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Förord

Följande examensarbete är utarbetat av Michelle Pettersson och Ylva Skiöld. Arbetet är 

skrivet på avancerad nivå som en del av ämneslärarutbildningen 7–9 med svenska som 

förstaämne, vid Malmö Universitet, höstterminen 2019. 

Sida vid sida har vi utformat hela arbetet, såväl undersökning som sammanställning 

av resultat. Under arbetets gång har vi varit lika aktiva och delaktiga och står därmed 

gemensamt bakom detta examensarbete. 

Vi vill tacka de lärare som har deltagit i studien. Ett varmt tack riktar vi också till vår 

handledare Maria Kouns som stöttat och väglett oss genom arbetsprocessen.
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Michelle Pettersson och Ylva Skiöld
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Abstract

Detta examensarbete undersöker muntlighet  och talrädsla. Det övergripande syftet är att 

studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans 

senare år. Mer specifikt studeras talrädsla och vilka faktorer som svensklärare anser 

vara framgångsrika för att stötta elever med talrädsla i undervisningssituationer som 

inbegriper muntlig presentation. Metoden är både kvantitativ och kvalitativ samt 

innehållsanalytisk. Materialet består av en enkätundersökning samt en 

fokusgruppsintervju med fyra lärare. Den empiriska undersökningen ansluter teoretiskt 

till den retoriska arbetsprocessen, cirkelmodellen, sociokulturell teori och relationell 

pedagogik. Begreppen närmaste utvecklingszonen, scaffolding och alienation används 

för att tolka det empiriska materialet.

Resultatet visar att många elever upplever rädsla i samband med muntliga 

presentationer och att muntliga presentationer är den bedömningsform som upplevs som 

mest utmanande av såväl lärare som elever. Studien belyser vikten av goda relationer 

samt individanpassning för att stötta elever med talrädsla. Den framhåller också det 

talade språket som ett viktigt innehåll i svenskundervisningen och skolans demokratiska 

uppdrag. Slutligen argumenterar studien för att retorik och talrädsla bör få en större 

plats i blivande svensklärares lärarutbildning.

Nyckelord: Bedömning, demokratiuppdraget, exponering, högstadiet, lärarutbildning, 

muntlig presentation, relationer, retorik, stöttning, svenskämnet, talrädsla, trygghet.
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1 Inledning

Ewa Bergh Nestlog, lektor i svenska språket med didaktisk inriktning, säger i Sveriges 

utbildningsradios (härefter UR) program Barn av sitt språk (2010) att:

Näst efter att dö är människan mest rädd för att framträda muntligt inför andra. 

Därför är det så otroligt viktigt att arbeta med muntligheten ständigt i 

klassrummet - från det lilla barnet upp till den stora ungdomen. (UR, 2010, 

01:15)

En undersökning gjord år 2012 av UR bekräftar att många elever uppelever ett obehag 

vid muntliga presentationer inför en grupp människor (Almer, 2012). Undersökningen 

innefattade 696 elever i åldrarna 13-18 år och resultatet visar att så många som 18%, 

alltså nästan var femte skolelev, någon gång har stannat hemma från skolan för att 

undfly muntliga presentationer. Det framgår även att majoriteten av eleverna upplever 

obehag och osäkerhet kring att tala inför andra och att de efterfrågar mer stöd från 

skolan (a.a.). Christina Friborg, utbildad lärare och projektutvecklare på UR, menar att 

muntlighet och retorik har fått en allt större betydelse i skolan samtidigt som få av 

lärarna har utbildning i retorik eftersom retorik inte ingår i lärarutbildningen på flera 

lärosäten. I undersökningen som UR har gjort efterlyser lärarna således metoder och 

material för att kunna arbeta med retorik (Almer, 2012). Daniel Sandin (2017) och Ivan 

Pusztai (2012) har utformat handböcker för arbete med talrädsla i skolan baserat på sin 

yrkeserfarenhet. De ger exempel på olika metoder lärare kan använda i arbetet med 

muntliga presentationer för att minska talrädsla. 

I den senaste läroplanen för grundskolan från 2011 kom elevernas muntliga och 

kommunikativa förmåga att tillskrivas större värde; den ska bedömas och vara underlag 

för betygssättning - inte enbart på de nationella provet utan i svenskämnet som helhet 

(Skolverket, 2019). Det muntliga delprovet är ett av tre prov i det nationella provet i 

svenska och efterfrågar en två till tre minuter lång presentation av ett givet ämne samt 

förmågan att kunna leda och delta i en diskussion (Skolverket, 2019). I det centrala 

innehållet, under rubriken Tala, lyssna och samtala för årskurs 7-9 beskrivs dessutom 

att eleverna ska kunna leda samtal, formulera och bemöta argument samt planera och 

genomföra muntliga presentationer för olika mottagare (Skolverket, 2019). Anne 
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Palmér (2008) menar dock att förutsättningarna för elever att utvecklas till säkra och 

medvetna talare samt möjligheten att få öva inför det muntliga delprovet varierar 

betydligt beroende på undervisande svensklärare. 

Talet är en stor del av livet i allmänhet eftersom ett demokratiskt samhälle bygger på 

att medborgarna kan och vill göra sina röster hörda (Olsson Jers, 2010). Den första 

meningen i läroplanen lyder: “Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket, 

2019, s.7). I kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag preciseras vidare att skolan 

har ett demokratiskt uppdrag i att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället 

(a.a.). Att välja bort deltagande i muntliga situationer är problematiskt eftersom 

muntlighet är en stor del av skolvardagen i alla ämnen, inte bara i svenskämnet. 

Skolinspektionen (2012) hävdar att skolans kunskapsuppdrag och det demokratiska 

uppdraget behöver integreras i högre utsträckning än idag i den svenska skolan. Som 

blivande ämneslärare i svenska är skolans demokratiska uppdrag samt hur detta 

implementeras i svenskundervisningen av högsta relevans för oss. I skolans 

kunskapsuppdrag tenderar den skriftspråkliga undervisningen att hamna i centrum 

medan skolans uppdrag att utveckla elevernas muntliga språk blir sekundärt (Palmer, 

2010). Eftersom den kommunikativa förmågan är en viktig del i det demokratiska 

samhället, och även inkluderas i såväl de nationella proven som kursplanen för svenska, 

är det väsentligt för ämneslärare att ha goda kunskaper om retorik och talrädsla för att 

kunna utmana och stötta alla elever utifrån deras förutsättningar. Det är denna del av 

uppdraget som ligger till grund för vårt examensarbete om muntliga presentationer och 

talrädsla. 
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2 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Detta kapitel avser att presentera vårt syfte med studien och de frågeställningar vi har 

utgått från samt avgränsning och definition av begrepp. Eftersom tidigare forskning 

inom området främst har undersökt muntlighet i gymnasieskolan ur ett elevperspektiv 

har vi istället valt att fokusera på grundskolan och ur ett lärarperspektiv. 

2.1 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur svensklärare resonerar kring arbetet med 

muntliga presentationer och talrädsla samt att få ökad kunskap om hur man som lärare 

kan stötta elever med talrädsla, ur svenskämnesdidaktisk synvinkel, i grundskolans 

senare år. De forskningsfrågor vi ställer för att uppfylla vårt syfte är: 

● Vilka utmaningar möter svensklärare i arbetet med muntliga presentationer?

● Hur har lärarnas egna utbildning förberett dem på att möta dessa utmaningar? 

● Vilka faktorer anser yrkesverksamma lärare vara av betydelse i arbetet med 

elever med talrädsla och varför?

2.2 Avgränsning 
En undersökning från 2012 visar att flickor mår generellt sämre än pojkar avseende 

talrädsla och att våndan inför att tala ökar ju äldre eleverna blir (Almer, 2012). En 

undersökning med utgångspunkt i genus bland elever i arbetet med muntliga 

presentationer och talrädsla hade varit intressant att genomföra men en sådan 

utgångspunkt hade lett till andra frågeställningar. Ett genusperspektiv, liksom ett 

eleverspektiv, lämnas alltså åt sidan i denna studie. 

Nedan följer en definition av muntlig presentation samt talrädsla, vilka utgör en 

avgränsning för vilken slags muntlighet och talrädsla som är studiens fokus.

2.2.1 Muntlig presentation  
Muntlighet i skolan benämns ofta som redogörelse, presentation, framställning, 

framförande, anförande eller redovisning. Det begrepp som formuleras i det centrala 
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innehållet i läroplanen är muntlig presentation och är således det begrepp som kommer 

att användas i vår studie (Skolverket, 2019). Med muntlig presentation menar vi de 

förberedda presentationer som elever gör som bedömningsgrundande moment i slutet av 

ett arbetsområde inför hela eller delar av sin klass. I denna studie väljer vi att fokusera 

på de presentationer som görs individuellt, det vill säga när elever intar den språkliga 

roll som Anward och Liberg betraktar som rollen som solitär respektive huvudaktör 

(Palmér, 2008, s.17.). Det är också dessa individuella presentationer som, tillsammans 

med samtal, prövas i det nationella provets muntliga delprov i svenska i årskurs 9 (a.a.). 

Studien fokuserar på framförandet av muntliga presentationer och elevers rädsla för 

det, och inte det bredare begreppet muntlighet som kan involvera all typ av verbal 

kommunikation i ett klassrum. 

2.2.2 Talrädsla
Talrädsla bör inte förväxlas med talängslan som är en specifik form av social fobi 

(Olsson Jers, 2010, s.163). Ängslan innebär en negativ känsla av att ständigt vara utsatt 

för fara eller hot, medan rädsla är en lättare känsla av obehag och oro (a.a.). Vi kommer 

använda oss av begreppet talrädsla med vilket vi menar en oro för att tala samt 

exponeras inför andra i samband med muntlig presentation. 

Talrädsla kan vara svårupptäckt eftersom alla människor kan bli nervösa till viss grad 

inför en muntlig presentation (Kankam & Boateng, 2016). Det kan vara gynnsamt att 

känna viss nervositet i muntliga situationer, men en stark känsla av oro och obehag 

såsom vid talrädsla kan däremot ha negativ inverkan på elevers muntliga presentationer 

samt deras självkänsla och mående i övrigt (a.a.).  



9

3 Teoretisk ram

Avsnittet syftar till att presentera teoretiska utgångspunkter samt definiera de teoretiska 

begrepp som vi använder oss av i tolkningen av resultatet. Den retoriska 

arbetsprocessen fungerar som ett verktyg i arbetet med muntliga presentationer. Ett 

annat verktyg är cirkelmodellen. Elever kan emellertid vara i behov av ytterligare stöd 

och i relation till detta utgår vi från scaffolding, närmaste utvecklingszonen och 

relationell pedagogik. Slutligen definieras alienation som utgör en teoretisk 

utgångspunkt för vårt resultat kring elevers tilltro till sin egen förmåga.

3.1 Den retoriska arbetsprocessen
Muntlighet är inget eget forskningsområde utan bottnar i retoriken. Olsson Jers (2010) 

definierar retorik som en språkteori om hur människan kommunicerar genom språk 

(s.32). Inom retoriken används den retoriska arbetsprocessen med rötter från det antika 

Grekland och Rom (Olsson Jers, 2010, s.136). Denna arbetsprocess finns i olika 

variationer och den version som vi använder oss av är den som finns beskriven i 

Skolverkets kommentarsmaterial (2018, s.4) till kursen Svenska 1. Den beskrivs med 

följande sex delar:

 Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och 
utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.

 Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
 Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
 Elocutio: att välja språk och stil
 Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och 

presentationstekniska hjälpmedel
 Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.

3.2 Den närmaste utvecklingszonen och scaffolding
Palmér beskriver Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen som ett område 

för vad en individ skulle kunna lära sig med rätt förutsättningar (2010, s.15). Avgörande 

för om eleven ska ta sig igenom denna zon är att den är lagom utmanande men 

framförallt att individen får stöd av lärare och kamrater. Detta stöd kallas ofta 
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scaffolding (Palmér, 2010, s.91) och står för tillfälligt stöd som hjälper eleven göra 

något som hen inte tidigare klarat av för att senare kunna genomföra det på egen hand. 

Palmér (a.a.) menar att scaffolding kan delas in i övergripande stöttning, som innefattar 

undervisningsupplägg inklusive progressionstänkande, och direkt stöttning, som syftar 

på det stöd som ges till enskilda elever i samband med en konkret uppgift så att denna 

kan lösas. Ofta sker den direkta stöttningen i samtal, till exempel lärarledd stöttning 

(Palmér, 2010, s.92). Även Gibbons diskuterar scaffolding och den närmaste 

utvecklingszonen (2013, s.40). Detta enligt Marianis definition av lärandets fyra zoner 

(se figur 1) och hur olika nivåer av kognitiv utmaning och stöttning utgör olika zoner 

för elevers lärande. Elever utvecklas på bästa sätt i zonen mellan hög stöttning och hög 

kognitiv utmaning som benämns som den närmaste utvecklingszonen (a.a.).

Figur 1: Marianis definition av lärandets fyra zoner (Gibbons, 2013, s.40)

I vår studie kommer begreppen närmaste utvecklingszonen och scaffolding att användas 

enligt definitionerna ovan.

3.3 Cirkelmodellen
En väl etablerad modell som används inom genrebaserad undervisning är 

cirkelmodellen (Gibbons, 2013, s.103). Denna är indelad i fyra faser: bygga upp 

kunskap om ämnesområdet, studera exempeltexter inom genren för att få förebilder, 
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skriva en gemensam text samt skriva en individuell text (a.a.). Innan elever på egen 

hand kan genomföra en uppgift behöver de alltså få kännedom om innehållet för 

uppgiften, få se färdiga exempel på det som de själva ska genomföra och modellera 

gemensamt. Vi anser att cirkelmodellen kan komplettera den retoriska arbetsprocessen 

som bland annat saknar steg för exempel och modellering.

3.4 Relationell pedagogik
I en översikt om relationell pedagogik skriver Aspelin (2011) att utbildning kan förstås 

som en mellanmänsklig och existentiell aktivitet. För lärarens del handlar det om att 

möta eleven som hen är och svara utifrån en idé om vem hen kan bli. De grundtankar 

som präglar den relationella pedagogiken är att människan är en relationell varelse där 

jaget och kunskap uppstår i relationer samt att relationer är dynamiska. Enligt den 

relationella pedagogiken uppstår och utvecklas relationer mellan lärare och elever 

huvudsakligen genom dialog och kommunikation utgör således den relationella 

pedagogikens signum (a.a.).

3.4.1 Relationers betydelse för elevers utveckling
Aspelin (2011) formulerar fyra nivåer av relationell pedagogik: pedagogiska möten, 

pedagogiska tillvägagångssätt, en pedagogisk rörelse och en teoretisk diskurs (s.9-12). 

Den första nivån innefattar möten mellan lärare och elev som en ömsesidig process där 

läraren bekräftar elevens upplevelser och känslor och vägleder varthän eleven ska gå i 

sin utvecklingsprocess. Den andra nivån bygger på relationers stora betydelse för 

utbildning. Till denna nivå hör bland annat planering av arbetsområde utifrån elevers 

olika behov, organisering av grupper, bedömning men även arbete som innefattar det 

vidgade läraruppdraget såsom mentorskap, föräldrakontakt och utvecklingssamtal (a.a.).

I kapitlet “Pedagogiskt förhållningssätt” belyses vikten av lärarens relation till 

eleverna för att elever ska lyckas i skolan (Aspelin, 2011). Lärares relationella 

kompetens är en avgörande faktor för elevers skolframgång. Det handlar om att ge 

eleven uppmuntran till egen aktivitet och stöd för att eleven ska lyckas genomföra vad 

denne förutsatt sig (a.a.).
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3.4.2 Alienation och tilltro till egen förmåga
I kapitlet “Alienation i utbildningen” identifieras begreppet alienation som en symbol 

för negativa förhållande i samhälle och skola (Aspelin, 2011, s.135). Begreppet beskrivs 

som att elever sällan blir bemötta som de människor de faktiskt är utan betraktas som 

ting eller roller i ett socialt system. Vidare beskriver Gergen (i Aspelin, 2011) att det 

finns fasta gränser mellan människor, och denna syn på individualism resulterar i 

bristande självtillit samt misstro mot andra i ett aktivt sökande att jämföra sig med dem 

(s.136). Vidare poängteras att upplevelsen av att ständigt vara bedömd och utsatt för hot 

mot självkänslan vara utbredd i våra skolor (a.a.). 

I kapitlet “Människan som relationell varelse” gör Aspelin (2011) en granskning av 

självhjälpslitteratur för hur man kan gå tillväga för att tänka på ett nytt sätt om jagbilden 

och omgivningen. Aspelin beskriver att de främsta hindren är självpåtagna och att det 

som i första hand hindrar människan från utveckling är inre processer, till exempel 

självdestruktivt tänkande om att man är sämre än andra (Aspelin, 2011, s.64). Att de 

främsta hindren är självpåtagna har enligt Aspelin (2011) även en positiv sida - om man 

inser att det är så kommer man också förstå att det är upp till en själv att ta sig över 

hindren. Detta leder till kognitiva strategier för att tänka på ett nytt sätt om jaget och 

omgivningen. Man ska då förändra negativa mentala bilder till nya positiva och ta 

makten över sina känslor (a.a.).

I samma kapitel beskriver Aspelin (2011) hur det vi kallar erfarenheter och minnen 

är processer som har konstruerats av vad man uppmärksammar och väljer att lägga på 

minnet samt att detta är färgat av den sociala situation som man agerar i (Aspelin, 2011, 

s.70). Minnen kan därmed aktualiseras på nytt då en liknande social situation uppstår 

(a.a.).
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4 Tidigare forskning

Kapitlet som följer avser presentera en översikt av tidigare forskning inom området. Vi 

har i sammanställningen av tidigare forskning valt att utgå ifrån specifika teman. Dessa 

utgör olika rubriker under vilka vi tar upp vilka förutsättningar didaktiska utmaningar 

lärare kan möta i arbetet med muntliga presentationer, vad dessa utmaningar kan sägas 

bero på samt hur lärarnas egna utbildning har förberett dem för arbetet med retorik 

innefattande muntliga presentationer. Slutligen presenteras vilka faktorer som i tidigare 

forskning visat sig vara gynnsamma för elever med talrädsla. 

4.1 Orsak till talrädsla
En studie om vilka känslomässiga, beteendemässiga och kognitiva förändringar tre olika 

typer av examinationer genererar hos elever visar att muntliga presentationer statistiskt 

sett genererar fler stressrelaterade symptom i jämförelse med praktisk examination samt 

skriftligt prov med flervalsfrågor (Sarid, Ansou & Bentov, 2005). En undersökning 

gjord av Nash, Crimmins och Oprescu (2015) bekräftar att den vanligaste känslan hos 

elever vid bedömningstillfällen är just rädsla och att denna rädsla förvärras när 

bedömningssituationer innefattar en muntlig presentation. Kankam och Boateng (2016) 

menar att rädslan för bedömning även spelar stor roll i förhållande till talrädsla. Rädslan 

för att bli “sågad” gör att eleven tappar fokus från själva presentationen och kan således 

leda till att eleven inte till fullo deltar i muntliga bedömningssituationer och visar sin 

fulla potential (a.a.). Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007) anser vidare att exempelvis 

otrygghet i en ny klass där nya sociala sammansättningar bildas kan vara en faktor till 

talrädsla. Även tidigare negativa erfarneheter av att åhörare betett sig illa kan orsaka 

talrädsla (Olsson Jers, 2010). Elever med talrädsla lägger stor energi på att försöka dölja 

känslor av utsatthet och sårbarhet (a.a.). Rädslan för att bli hånad kväver då begäret att 

bli hörd, vilket hämmar aktivt muntligt deltagande i klassen (Kankam & Boateng, 

2016). 

Vidare framhåller Olsson Jers (2010) att tidigare undersökningar har visat att 

personer som känner mindre nervositet ofta ser svårigheter och brister som situationella 

medan personer med talrädsla ser det som personliga brister.
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4.2 Vikten av att få träna
Nash m.fl. (2015) hävdar att det i undervisningen bör finnas tid till att öva förmågan att 

tala inför publik utan bedömning och press från lärare och kamrater. Deras forskning 

visar på att elever som övar på muntliga presentationer i situationer som inte bedöms 

uppvisar färre negativa känslor vid ett senare bedömningstillfälle av muntlig 

presentation. Förberedande aktiviteter inför muntliga presentationer visar sig gynna 

elevers tilltro till sin egen förmåga samt stimulerar deras självförtroende och visar sig 

minska riskerna för dem att ge upp (a.a.).

Läraren kan hjälpa eleverna att bygga upp självkänsla och bekvämlighet i att 

genomföra muntliga presentationer genom att börja på ett enkelt stadium med kravlösa 

presentationer och öka omfattningen av dessa gradvis (Boyce m.fl., 2007). Det är vidare 

viktigt för eleverna att få möjlighet att öva på muntliga presentationer utan att bli 

bedömda i en situation där de kan få feedback från lärare för att få möjlighet att utveckla 

sin muntliga förmåga (Olsson Jers, 2010). Vidare belyser Olsson Jers (2010) också 

vikten av att få träna i en trygg miljö och få vägledning i hur man gör. I sin 

undersökning observerade hon att skolan lämnade förberedelserna inför en muntlig 

framställning åt eleverna själva. Hon väljer därför i sin avhandling att lyfta den retoriska 

arbetsprocessen och lägga fokus på att förberedelser av alla delar i den retoriska 

arbetsprocessen bör ske i skolan (a.a.). En intressant aspekt när det gäller förberedelse 

och träning är att elevers egna förberedelser inför olika bedömningsformer, som 

rapporterats av elever själva, inte skiljer sig nämnvärt åt mellan olika 

bedömningsformer. Detta trots att elever upplever muntliga bedömningssituationer som 

väsentligt svårare (Sarid m.fl., 2005).

4.3 Individanpassning
Det stöd som elever med talrädsla får beror på hur varje enskild lärare väljer att arbeta 

med dessa elever i såväl förberedelser som genomförande då det saknas explicita 

förhållningssätt till detta arbete i styrdokumenten (Palmér, 2010). Boyce m.fl. (2007) 

anser att en gradvis uppbyggnad av muntliga presentationer - dels innehållsmässigt och 

dels antal åhörare - kan hjälpa elever att få tilltro till sin egen muntliga förmåga. Palmér 

(2010) poängterar i enlighet med detta att redovisning i smågrupper kan användas som 

alternativ redovisningsform då det kan minska den presenterande elevens utsatthet.
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4.4 Klassrumsklimat och elevrelationer
Kankam och Boateng (2016) anser att trygghet och otrygghet har en inverkan på hur 

elever reagerar och agerar i klassrummet. Elever visar också större villighet att ta risker 

i sitt lärande om en trygg klassrumsmiljö finns, där de vet att de blir uppmuntrade och 

inte gjorda till åtlöje. För att åstadkomma en sådan miljö bör läraren i början av året få 

eleverna att förstå vikten av att uppmuntra, respektera och bry sig om varandra (Boyce 

m.fl., 2007). På så sätt kan läraren tillsammans med eleverna sätta upp grundregler för 

vilket klimat som ska råda i klassrummet för att främja en trygg och tillåtande miljö 

(a.a.). Vidare menar Boyce m.fl. (2007) att läraren i början av året kan börja med 

samarbetslekar som ger eleverna möjlighet att öva på att vara stöttande i interaktionen 

med varandra, och när de har ett gemensamt mål ges en känsla av kamratskap och 

tillhörighet. Samtliga av de lärare som ingått i en undersökning gjord av Olsson Jers 

(2010) tog vid flera olika sammanhang i sin svenskundervisning upp vikten av att visa 

varandra respekt vid muntliga presentationer. Ett tillåtande klassrumsklimat utesluter 

emellertid inte att elever känner oro i situationer som vid muntliga presentationer, 

däremot kan man förutsätta att det underlättar för elever att hantera den oro som de 

flesta känner om klimatet är trivsamt och tillåtande (a.a.). Elever upplever också att 

klasskamrater är som mest stödjande alternativt störande vid just muntliga 

presentationer (Sarid m.fl., 2005).
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5 Metod och material 

Metodavsnittet syftar till att beskriva och diskutera tillvägagångssättet för 

genomförandet av vår empiriska undersökning. I detta avsnitt presenteras metodval, 

urval, intervjupersoner,  genomförande, bearbetning och analys, etiska förhållningssätt 

samt studiens tillförlitlighet. 

5.1 Val av metod
För att undersöka hur yrkesverksamma svensklärare resonerar kring arbetet med 

muntliga presentationer och talrädsla samt vilka faktorer de anser vara didaktiskt 

framgångsrika i detta arbete använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa 

inslag. Vi utgick från en kvantitativ enkät för att få en bredd för att sedan fördjupa 

undersökningen med en kvalitativ fokusgruppsintervju. Genom att kombinera dessa två 

olika metoder för att undersöka samma sak genomfördes det som kallas för 

triangulering (Alvehus, 2019, s.76). 

Genom användning av fokusgrupp lämnas utrymme för deltagarna att inte enbart 

besvara våra frågor utan även diskutera med, och lära av, varandra (Alvehus, 2019, 

s.91-92). På så vis gavs vi  som moderatorer (Alvehus, 2019, s.94) möjlighet att få en 

djupare förståelse av deras upplevelser av, och förhållningssätt till, muntliga 

presentationer och talrädsla än vad vi kunnat få vid enbart en kvantitativ undersökning. 

Kvalitativa metoder är användbara för att se just samband, meningar och innebörder, 

medan kvantitativa metoder mäter statistiska samband (Alvehus, 2019). Nedan 

presenteras det material som ingår i undersökningen.

Material Antal 
frågor

Typ av frågor Plats Varaktighet Antal 
informanter

Enkät 14 frågor Flervalsfrågor Facebookgruppen 
“Svenska i åk 6-9”

44 dagar 86 

Fokusgrupps-
intervju

6 frågor Semistrukturerade 
frågor

Grundskola i södra 
Sverige

45 minuter 4 

Tabell 1: Tabell över material som ingår i undersökningen
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5.2 Urval 
Nedan presenteras hur urvalet till studien har gått till. De lärare som deltagit i studiens 

fokusgruppsintervju presenteras närmare. Namn och övriga personuppgifter på 

deltagande intervjupersoner är anonymiserade.

5.2.1 Urval till enkät
Enkäten publicerades i Facebookgruppen “Svenska i åk 6-9” med 4 991 (2019-11-20) 

medlemmar varav 86 personer valde att besvara vår enkät. Genom att enbart publicera 

enkäten i ovan nämnda Facebookgrupp, som har fokus på just grundskolans senare år, 

gjorde vi ett representativt urval (Bryman, 2011, s.179). Denna typ av urval gjordes för 

att finna personer med vissa specifika erfarenheter, i vårt fall yrkesverksamma 

svensklärare i grundskolans senare år, samt för att säkerställa att de personer som deltar 

i studien kan förhålla sig till de frågor vi vill studera. Andra Facebookgrupper för 

svensklärare består av medlemmar som undervisar i grundskolan såväl som på 

gymnasiet och kunde därför inte sägas utgöra en representativ målgrupp för vår studie. 

5.2.2 Urval till fokusgrupp
Deltagarna i fokusgruppen består av fyra yrkesverksamma och legitimerade 

svensklärare i grundskolans senare år, verksamma på en grundskola i södra Sverige. Tre 

av fyra lärare undervisar för närvarande i årskurs 7-9 varav en sedan läsåret 19/20 

undervisar i årskurs 4-6. 

● Lärare A har varit lärare i 18 år och är behörig i svenska och engelska från 
årskurs 4 upp till gymnasiet

● Lärare B har 20 års yrkeserfarenhet och är behörig från årskurs 6 till gymnasiet i 
svenska och samhällsorienterade ämnen 

● Lärare C har arbetat som lärare i elva år och är behörig i svenska och svenska 
som andraspråk i årskurs 4-9 samt engelska från årskurs 4 till gymnasiet  

● Lärare D är behörig från årskurs 3 upp till gymnasiet i svenska, svenska som 
andraspråk och historia sedan elva år tillbaka

För urvalet till vår fokusgrupp använde vi oss av ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 

2019, s.72), det vill säga ett urval baserat på vilka lärare som fanns tillgängliga samt vår 

möjlighet att ta oss med kollektivtrafik till skolan. Vi kontaktade lärare som vi mött i 

vår verksamhetsförlagda utbildning och frågade om de var intresserade av att delta i en 
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fokusgruppsintervju. De tackade ja och totalt kom fokusgruppen att bestå av fyra lärare. 

För att delta i studien krävdes det att lärarna uppfyllde våra två kriterier, vilka är:

● Läraren måste ha en lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska

● Läraren måste ha erfarenhet av eller arbeta i grundskolans årskurser 7-9

Samtliga lärare uppfyllde dessa kriterier.

5.3 Genomförande av undersökning
Utifrån våra frågeställningar skapades en digital enkät (se bilaga 1) bestående av tretton 

flervalsfrågor och en öppen fråga som publicerades i ovan nämnd Facebookgrupp. 

Enkäten var tillgänglig att besvara i 44 dagar och vi fick in svar från 86 respondenter. 

Vi valde att använda oss av enkätverktyget Google Forms eftersom det ger en bra 

överblick genom att presentera respondenternas svar i form av cirkeldiagram och 

procentenheter (se bilaga 4).

Utifrån våra frågeställningar skapades också semistrukturerade intervjufrågor 

(Alvehus, 2019, s.86-87) som vi använde till fokusgruppsintervjun. Frågorna 

sammanställdes i en intervjuguide (se bilaga 2). Fokusgruppen träffades under en timme 

varav den aktiva diskussionen varade i 45 minuter. Samtalet spelades in med hjälp av 

Apple-appen Röstmemon. Vi inledde intervjun med att informera om studiens syfte samt 

hur deltagarnas medverkan skulle komma att användas i studien. Vi definierade även 

begreppen talrädsla och muntlig presentation såsom de finns beskrivna i avsnitt  2.2 för 

att förtydliga vad studien undersöker. Därefter ställde vi frågorna enligt intervjuguiden i 

kronologisk ordning och ställde följdfrågor när det behövdes. Förutom följdfrågor 

uppmuntrades deltagarna att själva utveckla sina svar genom vanliga 

uppmuntrandetekniker såsom nickningar och hummanden. När alla frågor var besvarade 

tackade vi för deras deltagande och stängde av ljudinspelningen. Då ljudinspelningen 

stängdes av kommenterade några av lärarna att det var intressant att samtala om ämnet 

och en av lärarna tog även initiativ till att testa en av de exponeringsövningar som lyftes 

under intervjun. Vi, och fokusgruppsdeltagarna, testade att genomföra övningen 

tillsammans och flera av fokusgruppsdeltagarna uttryckte att det var en “rolig och bra 

övning” som de vill testa med sina elever. Detta ögonblick anser vi symbolisera den 

ovan nämnda anledningen till användandet av fokusgrupp - det vill säga den process 

och det kollegiala lärandet som fokusgruppsintervjuer bidrar till.
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När intervjuerna var genomförda grovtranskriberades inspelningen för att underlätta 

läsningen. Med grovtranskribering menar vi att vi inte tagit med pauser, skratt och 

nickningar eller andra kroppsspråkliga uttryck (Norrby, 2014).  

5.4 Innehållsanalys
Som metod för att analysera den transkriberade intervjun använde vi oss av kvalitativ 

innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004).  Vi började med att läsa igenom texten 

flera gånger för att få en känsla för helheten och tog sedan ut nyckelord för vad de 

intervjuade berör, det vill säga vad det faktiskt handlar om. Därefter plockade vi ut det 

som Granheim och Lundman (2004) kallar för meaning units, det vill säga fraser eller 

citat som innehåller information som är relevant för våra frågeställningar. De 

betydelsebärande enheterna (meaning units) kondenserades sedan för att korta ner 

texten men samtidigt behålla kärnan. Slutligen tolkades dessa för att skapa kategorier 

och teman för vad fokusgruppsdeltagarna diskuterade under intervjun: ”Didaktiska 

överväganden i arbetet med muntliga presentationer i svenskämnet”, ”Hur talrädsla kan 

ta sig i uttryck i svenskundervisning” och ”Relationers betydelse för framgångsrikt 

arbete med muntliga presentationer”. Nedan visas ett exempel (tabell 2) på hur denna 

process ser ut. 

Meaning unit:
Betydelsebärande enhet

Condensed meaning 
unit:
Beskrivning nära 
texten

Condensed meaning unit:
Tolkning av betydelsebärande 
enhet

Sub-theme:
Kategori

Theme:
Tema

“Jag har haft muntliga 
framställningar med elever som 
har tyckt att det var så 
obehagligt så de har bett mig 
att stå bredvid dem framme vid 
tavlan, och ner med gardinerna, 
dämpa ljuset men de har ändå 
velat göra det.”

Lärare B beskriver 
hur hen har fått stå 
bredvid elever 
framme vid tavlan 
som har velat 
genomföra muntliga 
framställningar. 

Läraren menar att ett alternativ för 
elever att känna sig trygga med att 
genomföra muntliga framställningar 
är att hen står bredvid dem framme 
vid tavlan och att de rullar ner 
gardinerna och dämpar ljuset för att 
minska exponeringen när de ska 
genomföra den.

Rumslig 
anpassning

Anpassning för 
elever med 
talrädsla

“Jag har en klass som är väldigt 
trygg i sig själv och de genomför 
gärna muntliga presentationer 
och spökar ut sig och spelar in 
allt möjligt och gör olika videos 
och tv-program och hallå-ar 
sig.”

Läraren beskriver en 
klass som gärna 
genomför muntliga 
presentationer samt 
spelar in videos och 
tv-program m.m.

Läraren anser att trygghet gör att 
eleverna vill och vågar genomföra 
muntliga presentationer och 
presentationer av andra slag och att 
det underlättar genomförandet.

Elev - Elev Relationers 
betydelse för 
framgångsrikt 
arbete med 
muntlig 
presentation

Tabell 2: Exempel på innehållsanalys
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5.5 Dataanalys
För att analysera enkätsvaren har vi istället använt oss av kvantitativ dataanalys 

(Bryman, 2011). Enkätfrågorna är av typerna ordinal- och nominalvariabler (Bryman, 

2011, s.321).Vi gjorde av dessa en univariat analys vilket betyder att vi analyserade en 

variabel i taget (Bryman, 2011, s.322). Respondenternas svar sammanställdes i 

procentenheter genom cirkeldiagram (se bilaga 4) som sattes i relation till den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

5.6 Studiens tillförlitlighet
Inom kvantitativa studier talar man om en studies validitet och reliabilitet (Bryman, 

2011). I kvalitativa studier används istället begreppen trovärdighet och pålitlighet för att 

tala om en studies kvalitet (a.a.). Genom att öppet redovisa vår metod för datainsamling 

och analys samt hur resonemang har kommit till anser vi att vår studie kännetecknas av 

den transparens som hantverksvaliditet, ett sätt att tala om kvalitativa studiers validitet, 

förutsätter (Alvehus, 2019, s.127-128).

Fokusgruppen omfattar ett litet antal personer, men vi försöker i gengäld undersöka 

deras upplevelser av arbete med muntliga presentationer och talrädsla desto djupare. 

Detta resultat kompletteras med svaren från den kvantitativa enkätundersökningen med 

86 deltagare. Syftet med att använda oss av triangulering är att få ett rikare underlag att 

bearbeta och därmed öka studiens trovärdighet och få ett mer tillförlitligt resultat. Med 

totalt 90 informanter i vår studie kan vi inte göra en statistisk generalisering (Bryman, 

2011, s.369) av resultatet för att belysa omfattningen av fenomenen muntlig 

presentation och talrädsla, men vi använder siffror och tabeller för att göra vårt resultat 

mer lättöverskådligt. Vårt empiriska material utgörs dock främst av ord och 

beskrivningar, det vill säga kvaliteter. Vi vill emellertid poängtera att vårt resultat enbart 

kan generaliseras till den population (Bryman, 2011, s.193) som har ingått i studien, det 

vill säga svensklärare i grundskolans senare år.

Vi vill emellertid rikta en viss kritik mot användandet av Facebookgrupper som 

spridningskanal för enkäter i arbeten på avancerad nivå. Det är svårt att försäkra 

reliabiliteten då en person i teorin skulle kunna besvara enkäten flera gånger samt 

huruvida medlemmarna i gruppen aktivt kontrolleras om de undervisar i grundskolans 

senare år eller inte. Vi valde därför att enbart publicera enkäten i den Facebookgrupp 

som har fokus på just grundskolans senare år för att göra ett försök till att nå så hög 
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validitet och reliabilitet som möjligt. Vi vill också belysa det faktum att eftersom 

enkäten utgår från en homogen deltagargrupp, i form av en specifik yrkesgrupp, krävs 

inte lika stort antal respondenter som vid en undersökning som präglas av heterogenitet 

(Bryman, 2011, s.193). Studien kan därför sägas vara tillförlitlig trots det begränsade 

antalet respondenter i förhållande till antalet yrkesverksamma svensklärare i 

grundskolans senare år i Sverige.

5.7 Etiska riktlinjer
Vår undersökning förhåller sig till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2017) 

presenterar i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning:

● Informationskravet - Vi informerade deltagarna om undersökningens syfte innan 
genomförande

● Samtyckeskravet - Deltagarna fick ge samtycke för att delta i vår studie
● Konfidentialitetskravet - Namn på personer och skolor är anonymiserade. 
● Nyttjandekravet - När studien är färdigställd raderas det insamlade materialet

I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Eftersom vi tolkar 

vårt empiriska material blir resultatet subjektivt. Vi vill också poängtera att det inte 

finns några rätt eller fel utan vi intresserar oss för att lyfta fram yrkesverksamma lärares 

olika erfarenheter och upplevelser av arbete med muntliga presentationer och talrädsla.
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6 Resultat 

I detta kapitel avser vi presentera resultatet av vårt insamlade empiriska material utifrån 

de teman som vår innehållsanalys genererade.  Resultatet utgår således från 

fokusgruppsintervjun vari enkätundersökningen utgör ett kvantitativt komplement för 

att sätta in resultatet i ett större sammanhang. Tabeller för den kvalitativa 

innehållsanalysen och den kvantitativa dataanalysen finns bifogade (se bilaga 3 och 4).

6.1 Didaktiska överväganden i arbetet med muntliga 

presentationer i svenskämnet

6.1.1 Lärares förhållningssätt
Lärarnas förhållningssätt till muntliga presentationer och talrädsla har formats av två 

förhållanden: dels av deras lärarutbildning och dels av egna erfarenheter. Alla lärare i 

fokusgruppsintervjun uttrycker att de anser sig sakna relevant utbildning i retorik, varav 

en av lärarna inte minns om retorik ingick i dennes lärarutbildning. Lärare D beskriver 

retorikens plats i utbildningen som “en pytteliten bit i någon delkurs”. 

Enkätundersökningen visar att drygt 20% av lärarna saknar retorikutbildning från sin 

lärarutbildning samt att 68% anser sig endast ha fått lite utbildning i retorik. Förutom 

lite, eller ingen, retorikutbildning anser lärare B att egen erfarenhet av talrädsla har 

påverkat dennes förhållningssätt till muntliga presentationer i svenskundervisningen. 

Lärare B förklarar att “jag vet hur det är att vara en sådan elev så att jag skulle aldrig 

utsätta en elev för någonting som inte hen var trygg med”.  

   

6.1.2 Syfte med muntliga presentationer i svenskundervisning                                          

Vad gäller syftet med muntliga presentationer i svenskämnet listar informanterna 

nationella provet och kunskapskrav som anledningar till varför de arbetar med muntliga 

presentationer. Högre studier, yrkesliv och fungerande samhällsmedborgare listas också 

som en del av syftet:
… jag tänker att man går till gymnasiet och där ska man ju presentera 

jättemycket väldigt ofta muntligt i grupp eller enskilt, många gånger. När 
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man går till högskola och universitet så har man ju seminarium och då ska 

man ju kanske behöva göra sin röst hörd inför väldigt många människor 

som sitter där. Alltså man kommer ju inte undan det i livet sen (Lärare B 

2019-11-26).

Även 86% av de tillfrågade lärarna från enkätundersökningen svarar att högre studier 

och förberedelse inför framtiden enligt skolans demokratiuppdrag är en viktig anledning 

för att eleverna ska ägna sig åt muntliga presentationer. Lärare A och D ger vidare 

uttryck för att deras elever inte verkar förstå syftet med muntliga presentationer. Lärare 

D säger även att “det är det som ställer oss och vår kunskap på sin spets när man liksom 

får gå in och lyfta anledningarna“.

6.1.3 Genomförande
När det kommer till genomförandet av att arbeta med muntliga presentationer anser 

65% av lärarna som besvarade enkätundersökningen att det finns svårigheter med att 

arbeta med muntliga presentationer. Lärare A upplever att det innebär en större 

utmaning än arbetet med läsning och skrivning. Lärare B instämmer och säger sig 

föredra att genomföra andra bedömningsformer än muntliga presentationer eftersom 

många elever tycker att det är väldigt obehagligt. 99% av lärarna som besvarade enkäten 

upplever att de har enstaka eller många elever med talrädsla i sina 

undervisningsgrupper. Dessutom svarar 9% av enkätdeltagarna att muntliga 

presentationer inte är ett vanligt inslag i deras undervisning. Lärare A beskriver att 

eleverna är vana vid att sitta vid sina elevdatorer och att det är där de känner sig trygga. 

Lärare D tillägger: 

För jag tycker att det är svårt att genomföra muntliga presentationer just 
därför att alla är på så olika ställe i sin trygghet och behöver liksom vara 
det. Men man måste ju ändå göra det på något sätt och det är ju… en nöt 
att klura på (Lärare D 2019-11-26).

Liksom vid arbete med skriftliga moment i svenskundervisningen arbetar lärare C med 

mallar och går igenom textens respektive presentationens olika delar. Däremot påstår 

sig lärare C inte visa hur en presentation går till men ger ett skriftligt exempel på en 

inledning, avslutning eller liknande. Lärare B säger i kontrast till detta att “...då visade 

jag hur man kan göra en muntlig presentation och så höll jag den för dem”.
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Tre av fyra lärare upplever att deras elever enbart övar på memorering av innehåll och 

inte på själva framförandet av presentationen. Lärare C förklarar att “vad det innebär att 

öva på en presentation ser vi olika på”. Vidare anser lärare A att det är de elever som 

redan är trygga i att genomföra muntliga presentationer som går hem och övar men att 

man kan låta eleverna öva inför läraren som träning inför bedömningstillfället.

6.1.4 Bedömning
Lärare A beskriver att elever tror att de får sämre betyg om de inte framför sina 

muntliga presentationer för hela klassen. 8% av de lärare som besvarade enkäten menar 

att eleverna inte når kunskapskraven om de inte presenterar för hela klassen och 1% 

menar att de då bara kan uppnå E-nivå. Alla lärare i fokusgruppen är dock eniga om att 

antalet åhörare inte spelar någon roll för bedömningen av elevernas prestationer. Lärare 

C och D säger att de bedömer elevernas prestationer i en, för dem, trygg situation men 

att de får prova på att presentera för hela klassen i träningssyfte. Vidare beskriver Lärare 

C att de flesta elever klarar av att förbereda en presentation med att delen av 

kunskapskravet som handlar om att genomföra presentationen är det kluriga. 

6.2 Hur talrädsla kan ta sig i uttryck i svenskundervisning

6.2.1 Exponering
I en situation då allas blickar riktas mot en beskriver Lärare C att elever kan känna sig 

utsatta och att detta i sin tur kan hämma eleverna från att prestera på sin högsta nivå. 

Lärare B berättar att vissa elever känner sig så pass utsatta av exponeringen att de inte 

vill svara ens på öppna frågor eller frågor om deras egen åsikt. 

I fokusgruppsintervjun är alla lärare eniga om att exponeringsträning utan 

bedömningsmoment är viktigt. Lärare A beskriver att ”man gör nog mer sånt med de 

yngre och sen [...] att det lite grand försvinner av lite olika anledningar”. Lärare B håller 

med om detta och beskriver det som att det inte finns tid för exponeringsövningar i 

högstadiet. Lärare C och D beskriver att det är viktigt för eleverna att få känna på hur 

det är att exponeras inför en större grupp människor då de kommer möta den 

utmaningen i framtiden på olika sätt. Lärare D uttrycker till exempel att  “... man 

kommer ju möta större grupper [...] så det är ju viktigt att ha fått känna på det. För 

annars så kanske det är så att man blir mer tillbakadragen genom yrkeslivet också, om 
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man inte får testa på det”. 73% av de tillfrågade lärarna i enkätundersökningen menar 

att det är viktigt att successivt öka antalet åhörare för eleven vid muntliga 

presentationer.

6.2.2 Elevers tilltro till sin egen förmåga
Två av fyra lärare framhåller i fokusgruppsintervjun att elevers tilltro till sin egen 

förmåga är av betydelse för deras trygghet i att våga uttrycka sig muntligt inför en större 

grupp. Vidare understryker de att träning stärker tilltron till den egna förmågan. Lärare 

D förklarar hur detta kan kommuniceras till eleverna genom att säga “‘om du gör detta 

går du härifrån med styrkan att du har genomfört det, du får en chans att växa i detta’ 

och liksom känslan av att lyckas är ju otroligt värdefull”.

6.2.3 Anpassningar för elever med talrädsla
På frågan om hur man kan stötta elever med talrädsla är en unison åsikt i fokusgruppen 

att anpassa de muntliga presentationerna utifrån varje individs förutsättningar. Samtliga 

lärare ger exempel på varianter av individanpassning som bygger på var anpassningarna 

sker rent fysiskt i undervisningsmiljön, det vill säga rumslig princip. Lärare A beskriver 

att hen använder sig av mindre grupprum för att låta elever med talrädsla genomföra 

muntliga presentationer för ett mindre antal åhörare i ett mindre rum och eventuellt 

åhörare som eleven själv fått välja ut. Lärare B ger å andra sidan exempel på hur det 

befintliga klassrummet kan anpassas för att elever med talrädsla ska känna sig mer 

trygga i att genomföra en muntlig presentation: 

Jag har haft muntliga framställningar med elever som har tyckt att det var så 

obehagligt så de har bett mig att stå bredvid dem framme vid tavlan, och ner 

med gardinerna, dämpa ljuset men de har ändå velat göra det (Lärare B 2019-

11-26).

Lärare C ger ett tredje förslag på anpassning där åhörarna vänder sig om och tittar in i 

väggen som ett sätt att minska exponering. På så sätt behöver elever med tal- och 

exponeringsrädsla inte möta klasskamraternas blickar utan kan “bara fokusera på att läsa 

upp sin text”. Andra sätt för att minska exponering är genom att använda sig av digitala 

verktyg. Lärare B berättar om ett tillfälle då hen låtit eleverna spela in sina 

presentationer och att klassen sedan gemensamt tittade på det inspelade materialet. 
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Lärare C listar iPad som ett verktyg för detta. Vidare beskriver lärare C hur elever kan ta 

hjälp av bilder i sina presentationer eftersom “om det är en presentation med ett antal 

slides, om jag har mycket spännande bilder och pekar, då kanske åhörarna tittar på 

någonting annat istället för den som pratar”. Även lärare B anser att presentationer med 

bilder är ett framgångsrikt sätt att flytta fokus från talaren.

Lärare C berättar också att hen vid något tillfälle har låtit elever genomföra en 

presentation för en kollega för att det kan skapa en trygghet om eleven sedan tidigare har 

en relation till den läraren [kollegan].

6.3 Relationers betydelse för framgångsrikt arbete med 

muntliga presentationer

6.3.1 Elev - Elevrelationer
Vid fokusgruppsintervjun framkom det att samtliga lärare anser att goda relationer inom 

klassen är en viktig faktor för att eleverna ska våga genomföra muntliga presentationer. 

Lärare B säger att hen aldrig skulle tvinga en elev att redovisa inför en grupp om inte 

eleven känner sig trygg i gruppen i fråga. Lärare D beskriver att hen har en klass där hen 

upplever att eleverna är väldigt trygga med varandra och att det bidrar till att de gärna 

genomför muntliga presentationer. Lärare A menar dock att situationen i klassen som 

lärare D beskriver är ett drömscenario som inte alla har men att exponerings- och lära-

känna-varandra-övningar såsom “heta stolen” kan vara ett sätt för elever att bli mer 

trygga i gruppen. Vidare menar lärare C att elevens delaktighet i hur gruppen hen ska 

presentera för ska se ut kan bidra till elevens trygghet i gruppen. Hen menar även att 

elever kan känna sig mer trygga i gruppen vid ett bedömningstillfälle om det ges ett 

övningstillfälle med samma gruppkonstellation eftersom det inte blir “bara övning av 

innehåll och hur det ska gå till utan också övning i att bli trygg med den lilla grupp som 

kommer att vara med”. Lärare D tillägger att eleverna, om de har en bra relation med sin 

grupp, även ges en möjlighet att peppa och stärka varandra. 

6.3.2 Lärare - Elevrelationer
Förutom relationen elever emellan anser samtliga lärare i fokusgruppen att relationen 

mellan lärare och elever är viktig i främjandet av elevernas förmågor. Lärare A 
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beskriver att hen hela tiden försöker utmana sina elever och tänja på deras gränser men 

att  “det förutsätter ju att man har en klass som man har en relation med” samt att det 

[utmana eleverna] kan man göra “när man känner dem både på gruppnivå och 

individnivå”. Lärare C tillägger att om man har bra kännedom om gruppen och eleverna 

vet man som lärare på förhand om det är någon elev, och isåfall vem, som upplever 

talrädsla och att man då “kan förekomma dem” genom att förbereda eleverna på vad 

som väntar och föra en dialog kring genomförandet. Just vikten av att föra dialog och 

kommunicera med sina elever är något som samtliga lärare är överens om. Lärare B 

säger att “det är viktigt att vara lyhörd för hur de här eleverna [med talrädsla] vill gå 

tillväga”. Lärare A och D berättar att de försöker lotsa eleverna genom kommunikation 

och ge dem olika alternativ för genomförandet. Lärare D säger att man ska vara öppen 

för elevernas egna förslag på sätt att redovisa på som de känner sig bekväma med för 

“det kan eleverna bättre än vad vi kan”. Vidare menar lärare D att det är viktigt att visa 

empati och fokusera på det positiva genom att säga “jag förstår att det är jobbigt men 

det kan ju också gå väldigt bra”. Lärare A anser  att det också är viktigt att 

kommunicera att det är för elevernas skull som man tänjer på deras gränser och utmanar 

dem, speciellt om de själv uttrycker att de vill utveckla sina förmågor. När det gäller 

kommunikationen med eleverna säger lärare D att “vi måste tänka på vilka ord vi 

använder när vi pratar om muntlig presentation”. 

När man är rädd för någonting så väljer man ju att tolka allting som att det blir 
dåligt för en. Så vi måste börja se över hur vi väljer våra ord i 
kommunikationen kring det som eleverna är rädda för (Lärare D 2019-11-26).

6.4 Sammanfattning av resultat
Att arbeta med muntliga presentationer innebär större utmaningar än att arbeta med 

läsning och skrivning. Samtliga lärare i vår undersökning upplever att en framträdande 

del av elever har någon form av talrädsla. Syftet med muntliga presentationer ifrågasätts 

ofta av elever varpå högre studier, framtiden och skolans demokratiuppdrag listas som 

anledningar till att arbeta med muntliga presentationer. Majoriteten av lärarna uttrycker 

också att de anser sig sakna relevant utbildning i retorik. Vidare upplever lärarna i 

fokusgruppen att deras elever enbart övar på innehållet i sina muntliga presentationer 

och inte framförandet samt att elever tror sig få sämre betyg om de inte presenterar inför 

hela klassen.   
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Talrädsla kommer till uttryck på olika sätt i svenskundervisningen, bland annat genom 

exponeringsrädsla och exponeringsövningar samt elevers brist på tilltro till sin egen 

förmåga. Lärarna ger under fokusgruppsintervjun olika alternativ på anpassningar som 

kan göras för elever med talrädsla, till exempel rumslig anpassning i form av 

gruppstorlek och klassrumsförändringar samt digitala verktyg som hjälpmedel för att 

minska exponering eller flytta fokus. 

Slutligen framhåller samtliga lärare i fokusgruppen relationers betydelse för 

utveckling av elevernas förmågor och arbetet i att försöka övervinna talrädsla. Här lyfts 

både relationer eleverna emellan, i klassen, och relationer mellan lärare och elev. De 

menar att relationer spelar stor roll för elevers trygghet och framgångsrik stöttning.
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7 Tolkning

I detta avsnitt avser vi att tolka och analysera resultatet utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt som presenterades i kapitel 3 samt den tidigare forskning, presenterad i 

kapitel 4, som finns inom området.

7.1 Didaktiska överväganden
Lärarna upplever muntliga presentationer som den mest utmanande examinationsformen 

för både lärare och elever. Majoriteten av lärarna anser sig dessutom sakna utbildning 

om retorik och talrädsla vilket kan tolkas som en anledning till varför de inte påstår sig 

lägga mer vikt vid muntliga presentationer, trots att det kräver mer arbete. Detta kan 

sättas i relation till Sarid m.fl. (2005) som bekräftar att muntliga presentationer är den 

bedömningsform som upplevs som svårast av elever. 

Skolans demokratiuppdrag är tydligt framträdande i vad lärarna anser vara syftet med 

muntliga presentationer i svenskundervisning. Det stämmer överens med Olsson Jers 

undersökning från 2010 där lärarna listar medborgerlig fostran som syftet med muntliga 

presentationer. Vidare delar tre av fyra lärare Olsson Jers (2010) och Palmérs (2008) 

uppfattning om att elever enbart förbereder och övar sig på innehållet i sina muntliga 

presentationer, det vill säga den retoriska arbetsprocessens memoria och inte själva 

framförandet, som benämns som actio i samma process (Skolverket, 2018). Detta kan 

sättas i relation dels till Sarid m.fl. (2005) som menar att elevers förberedelser inte 

skiljer sig nämnvärt åt inför olika bedömningsformer och dels till att den tredje delen av 

cirkelmodellens fyra delar, modellering och gemensam konstruktion, utelämnas 

(Gibbons, 2013). En del lärare visar hur en muntlig presentation kan gå till för sina 

elever medan andra endast lägger fokus på presentationens innehåll. Vi tolkar detta som 

att eleverna inte får någon tid till att faktiskt arbeta med actio under lektionerna eller att 

eleverna inte utnyttjar möjligheterna som ges till att göra det. 

I likhet med Kankam och Boateng (2016) anser lärarna att det är rädslan för att bli 

bedömd som hämmar eleverna i genomförandet av muntliga presentationer och att till 

fullo visa sin potential. Denna rädsla står vidare i vägen för att demonstrera kunskap och 

leder på så vis till utebliven feedback för utveckling från lärare och det i sin tur kan leda 

till ännu större osäkerhet och rädsla (a.a.). Elever tror ofta att de får sämre betyg om de 
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inte presenterar inför hela klassen men majoriteten av lärarna tolkar kunskapskraven 

som att antalet åhörare inte bör påverka bedömningen av elevens prestation (Skolverket, 

2019). Utöver rädslan för att bli bedömd kan talrädsla, enligt lärarna, också bero på 

rädsla för den exponering som sker när en elev genomför sin presentation inför åhörare. 

Eleven kan känna att det är så pass obehagligt att de inte ens vill svara på öppna frågor 

eller frågor där de ska uttrycka sin egen åsikt. Kankam och Boateng (2016) förklarar 

detta beteende hos eleverna som att rädslan för att bli hånad blir större än begäret att bli 

hörd och gör således att eleverna hämmas i aktivt deltagande i klassen. Eleverna med 

talrädsla lägger således stor energi på att försöka dölja känslor av utsatthet och sårbarhet 

(Olsson Jers, 2010). 

7.2 Känslan av att lyckas eller misslyckas
Lärarna understryker att elevers tilltro till sin egen förmåga och känslan av att lyckas 

och bli stärkt är viktiga faktorer för arbetet med muntliga presentationer. Detta stämmer 

överens med Olsson Jers undersökning från 2010 som framhåller att elever som känner 

mindre rädsla ofta ser svårigheter och brister som situationella medan elever med 

talrädsla ser det som personliga brister. Elevers tilltro, eller brist på tilltro, till sin egen 

förmåga kan också förstås utifrån den relationella pedagogikens term alienation 

(Aspelin, 2011). Enligt Gergen (i Aspelin, 2011) står alienation för inre brister och 

personlig otillräcklighet, det vill säga en bristande självtillit. Gergen menar att 

individualism göder ett aktivt sökande efter att jämföra sig med andra och därigenom en 

misstro mot andra. Upplevelsen av att ständigt vara bedömd och  utsatt för hot mot 

självkänslan är enligt Gergen utbredd i vår skola (a.a.). 

Lärarna ger exempel på hur de kan stötta elevers tilltro till sin egen förmåga genom 

riklig kommunikation som fokuserar på det positiva samt möjlighet till övningstillfällen. 

De menar att känslan av att lyckas är värdefull för elevers tilltro till sina förmågor. 

Liksom Aspelin (2011) anser de att de främsta hindren är självpåtagna, det vill säga det 

som i första hand hindrar eleven från utveckling är inre processer i form av 

självdestruktivt tänkande såsom att eleven inte tror att denne kommer lyckas. I likhet 

med Aspelin (2011) menar lärarna att man genom kommunikation kan få eleverna att 

inse att hindren går att ta sig över genom ett förändrat tankesätt med fokus på framgång 

istället för misslyckande. 
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Samtliga lärare från fokusgruppsintervjun delar Nash m.fl. (2015) uppfattning om att 

det bör finnas tid i undervisningen till att öva muntliga förmågor inför åhörare på ett 

kravlöst sätt utan att det bedöms. Resultatet visar att kravlösa exponeringsövningar utan 

bedömning är mer förekommande i undervisningen för yngre elever men att lärare 

önskar att det fanns mer tid för sådana övningar även i högstadiet. Nash m.fl. (2015) 

visar på att förberedande aktiviteter och kravlösa övningar inför muntliga presentationer 

gynnar elevers självförtroende och tilltro till sin egen förmåga samt minskar risken för 

elever att ge upp. Enligt Boyce m.fl. (2007) kan man genom att börja på ett enkelt 

stadium med kravlösa muntliga presentationer och gradvis öka omfattningen av dem 

hjälpa eleverna att bygga upp en självkänsla och bekvämlighet i att utföra muntliga 

presentationer. 

7.3 Stöttning och progression 
Under fokusgruppsintervjun ger lärarna olika alternativ på individuella anpassningar 

som kan göras för elever med talrädsla. Ett exempel är att man kan förekomma eleverna 

genom att förbereda dem samt ta hänsyn till alla elevers individuella förutsättningar i 

sin planering av ett arbetsområde som innefattar muntliga presentationer. Detta kan 

sägas utgöra ett exempel på övergripande stöttning som är en av Palmérs (2010) två 

typer av scaffolding. Den andra typen är den direkta stöttningen som sker individuellt i 

direkt anslutning till en specifik uppgift till enskild elev. När lärare B ger exempel på 

hur hen har stått bredvid elever när de framfört muntliga presentationer samt rullat ner 

gardiner och dämpat belysning vid presentationen kan detta tolkas som direkt stöttning. 

Det kan också hjälpa eleverna att ta sig igenom en utvecklingszon (Palmér, 2010). 

Andra exempel på direkt stöttning är till exempel rumslig anpassning i form av 

gruppstorlek och klassrumsförändringar samt digitala verktyg som hjälpmedel för att 

minska exponering eller flytta fokus. Boyce m.fl. (2007) anser att gradvis uppbyggnad 

av antal åhörare, som vid reducerad gruppsstorlek, kan hjälpa elever att få tilltro till sin 

egen muntliga förmåga. Dessa exempel på scaffolding kan sägas möjliggöra en 

undervisning där eleverna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och samtidigt vara 

en del av en inkluderande lärgemenskap, i enlighet med sociokulturell teori om den 

närmaste utvecklingszonen (Palmér, 2010). Eleverna får i ovan nämnda exempel 

möjlighet att utmanas på en, för dem, lagom nivå och får stöttning av lärare såväl som 

klasskamrater, vilket kan  tolkas som att eleven får den stöttning som är avgörande för 
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om eleven ska ta sig igenom denna zon. Lärarna menar att höga förväntningar, kognitiv 

utmaning och hög nivå av stöttning är det som är mest framgångsrikt för elevers lärande 

vilket överensstämmer med Marianis definition av lärande i den närmaste 

utvecklingszonen (Gibbons, 2013).

7.4 Relationer
Vårt resultat kan också förstås utifrån relationell pedagogik då lärarna i mångt och 

mycket delar Aspelins (2011) uppfattning om den pedagogiska relationens betydelse för 

elevers utveckling. Lärarna menar att relationer mellan lärare och elever är av stor vikt 

för att kunna utmana dem och tänja på deras gränser. I likhet med Aspelin (2011) anser 

lärarna dessutom att relationen mellan lärare och elev främst utvecklas genom dialog 

och kommunikation. Lärare A menar att det är viktigt att det framgår i 

kommunikationen med eleverna att det är för elevernas skull som man som lärare vill 

utmana dem, speciellt om en elev själv uttrycker att denne vill utveckla sin muntliga 

förmåga. Vidare belyses vikten av att tänka på vilka ord som används i 

kommunikationen med elever. 

Lärarna anser också att trygghet och goda relationer mellan klasskamrater är en 

viktig faktor för att eleverna ska våga genomföra muntliga presentationer. Även Aspelin 

(2011) framhåller relationer inom grupper som en betydelsefull faktor för elevers 

prestationer. Sarid m.fl. (2005) anser att klasskamrater är som mest stödjande alternativt 

störande vid just muntliga presentationer. Lärarna ger exempel på hur elevers 

delaktighet i konstruerandet av gruppen hen ska presentera inför kan bidra till trygghet 

och att övningstillfällen med samma gruppkonstellation ökar tryggheten inför ett 

bedömningstillfälle. De menar även att eleverna, om de har en bra relation med sin 

grupp, ges en möjlighet att peppa och stärka varandra. Enligt Boyce m.fl. (2007) visar 

elever större villighet att ta risker i sitt lärande om en trygg klassrumsmiljö finns, där de 

vet att de blir uppmuntrade och inte gjorda till åtlöje. Även samtliga av de lärare som 

ingått i en undersökning gjord av Olsson Jers (2010) framhåller vikten av att visa 

varandra respekt vid muntliga presentationer. 



33

8 Slutsats, diskussion och förslag på 

framtida forskning

I detta kapitel presenterar vi först två delkapitel som består av en slutsats samt en 

diskussion. I slutsatsen presenteras resultatet i förhållande till våra frågeställningar. 

Diskussionen problematiserar studiens resultat i förhållande till problemområdet och 

belyser vilka konsekvenser som kan uppstå i läraryrket samt diskuterar val av metod. 

Avslutningsvis presenteras ett tredje delkapitel där förslag till framtida forskning ges.

8.1 Slutsats
Med syftet att undersöka hur svensklärare resonerar kring arbetet med muntliga 

presentationer och talrädsla samt för att få ökad kunskap om hur man som lärare kan 

stötta elever med talrädsla, ur svenskämnesdidaktisk synvinkel i grundskolans senare år, 

ställde vi följande forskningsfrågor:

● Vilka utmaningar möter svensklärare i arbetet med muntliga presentationer?

● Hur har lärarnas egna utbildning förberett dem på att möta dessa utmaningar? 

● Vilka faktorer anser yrkesverksamma lärare vara av betydelse i arbetet med 

elever med talrädsla och varför?

Resultatet visar att många elever har talrädsla och att arbetet med muntliga 

presentationer innebär större utmaningar för svensklärare än att arbeta med läsning och 

skrivning. Enligt de intervjuade lärarna ifrågasätter elever ofta syftet med arbetet med 

muntliga presentationer varpå lärarna beskriver högre studier, framtiden och 

demokratiuppdraget vara anledningar till detta. Lärarna anser att talrädsla kan bottna i 

rädsla för exponering såväl som bedömning och brist på tilltro till egen förmåga. Vidare 

upplever tre av fyra lärare att deras elever enbart övar på innehållet i sina muntliga 

presentationer och inte på själva framförandet samt att eleverna tror sig få sämre betyg 

om de inte presenterar inför hela klassen.

Samtliga lärare anser sig sakna relevant utbildning i retorik. Tre av fyra lärare från 

fokusgruppsintervjun samt 68% av enkätdeltagarna menar att retorik endast förekommit 
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som ett litet inslag i lärarutbildning. Dessutom menar lärare A att problematiken med 

talrädsla blivit större de senaste åren och att man som lärare har större krav på sig att 

individanpassa i större utsträckning än förr. Lärare B beskriver också egna erfarenheter 

av att känna talrädsla vid muntliga presentationer som en bidragande faktor till hur hen 

bemöter elever med talrädsla i sin undervisning.

Lärares relationella kompetens listas av samtliga fokusgruppsdeltagare som en 

avgörande faktor för elevers muntliga utveckling. De menar att det handlar om att ge 

eleven uppmuntran och stöd för att lyckas genomföra vad denne förutsatt sig. Lärarna 

framhåller att relationer mellan lärare och elever, samt elever emellan, spelar stor roll 

för elevers trygghet och utveckling samt för framgångsrik stöttning. De menar att goda 

relationer främjar en miljö där muntliga färdigheter får tillåtelse att utvecklas. Lärare D 

belyser också vikten av kommunikation och hur man pratar med eleverna på ren 

ordnivå. Hen menar att man, genom att fokusera på vad eleven kan klara av samt 

undvika ordet “inte” i framtoningen av uppgifter, kan stärka elevens tilltro till sin egen 

förmåga. 

Lärarna ger också olika alternativ på anpassningar som kan göras för individuella 

elever med talrädsla i samband med genomförandet av muntliga presentationer. 

Exempel på sådana anpassningar är rumslig anpassning i form av gruppstorlek och 

klassrumsförändringar samt digitala verktyg som hjälpmedel för att minska exponering 

eller flytta fokus. De menar att sådana anpassningar kan stärka elevernas tilltro till den 

egna förmågan. Lärarna menar vidare att höga förväntningar, kognitiv utmaning och 

hög nivå av stöttning är det som är mest framgångsrikt för elevers lärande. Lärare A ger 

också exempel på hur kravlösa exponeringsövningar kan användas för att stärka 

relationer mellan eleverna i klassen och för att eleverna ska vänjas vid exponering. 

Samtidigt menar hen att sådana övningar är vanligare att göra med yngre elever men att 

även äldre elever skulle kunna gynnas av det.

Sammanfattningsvis anser vi att vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning 

men tillför några nya perspektiv som rör exponering och rädslan inför det, 

individanpassning samt användandet av digitala verktyg i arbetet med elever med 

talrädsla. 
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8.2 Diskussion

8.2.1 Resultatdiskussion 

Som blivande svensklärare i grundskolans senare år är det av stor relevans att utveckla 

elevers muntliga förmåga liksom deras läs- och skrivförmåga. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi mött lärare som på olika vis arbetar för att få 

eleverna att våga tala och uttrycka sig i grupp men också mött elever som vägrar på 

grund av att de känner starkt obehag av tala inför klassen. För en del elever är oron så 

stor att de väljer att helt avstå från sådana situationer genom skolk (Almér, 2012). Att 

välja bort deltagande i muntliga situationer är inte hållbart i längden eftersom 

muntlighet är en stor del av skolvardagen i alla ämnen samt i samhället i stort. 

Resultatet pekar på att just skolans demokratiuppdrag är det främsta argumentet till att 

arbeta med muntliga presentationer. 

Vi har under vår utbildning också uppmärksammat hur synen på muntlighet skiljer 

sig bland lärare vilket visar sig i de didaktiska val som görs. En del lärare anser att 

eleverna “bara ska ställa sig upp och tala” medan andra lärare arbetar medvetet och 

systematiskt med att stötta eleverna i deras utveckling av muntliga förmågor och 

övervinnandet av sin talrädsla. Enligt läroplanen ska lärare ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt stärka elevernas lust att 

lära och tillit till den egna förmågan (Skolverket, 2019). Undervisningen kan därför inte 

utformas lika för alla utan bör anpassas efter elevernas behov utan att påverka deras 

betyg. Resultatet visar dock att alla lärare inte delar denna uppfattning.

Att arbeta med elevers muntlighet har stor betydelse för lärarens kunskapsuppdrag då 

det är en grundförutsättning för att bygga ett djupare lärande. Dessutom finns det ett 

samband mellan muntlighet och skolans demokratiska uppdrag. Vi upplever emellertid 

att det finns en avsaknad av den didaktiska frågan “hur” i elevernas utveckling av 

muntliga färdigheter eftersom de lärare vi mött både under vår utbildning och i vår 

undersökning förhåller sig till, och arbetar på olika sätt med, muntliga presentationer. I 

den undersökning gjord av UR (2012) som presenterades i inledningen efterlyser lärare 

metoder och material för att arbeta med retorik. Vi tror därför att gemensamma riktlinjer 

för arbetet med retorik och talrädsla i skolan, från exempelvis Skolverket, skulle kunna 

stärka lärarna och bidra till en likvärdig utbildning. Som nämnt i inledningen anser även 

Ewa Bergh Nestlog, lektor i svenska språket med didaktisk inriktning, att det är viktigt 
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att arbeta med muntligheten ständigt i klassrummet - från det lilla barnet upp till den 

stora ungdomen (UR, 2010, 01:15). Det vore därför intressant att se vilka effekter man 

kan få om man från grundskolans tidigare till senare år medvetet arbetar med elevers 

muntliga förmågor efter gemensamma riktlinjer och om det skulle påverka muntligheten 

positivt ända upp i gymnasiet. En konsekvens av vårt resultat är att lärare behöver ha ett 

progressionstänk och kontinuerligt arbeta med muntliga övningar. Lärare bör också 

lägga tid på relationsfrämjande arbete.

Vi ställer oss frågande till att muntlighet och retorik har fått en allt större betydelse i 

den nya läroplanen samtidigt som fåtalet lärare har utbildning i retorik. Majoriteten av 

lärarna som ingått i vår undersökning anser sig ha bristande utbildning i retorik. 

Dessutom menar Christina Friborg, utbildad lärare och projektutvecklare på UR, att 

retorik saknas i lärarutbildningen på flera lärosäten (Almer, 2012). Vi anser därför att 

retorik bör tillskrivas ett större värde i svensklärarutbildningen och att lärosätena bör ta 

sitt ansvar för att lärarstudenter får mer utbildning i retorik. För att retorik ska ingå i 

större omfattning i lärarutbildningen tror vi att retorik, muntlighet och dess problematik 

behöver tillskrivas ett större värde genom exempelvis mer forskning inom området. 

Kanske skulle även prövning av elevers muntliga förmågor  i PISA-undersökningen 

kunna tillskriva muntlighet större betydelse.

8.2.2 Metoddiskussion 
Vid användning av fokusgrupp är det viktigt att ha i åtanke att individers åsikter kan 

komma i skymundan och att de deltagande får olika mycket talutrymme under 

genomförandet (Alvehus, 2019). Vi upplevde dock inte detta som ett problem för vår 

undersökning utan upplever att alla lärare fick komma till tals i lika stor utsträckning. 

Vidare finns det för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelen är att det blir en 

trygghet för den intervjuade att allt spelas in och att samtalet därför kan återges 

ordagrant och att allt kommer med till skillnad från skriftliga anteckningar där det 

intervjuaren hör skrivs ner. Det är också svårt att skriva tillräckligt fort. Nackdelen med 

ljudinspelning är å andra sidan att inspelningen kan störa intervjupersonerna genom att 

kännas som en begränsning i hur öppen hen kan vara (Alvehus, 2019). Vi uppfattade det 

som att fokusgruppsdeltagarna tänkte efter vad de sa eftersom de blev inspelade och att 

intervjun därmed inte blev så autentiskt som vi hade önskat. En av lärarna bad oss även 
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att vända inspelningsapparaten upp och ner för att hen inte skulle bli störd av att se 

ljudinspelningsvågorna.

Bekvämlighetsurvalet  som vi använde för urval till fokusgruppsintervjun riskerar att 

spegla en viss grupp snarare än ett fenomen (Alvehus, 2019). Urvalet begränsades till 

lärare som arbetar på samma arbetsplats. De är dock av olika ålder och kön och har 

genomfört sin lärarutbildning vid olika lärosäten olika årtal. Ett mer heterogent urval 

hade å andra sidan kanske gett ett bredare underlag och på så sätt bidragit till en ökad 

nyansrikedom.

I sammanställningen av vårt resultat upptäckte vi att hälften av enkätfrågorna (fråga 

1,7 och 12-14, se bilaga 1) inte var relevanta eller tillförde något till vårt resultat av 

innehållsanalysen. På grund av tidsbrist genomfördes aldrig någon provenkät eller 

provintervju. Om detta hade gjorts kanske vi hade haft möjligheten att revidera 

enkätfrågorna så att fler frågor hade kunnat användas. Vidare finns en viss risk att 

digitaliserad enkätundersökningar kan spridas vidare utanför den tänkta målgruppen 

vilket i sådant fall får en inverkan på studiens tillförlitlighet. Respondenter är heller 

aldrig helt anonyma på nätet eftersom IP-adresser lagras. Detta är dock inget som vi har 

tillgång till.

8.3 Framtida forskning
Avslutningsvis vill vi på grund av avsaknaden av forskning inom området presentera 

några förslag till vidare forskning. Med tanke på att majoriteten av den forskningen som 

finns kring retorik inom svenskämnesdidaktik är gjord utifrån gymnasieelever och 

kursen Svenska 1 är vår studie kring muntlighet på grundskolenivå intressant. Det vore 

således av intresse att fler forskare undersöker retorik och muntlighet i grundskolan.

Eftersom flera lärare, exempelvis Daniel Sandin (2017) och Ivan Pusztai (2012) har 

utformat handböcker baserat på sin yrkeserfarenhet vore det intressant att testa och 

utvärdera någon eller några av de metoder som presenteras som framgångsrika, i arbetet 

med talrädsla i skolan, i form av en aktionsstudie. Det vore även intressant att undersöka 

vilka effekter gemensamma riktlinjer för arbete muntliga förmågor från förskoleklass 

till gymnasiet skulle kunna ha.

Slutligen vill vi belysa att det inom forskning görs en skillnad på ett pedagogiskt och 

psykologiskt synsätt på talrädsla som ett problem för den didaktiska praktiken i 

svenskämnet (Pusztai, 2012). Vi anser att de båda forskningsfälten har relevans för 
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arbete med muntliga presentationer och talrädsla eftersom de psykologiska 

forskningsfältet erbjuder en djupare förståelse av talrädsla än vad retoriken inom 

pedagogik och didaktik kan. Det vore önskvärt att se en undersökning om hur delar av 

psykologin, till exempel kognitiv beteendeterapi som Sandin (2017) föreslår, skulle 

kunna implementeras i svenskundervisning eller som en del i ett samarbete mellan 

kurator, skolpsykolog och lärare för elever med talrädsla.
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Bilaga 1. Enkätfrågor
1. Du som besvarar denna enkät är…

2. I vilken utsträckning anser du att du fick utbildning i retorik under din 

lärarutbildning?

3. Är muntliga framställningar ett vanligt inslag i din undervisning?

4. Anser du att det finns svårigheter med att arbeta med muntliga framställningar?

5. Planerar du in ett separat tillfälle för eleverna att öva inför en muntlig 

framställning som kommer att bedömas?

6. Upplever du att det finns elever i de grupper som du undervisar som har någon 

form av talrädsla?

7. Vilka anpassningar gör du för de elever som uttrycker talrädsla?

8. Anser du att det är viktigt att successivt öka antalet åhörare vid muntliga 

framställningar?

9. Anser du att en elev når kunskapskraven om hen inte genomför muntliga 

framställningar för hela klassen?

10. Planerar du in särskilda moment för att hjälpa elever med talrädsla att övervinna 

denna?

11. Varför är det viktigt för elever att kunna göra muntliga framställningar?

12. I vilken utsträckning förbereder du eleverna inför muntliga delprovet i nationella 

proven?

13. Vart vänder du dig om du känner dig osäker i arbetet med att stötta elever med 

talrädsla?

14. Skulle du vilja tillägga någonting som vi borde veta rörande muntliga 

framställningar och talrädsla?
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Bilaga 2. Intervjuguide fokusgrupp
1. Hur mycket utbildning i retorik fick ni under er lärarutbildning?

2. I vilka sammanhang och i vilken utsträckning finns muntliga presentationer 
med som moment i er undervisning? Skiljer sig det arbetet från det med 
läsning och skrivning och i så fall hur?

 
3. En klass, som det finns elever med talrädsla i, ska hålla muntliga 

presentationer som kommer att bedömas. Hur går du tillväga i din 
planering för att alla elever ska uppnå kunskapskravet “förbereda och 
genomföra muntliga redogörelser”?

4. Klassen frågar varför det är viktigt att hålla muntliga presentationer. Vad 
svarar du?

5. Två elever vill inte göra sina muntliga presentationer inför hela klassen men 
är oroliga över att det ska påverka deras betyg negativt. Hur går du 
tillväga? Vilka alternativ finns? Påverkar det betyget?

6.    De två eleverna vill övervinna sin talrädsla. Hur ska de gå tillväga? Vad 
kan du som lärare göra?
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Bilaga 3. Analystabeller för kvalitativ 
innehållsanalys

Tema Didaktiska överväganden i arbetet med muntliga presentationer i svenskämnet
Kategori Lärares förhållningssätt Syfte Genomförande Bedömning
Under-
kategori

Lärarutbildning Värderingar Didaktiska 
utmaningar

Retorisk 
arbetsprocess

Cirkelmodellen

Kod Avsaknad av 
retorik i 
lärarutbildningen 
(B)

Ingen litteratur 
om retorik från 
lärarutbildningen 
(A)

Avsaknad av 
retorik i 
lärarutbildningen 
(C) (D)

Implicit retorik i 
lärarutbildningen 
(D)

Minns inte retorik 
i 
lärarutbildningen 
(A)

Egna 
erfarenheter 
av talrädsla (B) 
(B)

Egen 
skolerfarenhet 
(A)

Ökad 
problematik 
med talrädsla 
på senare år 
(A)

Större krav på 
individanpassni
ng nu än förr 
(A)

Olikheter och 
individualiserin
g (D)

Oändlinga 
möjligheter (D)

Nationella 
provet (A)

Högre 
studier ( B)

Yrkesliv (D)

Elever har 
svårt att 
förstå syftet 
(A)

Kunskapskr
aven (A)

Stärka oss 
själva (D)

Bli stärkt (B)

Elever 
förstår inte 
varför (D)

Möta 
människor 
(B)

Samhälls-
medborgare 
(D)

Högre 
studier (B)

Lyfta 
anledningar
na (D)

Pressad 
situation (A)

Vissa behöver 
mer tid att 
öva (A)

En större 
utmaning än 
läsning och 
skrivning (A)

Tidspress (A)

Stress över 
att det måste 
bedömas (A)

Elever är 
vana vid att 
sitta vid sin 
dator (A)

Diskussioner 
(D)

Föredrar  
andra 
bedömningsf
ormer (B)

Många elever 
tycker att det 
är väldigt 
obehagligt (B)

Alla är olika 
trygga (D)

Enbart fokus 
på innehåll 
(A)

Brist på actio 
(C) 

Övar actio (A)

Övar inte actio 
(B) 

Övar enbart 
memoria (B)

Övar memoria 
istället för 
actio (C) 

Memoria (C) 
(A)

Elever övar på 
memoria 
istället för 
actio (C)  

Veta vad som 
väntar (D)

Känna på det 
(D)

Förarbetet 
identiskt med 
läsning och 
skrivning (C)

Modellera (B)

Modellerar inte 
(C)

Vara förberedd 
(B)

Prova i 
träningssyfte 
(D)

Prestation 
bedöms i 
trygg 
situation (C) 

Förutfattad 
mening om 
kunskapskrav 
(A)

Förbereda är 
lättare än att 
genomföra 
(C) 

Bedömning 
av prestation 
(A)

Antalet 
åhörare 
spelar ingen 
roll (B)

Elever tror att 
de får sämre 
betyg (A)
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Tema Hur talrädsla tar sig i uttryck i svenskundervisning
Kategori Exponering Tilltro till egen förmåga Anpassningar för elever med talrädsla
Under-
kategori

Exponeringsrädsla Exponeringsövningar Digitala verktyg Rumslig princip

Kod Allas blickar mot en 
(C) 

Hämmad prestation 
(C)

Vill inte svara (B)

Övas i att exponeras (B)

Träna (B)

Träna på muntlig 
framställning (B)

Känna på det (C) 

Exponeringsträning (B)(C)

Träna muntlighet (D)

Exponeringsträning är 
viktigt (A) 

Färre exponeringsövningar 
i högstadiet (B)

Mer exponeringsträning i 
lägre årskurser (A) (A)

Rädsla för att misslyckas 
(D)

Känslan av att lyckas (D, B) 

Fokus på bilder 
(B) 

iPad (C)

Spela in 
presentation (B)

Flytta fokus (C)

Helklass eller 
mindre grupp (A)

Åhörarna tittar in i 
väggen (C)

Rumsliga 
förändringar (B)

Grupprum (A)

Presentation för en 
kollega (C)

Tema Relationers betydelse för framgångsrikt arbete med muntliga presentationer
Kategori Elev - elev Lärare - elev
Kod Trygghet i gruppen (C) 

Olika trygghet i olika grupper (A)

Gruppens relation (C) 

Trygghet i grupp främjar muntlighet (D) 

Trygghet i grupp vid bedömning (C)

Trygghet i grupp, stor som liten (B)

Övningar för att främja trygghet i gruppen (A)

Stötta varandra (D)

Trygghet i gruppen påverkar elevers attityder till muntliga 
presentationer (A)

Elever saknar trygghet för att presentera för hela klassen 
(A)

Elevdelaktighet (D)

Lyhörd för olika alternativ (A)

Lyhördhet (B)

Relation skapar trygghet (C

Relation till klassen är viktigt (A)

Ordval är viktigt i kommunikationen (D)

Empati (D)

Föra dialog (A)

Tänja på gränser (A)

Förekomma eleverna (C)
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Bilaga 4. Cirkeldiagram för kvantitativ 
dataanalys
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