antydan till talängslan men på grund av examensarbetets tidsram fanns det inte 

möjlighet att intervjua alla 32 elever. 

 

Intervjuerna dokumenterades genom att spela in dem. Precis som Bryman (2002:310) 

skriver behöver intervjuaren vara uppmärksam på det som sägs för att hen ska kunna 

följa upp intressanta synpunkter, sondera där det behövs och påvisa inkonsekvenser i 

det som intervjupersonen säger. Då är det bäst om man inte blir distraherad av behovet 

att föra anteckningar om det som sägs.  Intervjuerna lyssnade jag sedan på och 

transkriberade dem så de skulle bli lättare att analysera. Intervjuerna transkriberades så 

snart jag hade möjlighet efter genomförandet, detta för att som Bryman (2002:311) 

skriver att man ska inte vänta med analysen av kvalitativ data tills dess att alla 

intervjuera är genomförda. Det finns goda skäl till att låta analysen bli en kontinuerlig 

aktivetet, forskaren blir mer medveten om olika teman som dyker upp i intervjuerna. Jag 

valde att transkribera intervjuerna på så sätt att jag lyssnade många gånger på 

intervjuerna på bandspelaren och därefter tog jag ut citat som eleverna sa, och satte dem 

sedan under intervjufrågorna. Denscombe (2016:385) skriver att mängden rådata som 

måste transkriberas beror på hur datan ska användas. Om innehållet i en intervju 

används för den faktiska informationen som den innehåller, kan forskaren vara ganska 

selektiv; det kanske räcker med att transkribera små extrakt som går att använda som 

citat för att illustrera särskilda poänger när resultaten ska redovisas. Jag har sedan 

lyssnat på och läst intervjuerna upprepade gånger för att bli förtrogen med det 

insamlade materialet. När transkriberingen var klar och jag läst dem och lyssnat på 
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intervjuerna åtskilliga gånger framkom det områden och svar som många elever nämnde 

och som bedömdes vara orsaker till varför vissa elever kände ängslan och oro när de 

redovisade och det var dessa saker som eleverna ansåg att läraren kunde hjälpa dem 

med. Elevsvaren delades upp efter studiens två frågeställningar. Jag gick sedan igenom 

enkätsvaren och kunde placera in de frågor som ställts där under de två 

frågställningsfrågorna. De olika ämnena som visade sig i elevsvaren skapade sedan 

kategorier där jag placerade in citaten, som därefter relaterades till tidigare forskning 

och teori. 
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4 Resultat och analys   
Första delen i resultaten innehåller hur eleverna beskriver sin situation när det kommer 

till muntliga framställningar. De kategorierna som har trätt fram under analysen är:   

 Fysiska aspekterna 

 Kamraterna och lärarens påverkan  

 Lärarnas planering av undervisningen 

Den andra delen innehåller vad eleverna anser att läraren kan göra för att underlätta för 

dem vid redovisningstillfällena när det kommer till:  

 Lärarnas planering av undervisningen 

 Olika redovisningsmetoder 

 Mer kunskap om muntlig framställning 

 Kamratrespons och klassrumsklimat 

 

4.1 Eleverna beskriver sin talängslan 
Detta kapitel är knutet till den första frågeställningen och handlar om hur elever med 

talängslan beskriver att de upplever och erfar de muntliga redovisningarna i skolan. 

Detta kapitel möjliggör därmed att identifiera särskilda områden som från ett 

elevperspektiv upplevs som utmanande.  

 
4.1.1 Fysiska aspekter 

De 32 eleverna som beskrivit i sina enkäter att de kände oro och ängslan för 

redovisningstillfällena var de som var intressanta för studien. De beskrev allihop både i 

sina enkätsvar och i intervjuerna att deras kropp reagerade på olika sätt. Detta upplevdes 

som jobbigt och pinsamt och det gjorde att redovisningen blev ännu svårare att 

genomföra tyckte många av eleverna. Eleverna beskrev att de rodnade, svettades, 

skakade, blev svaga i knäna o.s.v. En elev skrev exempelvis såhär: 

 

-” Jag börjar skaka, prata snabbt, svettas och stamma”(elev år 7). 

De fysiologiska reaktionerna som eleverna beskriver i studien ligger i linje med vad 

Chaib (1996) och Strömquist (1992) beskriver i sin forskning. Svettningar, rodnad, 

hjärtklappning darrningar, muntorrhet, spända muskler och minnesluckor är olika 

symtom på de kroppsliga obehag som elever har berättat att de känner av i min studie. 

Dessa kroppsliga obehag är utgångspunkten för den fysiologiska teoretiska 
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utgångspunkten. Till en viss del kan nervositet vara bra för en aktivitetshöjning för detta 

kan göra så att presentationen blir mer effektivt utförd menar författarna. I vissa fall kan 

det dock gå så långt att personer inte kan kontrollera sina fysiologiska reaktioner och det 

kan leda till kräkningar och i vissa fall svimningar (Chaib 1996:86; Strömquist: 

1992:70). När jag frågade eleverna under intervjuerna om de trodde att deras nervositet 

kunde vara bra på något sätt för redovisningen, var det ingen av eleverna som trodde 

detta. De ansåg bara att den var jobbig och gjorde att allt blev fel. Det kan bero på att de 

har så starka fysiologiska reaktioner att det är svårt att behärska dem precis som Chaib 

och Strömkvist beskriver, dock har ingen av informanterna i min forskning beskrivit sig 

ha så stora bekymmer att de lider av kräkningar och svimningar.  

 

När jag frågade eleverna hur de känner dagarna innan de ska redovisa svarade en elev 

såhär: 

”- Jag blir jättenervös och vill inte gå till skolan.”(elev år 8). 

Eleven uppmärksammar här att den upplever en mycket stark känsla av nervositet vilket 

leder till ett undvikande beteende. I det här fallet att eleven känner att den helst inte vill 

gå till skolan. I den redovisade teorin lyfte till exempel Chaib (1996) fram att individens 

tankar, uppfattningar och tolkningar av dennes tillstånd kan ge upphov till ett beteende 

som citatet ovan visar. Även Öhman (1994: 14) berättar om undvikande beteende när en 

människa har rädsla eller ångest för något, är den människans handlingar inriktade på 

flykt och undvikande. Flyktimpulsen är ofta så stark att den enbart kan behärskas med 

svårighet eller i värsta fall kan den inte behärskas alls. Enligt Aulanko (1985) kan 

rädslan för att misslyckas vid upprepande tillfällen leda till att elever envist undviker 

alla tillfällen där de på nytt riskerar att sätta sig i samma situation och på så sätt inte kan 

komma ur rädslans onda cirkel. Undvikandet kan leda till att nästa tillfälle blir ännu 

svårare och tröskeln de ska övervinna blir högre för varje gång de flyr undan (Aulanko 

1985: 21). 

 

Det finns även ca 13 elever som beskrivit att de, för att de är nervösa, lätt glömmer bort 

redovisningen när de redovisar fast de innan redovisningen har tränat och vet vad de ska 

säga: 

-”Mina händer brukar skaka, jag svettas och blir röd. Jag brukar tappa bort mig 

lätt fast jag egentligen kan det utantill (elev år 9).  
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Någon har även beskrivit att när de är färdiga kommer de inte ihåg något från 

redovisningstillfället.  

 

-”Jag får hjärtklappningar och glömmer en del av redovisningen, ibland kommer 

jag inte ihåg vad jag sagt när jag är klar”(elev år 9). 

Skiöld (1989) tar upp de ovan beskrivna aspekter och menar att elever med talängslan 

kan känna oförmågan att finna ord och uttrycka sig begripligt. Det kan hända att de blir 

så blockerad av sina spänningar innan och under en redovisning att de efter 

redovisningens slut, är i princip helt omedvetna om vad de har sagt. Därutöver kan de 

även blanda ihop orden och ha svårt att hålla en röd tråd samt en klar tankegång i 

redovisningen (Skiöld 1989:18).  

 

4.1.2 Kamraternas och lärarens påverkan. 

När jag gick igenom empirin som framkom vid enkäterna och intervjuerna med eleverna 

har jag uppmärksammat att 20 av de 32 talängsliga eleverna hade nämnt 

klasskamraterna som en bidragande faktor till att det var påfrestande att redovisa. Här är 

några citat från enkäter och intervjuer angående den aspekten: 

 

-” Om någon skrattar och viskar känns det jobbigt att redovisa” (elev år 7). 

 

-”Det är jobbigt att redovisa ibland för vissa kommer efteråt och kommenterar 

   vad man sagt eller gjort för fel och stönar och suckar under   

redovisningen”(elev år 9). 

 

Citaten ovan visar på två aspekter. Dels rädslan för att någon skrattar eller viskar och 

dels om att någon påpekar felen man gjorde under redovisningen. Dessa beskrivningar 

ligger också i linje med Chaibs (1996) och Strömquists (1992) forskning, nämligen att 

osäkerheten och rädslan av åhörarnas negativa reaktioner, bedömning eller 

värderingsinslag och den ojämlika maktfördelningen påverkar talarens oro (Chaib 1996: 

89-90; Strömquist 1992:62). Även Skiöld (1989) noterar att eleven kan känna sig 

underlägsen gentemot de andra klasskamraterna i klassrummet som verkar säkrare, mer 

mångordiga och mer kunniga i ämnet samt att det finns risk för att eleverna är rädda för 

att säga eller göra något olämplig och sedan få skämmas för det (Skiöld 1989: 18,21). 
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När det kommer till hur elever ser på bedömningsfrågan när de redovisar tycker jag mig 

se i min studie att det eleverna är mest oroliga för är inte hur läraren ställer sig till 

redovisningen utan det är hur deras klasskamrater bemöter och bedömer den som de 

anser vara det jobbiga med redovisningstillfället. Det var som jag skrivit ovan 20 av de 

32 eleverna som ansåg att klasskamraterna kunde orsaka ängslan och oro under och 

efter redovisningarna. En elev har uttryckt sig såhär: 

 

-” Jag är rädd för att göra fel och att de kommer säga att det var en dålig redovisning”( 

elev år 7). 

 

Som jag ser på det är klasskamaraternas åsikter av större betydelse än lärarens för 

talängsliga elever när de redovisar. Detta kan bero på att som mer än hälften av eleverna 

själva har nämnt kan klasskamraterna har en direkt inverkan på redovisningssituationen 

genom att sitta och sucka och stöna. Detta stör den som redovisar så mycket att denne 

kommer av sig i sin redovisning. Vid vissa redovisningstillfällen förklarar även eleverna 

att klasskamraterna får komma med frågor och kommentarer om redovisningen efter 

den är genomförd. Detta anser eleverna vara en jobbig del i redovisningstillfället. 

Självklart tycker eleverna det är glädjande om klasskamraterna kommer med positiv 

kritik. Såhär uttryckte sig en elev: 

 

-”Det är kul att redovisa för klassen tycker jag, alla i klassen är snälla och 

lyssnar när man pratar och säger snälla saker. Det är ingen som sitter och 

viskar och stökar runt ” (elev år 6). 

 

Är det negativ kritik är den jobbigare att ta emot speciellt om man fortfarande står kvar 

framför klassen.  

 

När det kommer till lärarens bedömning, resonerar eleverna på så sätt att om man har 

mycket bra fakta och kan presentera denna någorlunda utantill brukar läraren tycka att 

det är bra. En av eleverna uttryckte sig på följande sätt: 

 

-”Det är viktigt att läraren tycker att redovisningen är bra och innehåller bra fakta för 

det är ju hon som sätter betyg” (elev år 9). 
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Eleven ovan resonerar som så att det är läraren man ska behaga med sin redovisning. 

Eleven äger inte sin egen redovisning utan utför den endast på det sätt de tror ska 

behaga läraren på bästa sätt. Eleven gör detta för att få ett bra betyg men samtidigt 

tänker den inte på de andra mottagarna som ska ta emot informationen ifrån 

redovisningen. Eleverna uttrycker inte rädsla för sina lärare i min undersökning när de 

kommer till redovisningstillfället, de vet att de måste behaga sina lärare med en bra 

redovisning som innehåller det läraren förväntar sig av dem. De vet att läraren inte 

kommer att sitta och sucka, stöna och skratta under redovisningen och inte heller 

komma med elaka kommentarer när redovisningen är slut utan i så fall med konstruktiv 

kritik. Det eleverna däremot visar ängslan och oro över vid redovisningstillfället är sina 

kamrater och deras störande beteende under redovisningen så som suckar, stön, skratt 

och viskningar även de ibland elaka kommentarer som de kan fälla när redovisningen är 

över. Denna betygsorientering beskriver också Palmér (2010) och hänvisar till att det 

finns en komplicerad kommunikationssituation i skolan idag när de gäller de förberedda 

talen. Om eleverna enbart syftar på att rikta redovisningen till läraren kan redovisningen 

anses som meningslös och mekanisk för de andra åhörarna som lyssnar. Det är viktigt 

att elever i skolan idag får med sig den nyttiga erfarenheten av att leva sig in i andra 

mottagare, kunna rikta sitt tal så att det möter reaktioner hos publiken. Redovisningarna 

får inte bara bli att elever presenterar och informerar för att få ett betyg av läraren utan 

borde tillägga bedömning hos publiken som lyssnar (2010:84).  

 

 

4.1.3 Lärarnas planering av undervisningen. 

Ämnet man redovisar om och upplägget av redovisningen är något som ungefär hälften 

av eleverna har tagit upp. De flesta skriver eller berättar att dessa två variabler spelar in 

när det kommer till muntlig framställning. Är det exempelvis ett ämne som inte 

intresserar eleverna anser de att det är svårare att redovisa om detta: 

 

-” Det är jobbigare att redovisa om det är något man inte är intresserad av. Jag 

vet inte riktigt varför, kan vara för det är jobbigare att komma ihåg allt då man 

kan liksom inget om det innan”(elev år 9). 

 

De menar även att det är svårare att göra en intressant redovisning om man själv inte är 

intresserad utav ämnet, vilket en elev uttryckte till exempel på följande vis: 
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-”Ämnet vi redovisade om var tråkigt och inte intressant så det var 

ingen som lyssnade”(elev år 6). 

 

I dessa citat kommer det till uttryck vad Aulanko (1985) och Skiöld (1989) nämner 

gällande relevansen av förberedelsen inför en redovisning: Detta är viktigt för alla men 

extra viktigt för de som har känningar av talängslan. De nämner att förberedelser inför 

en redovisning är viktigt och att den redovisande eleven dessutom är inspirerad av 

ämnet. De menar att denna punkt dock kan vara lite svår för eleverna i skolan eftersom 

de i vissa lägen inte får välja ämnet själva utan de blir tilldelade ett redovisningsämne 

utav läraren. Det händer ibland att eleverna själva får bestämma och då blir 

redovisningarna ofta mycket bättre (Aulanko 1985, 17; Skiöld 1989, 21). Även Bratt 

berättar att det händer i skolan att elever får redovisa om sådana ämnen som de inte är 

bekanta med eller intresserade av och då kan det bli svårt att lyckas med sitt 

framförande eftersom lyssnarnas intresse skapar självförtroende hos talaren. Om då inte 

talaren klarar av att visa sitt eget intresse för det hen redovisar om är det svårt att få sina 

kamrater att lyssna och bli engagerade i redovisningen (Bratt 1992). 

 

När det kommer till hur upplägget för hur redovisningar genomförs upplever eleverna 

att det är för många redovisningar under en och samma lektion. Det anser eleverna vara 

besvärligt för det är svårt att koncentrera sig på de andras redovisningar samtidigt som 

man är nervös inför sin egen. En elev berättade att:  

 

-”Ibland är det jobbigt att redovisa om någon redovisar om samma sak som mig 

och är före och säger allt jag ska säga då glömmer jag nästan bort allt mitt” (elev 

år 8) 

 

Citatet ovan ligger i enighet med vad Bratt (1992) och Strömquist (1992) beskriver när 

det menar att det finns olika komponenter som gör redovisningarna besvärliga för elever 

i skolan.  En sådan komponent är att läraren lägger alla elevers redovisningar under 

samma timme. Precis som respondenterna i min studie och författarna beskriver gör 

detta att redovisningstillfällena anses som besvärande, eftersom eleverna istället för att 

lyssna aktivt på sina kamrater som talar sitter de och tänker på sin egen redovisning. 

Risken med det är att eleven som talar mister tron på sig själv i redovisningssituationen, 

detta för att den känner att den mister åhörarnas uppmärksamhet och då börjar tvivla på 
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sig själv som talare, men den egentliga faktorn till åhörarnas oro i klassrummet är 

lärarens upplägg av lektionen vilket gör att klasskamraterna mister sin fokus på att 

lyssna koncentrerat på vad som berättas för dem (Strömquist 1992, 80; Bratt 1992, 180-

181; Bratt 1985, 91).  

 

 

 

4.2 Vad eleverna anser att läraren kan hjälpa till med 

Detta resultatkapitel handlar om vad eleverna menar att läraren kan göra för att 

underlätta för eleverna och därmed förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för 

eleverna att kunna nå upp till de krav som skolan ställer på dem gällande förmågan att 

muntligt kunna redovisa. 

 
4.2.1 Lärarnas planering av undervisningen 

Upplägget för hur redovisningarna ska ske är en viktig punkt när man pratar med 

eleverna. De skulle vilja att läraren spred ut redovisningstillfällena mera. Någon av 

lärarna i de fyra klasser jag lämnade ut enkäten i verkade ha gjort detta och eleven skrev 

såhär: 

 

-” Vår lärare brukar sprida ut redovisningarna under en eller två veckor. Det 

tycker jag är bra för då blir det inte så långtråkigt att lyssna (elev år 8). 

 

Eleven som skrev detta citat påpekade inte att det var jobbigt att redovisa när det var 

många redovisningar under samma lektion, utan poängen hen kom med var att det inte 

blev lika ansträngande att lyssna. Genom att läraren lägger alla redovisningstillfällena 

efter varandra så ökar talängslan hos många av eleverna när de redovisar. Detta för att 

klasskamraterna inte orkar lyssna aktivt på redovisningar i en timme eller mer. 

Klasskamraterna tappar koncentrationen och börjar viska och göra andra saker vilket 

påverkar eleven som står och redovisar. En elev uttryckte sig angående den aspekten på 

följande sätt: 

 

-” Våra redovisningar brukar vi göra på samma timme. Eller vi gör så många 

som vi hinner, de vi inte hinner med gör vi nästa gång. Det är jobbigt när 

man bara ska sitta och lyssna på redovisningar. När man sedan ska redovisa 
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själv, om man får göra det i slutet så är det ingen som lyssnar på en känns 

det som, för alla är för trötta (elev år 6). 

 

Strömquist (1992) och Bratt (1992; 1985) menar att om det sker för många 

redovisningar i följd riskerar det att eleverna tappar fokus från redovisningen som sker 

framme vid tavlan och istället sitter och tänker på sin egen redovisning. Detta i sin tur 

gör att den som redovisar känner att den tappar sin publik och därmed blir osäker. 

Eleven tror att den har gjort en dålig redovisning och därav tappar sin publik. Istället 

borde lärarna lägga upp redovisningstillfällena på följande vis enligt en elev: 

-” Om jag hade fått bestämma hur redovisningen skulle vara skulle de inte vara 

på en dag, de skulle vara roliga ämnen att redovisa om”(elev år 7). 

 

Citatet visar att ämnet som eleven ska redovisa om spelar en stor roll när det kommer 

till hur säker eleven känner sig inför och under redovisningstillfället. Lägger läraren upp 

det så att många elever ska redovisa om samma ämne eller att det är läraren som valt 

ämne till eleverna tycker en elev såhär: 

 

”Det är jobbigare att redovisa om det är något man inte är intresserad av. Jag 

vet inte riktigt varför, kan vara för det är jobbigare att komma ihåg allt då 

man kan liksom inget om det innan.”(elev år 9) 

Eleven bakom citaten ovan anser att det är besvärligt att redovisa om ett ämne som de 

inte har några förkunskaper om. Det citat går i linje med vad Bratt (1992) beskriver. 

Han menar att det kan bli svårt för elever att lyckas med sin redovisning om de får 

redovisa om sådant som de inte är bekanta med eller intresserade av, för visar inte den 

som redovisar intresse för det hen talar om blir det svårt att skapa intresse hos åhörarna. 

Skapar redovisaren inte ett intresse hos åhörarna och får dem att lyssna och bli 

intresserade kan detta göra så att redovisarens självförtroende i situationen minskar. 

   

När jag frågade eleverna vad läraren hade kunnat göra som hade gjort det lättare att 

genomföra en redovisning berättade de: 

 

-” Det hade varit bättre om alla hade fått olika ämnen att redovisa om för då 

hade man lärt sig något nytt hela tiden”(elev år 7). 
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-”Det hade varit lättare att redovisa om man tycker ämnet är intressant och 

kan lite om det innan för då vet man liksom vad man pratar om. När man vet 

det är det lättare att göra en rolig redovisning” (elev år 8). 

Elevernas svar visar att de anser att det hade varit lättare att redovisa om de hade fått 

välja ämne själva eller att läraren i varje fall hade givit alla elever olika ämne så det 

hade blivit mer intressant att lyssna på redovisningarna. Både Olsson (2010) och Skiöld 

(1989) går på samma linje som eleverna. De anser att det blir lättare för eleverna att 

redovisa om de själva får bestämma. Detta gör det lättare enligt författarna för eleverna 

att göra redovisningen intressant för åhörarna för att eleverna har förkunskaper om 

ämnet och känner sig därför säkrare och i högre maktposition än om de får redovisa om 

ett ämne som är helt nytt för dem.  

  

4.2.2 Olika redovisningsmetoder 

 

När det kommer till vilka redovisningsmetoder som eleverna hade föredragit att lärarna 

hade använt sig av har eleverna kommit med olika förslag, här under har jag citerat upp 

deras förslag.   

 

-”Jag tycker att det är jobbigt att redovisa saker om man ska redovisa själv, 

men om man är två så blir det inte lika jobbigt”(elev år 7). 

 

-”Det hade varit lättare att redovisa för en mindre grupp. Ungefär 7-10 

personer hade varit lagom inte fler än det i varje fall. Om det hade varit ännu 

mindre hade det inte gjort något heller.(elev år 9). 

 

-”Det är även skönt när man redovisar för yngre för de kan ju inte lika 

mycket. De ser ju upp till oss som är äldre” (elev år 9). 

10 av eleverna beskriver att det är lättare att redovisa i par för då har klasskamraterna 

inte bara fokus på en person som redovisar utan två och man kan stötta varandra vid 

redovisningen, eleverna känner sig alltså inte lika utelämnade. Därutöver finns det 10 

elever som gärna skulle vilja redovisa för mindre grupper för de anser att detta vore 

lättare. De skulle även kunna tänka sig att redovisa inför barn som är yngre, då de anser 

att de yngre eleverna inte kan lika mycket och detta gör att eleven som redovisar står 
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högre i makthierarkin. Bratt (1985: 78) är en av dem som har forskat mycket kring hur 

man kan hjälpa talängsliga elever i skolan. Han skriver att ingen elev ska bli tvingad att 

framföra något muntligt mot sin vilja. Både Bratt (1985) och Palmér (2010) har 

utvecklat modeller som systematiskt ska leda till att eleverna vågar hålla en redovisning 

själv, dessa två modeller kan vara bra för lärare i arbetet med att träna elevernas 

förmågor att framföra en muntlig redovisning inför klasskamraterna. Båda modellerna 

utgår från att eleverna ska få börja småskaligt och inte ha för mycket ansvar för att vänja 

sig vid muntliga redovisningar. Precis som eleverna i min studie önskar, handlar det om 

att eleverna ska få börja med att samtala i mindre grupper, när eleverna sedan känner att 

de behärskar det, klättrar de högre upp på trappan och ansvaret på individen ökar. Vid 

toppen av trappan får eleverna redovisa i par inför klassen och till sist när deras 

självförtroende och kunnighet inom muntliga redovisningar har ökat och de känner sig 

redo, är den slutgiltiga fasen att stå och redovisa inför klassen själv. Det man som lärare 

ska tänka på när man ska använda dessa författares modeller är att dessa moment ska 

man arbeta med kontinuerligt över tid, för att vänja eleverna vid att hålla en muntlig 

redovisning. 

Som lärare kan man även tänka på det som Chaib (1996) och Stömquist (1992) skriver 

att antalet åhörare spelar roll vid en muntlig redovisning för det är lättare att anpassa en 

redovisning eller tal till färre personer än till fler.  

 

 

4.2.3 Mer kunskap inom muntlig framställning 

 

Eleverna anser att de vet ungefär hur en redovisning ska vara och hur man ska utforma 

den på bästa sätt. Några elevers syn på vad som kännetecknar en bra redovisning är 

följande: 

 

-”Det är viktigt att man kan redovisningen nästan utantill så man kan titta på 

publiken och inte ner i papperna, man ska prata lugnt och så får inte 

redovisningen vara för lång för då blir det tråkigt att lyssna. Den får inte vara 

för kort för det är inte heller bra”(elev år 8). 

 

-”Det är viktigt att man skrivit bra stödord, inte för många för då står man 

bara och läser i pappret hela tiden. Det ska vara en röd tråd genom 
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redovisningen så den flyter på bra. Det kan vara kul om man gör något mer 

än bara pratar tillexempel visar bilder eller så” (elev år 9). 

De flesta av de 32 elever som visat antydan till talängslan i enkäten vet vad som 

förväntas av dem och de har höga förväntningar på sig själva vid en muntlig 

redovisning men genom min studie har det framkommit att vissa elever inte alltid tycker 

att det är så lätt att genomföra redovisningen på det sätt de önskar. Palmér (2010) anser 

att elever behöver rikligt med träning i förberett tal, för att utveckla säkerhet i den 

muntliga fria dialogen men hon menar även att de behöver kunskaper om vad man kan 

kalla talprocessen. Med detta menar hon den arbets- och kommunikationsprocess som 

det förberedande talet utgör: förberedelser i olika steg och slutligen själva framförandet, 

där samspelet med publiken har stor betydelse. Hon framhåller att elever som ska bli 

säkra talare behöver metakunskap, kunskap om talandets tekniker och strategier. 

 

Olsson (2010) skriver i sin avhandling att många elever anser sig vara självlärda då det 

inte finns någon som har berättat för dem hur en redovisning ska läggas upp utan efter 

egna erfarenheter och många redovisningar har de själva kommit på strategier som 

fungerar för att det ska bli ett bra muntligt framträdande. De respondenter som 

medverkat i min studie verkar dock ha svårt att hitta bra strategier för att känna sig säkra 

vid de muntliga redovisningarna i skolan. Olsson (2010) menar att elever i skolan skulle 

behöva mer tid och undervisning i hur man sammanställer en bra muntlig framställning 

då det inte alltid fungerar att ta det skrivna språket och direkt använda det i den 

muntliga framställningen utan texten behöver omformuleras så det blir lättare att berätta 

och mer intressant att lyssna på (Olsson 2010: 112-114). Det finns andra saker lärare 

kan göra för att hjälpa elever att hitta olika strategier på bra redovisningar. Palmérs 

(2010) förslag är att låta elever se olika framförande från olika föredragshållare. 

Föreläsningarna eller talen kan elever sedan få analysera tillsammans för att hitta nya 

strategier som kan fungera vid deras egna redovisningar i skolan när det gäller budskap, 

hur presentationen var disponerad, hjälpmedel – hur de användes och hur väl fungerade 

de. Man kan som lärare antingen bjuda in föreläsare till skolan eller hitta bra tal eller 

föreläsningar på tv eller webben.  
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4.2.4 Kamratrespons och klassrumsklimat 

 

När det kommer till hur eleverna känner för att redovisa inför sina kamrater är det fler 

än hälften av eleverna som tycker att det är besvärligt. Eleverna menar att kamraterna 

ibland stör redovisningen genom att prata och viska, även att klasskompisarna efter 

redovisningen kommer med negativ kritik. Följande har några av eleverna berättat: 

 

-”Ibland är det jobbigt att redovisa för vissa i klassen kan börja prata högt 

om något annat och det stör en” (elev år 8). 

 

-”Det är jobbigt att redovisa ibland för vissa kommer efteråt och 

kommenterar vad man sagt eller gjort för fel och stönar och suckar under 

redovisningen.”(elev år 9). 

 

Dessa citat visar vad eleverna tycker är påfrestande när det kommer till hur kamraterna 

beter sig i klassrummet undertiden redovisningar pågår. Palmér (2010)  menar att 

kamratresponsen gör klassrummet mer dialogiskt. Men för att använda sig av 

kamratrespons menar hon att man som lärare måste skapa ett tryggt klassrum, där 

negativa kommentarer inte förekommer. Om detta ändå sker måste man som lärare 

markera tydligt att det inte är okej. Kamraternas synpunkter är välkomna för den elev 

som gjort en presentation och påtagligt får uppleva att en publik har tagit emot 

presentationen. Författaren anser även att kamratrespons kan vara nyttigt även för de 

som ska ge responsen. Läraren måste göra eleverna medvetna om den betydelse som 

publiken har i en talsituation. Genom att analysera kamraternas tal utvecklar eleverna 

sin metakunskap om talandet. Det finns dock tillfällen då man som lärare kan välja att 

välja bort kamratrespons av omsorg för sina elever. Som lärare tänker man kanske att 

klassrumsklimatet inte är tillräckligt tryggt, att enskilda individer kan ta skada av 

okänsliga kamraters uttalanden, eller så tänker man att eleverna inte är mogna för den 

språkliga analys som kamratrespons kräver. Erfarenheten visar dock att kamratrespons 

fungerar, men att den kräver fast lärarledning, successiv inskolning av eleverna och 

långsiktigt arbete. Detta är något som lärare måste arbeta fram tillsammans med sina 

elever.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
Eftersom kvalitativa ansatser avser ge en djupare förståelse av individernas 

meningsskapande, kan den kvalitativa forskningens kvalité inte bedömas enligt de 

kriterier som brukar användas för kvantitativ forskning. Det är till exempel inte möjligt 

att kontrollera giltigheten av resultat genom att upprepa forskningen på det sätt som 

naturvetare eller socialpsykologer kan upprepa ett experiment. Den första orsaken till 

detta är att det praktiskt taget är omöjligt att kopiera en viss social inramning. Den andra 

orsaken är att forskaren i den kvalitativa forskningsansatsen oundvikligt blir nära 

involverad i insamlingen och analysen av data (Denscombe, 2016: 409-410). Enligt 

Kvale & Brinkmann (2014: 294) räknas reabiliteten till forskningsresultatens konsistens 

och tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare. Det handlar om huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de 

kommer ge olika svar till olika intervjuare. Detta är svårt att svara på eftersom 

människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den personen som ställer frågorna. 

Det är i synnerhet intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur 

mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. 

Data påverkas med andra ord av forskarens personliga identitet (Denscombe, 2016:270). 

Jag anser att de elever jag intervjuade berättade saker för mig som de ville ha sagt. För 

att verifiera det de berättade ställde jag följdfrågor som eleverna fick svara på och var 

det något som jag inte riktigt uppfattade, frågade jag hur eleverna menade med det de 

berättade.  

I vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltighet, till sanningen, riktigheten och styrkan i 

ett yttrande. En giltig slutsats är korrekt härledd från sina premisser. Ett giltigt argument 

är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Validitet har inom 

samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstår 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014:296). I min studie hade jag för avsikt att 

undersöka elever med talängslan, hur de beskriver sin situation vid muntliga 

redovisningar och vad de anser att läraren kan göra för att underlätta. Subjektivt urval 

var för denna studie det mest passande eftersom jag ville veta mer om elever med 

talängslan, hur de beskriver sin situation vid muntliga redovisningar och vad de anser 

att läraren kan göra för att underlätta. Fokus för studien var därmed att beskriva utvalda 
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elevers erfarenheter och synpunkter om talängslan och inte att producera generaliserbara 

resultat i statistisk mening.  

Intervjuerna i denna studie blev förhållandevis korta mellan 15-30 min.  Enligt Bryman 

(2011: 311) behöver inte kortare intervjuer nödvändigtvis vara sämre, men jag kan 

tänka mig att eleverna kände en viss nervositet i början av intervjuerna, vilket kan dock 

i viss omfattning anses som normalt. 

 

5.2 Slutdiskussion 

Under arbetet med studien har det framkommit att det finns elever som har en stor 

ängsla och rädsla inför redovisningar i skolan. I enlighet med kursplansmålen i svenska 

ska eleverna ha detta i sin undervisning så på något sätt så måste de talängsliga eleverna 

förhålla sig till detta.  Av 78 elever som svarat på enkäten svarade 73 stycken av dem att 

de ansåg att detta var en viktig egenskap att ha med sig senare i livet samt att lära sig 

tala inför en grupp ökar självkänslan och självförtroendet. Eleverna skrev även att det är 

viktigt att lära sig tala inför andra då det ökar möjligheten att man vågar uttrycka sina 

åsikter. Jag tycker att detta är intressant för det visar att de flesta elever har ett intresse 

av att lära sig att tala framför en grupp människor, även de eleverna med talängslan. Om 

detta grundläggande intresset finns måste det vara något annat som bidrar till att 

redovisningstillfällena i skolan upplevs med stort obehag i vissa fall. Resultaten visade 

att eleverna har erfarenhet av att många lärare lägger alla redovisningar under samma 

lektion. Detta gör att eleverna får sitta i en timme och bara lyssna på andra när de 

redovisar vilket kan vara ansträngande att sitta still och koncentrerat lyssna genom hela 

timmen för eleverna. Har eleven då sin egen redovisning kvar att göra är det den eleven 

lägger sitt fokus på istället för att lyssna på vad kamraterna har att säga. Här anser jag 

att lärare måste tänka på hur redovisningstillfällena läggs upp och även vilka ämne som 

eleverna redovisar om. Jag anser att dessa två punkter är ganska lätta att rätta till som 

lärare då redovisningarna i första hand bör fokusera på ett mål och ett konkret innehåll, 

inte enbart att eleverna ska tala inför andra. Denna målfokusering blev också tydligt i 

elevernas citat, då eleverna ger uttryck för att också behöva ha ett tydligt mål om varför 

de redovisar för sina klasskamrater. Som lärare kan man göra redovisningarna tematiska 

där man har ett övergripande större ämne som läraren delar ner i mindre delar och ger 

eleverna vars en del att redovisa om. När eleverna sedan redovisar sina olika delämnen 

bildar alla redovisningarna en helhet, där alla elever i klassen får lära sig om hela t.ex. 

medeltiden genom varandras redovisningar. Även om detta kräver lite mer planering av 
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läraren men samtidigt bidrar det dock med ett ökat meningsskapande med 

redovisningarna för eleverna. Istället för att läraren ska hålla föredrag om de olika 

delämnena angående medeltiden gör eleverna det själva för varandra, vilket även kan 

skapa mer intresse hos eleverna och därmed kanske även bidra till mer koncentration 

under redovisningstillfället. Vidare är det även viktigt att läraren får eleverna att inse att 

det inte är utan svårighet man gör en bra redovisning som alla gillar att lyssna på. Det är 

nästan omöjligt att genomföra en redovisning som alla i en grupp om 25 personer tycker 

är rolig och intressant att lyssna till. Detta beror ju också på vilket ämne det redovisas 

om och hur intresserade åhörarna är. 

 

Därutöver kan det också antas att en övning i att hålla muntliga tal i tidigt ålder skulle 

kunna gynna elevernas fortsatta utveckling av denna förmåga exempelvis vore det 

tänkbart att öva muntlig framställning redan från förskolan, där barnen kan ställa sig 

framför sina vänner och t.ex. berätta vad de har gjort i helgen eller ha en ”visardag” där 

de får berätta om en sak som de vill visa sina kamrater. Det behöver inte vara stora 

saker de ska tala eller redovisa om, bara barnen från början får känna hur det känns att 

stå framför en grupp och tala. På detta sätt får eleverna upp en vana för redovisningar 

och tal. De har tid på sig att öva upp en färdighet och en strategi på hur de ska lägga upp 

en redovisning för att den ska passa dem själva.  

 

Studien visar även på elevernas behov av att lära sig olika strategier för att hantera sin 

talängslan och exempel på hur en bra redovisning kan gå till. Detta skulle exempelvis 

kunna göras genom att erbjuda eleverna att titta på andra föredragshållare, att analysera 

läraren när hen talar, att analysera kamraternas redovisningar, eller att exempelvis 

analysera tal på tv etc. och därmed också visar på en variation av möjligheter för att 

genomföra en bra redovisning.  

Studien handlar om hur talängsliga elever upplever och erfar de muntliga 

redovisningarna i skolan samt vad eleverna anser att lärarna kan bidra med för att 

hantera talängslan. Eftersom det finns talängsliga elever i skolan så behöver verksamma 

lärare inom fältet vara välmedveten om det faktum. Det krävs en lyhördhet och förmåga 

att se elever som individer samt en vilja att jobba med varje individs svårigheter. De 

talängsliga eleverna tycker det är påfrestande med muntliga framställningar men de 

behöver lära sig göra dem eftersom de är ett viktigt inslag i kursplanen för svenska. För 
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det behöver eleverna lärarnas hjälp att ge dem en chans att successivt kunna öka 

förmågan att hålla muntliga redovisningar och hantera sin talängslan. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A 

 

Dina initialer ____________                Årskurs__________ 

 

Enkät 

 

Hej! Mitt namn är Angelica Uhlin och jag studerar till lärare på Växjö 

universitet. Jag ska göra en undersökning om talängslan och jag skulle 

vilja att du svarade på ett några frågor. Jag vill att du svarar så 

noggrant som du bara kan och dessutom att du tänker igenom frågan 

ordentligt innan du svarar. Det är bara jag som vet att det är du som 

har svarat på denna enkät. Tack på förhand 

 

 

1. Hur trivs du med dina kamrater i skolan? 

  

 Mycket bra 

 Bra 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 

2. Hur brukar du förbereda dig inför en redovisning? 

 

 

 

3. Hur brukar du känna dig när du redovisar inför klassen? Hur 

brukar din kropp reagera? 

           

 

 

4. Finns det någon gång som är jobbigt med att redovisa inför 

klassen? Om ja varför känns det jobbigt? 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

5. Är det viktigt hur du ser ut när du när du redovisar? 

I så fall varför? 

 

 

 

 

 

      6.  Tror du att det är viktigt att lära sig att tala inför en stor grupp? 

 Förklara varför tycker du så. 
 

 

 

 

 

 

7.  Hur tycker du att en bra redovisning ska vara? 

 

 

 

 

 

 

8. Har du någon gång varit med om att göra en dålig redovisning? 

Hur kände du det då och vad var det som gick fel? 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av mig om det skulle 

behövas? Du kommer att vara anonym i mitt arbete. Jag är den enda som 

vet vem du är. 
 

0 Ja, jag kan tänka mig att bli intervjuad av dig. 
 

          0   Nej, jag vill inte bli intervjuad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

III 

Bilaga B 
 

Hej föräldrar! 
 

Mitt namn är Angelica Uhlin och jag studerar på Lärarutbildningen vid Växjö 

universitet. Denna termin håller jag på att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar 

om talängslan bland elever i skolan. Den form av talängslan som jag inriktar mig på i 

mitt examensarbete är när elever tycker det är besvärligt att prata inför hela sin klass ex. 

under en redovisning. Jag planerar att starta intervjuerna under nästa vecka (v. 49) när 

jag har fått svar från er föräldrar. 

Intervjuerna sker från år 6 till år 9, givetvis kommer inga namn på barnen att nämnas i 

min redovisning av resultaten eller i något annat sammanhang. Anonymiteten kommer 

att skyddas på ditt barn! 

 

De resultat jag kommer fram till kommer att presenteras i mitt examensarbete och även 

på en muntlig redovisning på lärarutbildning inför mina kurskamrater samt lärare.   

 

När ni fyllt i lappen nedan, ta med den tillbaka till skolan (senast onsdagen den 7 

december). 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 
Angelica Uhlin  

 

 

 

 

 

 

 

    0   Ja, du får intervjua mitt barn. 
 

 

0   Nej, jag vill inte att du intervjuar mitt barn. 
 

 

 

Namn på barnet _______________________________. 
 

 

 

 

Förälderns underskrift______________________________________. 
 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C 
 

Intervjuguide 

 

 Om jag säger ordet redovisning, vad tänker ni då? 

Varför tänker ni så? 

Hur hade ni känt om jag sagt att ni ska redovisa inför klassen på måndag 

nästa vecka?  

                        Varför hade ni känt så?  

                        Vad är det ni blir nervösa för? 

 

 

 

 Hur gör ni för att bli av med nervositeten? 

Tror ni att nervositeten påverkar er positivt eller negativt 

 

 Hur förbereder du dig när du skall redovisa?  
                         Behöver du lång eller kort tid för förberedelser?  

                         Spelar det någon roll vilket ämne du skall redovisa i? 

       Är det lättare att redovisa i vissa ämnen än i andra? Varför? 

 

 När ni har redovisat färdigt hur känner ni er då? 

 

5. Hur tycker ni att lärarna skulle lägga redovisningarna för 

att det skulle bli bra?  

 Vad är det som blir jobbigt/bra med hur de lägger dem 

nu? 

 

6.  Om ni skulle få välja en redovisning situation som ni skulle känna er bekväma i 

hur skulle den se ut? 

 Varför ? 

 


