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Förord  

 

Denna studie är ett examensarbete vid Umeå universitets speciallärarprogram med 

inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Studien är resultatet av ett gemensamt 

arbete där vi läst, diskuterat, skrivit, skrivit om, funderat, våndats, skrattat och 

skrivit om igen. Texten är till största del skriven i samarbete där vi tillsammans 

skrivit inledning, syfte, frågeställningar, metod, resultat och diskussion. Avsnittet 

bakgrund har till viss del delats upp mellan oss. Kristina har fokuserat på avsnittet 

om den sociokulturella utvecklingen och Jenny avsnittet styrdokument, övrig 

bakgrund är ett gemensamt arbete.  

 

Vi vill tacka vår handledare Maria Rosenberg som uppmuntrat och gett oss 

värdefullt stöd under skrivprocessen. Ett stort tack till våra informanter som 

frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Särskilt tack till de elever 

som trots att detta varit jobbigt för dem delat med sig av sina upplevelser. Utan er 

hade studien inte kunnat genomföras. Stort tack till er!  

 

Vi vill även tacka våra studiekamrater som med kloka synpunkter, stöttning och 

glada hejarop gjort detta arbete så givande.  
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Abstract 

 

Oral communication has a central function in society. School has therefore a central 

role to develop students’ public speaking. The aim of the study is to investigate 

students with speaking anxiety and fear of public speaking in order to explore what 

would improve their public speaking skills and what kind of support they need to 

develop a routine in public speaking. The method consists of qualitative interviews. 

Four research questions are raised: What experiences have students with speaking 

anxiety when they reflect on oral presentations in elementary school? What 

knowledge have teachers in the subject of Swedish as well as special education 

teachers about speaking anxiety? What methods and adaptations do teachers in the 

subject of Swedish and special education teachers use for supporting students’ 

speech anxiety? How do the teachers assess oral presentations? The results show 

that students describe that their speaking anxiety developed and grew over the years 

in school. The interviewed students says it´s because they have not been given the 

opportunity to practise oral presentation in school. The students were given time for 

preparation, but the focus was on the content and not the performance. The students 

often received oral feedback, but it was too general and they desired written 

response. In conclusion, the best way to support speaking anxiety in students would 

probably be to implement a systematic and conscious methods in the education 

program. The teachers had not reflected much about speech anxiety, although some 

of them offered some support to their students. 
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1 Inledning 

Att göra sin röst hörd och kunna kommunicera är en mänsklig och demokratisk rättighet 

som slås fast i både skollag (2010:800) och läroplaner (Skolverket, 2016). En av skolans 

uppgifter är att fostra elever till att delta i samhällslivet som en demokratisk 

medborgare. Som vuxen i dagens samhälle ställs ofta krav på att du i yrkeslivet ska tala 

inför en grupp, det kan vara att hålla i ett möte, presentera något på en arbetsplatsträff 

eller ta ordet på en konferens (Palmér, 2010a; Axelsson, 2011; Sandin, 2017). Många 

elever upplever nervositet eller obehag när de ska hålla en presentation eller redovisa 

inför en grupp men för några är det värre än så. Upplevelser av stor oro, hjärtklappning, 

rodnad eller i värsta fall panikångestattacker kan skapa stor olust inför muntliga 

redovisningar och i förlängningen ge sämre resultat (Bodie, 2010; Sandin, 2017).  

 

Under vår tid som yrkesverksamma lärare har vi mött många elever som våndats inför 

muntliga redovisningar. Det yttrade sig exempelvis som skolfrånvaro den aktuella 

dagen, sömnsvårigheter, stor oro, ilska eller likgiltighet inför uppgiften. 2012 gjordes en 

undersökning som visade att 18 % av högstadie- och gymnasieelever någon gång 

stannat hemma för att undvika en muntlig redovisning (UR, 2012). Vår upplevelse är att 

dessa elevers problem kvarstår under hela grundskoletiden, något som gjort det 

angeläget för oss som blivande speciallärare att fördjupa oss inom problemområdet. Vi 

vill bland annat undersöka hur elever med talängslan (rädsla för att tala, särsk. i större 

grupp. [Nationalencyklopedin, 2018]) upplevt muntliga presentationer samt hur lärare 

och speciallärare hanterar talängslan hos elever.   

 

Den litteraturstudie vi gjort visar att systematisk talträning ger elever som blir tryggare 

men också skickligare i talsituationer. Undersökningar visar dock att trots att talängslan 

är vanligt bland elever så tränas den muntliga förmågan inte systematiskt utan enbart i 

begränsad omfattning (Strömqvist, 1992; Palmér, 2008). Den mängd litteratur som 

behandlar bedömning av elevers muntliga förmåga är liten i jämförelse med den uppsjö 

av litteratur och forskning som finns kring bedömning av läs- och skrivförmåga, särskilt 

med tanke på att den muntliga förmågan utgör ca en tredjedel av betyget i ämnet 

svenska. Kanske är det inte så konstigt att muntlig förmåga fått en underordnad roll i 

undervisningen när lärarutbildning och forskning fokuserar på läs- och skrivförmågan.  

 

Vi bedömer att detta är ett viktigt kunskapsområde, inte bara för oss som blivande 

speciallärare utan för alla pedagoger som möter talängsliga elever. Att det dessutom är 

ett problem som ofta underskattas eller inte uppmärksammas i dagens skola gör det 

även mer angeläget (Sandin, 2017). Vi tror att med ett förändrat arbetssätt och rätt 

stöttning kan skolan hjälpa dessa elever och skapa en förändring för dem på flera plan, 

såväl skolmässigt som personligt.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få mer kunskap om talängsliga elevers 

erfarenheter av muntliga presentationer samt om pedagogernas kunskap om och 

praktiska arbete med dessa elever i samband med muntliga presentationer. För att 

besvara syftet har vi ställt följande forskningsfrågor:  

 

• Vilka erfarenheter har talängsliga elever när de reflekterar över muntliga 

presentationer under åren i grundskolan?  

• Vilken kunskap har lärare i ämnet svenska samt speciallärare om talängslan? 

• Vilka stödmetoder och anpassningar har de använt för att stötta dessa elever vid 

muntliga presentationer?  

• Hur har dessa lärare arbetat med respons och bedömning av muntliga 

presentationer? 
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2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med att redogöra för studiens sociokulturella utgångspunkt och vad 

styrdokumenten säger om muntlig presentation. Därefter behandlas muntlig presentation 

i skolan utifrån olika aspekter. Avslutningsvis belyses talängslan och dess relation till 

muntliga presentationer. 

 

Denna studie tar en sociokulturell utgångspunkt i synen på lärande och lutar sig på 

Vygotskijs teorier om att lärande och utveckling sker i samspel med andra (Vygotskij, 

1997). Kapitlet inleds med en redogörelse av vad styrdokumenten säger om muntlig 

presentation och anpassningar. Därefter beskrivs begreppet muntlig presentation samt 

bedömning av muntlig presentation.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv och den proximala utvecklingszonen 

Den sociala interaktionen är betydande för lärandet anser Vygotskij, 1997 [1926]. 

Språkets utveckling hör samman med den intellektuella utvecklingen. Talet samspelar 

med tänkandet och språket är ett redskap för det kognitiva: tankarnas språkliga form 

behöver verbaliseras för att bli avsiktliga och ordnade (Vygotskij, 1997 [1926]). Sker 

inte detta blir tankarna kortvariga och går förlorade. Sociala interaktioner anses vara 

avgörande för kognitionen. För vissa elever är dock skrivande det bästa sättet att 

strukturera sina tankar. Just den aspekten är något som lärare överlag bör vara observant 

på när de ser elevers möjligheter att sätta ord på sina tankar. Tanken blir mer 

oreflekterad i talet jämfört med det skrivna där orden kan korrigeras efteråt.  

 

I Vygotskijs (1997) hypotes har pedagogen en avgörande roll för att utveckla barns 

kognition. När barn föds in i ett sociokulturellt samhälle bygger kunskap och lärande på 

ojämlikhet, t.ex. att pedagogen har kunskap om något som barnet saknar kännedom om 

(Säljö, 2015). Vygotskij menar att det är den vuxne som stöttar när barnet lär sig viktiga 

kunskaper, som läsning och skrivning. I skolvärlden innebär det att läraren genom 

scaffolding guidar eleven att lösa problem, som denne nästa gång klarar själv. En av 

Vygotskijs mest kända idé är “den proximala utvecklingszonen” vilket innebär att 

människor kontinuerligt utvecklas genom att ta till sig nya erfarenheter. Först när vi har 

kunskap inom ett område kan vi ta till oss vidare kunskap inom ämnet (Säljö, 2015). 

2.2 Vad säger skolans styrdokument om muntliga presentationer? 

I de styrdokument som styr den svenska skolan, skollag (2010:800) och läroplan för 

grundskolan (Skolverket, 2016), framgår tydligt att elever ska ges möjlighet att utveckla 

sitt språk för att tänka, kommunicera och utveckla en tilltro till sin egen språkförmåga 

för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Genom detta ska utbildningen ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhället.  
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I det centrala innehållet för ämnet svenska står skrivet att elever ska genomföra 

muntliga presentationer och muntligt berättande samt utveckla kunskap om skillnad 

mellan tal- och skriftspråk där tex röstläge och kroppsspråk kan förstärka talet. Muntlig 

framställning formuleras på olika sätt men budskapet är detsamma – en muntlig 

framställning ska vara mottagaranpassad (Skolverket, 2016). Den muntliga 

presentationens karaktär och nivå ska öka med elevens ålder. Från att i de yngre 

åldrarna handla om vardagsnära ämnen till att i åk 7–9 behandla ämnen hämtade från 

skola och samhällsliv. Vid presentationerna ska eleverna kunna använda sig av bilder 

och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen. Även här finns en progression där 

möjlighet ska ges att lära sig hur stödord, bilder, gester, kroppsspråk och olika digitala 

hjälpmedel kan förstärka en presentation. För att få godkänt betyg i ämnet svenska 

krävs att eleven kan förbereda och genomföra en muntlig redogörelse anpassad till syfte 

och mottagare med inledning, innehåll och avslutning (Skolverket, 2016).   

 

Både skollag (2010:800) och läroplan (Skolverket, 2016) markerar att särskild hänsyn 

ska tas till de elever som av olika anledningar har svårt att nå skolans mål. Skolan har 

som uppgift att hitta vägar för alla elever att nå målen utifrån just deras förutsättningar 

och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

 

Skollagen 3 kap 3§: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. 

 

Läroplan för grundskolan: ”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” (Skolverket, 2016).  

 

I de nationella proven i ämnet svenska för åk 3, 6 och 9 bedöms muntlig förmåga som 

en av tre grundläggande förmågor förutom läsa och skriva. Huvudsyftet med de 

nationella proven är att skapa en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.  

Det muntliga delprovet i år 6 består av två delar, en förberedd redogörelse och ett 

samtal. I år 9 är delprovet i tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att 

presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt att delta i en diskussion (Skolverket, 

2018).  

2.3 Muntlig presentation 

Muntlig redovisning, muntlig framställning, anförande, tal eller muntlig presentation? I 

vårt arbete har vi valt att använda formuleringen muntlig presentation, med det menar vi 

all muntlig presentation som sker inför och till en grupp.   
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I de flesta skolämnen förekommer muntliga presentationer av något slag. Många olika 

former och varianter existerar och kan göras enskilt eller i grupp. Enbart muntligt eller i 

kombination med bilder, skriven text, musik, drama etc. (s.k. multimodalt). Även 

presentationens syfte varierar, allt från redogörelse av ett tidigare arbete eller 

presentation av ett faktaområde till ett anförande där syftet är talet i sig (retorik). Vissa 

presentationer har i stort sett ingen förberedelsetid, tex uppgifter där eleverna i slutet av 

en lektion ska berätta hur de löst ett problem den aktuella lektionen. Andra 

presentationer kan förberetts under en längre tid och eleverna förväntas ha arbetat med 

uppgiften både i skolan och hemma. Själva framförandet kan ske på olika sätt. Från att 

den redovisande eleven eller elevgruppen står längst fram i klassrummet framför den 

övriga klassen till presentationer i mindre grupper där placeringen kan vara att eleverna 

sitter i en cirkel eller alla runt samma bord. 

 

Prage och Svedner (2008) skiljer på att tala i en grupp och tala till en grupp. De menar 

också att det finns ett psykologiskt och ett tekniskt perspektiv kopplat till en muntlig 

presentation vilket tabell 1 visar.  

 

Tabell 1. Psykologiska och tekniska perspektiv på att tala i och till en grupp 
 

Psykologiska perspektiv Tekniska perspektiv 

Tala i en 

grupp 

Att vilja och våga tala i ett icke 

vardagligt sammanhang. 

Att kunna tala högt, tydligt, avspänt och 

med ögonkontakt. 

Tala till 

en grupp 

Att vilja och våga framträda inför 

en helt eller delvis okänd grupp. 

Att kunna använda manus och tekniska 

hjälpmedel och att hålla kontakt med 

åhörarna. 

 

I tabellen finns tre centrala begrepp för att lyckas med ett framförande; vilja, våga och 

kunna. De tre begreppen interagerar med varandra och ger möjligheter för individen att 

utvecklas till en god talare (Prage & Svedner, 2008).  

 

Muntlig framställning definieras, som tidigare beskrivits, på olika sätt men har 

mottagaraspekten som en gemensam nämnare. Talaren vänder sig till en eller flera 

mottagare vilket innebär att gruppen som lyssnar också hamnar i centrum och inte 

endast den enskilda talaren (Olsson Jers, 2012). Detta är enligt Olsson Jers en 

betydelsefull aspekt då tidigare undersökningar visar att elever som kan fokusera på 

gruppen istället för på sig själva i en muntlig presentation ofta upplever mindre oro i 

dessa sammanhang. Ju äldre eleverna är desto högre krav kommer att ställas på dem 

som talare och därför är arbetet med att förebygga oro vid muntlig framställning en 

investering i elevens framtida skolår (Olsson Jers, 2012). Ytterligare en aspekt på 

mottagarperspektivet är att mottagarna bör vara delaktiga genom att presentationen är 

ett lärtillfälle, alltså en form av undervisning (Palmér, 2010a). Palmér menar också att 
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en muntlig presentation ska vara anpassad till mottagarnas kunskaper, ålder och 

förväntningar för att på bästa sätt fungera som ett lärtillfälle under den aktuella 

lektionen. 

2.3.1 Muntlig presentation i undervisningen  

Retorik - konsten att tala övertygande - härstammar från antikens Grekland där det 

under 500-talet f.Kr. föddes en ny typ av härskare som tog makt genom att använda sig 

av retorik istället för våld. Även i Sverige användes retorik som ett sätt att få makt. 

Under medeltiden fick de elever (enbart pojkar) som gick i skola undervisning i retorik. 

Främst skedde detta genom att lyssna på lärarens tal som sedan skulle läras in likt en 

slags mall för egna kommande tal (Sigrell, 2008). Under 1800-talet får retoriken ta ett 

steg tillbaka och vid införandet av folkskolereformen 1842 existerar inte retorik längre 

som ett ämne i den svenska skolan. Idag, mer än 170 år senare, märks dock ett uppsving 

för retorikämnet igen. På gymnasiet finns t.ex. retorik som en valbar kurs och i den 

senaste läroplanen för grundskolan (Lgr11) får muntlig förmåga en mer framträdande 

roll i alla skolans ämnen, dessutom tydliggörs att arbetet med muntliga presentationer 

inte enbart ska riktas in på redovisningstillfället utan även innehålla kunskap om 

talprocessen (Skolverket, 2016).  

 

Muntliga presentationer ska, som tidigare nämnts, vara anpassade till mottagarna för att 

vara ett lärotillfälle. För att nå och påverka mottagare genom muntliga presentationer 

används ofta retorik. Inom skolans verksamhetsområde finns flera skäl att lära sig 

retorik. Det första skälet är att tala inför andra är en grundläggande och mycket viktig 

kunskap i dagens samhälle. Många har inte fått möjlighet att träna på just det och 

utvecklas därför sakta eller, som vi tidigare påpekat, drabbas av talängslan. Ett annat 

skäl är att individer behöver öva på hur budskap förmedlas så att dessa inte blir diffusa 

och svåra för mottagaren att förstå. Den tredje anledningen är att individer som kan 

formulera sig tydligt också har lättare att uppfatta budskapet i andras formuleringar och 

då också lättare kan uppfatta oegentligheter eller direkta felaktigheter (såsom fake 

news). Med denna kunskap är det lättare att vara kritisk till andras yttranden och för att 

elever ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt bör de kunna identifiera ett tydligt 

budskap och ett bra argument (Jensen, 2012). 

 

En faktor som ökat betydelsen av muntlig förmåga var att Lpo94 införde muntlig 

förmåga som ett delmoment i det övergripande svenska provsystemet för gymnasiet 

(Palmér, 2010b). Vid provets införande var deltagande frivilligt. De skriftliga delarna 

hade givna instruktioner med en bestämd tidsåtgång medan det muntliga delprovet 

utgjorde en så kallad breddningsdel som skulle integreras i den ordinarie 

undervisningen. De flesta lärare lät sina elever göra den skriftliga provdelen och cirka 

hälften genomförde den muntliga delen. År 2000 blev det nationella provet i sin helhet, 

både de skriftliga och de muntliga delarna, obligatoriskt. Vissa förändringar 

genomfördes 2007 som resulterade i att elevers muntliga presentationer fick större 
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betydelse än tidigare i det sammanlagda provbetyget (40% mot tidigare 30%). 

Sammantaget konstaterar Palmér att betydelsen av den muntliga provdelen i det 

nationella provet har ökat (2010b, s. 130). 

2.3.2  Bedömning av muntliga presentationer 

En hel del forskning kring responsens betydelse för lärande har skett de senaste tjugo 

åren (Sadler, 1989; Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009) där bl.a. formativ bedömning 

lyfts som en betydelsefull bedömningsprocess, vilket kortfattat innebär att eleven 

kontinuerligt under arbetet både får och själv ger respons på sitt arbete. En annan stor 

internationell studie som undersökte de främsta framgångsfaktorerna för lärande visade 

att respons är en faktor som sätter igång ett flertal lärandeprocesser (Hattie & 

Timperley, 2007).  

 

Olsson Jers (2012) har funnit att elever önskar respons i större utsträckning än vad som 

sker vid muntliga framställningar. Kritiken gällde framförallt att responsen ”var för 

generell och opersonlig eller att den var för snäll” (2012, s.77). Jensen (2012) visar 

däremot att muntliga presentationer framförda av talängsliga elever i undantagsfall får 

beröm. Anledningen till detta antas bero på att eleven genomfört en mindre lyckad 

redovisning samt att läraren inte insett vikten av att just dessa elever behöver stöttning 

(Jensen, 2012). En förändring av responsens fokus vore önskvärt, menar Olsson Jers 

(2012) då den idag till större del ligger på själva framställningstillfället medan 

förberedelsefasen ofta lämnas utan respons, i jämförelse med skrivprocessen där elever 

får respons och möjlighet att bearbeta sina texter på ett systematiskt sätt under hela 

arbetsprocessen. För att detta ska fungera krävs att förberedelsetid ges i klassrummet så 

att läraren får mer insyn i hela arbetsförloppet.  

 

Responssituationen vid muntliga presentationer är annorlunda i ett flertal avseenden 

jämfört med den respons som sker vid skriftliga uppgifter. Till att börja med är det mer 

känsligt utifrån att respons ges på något som framförts med en egen kropp, egna tankar, 

egna formuleringar och egna handlingar (Olsson Jers, 2012). Vidare finns mindre tid till 

förfogande vid en muntlig redovisning jämfört med en skriftlig i och med att den 

muntliga är mer flyktig och detta får konsekvenser för hur responssituationen 

organiseras. Olsson Jers (2012) använder begreppen direkt respons och utvidgad 

respons. Den direkta responsen ges i nära anslutning till redovisningen medan den 

utvidgade har friare former både vad gäller tidpunkt och form. Av eleverna uppfattas 

den direkta responsen som mest givande samtidigt som den är svårast att formulera 

(Olsson Jers, 2012). På kort tid ska läraren sammanfatta ett intryck, som dessutom ska 

vara både bekräftande och utmanande, samtidigt som eleven oftast står kvar inför 

klassen. Detta kan vara en orsak till att många lärare tycker responssituationen efter en 

muntlig redovisning är besvärlig – man vill inte säga något som kan uppfattas som 

negativt av eleven inför klassen – vilket i sin tur kan förklara varför många elever 

upplever att den respons de får är intetsägande eller för generell (Olsson Jers, 2012). 
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Muntliga redovisningar bedöms dessutom i många fall inte enbart av läraren. Eleven 

bedöms även av klasskamraterna vid själva framförandet, vilket ytterligare kan påverka 

den oro talängsliga upplever.  

 

Det största hindret för lärare att arbeta mer med muntlighet är brist på kunskap och 

kompetens om det talade mediet (Olsson Jers, 2010). Lärarna vet helt enkelt inte hur de 

ska arbeta med respons och muntliga framträdanden i undervisningen. Med tanke på 

den forskning som visar på responsens betydelse för lärandet finns möjlighet till 

utveckling inom området (Olsson Jers, 2010).  

 

Likvärdig bedömning 

Förutom kursplaner och kunskapskrav finns Skolverkets (2018) bedömningsstöd i 

ämnet svenska (Nya språket lyfter för åk 1–5, Bedömningsmatris för muntlig färdighet 

för åk 6 samt Språket på väg för åk 7–9) där muntlig färdighet är en del. Dessa 

beskriver de aspekter som ska bedömas vid en redogörelse och i ett samtal: innehåll, 

struktur, språk och hur väl eleven kommunicerar med åhörarna tex genom att titta upp, 

tala tydligt och visa engagemang. Syftet är att nå en så likvärdig bedömning som 

möjligt oavsett skola eller lärare. Palmér (2010b) undersökte just 

bedömaröverensstämmelse av muntliga presentationer i tre lärares bedömningar av 32 

gymnasieelevers anföranden. Det visade sig att bedömaröverensstämmelsen var god. 

Detta trots att bedömning av muntliga presentationer får anses vara av kvalitativ 

karaktär vilket är en mer komplicerad och komplex bedömning än tex 

läsförståelseuppgifter med kryss-svar. Studien var relativt liten men pekar trots allt mot 

att med hjälp och stöd av tydliga bedömarkriterier är svensklärares bedömning av 

muntliga presentationer pålitlig (Palmér, 2010b). 

2.3.3 Sammanfattande kommentar 

Som framgår av ovan har den muntliga förmågan en betydande roll i den svenska 

skolans undervisning, såväl inom ämnet svenska som i utbildningen i stort för elevens 

fortsatta liv och verksamhet. Muntliga presentationer förekommer i de flesta ämnen och 

i många former men har mottagaraspekten som en gemensam nämnare. Det är både 

psykologiskt och tekniskt en skillnad på att tala i eller till en grupp där förmågorna vilja, 

våga och kunna påverkar oss som talare. Att bedöma muntliga presentationer är en 

komplex uppgift där lärare har många aspekter att ta hänsyn till. Responsen är dock en 

viktig faktor i lärandeprocessen och många elever efterlyser tydligare respons.  

2.4 Talängslan  

I denna studie har vi valt att använda termen talängslan för den nervositet och oro som 

uppkommer inför, under och efter muntliga redovisningar. Talängslan är den mest 

etablerade svenska termen, även om termen talrädsla börjar användas allt mer, då denna 

mer precist karaktäriserar vad det innebär för den drabbade (Sandin 2017). 
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2.4.1 Vad är talängslan?  

Talängslan beskrivs i litteraturen på ett flertal sätt, gemensamt är dock att denna ängslan 

uppstår i samband med en presentation inför en publik. Axelsson (2011) menar att 

talängslan uppstår när ”nervositeten är övermäktigt stor inför en presentation” (s.14). 

Två förklaringsmodeller för talängslan brukar anges: arv eller miljö (Jensen, 2012; 

Sandin, 2017).  Biologiskt handlar det om hur vår hjärna utvecklas samt att vi bär på 

gener som påverkar oss. Miljörelaterade orsaker, exempelvis dåliga erfarenheter, ger ett 

inlärt beteende men även inflytande av omgivningen under uppväxten kan påverka. I de 

flesta fall samverkar arv och miljö, men vårt arv ger oss olika benägenhet för i hur stor 

utsträckning miljön påverkar oss. Vi är med andra ord olika sårbarbara (Sandin, 2017). 

Talängslan uppstår oftast under mellanstadiet och är som värst under högstadieåren, en 

period som sammanfaller med puberteten och med den en ny medvetenhet om jaget – 

både fysiskt och psykiskt (Cederberg, 1997; Axelsson 2011).  

 

Bodie (2010) definierar talängslan som “a situationspecific social anxiety that arises 

from the real or anticipated enactment of an oral presentation” (2010, s.72). Enligt 

Bodie (2010) finns två typer av talängsliga människor; de som känner oro enbart vid 

muntliga framställningar och de som oroar sig vid stressrelaterade situationer där 

muntliga presentationer är en av många situationer som framkallar oroskänsla. Stor oro 

vid många varierande situationer, s.k. social fobi, ska dock inte likställas med de som 

enbart känner oro vid muntliga presentationer. De som lider av social fobi har svårt med 

kommunikation i allmänhet och fokus kretsar kring negativa tankar om sig själv. Denna 

grupp kan drabbas av svår talängslan vid muntliga presentationer men svårigheten finns 

inte enbart vid dessa tillfällen (Axelsson, 2011).  

 

Talängslan utgör en problematik i dagens samhälle, framförallt märks det inom skolans 

område (Bodie, 2010). En otrygg klassrumsmiljö och dåliga relationer mellan lärare och 

elever är orsaker till att många i en grupp känner talängslan (Jensen, 2012). Jensen 

(2012) menar att cirka 20 % av eleverna känner rädsla att tala inför andra under de flesta 

förhållanden, 60 % känner talängslan i vissa sammanhang och 20 % upplever nästan 

aldrig oro i samband med muntliga presentationer. För majoriteten av eleverna, de som 

känner talängslan i vissa sammanhang, påverkar klassrumsklimat, gruppstorlek och 

relationen till läraren i hur stor utsträckning talängslan förekommer. I grupper med fler 

än 25 elever ökar antalet talängsliga kraftigt. För talängsliga elever, som har en 

benägenhet att vara starkt oroade över bedömning, kan dessutom läraren verka hotfull 

genom den makt bedömningssituationen ger (Coplan & Moritz Rudasill, 2017). Detta 

gör att lärare behöver kunskap om denna problematik för att kunna vara flexibla och 

möta olika elevers talängslan inför, under och efter muntliga presentationer (Bodie, 

2010).  

 

Talängsliga barns oro tenderar att öka om de pressas att tala inför publik vilket kan 

hindra dem att ta till sig undervisning (Coplan & Moritz Rudasill, 2017). Studier har 
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visat att skolprestationerna hämmas i större omfattning av att vara talängslig jämfört 

med att vara utåtagerande (Finn, Pannozzo & Voelkl, 1995). En negativ spiral uppstår 

dessutom då talängsliga elever inte är lika uppmärksamma och dessutom inte frågar när 

de inte förstår eller hör vad som sägs. Det finns tydliga kopplingar mellan talängslan 

och ämneskunskaper; ju svårare en elev har att tala inför andra desto sämre presterar 

eleven på ämnestester (Comadena & Prusank, 1988) och detta samband blir dessutom 

starkare i gymnasiet än i grundskolan (Jensen, 2012). 

 

Talängslan är ett globalt problem och störst är problemen i de asiatiska kulturerna där 

det är centralt att inte förlora ansiktet. Mellanstora problem finns i kulturer, såsom USA, 

där individen står i fokus och att det är viktigt att lyckas (t.ex. genom tävlingar). Minst 

svårigheter tycks finnas i grupporienterade kulturer där statusskillnad mellan lärare och 

elev är liten (Jensen, 2012). Nordiska länder hör säkerligen till den sistnämnda gruppen 

vilket medför en mer gynnsam skolsituation för talängsliga elever. 

2.4.2 Symptom  

När kroppen drabbas av ett stresspåslag, som vid talängslan, kan det ge en rad olika 

symptom. Det första som händer är att vårt sympatiska nervsystem tar över och sätter 

oss i krisberedskap. Kroppen gör sig redo för att fly eller slåss (fight or flight), ibland 

kan reaktionen dock bli att vi stelnar till och blir paralyserade (jmf frozen fright). Sandin 

(2017) listar en rad symptom där de fysiska symptomen kan vara kraftig svettning, yrsel, 

rodnad och stakande eller stammande tal. Dessa symptom kan leda till andra, för 

åhörarna mer osynliga yttringar, t.ex. negativa tankar och känslor som för den drabbade 

dock kan vara nog så jobbiga. Att långt i förväg känna oro eller rädsla för att drabbas av 

svettningar eller darrningar under en presentation kan skapa en förväntansångest, en 

rädsla för vad som ska ske.  

 

Vid exempelvis en redovisning kan andra kognitiva symptom inträffa, tex 

tankeblockader, det vill säga att man plötsligt inte minns det inövade talet eller att man 

efteråt inte minns vad man sagt. Återkommande tankar där man rannsakar sig själv och 

är självkritisk under och efter redovisningen är också vanligt förekommande. 

Tillsammans gör dessa symptom att när redovisningen är över och det parasympatiska 

nervsystemet träder in, drabbas den talängslige ofta av en stor trötthet (Sandin, 2017).  

 

Andra kännetecken för talängslan kan vara att försöka undvika situationer som skapar 

obehag, tex stanna hemma redovisningsdagen, låta bli att gå på den aktuella lektionen 

eller komma med bortförklaringar till varför redovisningen inte kunde genomföras.  

Ytterligare ett symptom kan vara olika säkerhetsbeteenden som att tala tyst eller klä sig 

så att rodnaden inte syns. Avslutningsvis pekar Sandin (2017) på de emotionella 

symptomen. Till den kategorin kan ilska, nedstämdhet eller, i svårare fall, depression 

hänföras till.  
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2.4.3 Stödjande undervisningsmetoder 

För att motverka talängslan vid muntliga presentationer är arbete med elevers 

metakunskap om tal, dvs elevers teoretiska kunskap om talet, en möjlig metodik 

(Palmér, 2001). En vanlig form för att utveckla metakunskap om tal är kamratrespons 

och respons från lärare efter en muntlig presentation. Kamratrespons har dock inte bara 

positiva effekter utan kan även framkalla ängslan hos elever. Vid intervjuer av elever 

och lärare om respons efter muntliga framställningar framkom att elever ofta får respons 

i direkt anknytning till framträdande, vilket kan vara en hämmande faktor på så vis att 

eleven vet att kritik väntar direkt efter och har det i åtanke under själva presentationen 

vilket påverkar framträdandet (Palmér, 2001). Även om lärare inte arbetar medvetet 

med metakunskap om tal, arbetar dock flertalet medvetet med att motverka talängslan 

genom lekfulla övningar, dramaövningar eller att elever får träna på presentationer 

enbart för läraren (Palmér, 2001). Goda resultat för att hjälpa elever med talängslan har 

visat sig av systematisk och medveten talundervisning med stegring av svårighetsgrad i 

olika genrer, trots detta är en stor del av den talundervisning som tillämpas i många 

skolor sporadisk (Palmér, 2001). Muntlighet i undervisningen sker alltid på ett eller 

annat vis eftersom klassrum inte är tysta, men det är inte alltid undervisning i 

muntlighet sker (Olsson Jers, 2012). Många elever i Olsson Jers undersökning upplevde 

exempelvis inte att de fått explicit undervisning om muntliga presentationer. De 

kunskaper de förvärvat hade de istället fått genom egna ansträngningar – trial and error 

helt enkelt (Olsson Jers, 2012).  

 

En god relation mellan elev och lärare är central innan all undervisning kan påbörjas 

(Jenner, 2004). Läraren har det övergripande ansvaret och därmed ett överläge, men det 

är också dennes uppgift att tolka eleven. Jenner (2004) menar att det är centralt att se 

eleven som en individ och inte som ett föremål eller en svårighet som ska repareras. 

Motivation är en annan faktor som starkt inverkar på individens vilja att lära, utvecklas 

och förändras. Elevens motivation påverkas i sin tur av lärarens förväntningar. Lärarens 

engagemang och kontakt med eleven har även en stor inverkan på elevernas 

prestationer. Enligt Hattie (2009) beror 10–15 % av variationen i elevers resultat på hur 

och vem läraren är. En rapport från Skolverket (2001) visade att en starkt bidragande 

orsak till att elever går ut grundskolan med ofullständig behörighet är en icke-

fungerande relation mellan elev och lärare.  

2.4.4 Förebyggande råd för att stötta talängsliga elever och elever i farozonen för att 

utveckla talängslan.  

En gemensam nämnare för att minska talängslan är vikten av förberedelse. Ge och ta tid 

till förberedelse för att känna trygghet och tilltro till den egna kunskapen och förmågan, 

är ett återkommande råd.  Utöver detta finns givetvis en lång rad andra råd och 

uppfattningar om vad som är viktigt att tänka på. Nedan följer en kort sammanställning 

av de råd vi stött på i litteraturen. Dessa kan här tjäna som läsanvisningar för fördjupad 

läsning på respektive område.   
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• Skapa ett tryggt klassrum där negativa kommentarer inte förekommer. Markera 

tydligt om så sker (Palmér, 2008). En god relation mellan elev och lärare gynnar 

all typ av undervisning; extra viktigt vid presentationer. Läraren bör vara 

medveten om sitt uppdrag eftersom denne har det övergripande ansvaret och 

därmed ett överläge, men det är också lärarens uppgift att tolka eleven (Jenner, 

2004).   

• Var distinkt i instruktioner. Distinkta instruktioner och villkor gör att eleven kan 

inrikta sig på uppgiften istället för på svårigheter runt uppgiften. Försök undvika 

överraskande händelser. Var ute i god tid med kriterierna för uppgiften (Palmér, 

2008). Ge eleverna en viss valmöjlighet. Ge möjlighet att bedömas utan att 

tvingas göra muntliga redovisningar. Tex genom inspelningar i förväg eller 

rollspel (Palmér, 2008). 

• Tala med eleverna om nervositet som något naturligt och hur man kan hantera 

det (Palmér, 2008). Gör eleverna medvetna om publikens viktiga roll (Palmér, 

2008). Gruppstorlek ska inte överstiga 25 elever (Jensen, 2012). 

• Se till att alla elever i ett tidigt stadium yttrar sig. Vad som sägs är mindre viktigt 

än att något sägs (Palmér, 2008). Dock, finns här ett motstridigt råd som menar 

att man ska minimera muntliga interaktioner som inte är självvalda och undvika 

att fråga elever slumpmässigt om de inte har visat att de vill (Farrell, 2009). 

• Vänj eleverna gradvis vid att vara i blickfånget, tex genom lekar, par-intervjuer, 

korta beskrivningsövningar eller rollspel. Gå från lättare till svårare uppgifter. 

Börja med redovisningar i grupper, därefter i par och till sist enskilt (Palmér, 

2008).  

• Ge talängsliga elever möjlighet att träna på sitt framförande inför dig och ev. 

någon kamrat (Palmér, 2008). Vid behov använd lärarstödd redovisning - 

läraren stöttar med frågor och uppmaningar till förtydliganden eller 

omformuleringar - men var noga med att inte ta över framträdandet (Palmér, 

2008).  

• Att tänka positivt om det egna jaget, våga berömma sig själv och se att man är 

duktig är en viktig del i vägen mot att minska talängslan. Här är läraren 

betydelsefull genom att hjälpa eleven se positivt på sig själv och sin prestation 

(Axelsson, 2012). Slösa med positiv respons. Ge specifikt beröm, d.v.s. peka på 

konkreta förtjänster med elevens redovisning. (Palmér, 2008). 
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3  Metod  

I detta avsnitt beskrivs metod, urval och genomförandet av studien samt hur resultatet 

har analyserats och bearbetats. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur de 

forskningsetiska principerna har tillämpats samt studiens trovärdighet.  

3.1 Undersökningsmetod 

För att besvara syfte och frågeställningar användes kvalitativa intervjuer vid insamling 

av empirin, något som lämpar sig väl när man som i detta fall ska undersöka människors 

tankar och upplevelser kring ett tema (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer har man större möjlighet att gå på djupet genom att intervjuaren 

lyssnar aktivt och ställer följdfrågor för att förstå och klargöra intervjupersonens 

upplevelse, tankar och känslor. Användandet av följdfrågor eller andrafrågor som 

Kvale och Brinkmann (2009) kallar dem, är ett kännetecken för den halvstrukturerade 

intervju som använts i det här fallet.  En konsekvens av den kvalitativa forskningens 

benägenhet att bygga på detaljerade djupstudier av ett mindre antal informanter är att 

det blir svårare att fastställa i vilken utsträckning forskningsrönen går att generalisera.  

Kvalitativa data är vanligtvis mer ostrukturerade än kvantitativa data när de samlas in i 

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

påverkar dessutom forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelser i högre grad 

forskningsprocessen och analysen, jämfört med kvantitativ forskning (Denscombe & 

Larson, 2018).  

3.2 Urval 

Informanter valdes utifrån kriterierna yrkesroll vad gäller lärare samt elev med 

erfarenheter av talängslan vid muntliga redovisningar vad gäller elevurval. Vi använde 

oss av vad Denscombe och Larson (2018) kallar ett bekvämlighetsurval där 

speciallärare och lärare i ämnet svenska i vår närhet valdes och tillfrågades. Med hjälp 

av speciallärare gjordes sedan ett strategiskt urval (Denscombe & Larson, 2018) av 

elever som passade in i studiens syfte.  

3.3 Deltagare 

Samtliga elever som ingår i studien har under sin grundskoletid upplevt talängslan. Av 

studiens totalt sju lärare är tre speciallärare/-pedagog, varav två arbetar på högstadiet 

och en på låg/mellanstadiet. Vad gäller de fyra lärarna i ämnet svenska arbetar två på 

mellanstadiet och två på högstadiet. Alla sju lärarna har flerårig yrkeserfarenhet från 

skolan, mellan 12 och 34 år. I tabell 2 och 3 följer en kort presentation av deltagarna. 

Namnen är fingerade.  
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Tabell 2. Presentation av deltagande elever 

 Ålder År gymnasiet 

avslutades 

Idag 

Elev 1: Vanja 22 år 2015 Arbetar som elevassistent 

Elev 2: Lena 13 år - Går i åk 7 

Elev 3: Patrik 19 år 2018 Går yrkesutbildning 

Elev 4: Saga 21 år 2016 Arbetar i restaurang och butik 

 

Tabell 3. Presentation av deltagande lärare  

 År i 

skolan 

Utbildning Idag 

Lärare 1 

låg/mellan 

17 år Grundskollärare 

sv/so 4–9  

Klasslärare åk 3 

Lärare 2 

låg/mellan 

22 år Grundskollärare 

sv/so 1–7  

Klasslärare åk 2 

Lärare 3 

högstadiet 

20 år Gymnasielärare sv, 

svenska som 

andraspråk 

Högstadielärare i ämnet 

svenska samt resurs  

Lärare 4 

högstadiet 

14 år Grundskolelärare 

4–9 sv/so  

Högstadielärare i svenska, 

engelska och so  

Speciallärare 1 20 år Grundskollärare 

sv/so, speciallärare, 

specialpedagog 

Arbetar som 

specialpedagog/speciallärare 

med inriktning elever i åk 6–9 

Speciallärare 2 12 år Grundskollärare 

sv/so, speciallärare 

Speciallärare med inriktning 

elever i åk 6–9  

Speciallärare 3  43 år  Lågstadielärare, 

specialpedagog 

Arbetar 1–2 dagar/vecka med 

elever i förskoleklass till åk 3  

3.4 Genomförande  

Intervjuguider (bilaga 1 och 2) upprättades med studiens struktur och teman som 

utgångspunkter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör antalet frågor begränsas för att 

ge utrymme till informanterna att styra samtalets “väg”, dvs informantens tankar 

bestämmer intervjuns riktning. Ett antal följdfrågor arbetades fram om det under 

intervjun skulle finnas behov för ytterligare fördjupning. Målsättningen var att göra 

frågorna korta och minimera antalet akademiska begrepp för att på så sätt göra dem 

enkla att förstå.  Frågorna var av öppen karaktär för att ge informanterna större utrymme 

för egna reflektioner men också ge oss som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor 

vid oförutsedda svar eller reaktioner (Kvale & Brinkmann, 2009: Bryman & Nilsson, 

2018). Bryman och Nilsson (2018) pekar också på en annan fördel med öppna frågor 
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och det är att informantens tankar inte leds i en viss riktning. En pilotintervju 

genomfördes för att säkerställa frågornas kvalitet (Bryman & Nilsson, 2018). Resultatet 

visade att frågarnas utformning var tillfredsställande och följaktligen behölls 

intervjuguidens utformning.  

 

Informanterna fick information om studiens syfte samt en förfrågan om deltagande 

genom ett missivbrev (bilaga 3 och 4), skickat via e-post. Intervjufrågor lämnades ut i 

förväg, såväl för eleverna som för lärarna, för att informanterna på bästa sätt skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun. De genomförda elevintervjuerna har skett enskilt på 

en tid och plats som informanten valt, för att på så sätt skapa en så trygg miljö som 

möjligt. Vid lärarintervjuerna önskades en samtalsliknande situation mellan 

informanterna. De genomfördes därför som grupp- eller parintervju i rum de själva valt 

på sin arbetsplats. Detta skedde vid tre separata tillfällen. Första tillfället intervjuades 

speciallärarna, sedan låg/mellanstadielärarna och till sist högstadielärarna. Inspelning 

gjordes via mobiltelefoner. De första minuterna under en intervju är viktiga för att skapa 

en atmosfär där informanten känner sig trygg att tala fritt och uttrycka sina tankar och 

känslor (Kvale och Brinkmann, 2009) och för att utnyttja dessa första minuter på ett så 

bra sätt som möjligt i vår roll som intervjuare försökte vi därför med kroppsspråk visa 

intresse och välvilja mot informanten. 

 

Intervjun inleddes med information om studiens syfte, hur anonymiteten kunde 

garanteras och att inspelning via mobiltelefon skulle ske. Därefter ställdes några frågor 

som behandlade informantens bakgrund (ålder, yrkesroll/utbildning) vilket sedan följdes 

av frågor kring studiens fokusområde. Under intervjuerna användes samtliga frågetyper 

som Kvale och Brinkmann (2009) pekar på i sin forskning, tex inledande, uppföljande 

och sonderande frågor men även tystnad som ett sätt att ge informanten möjlighet att 

själv förtydliga sitt svar. Genom dessa olika frågekategorier strävade vi mot att 

intervjusituationen skulle påminna om ett samtal och därmed förhoppningsvis ge en 

bredare bild av informanternas uppfattning, tankar och synpunkter i ämnet. För att 

uppmuntra informanten att själv utveckla sina svar användes uppmuntrandetekniker 

(Rautalinko, 2007) tex nickningar, hummanden och följdfrågor som innehöll 

informantens egna ord, tex ”Du berättade att under högstadieåren var det superjobbigt 

för dig – hur var det under mellanstadiet?”. Det faktum att följdfrågor var förberedda 

gjorde att vi i större utsträckning kunde koncentrera oss på att lyssna och läsa av 

informantens känslor inför det efterfrågade. Intervjun avslutades med att informanten 

gavs möjlighet att lägga till något om så önskades samt information om hur informanten 

kunde kontakta oss om en önskan skulle finnas. Vid intervjuerna har en av författarna 

haft huvudansvaret och den andra fungerat som deltagande observatör som ställt 

följdfrågor om något upplevts otydligt eller kompletterat med frågor som intervjuaren 

förbisett. Att vara två ansvariga vid intervjun kan enligt Trost (2005) vara ett stöd när de 

som intervjuar är ovana vilket vi anser oss vara.  
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Intervjuguiden följdes inte till punkt och pricka då vi tog oss friheten att, beroende på 

hur intervjun fortskred, ändra ordningen eller låta bli någon fråga. Att variera sina 

frågetyper och ställa följdfrågor utifrån det som sägs kräver kunskap i ämnet samt ett 

aktivt lyssnande av intervjuaren, vilket Kvale och Brinkmann (2009) jämför med att 

spela schack. Varje drag förändrar strukturen, spelaren måste överväga möjliga vägar 

och hur den valda vägen påverkar framtiden. Skickliga schackspelare följer sällan givna 

regler, vilket kan jämföras med hur en skicklig intervjuare förändrar sina frågor utefter 

intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Analysens genomförande 

För att besvara forskningsfrågorna transkriberades intervjuerna i direkt anslutning till de 

genomförda intervjuerna. Texten skrevs ner ordagrant men de avsnitt som inte direkt 

kunde relateras till forskningsfrågorna lämnades obearbetade. Därefter avlyssnades 

intervjuerna igen för att minska risken för oavsiktliga missar eller feltranskribering. 

Betydelsebärande delar (nyckelord) av informanternas svar fetmarkerades och 

sammanställdes i en tabell med olika färger utifrån intervjuns huvudfrågor. Tabellen 

utgjorde sedan grunden för analysarbetet där skillnader och likheter i informanternas 

svar tydligt framträdde (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.6 Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska forskningskrav 

- informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Information - informanterna informerades både via mail och i intervjuns inledning om 

studiens syfte, konfidentialitet, frivillighet och möjlighet att avbryta eller avstå frågor. 

Dessutom garanterades anonymitet och att den inspelade intervjun skulle raderas när 

arbetet med studien var genomfört. Information om hur informanterna kunde kontakta 

oss vid eventuella frågor eller kompletteringar delgavs både via missivbrev och vid 

intervjun. Informanterna erbjöds även ta del av den färdiga studien.  

 

Samtycke - deltagarna har rätt att styra över sitt eget deltagande vilket innebär att 

deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas, utan närmare förklaring. 

Detta informerades om via missivbrev samt vid intervjusituationen. Eftersom en av 

informanterna var underårig behövdes vårdnadshavares samtycke.  

 

Konfidentialitet - hänsyn har tagits till informanternas anonymitet genom att namn och 

skolor avidentifierats. De inspelade intervjuerna raderades så fort studien och uppsatsen 

var slutförd och godkänd.  

 

Nyttjande - information som samlats in nyttjades endast för studiens 

forskningsändamål. Resultatet presenterades i en muntlig presentation inför andra 
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speciallärarstuderande samt i form av ett examensarbete i januari 2019. Examensarbetet 

kommer att finnas i en databas vid Umeå Universitet. 

 

Under själva intervjun lades särskild vikt vid att vara uppmärksam på den påverkan och 

makt intervjuaren har genom typ av frågor och kroppsspråk samt informantens 

upplevelse av stress, något som Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram som ett 

tänkbart problem vid intervjuer. 

3.7 Studiens trovärdighet 

Grundläggande för alla studier och undersökningar är dess validitet, d.v.s. har man 

undersökt det som var tänkt att undersöka. Denna fråga hänger ihop med 

intervjufrågornas kvalitet: håller de sådan hög kvalitet att informanterna verkligen 

svarat på det studien ville få fram. Här har vi försökt skapa så god kvalitet och så hög 

validitet som möjligt genom att följa den metodologi som är gängse för en 

intervjustudie av det här slaget (Denscombe, 2018). Vi har exempelvis försökt ge 

informanterna stort talutrymme, ställt följdfrågor för att på så sätt minska risken för 

feltolkningar samt strävat efter att skapa en trygg intervjusituation genom att 

informanten fått styra när och var intervjun skulle ske. Författarna har tillsammans 

analyserat resultaten för att nå en så tillförlitlig tolkning som möjligt.  

 

En viktig aspekt för att stärka en studies validitet är informanternas trovärdighet 

(Denscombe, 2018). Vi har därför i urvalsprocessen lagt stor vikt vid informanternas 

bakgrund. De pedagoger som deltagit har mångårig yrkeserfarenhet både som 

grundskollärare och speciallärare samt för de elever som deltagit har vi försökt få 

verifierat att de verkligen har upplevt talängslan i samband med muntliga redovisningar 

under en stor del av sin grundskoletid.   
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4 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Inledningsvis redogörs för elevernas erfarenheter 

och upplevelser. Därefter behandlas lärarnas kunskap och praktiska arbete med 

talängsliga elever, följt av speciallärarnas erfarenheter och kunskaper. Slutligen 

sammanfattas resultaten i tre teman: talängslan, stöd och anpassning samt bedömning 

och respons. 

4.1 Intervjuer med elever 

Upplevelser och erfarenheter av talängslan 

När eleverna berättar om sina erfarenheter av muntliga redovisningar har de många 

gemensamma upplevelser. De har alla upplevt stor nervositet och oro inför muntliga 

presentationer. Två av dem berättar att så fort de fått vetskap om en kommande 

redovisning uppstår negativa funderingar och tankar, tex ”jag måste skolka” (Lena, 

intervju 25 okt 2018) eller ”jag kommer inte att göra det” (Saga, intervju 30 okt 2018). 

Patrik berättar att den värsta nervositeten kommer kvällen före en redovisning då han 

ofta känt ”jag vill inte, typ ångest…” (Patrik, intervju 2 okt 2018). Detta har påverkat 

sömnen, särskilt natten inför en presentation, berättar både Patrik och Vanja. Under 

själva presentationen har eleverna också liknande tankar och upplevelser. Alla tycker att 

det varit en jobbig situation men upplevelsen av hur jobbig och hur väl de klarat av att 

genomföra presentationen skiljer sig åt. Vanja berättar att det gått ganska bra när hon 

väl utfört presentationen och det finns tillfällen när hon känt sig nöjd med sin 

presentation. Alla utom Lena beskriver en känsla av lättnad när redovisningen är gjord. 

Lena beskriver hur hon tänker att hon ”skämt ut sig” (Lena, intervju 25 okt 2018). Saga 

ger uttryck för en annan oroskänsla. ”Skönt att det är gjort men känner oro inför nästa 

gång” (Saga, intervju 30 okt 2018).  

 

När de beskriver sin talängslan och hur den tagit sig uttryck har de liknande 

erfarenheter. Alla fyra nämner rodnad och en darrig och skakig kropp som även 

påverkade rösten. Patrik beskriver det så här:  

”Jag blir svettig, hjärtat dunkar nästan sönder, skakigt i benen, kvävs 

nästan, jättesvårt att prata, det händer nåt med mina läppar, jag liksom 

typ inte...kan inte uttala ord korrekt, röd i ansiktet” (Patrik, intervju 2 

okt 2018).   

Strategier 

När eleverna berättar om hur de arbetat inför en presentation visar det sig att även här 

har de liknande erfarenheter. Förutom Lena, har de alla lagt mycket tid till förberedelser 

hemma. En strategi har varit att kunna sitt ämne och sin presentation i stort sett utantill 

för att på så sätt skapa trygghet och känna kontroll över situationen. Informanterna 

upplever alla att de fått för lite tid till förberedelser under lektionstid. Den tid de fått har 
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till största del använts för att arbeta med presentationens innehåll, mindre till 

presentationsteknik eller att öva på själva presentationen.  

 

Alla fyra berättar om strategier de utvecklat för att klara av presentationen eller komma 

undan och slippa genomföra den. Alla utom Vanja har på olika sett undvikit 

presentationer helt och hållet genom att skolka eller be en förälder sjukanmäla dem. 

Saga berättar att hon vid gruppredovisningar alltid försökte att få vara den i gruppen 

som redovisade sist. När det var hennes tur kunde hon säga att hon inte var riktigt 

förberedd och bad om att få redovisa vid ett senare tillfälle. När den dagen kom gick 

hon inte dit. När det var som värst missade Saga en till två skoldagar/vecka pga. sin 

rädsla för muntliga presentationer. Precis som övriga lade Saga mycket tid på 

förberedelser hemma, vilket gjorde besvikelsen stor på sig själv när hon inte lyckades 

genomföra presentationen. “På ett sätt blir det mycket värre… jag gör det inte och vet 

att det påverkar mig själv” (Saga, intervju 30 okt). Patrik berättar att han hade som 

strategi att vara borta det ordinarie redovisningstillfället eftersom lärarna ofta lät de som 

varit borta redovisa för varandra i en mindre grupp eller enbart för läraren.  

 

Stöd och anpassningar 

Tre av de fyra eleverna har haft åtgärdsprogram under sin skoltid. Ingen av dem anser 

dock att deras svårigheter med muntliga presentationer varit huvudskälet för att 

åtgärdsprogrammet upprättades. Saga säger ”…konstigt egentligen, eftersom det var det 

som gjorde att jag var hemma och missade så mycket i skolan” (Saga, intervju 30 okt 

2018). Kring frågan om anpassningar är eleverna överens – de har fått mindre stöd och 

hjälp än vad de önskat. Anpassningarna har till stor del handlat om möjlighet till 

redovisning i mindre grupp. Alla har upplevt just det som något positivt, framförallt i 

stunden men även framåtsyftande, genom att genomförandet stärkt självförtroendet. 

Saga berättar exempelvis om ett tillfälle där hon erbjöds spela in sin presentation, 

”…det var bra, men jag fick också veta att jag på så vis inte kunde få mer än godkänt i 

betyg” (Saga, intervju 30 okt 2018). Vidare berättar Saga att hon upplevt frustration 

från lärarna när hon inte redovisat trots de anpassningar de gjort, vilket gjorde att hon 

kände sig ännu mer misslyckad. Ingen av eleverna upplever att de fått stöd eller hjälp av 

speciallärare med sina svårigheter kring muntliga presentationer. Patrik var dock ett 

undantag såtillvida att han träffat en kurator för samtal om sin talängslan. Vanja har en 

positiv erfarenhet från gymnasiet där en lärare hjälpte henne mycket genom att lyssna 

och försöka förstå hennes situation. På så vis kände Vanja sig tryggare och kunde ta till 

sig av de råd läraren gav, men framförallt var det känslan av att läraren visade intresse 

för hur just Vanja skulle utvecklas som stöttade henne.  

 

Bedömning och respons 

Samtliga elever tror att deras betyg påverkats negativt av deras talängslan. Patrik, Saga 

och Lena säger sig veta säkert utifrån lärares uttalanden att de skulle fått högre betyg 

om de redovisat inför hela klassen. “…jamen jag skyllde ju på mig själv, när det 
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liksom… att jag skulle ju ha redovisat och fått högre betyg… men jag klarade inte av 

det… och då är det mitt eget fel.” (Saga, intervju 30 okt). Vanja är inte lika säker men 

tror att betygen påverkats till det sämre. Saga berättar att kamratbedömning var vanligt 

förekommande och att det var något hon uppskattade, ”det stärkte mig, det var aldrig 

någon som sa något dumt” (Saga, intervju 30 okt 2018). 

 

Elevernas synpunkter på stöttning 

Avslutningsvis bad vi eleverna beskriva hur de skulle velat att undervisningen skulle ha 

sett ut för att gynna dem vid muntliga presentationer. Två aspekter var de framförallt 

eniga om, möjligheten att redovisa inför en mindre grupp samt vikten av att få träna 

presentationer i skolan. De menade att om du som elev inte tränar eller utsätts för 

muntliga moment blir det ännu värre den gång man måste göra det. Följande är 

elevernas övriga synpunkter; 

 

• Trivsel och trygghet i gruppen är viktigt.  

• Börja med ämnen som är bekanta eller något eleven kan mycket om.  

• Börja med gruppredovisningar, sedan par och till sist enskilt.  

• Viktigt att träna muntlig förmåga i skolan – börja med korta, enkla redovisningar 

för några kompisar.  

• Ge mycket beröm! Peppa, peppa, peppa! 

• Om läraren märker att någon tycker att det är jobbigt är det viktigt att prata med 

den eleven, försöka förstå vad som är jobbigt samt skapa en god relation så att 

eleven känner sig trygg.  

• Inte tvinga någon.  

• Om läraren vet att det finns elever som brukar ge negativa kommentarer under 

eller efter en presentation bör dessa inte vara med när den talängslige håller sin 

presentation.  

4.2 Intervjuer med lärare i ämnet svenska 

4.2.1 Intervju med lärare i ämnet svenska årskurs 2–5  

Talängsliga elever  

Båda svensklärarna på låg- och mellanstadiet beskriver talängsliga elever som rädda för 

att bli skrattade åt, inte så muntligt aktiva och att de låser sig och försöker bli “osynliga” 

vid presentationer. Lärare 1 anser att blyghet i de lägre åldrarna kan förstärkas med 

stigande ålder. Ökande krav i skolan med stigande ålder och en önskan om att vara 

“normal” och passa in gör att fler upplever talängslighet. Lärare 2 menar däremot att 

många yngre elever är talängsliga men att det växer bort efter hand för de flesta men för 

de elever med kvarstående problem blir svårigheterna än större.  
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Stöd och anpassningar  

De båda lärarna uppger att gruppredovisningar är vanliga i undervisningen. Lärare 1 har 

exempelvis enbart gruppredovisningar, eftersom han anser att det skapar trygghet för 

eleverna som inte har så stor vana av muntliga redovisningar. Lärare 2 har både 

enskilda- och gruppredovisningar beroende på det aktuella arbetsområdet. 

Redovisningarna kan ske i helklass, halvklass, i liten grupp eller för en kompis 

tillsammans med en vuxen, beroende på omständigheterna. Båda är eniga om att det är 

viktigt med bra förberedelser. Lärare 1 menar att det är angeläget att eleven känner sig 

trygg med stoffet och kan få hjälp med att begränsa materialet. Lärare 2 anser att datorn 

är ett viktigt redskap. Powerpoints hjälper till att strukturera upp redovisningen och ger 

samtidigt trygghet då fokus riktas mot bilderna och inte mot eleven som redovisar. 

Bägge lärare menar att de inte lägger ner så mycket tid på att träna muntlighet i den 

dagliga undervisningen då skrivning, läsning och läsförståelse tar mycket tid i anspråk. 

“Eh ..jag tror att vi är dålig på att ge eleverna dom stunderna för att annat tar så 

mycket tid i anspråk under första åren i skolan som läsning och läsförståelse och 

skrivning” (lärare 1 intervju 2018-11-12). Lärare 2 har ofta enskilda samtal med elever 

som känner sig oroliga inför redovisningar och gör då anpassningar så att eleven ska 

lyckas med redovisningen. Hon anser att det är viktigt att eleverna får utvecklas i små 

steg och “peppar” ofta eleverna för att höja självkänslan. Ingen av lärarna anser sig ha 

fått någon speciell utbildning om muntlighet och talängsliga elever. Lärare 1 säger: 

“Näe...inte uttalad… alltså ingen arbetsmodell eller på nåt sätt som vi ska jobba efter 

utan det här är ju mer pedagogens uppgift och ansvar att uppmärksamma eleverna och 

försöka lotsa dom framåt så mycket som möjligt så att äh näe… tyvärr” (Lärare 1 

intervju 2018-11-12).  Lärarna anser att det gäller att ha “fingertoppskänsla” med 

talängsliga elever och använda beprövad erfarenhet. “näe, man har fått prova sig fram 

vad som passar” (Lärare 2 intervju 2018-11-12). Lärare 2 har använt sig av boken 

Gruppen som grogrund (Wahlström, 1996) och värderingsövningar för att stärka 

klassen att våga prata inför varandra. Periodvis har eleverna fått ta med sig en sak 

hemifrån och berätta om den eller haft till uppgift att redovisa om veckans nyhet. Båda 

lärarna anser att synen på muntlighet i skolan har blivit viktigare de senaste åren. Lärare 

2 tycker att det skedde en stor förändring i och med Lgr 11 som lyfter fram 

kommunikation, argumentation och muntlighet. 

 

Bedömning och respons 

Ingen av lärarna sätter i dagsläget betyg eftersom de undervisar yngre elever. Lärare 1 

använder inga speciella kriterier vid respons av muntliga redovisningar. Däremot 

försöker han ge mycket muntlig cred till eleven direkt efter framförandet och även 

under lektioner som kommer efteråt återkopplar han till redovisningen. Lärare 2 har inte 

heller några speciella kriterier vid respons men använder sig av two stars and a wish, 

vilket innebär att eleverna ger varandra beröm för två positiva saker med presentationen 

och ger ett förslag på något som kan utvecklas. Ibland förekommer också 
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kamratrespons, men det beror på gruppsammansättningen. Ingen lärarna har upplevt att 

det finns åtgärdsprogram där svårigheter med talängslan uppmärksammas. 

4.2.2 Intervju med lärare i ämnet svenska årskurs 6–9  

Talängsliga elever  

De två svensklärarna i studien ger en bild av att talängsliga elever känner en rädsla för 

att göra bort sig och säga fel, eller har svårt att uttrycka sig i grupp och att göra muntliga 

redovisningar inför klassen. Båda lärarna anser att det övervägande tjejer är som har den 

här problematiken. De menar att många elever känner talängslan vid stadiebyten, 

speciellt vid övergången till högstadiet med nya klasskonstellationer. Det tar tid att 

känna en tillhörighet i den nya gruppen och andra faktorer som påverkar är otrygghet 

och klassrumsklimat. Lärare 3 har tidigare erfarenheter av att en del föräldrar påverkar 

och överför sina barns rädslor: “Du ä ju så blyg så jag ska se till att ringa till skolan och 

säga att du inte behöver prata inför klassen” (Lärare 3, intervju 20 nov 2018). De anser 

att många elever känner sig obekväma vid muntliga redovisningar och arbetar läraren 

inte med detta kan svårigheterna förvärras och t.o.m. sprida sig bland övriga elever i 

klassrummet. Lärare 3 berättar exempelvis att: “Jobbar du inte med det blir dom ju 

fler… blir som att det ackumuleras över tid och då säjer dom men han eller hon 

behöver ju inte redovisa och då vill ju inte jag heller” (Lärare 3, intervju 20 nov 2018). 

Hon menar att det kan bli som en ”epidemi” i klassrummet. Båda högstadielärarna 

upplever att det är 1 - 5 elever/klass som har talängslan. 

 

Stöd och anpassningar  

De två högstadielärarna har vanligtvis redovisningar inför helklass. Lärare 4 brukar 

ibland använda tvärgruppsredovisningar och även redovisningar i mindre grupp vid 

behov. Lärare 3 undviker att anpassa för eleverna och menar att elever behöver träna på 

muntliga redovisningar för att kunna utvecklas. Lärare 3 berättar att eleverna förbereds 

genom att de ofta samtalar om muntliga redovisningar i klassen, hon tar ofta sig själv 

som exempel på hur man inte ska göra. I de klasser hon undervisar i förekommer 

dagligen korta strukturerade muntliga övningar. Exempelvis får eleverna berätta 

”Vilken som är deras favoritfärg?” eller “Om jag hade en superkraft skulle det vara”, för 

att sedan gradvis utökas till att kunna argumentera för sina åsikter och stå för sin åsikt 

inför klassen. Det är inte tillåtet att säga “Jag vet inte”. Övningarna ser också ut att ha 

gett resultat vid de muntliga nationella proven då alla var godkända. Hon menar att det 

är viktigt att avdramatisera muntliga presentationer och att skapa “frid i rummet”. Ett 

råd som brukar ges är att eleverna ska tänka att de sitter i köket och pratar. Andra 

undervisningssätt är att använda rekvisita och spela teater och hon menar att det kan 

hjälpa många elever att iklä sig en roll, men inte alla. Mycket tid används till att prata 

om ett kroppsspråk. Lärare 3 menar att det är viktigt att uppträda så att man utstrålar 

trygghet och säkerhet, även om eleven inte känner sig så. Elevens placering i rummet, 

ögonkontakt med publiken och gester har betydelse. Hon poängterar också vikten av att 

eleverna får träna på tystnad och pauser när de talar. Redovisningens längd har också 
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relevans. Om en redovisning ska vara 3 minuter är det inte godkänt med 1 eller 10 

minuter. Vid ett tillfälle fick en klass i uppgift att välja redovisningsform förutom de 

traditionella, det blev teater, talkshows, talkort och videoinspelningar. Högläsning är ett 

annat sätt att få eleven att träna på att höra sin egen röst och även höra andras. I vissa 

klasser har hon spelat upp kända tal, exempelvis prins Daniels tal till Viktoria, de har 

sedan diskuterat vad som gjorde talet bra men även visat dåliga exempel och gjort 

jämförelser.  

 

Lärare 4 talar om hur viktigt det är att eleverna får tid till förberedelser, men att alla 

elever inte använder tiden. Hon menar att en förberedd elev har något att luta sig mot 

vid presentationen. I sin undervisning arbetar hon mycket med stödord och 

PowerPoints. Att visa något vid en presentation är ett sätt att ta bort fokus från eleven. 

Lärare 4 har haft flera uttalat talängsliga elever och har då anpassat med redovisning i 

liten grupp eller redovisning inför en lärare. En elev med selektiv mutism fick göra 

videoinspelningar på alla muntliga moment under tre år. Lärare 3 tycker också att det är 

viktigt att prata med eleverna i förväg om presentationernas innehåll. Hon berättar om 

en årskurs åtta där eleverna skulle berätta om ett intresse inför klassen och de flesta 

berättade om olika danser, smink eller tv-spel. En elev redovisade om sitt största 

intresse som var My little pony vilket inte föll i god jord hos klassen och sedan blev 

olyckligt för eleven. Lärare 3 önskade att hon hade kunnat styra redovisningen så att det 

blivit en positiv upplevelse för eleven.  

 

Bedömning och respons  

De två svensklärarna är eniga om att betygen påverkas av elevernas talängslighet. 

Lärare 4 pekar exempelvis på att hon har haft elever som presterat bra i läsförståelse och 

skrivande men haft svårigheter med den muntliga delen och då kan de inte nå högre 

betyg. Lärare 3 berättar att hon brukar använda sig av kamratrespons i helklass och 

sedan ge eleverna skriftlig respons då hon lyfter förtjänsterna och sedan tar upp vad 

eleven ska tänka på till nästa gång. Lärare 4 menar att det mest fördelaktiga är att 

“plocka ut” eleverna enskilt direkt i anslutning till redovisningen för att kunna diskutera 

och ställa frågor om redovisningen. Exempel på frågor kan vara “Vad tycker du gick 

bra? Vad kan du tänka på till nästa gång? Vad var jobbigt? och Vad kan vi hjälpas åt 

med?” (Lärare 4, intervju 20 nov 2018). Hon anser även att bedömning av muntliga 

presentationer är mindre arbetskrävande än skriftliga prov eftersom det är färre saker att 

ta hänsyn till, men en svårighet är att ta snabba beslut och bedöma “här och nu”. Lärare 

4 har också använt sig av skriftlig respons. Ofta har hon gett respons utifrån en matris 

som utgått från kunskapskraven och i den gjort anteckningar under framförandet. Dessa 

kriterier har hon gått igenom i förväg med klassen. Lärare 4 uppger även att vid 

tvärgruppsredovisningar kan en bedömning ske när hon står med ryggen mot en elev 

och då eleven inte ens är medveten om detta. Lärare 3 anser vidare att anteckningar 

under presentationerna kan verka hämmande för eleverna och undviker det. Samtidigt 

anser hon att lång erfarenhet av muntlig bedömning kan underlätta och tror att det kan 
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vara svårare för mindre rutinerade lärare som kan behöva anteckningar som stöd. När 

det gäller förekomsten av talängslan i åtgärdsprogram menar Lärare 3 att det har blivit 

mer vanligt under senare år. Lärare 4 uppger att i de fall talängslan har förekommit har 

det även funnits andra aspekter som inte enbart haft med talängslan att göra. 

 

4.3 Intervju med speciallärare och specialpedagog 

I texten nedan kallas de intervjuade för speciallärare även om en av dem är 

specialpedagog, detta för att göra texten mer lättläst.  

 

Talängsliga elever 

De tre speciallärarna beskriver två kategorier av talängsliga elever: de med dålig 

självkänsla som är rädda att göra fel eller blotta sig och de som är tystlåtna i alla 

sammanhang. Alla tre upplever att de talängsliga eleverna ofta är flickor och många 

gånger ambitiösa flickor. De tycker sig se att talängslan ökar med ålder och att det är 

fler elever på högstadiet som upplever muntliga presentationer jobbiga. Speciallärarna 

kopplar ihop det med puberteten och en period i livet när man funderar mycket på vem 

man är, om man duger och vikten av att passa in. Denna period sammanfaller dessutom 

för många elever med klass- och skolbyte vilket kan påverka relationer och trygghet, 

både i gruppen och med lärarna, vilket speciallärarna menar är en viktig aspekt. Ungefär 

en elev per klass upplever de som talängslig och säger samtidigt att de inte tycker att det 

blivit fler talängsliga i skolan under den tid de arbetat som lärare. Speciallärare 1 säger 

”De har inte blivit fler...men vi har blivit mer medveten om hur vi i skolan kan stötta 

dem” (Intervju speciallärare 1, 7 nov 2018). Speciallärare 3 jämför med när hon började 

arbeta i skolan för ca 30 år sedan när många barn kom direkt till skolan utan att ha varit 

på förskola. ”Idag är barn vana att vistas och höras i en grupp” (Intervju speciallärare 

3, 7 nov 2018).  

 

Stöd och anpassning  

De tre speciallärarna är sällan med i klassrummet när klasser arbetar med muntliga 

presentationer och har därför svårt att beskriva exakt hur muntliga presentationer brukar 

gå till på skolan men speciallärare 2 berättar om en klass som arbetar strukturerat med 

muntlighet. I den klassen får eleverna korta, enkla muntliga uppgifter dagligen för att 

skapa en vana och trygghet i att tala inför varandra. Speciallärarna kopplas in när 

anpassningar behöver göras eller vid de nationella proven (NP). En vanlig anpassning är 

att låta de talängsliga hålla sina presentationer i en mindre grupp och ibland kan eleven 

även få välja vilka som ska ingå i gruppen. Speciallärare 1 menar att mer tid är den 

bästa anpassningen: mer tid till förberedelse och struktur av presentationen så att eleven 

känner sig trygg med innehållet och hur själva presentationen ska gå till. Speciallärare 1 

och 2 berättar att de även låtit elever spela in sina presentationer och på så sätt anpassat. 

Speciallärare 3 berättar att med de yngre eleverna har man låtit eleverna berätta något 
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kort vardagligt för en kompis och sedan berätta för en annan klasskompis vad den första 

kompisen sa. Hon menar att då vågar eleverna på ett annat sätt och att det är lättare att 

berätta vad någon annan sagt än vad man själv tycker eller tänker. Alla tre pekar på 

datorn och de möjligheter som finns idag med presentationsverktyg (tex PowerPoint) 

som ett bra stöd för alla elever men framförallt för de talängsliga. Med bild eller text på 

en smartboard eller White board dras fokus från eleven, vilket kan underlätta genom att 

allas blickar inte behöver vila på eleven.  

 

Skolan där dessa speciallärare arbetar har ingen särskild plan för arbetet med talängsliga 

elever utan följer ett elevärendes vanliga gång. Om en elev inte når målen i ett ämne 

finns en plan för hur man går till väga för att kartlägga och hitta metoder för att stötta 

eleven. Elever med talängslan ligger i riskzonen för att inte nå målen i ämnen där 

muntlighet är ett kunskapskrav, dvs svenska, svenska som andraspråk samt engelska. 

Speciallärare 1 berättar att både arbetet och hur bedömning genomförs blir väldigt 

individuellt beroende på elevens svårigheter.  

 

Bedömning och respons 

Speciallärarna upplever att kampratrespons är en vanligt förekommande metod i de 

klasser de arbetar i. Ofta används formativ bedömning genom metoden ”two stars and a 

wish” (två positiva kommentarer och en önskan om förbättring). Detta sker både 

muntligt och skriftligt, upplevelsen är dock att den mesta responsen sker muntligt och i 

direkt anslutning till presentationen. Speciallärare 3 inflikar att vid den typen av respons 

är det viktigt med klimatet i klassen. Hon säger: ”Då gäller det att man är trygg i 

gruppen” (Intervju speciallärare 3, 7 nov 2018). Speciallärare 2 menar att det kan vara 

både positivt och negativt med kamratrespons. ” För, som du säger, det beror på hur 

tryggt det är. Men det känner man säkert av om man haft dem [klassen] tänker jag. Om 

det är ok att göra det på det sättet eller inte” (Intervju speciallärare 2, 7 nov 2018). 

Speciallärare 1 berättar att på högstadiet försöker lärarna göra sambedömningar, dvs att 

om en elev visar förmågor och kunskaper i ett ämne kan detta stötta bedömningen i ett 

annat ämne. Detta används framförallt för de talängsliga eleverna vid muntliga 

presentationer. Med hjälp av sambedömningar behöver eleven inte utsättas för muntliga 

presentationer i onödan och som lärare tar du del av all befintlig kunskap om elevens 

förmågor. Hon har även varit med om att bedömning skett på rasten när eleven visat 

förmågor som inte kommit fram under lektionstid.  

4.4 Sammanfattning av resultaten utifrån tre teman   

Nedan sammanfattar vi resultaten utifrån tre huvudteman: talängslan, stöd och 

anpassning samt bedömning och respons.  

4.4.1 Talängslan 

Eleverna har alla upplevt nervositet inför muntliga presentationer. För två av dem 

uppkommer negativa tankar, kopplade till ångest, om att skolka och att inte fullfölja 
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presentationerna. Olika strategier finns för att slippa undan presentationerna, tex skolka 

eller be föräldrarna sjukanmäla dem. Genom att inte komma till det 

ordinariepresentationstillfället fanns en möjlighet att presentationen istället skedde i 

mindre grupp. En annan strategi var att säga att de var oförberedda och fick då redovisa 

vid ett annat tillfälle men skolkade den dagen. Samtliga lärare anser att talängsliga 

elever är oroliga för att göra bort sig. Lärarna på låg/mellanstadiet upplever att dessa 

elever inte är muntligt aktiva, blockerar sig och försöker bli “osynliga” vid muntliga 

presentationer. Högstadielärarna beskriver att talängsliga elever har svårt för att uttrycka 

sig och att göra muntliga presentationer inför en grupp. Speciallärarna upplever två 

kategorier av talängsliga elever: de med låg självkänsla och de som är tystlåtna i alla 

sammanhang.   

4.4.2  Stöd och anpassning 

De intervjuade eleverna anser att den förberedelsetiden de fått har haft tonvikten på 

innehållet och efterlyser mer tid till presentationsteknik och framförande. Eleverna har 

alla utom en använt mycket tid hemma att träna på presentationen. Låg- och 

mellanstadielärarna berättar att muntliga presentationer inte förekommer så ofta bland 

de yngre eleverna. De menar att skriv- och läsundervisningen tar en stor del av 

lektionstiden. Den vanligaste anpassningen enligt låg-och mellanstadielärarna är liten 

grupp. De muntliga presentationer som förekommer på mellanstadiet sker vanligtvis i 

grupp för att skapa trygghet för elever som saknar erfarenheter av muntliga 

presentationer. Högstadielärarna berättar däremot att de ofta har muntliga presentationer 

i undervisningen. Både högstadielärarna och speciallärarna menar att förberedelsetid är 

viktigt men att eleverna inte alltid utnyttjar tiden. Alla lärare, oavsett stadium, låter 

eleverna förbereda sig med stödord och presentationsverktyg (tex PowerPoint), 

dessutom får eleverna hjälp med att begränsa materialet. En av högstadielärarna 

poängterar vikten av att avdramatisera muntliga presentationer. För att träna muntlighet 

låter hon eleverna arbeta med kroppsspråk, spela teater, läsa högt och lyssna på kända 

tal. Speciallärarna kopplas in vid anpassningar eller vid nationella prov. Alla elever 

anser att de har fått mindre stöd och hjälp än vad de önskat. Samtliga hade gjort 

presentationer i liten grupp eller för en lärare. Undantagsvis förekom inspelning. Alla 

lärare berättar att de stöttat oroliga elever med enskilda samtal och peppning. Den ena 

högstadieläraren undviker att göra anpassningar i klassrummet eftersom hon anser att 

eleverna måste tränas och detta sker dagligen. Den andra högstadieläraren använder 

anpassningar, tex presentationer i mindre grupp, enskilda redovisningar och 

videoinspelningar. Speciallärarnas anpassningar handlar om att ge mer tid. Eleverna får 

hjälp med struktur och förberedelser av presentationen. En annan anpassning kan vara 

att låta eleven välja vilka de vill redovisa för samt att göra inspelningar. Speciallärarna 

uppger att de saknar en plan för talängsliga istället följs “ett elevärendes gång”. Om en 

elev inte når målen kartläggs eleven och de försöker hitta metoder för att stötta eleven. 

Speciallärarna menar att arbetet med eleven och genomförandet blir individuellt 

beroende på elevens svårigheter. 



31 

4.4.3 Bedömning och respons 

Alla elever tror att deras betyg har påverkats negativt av deras talängslan vilket även 

högstadielärarna bekräftar. Låg-/mellanstadielärarna använder inte särskilda kriterier vid 

bedömning, eleverna får istället muntlig respons i anslutning till presentationen. “Two 

stars and a wish” förekommer i de lägre åldrarna. På högstadiet använder den ena 

läraren först kamratrespons för att sedan själv ge skriftlig respons. Den andra läraren 

utgår från kunskapskraven och har enskild muntlig respons i anslutning till 

presentationen, skriftlig respons har även förekommit. Speciallärarna upplever att 

kamratrespons är vanligt och att responsen sker muntligt i anslutning till 

presentationerna. De berättar att sambedömning har skett för att vissa elever inte ska 

behöva utsättas i onödan för muntliga presentationer. Tre av de fyra intervjuade 

eleverna hade åtgärdsprogram under grundskoletiden. Ingen av dem anser att deras 

svårigheter med muntliga presentationer framkommit, vilket eleverna själva anser haft 

inverkan på deras frånvaro och/eller skolsvårigheter. Låg-/mellanstadielärarnas 

upplevelse av att talängslan inte uppmärksammas i åtgärdsprogram bekräftar elevernas 

upplevelse. Högstadielärarna anser att åtgärdsprogram med talängslan har blivit 

vanligare men att talängslan utgör en liten del av de problem som uppmärksammas. 

Alla lärare är eniga om att muntlig förmåga har blivit viktigare under senare år. En av 

låg-/mellanstadielärarna menar att införandet av Lgr 11 lyfte fram kommunikation, 

argumentation och muntlighet. Högstadielärarna anser också att muntlig förmåga fått 

större betydelse inte bara i skolan utan även i samhället. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. Vi börjar med en diskussion av 

resultaten utifrån studiens forskningsfrågor, följt av en övergripande diskussion och till 

sist en metoddiskussion.  

5.1 Diskussion utifrån studiens forskningsfrågor  

Nedan diskuteras resultaten i följande teman som motsvarar studiens forskningsfrågor: 

elevernas erfarenheter, lärarnas kunskap, stödmetoder och anpassningar, samt 

bedömning och respons.   

5.1.1 Elevernas erfarenheter av muntliga presentationer under åren i grundskolan  

Samtliga elever har upplevt stor nervositet och oro inför muntliga presentationer, vilket 

kan beskrivas som förväntansångest, en rädsla för vad som ska ske (Sandin, 2017). 

Kroppsligt tar det sig i uttryck av rodnad, darrig och skakig kropp samt röstpåverkan 

(Sandin, 2017), vilket eleverna vittnar om. Två av eleverna hade negativa tankar och 

funderingar, exempelvis att inte göra presentationen och skolka den aktuella dagen eller 

lektionen. Detta stämmer väl med den undersökning som visade att 18 % av högstadie- 

och gymnasieeleverna någon gång stannat hemma för att undvika en muntlig 

presentation (UR, 2012) och med Sandin (2017), som hävdar att elever med talängslan 

försöker undvika situationer som skapar obehag. De intervjuade eleverna upplever att de 

fått lite tid till förberedelser under lektionstid och att arbetet i stor utsträckning fokuserat 

på innehåll och inte presentationsteknik. De efterlyser även möjlighet att få öva på 

själva presentationen i skolan. Just detta, möjlighet att öva presentationsteknik och 

framförande av presentationer, är något Palmér (2008) menar är viktigt för att skapa 

trygghet. Samtliga elever var överens om att de har fått mindre stöd och hjälp än vad de 

önskat vilket rimmar dåligt med det skollagen (3 kap 3§) säger om alla elevers 

möjlighet till övning och stimulans utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever tror att 

deras betyg påverkats negativt p.g.a. deras talängslan vilket överensstämmer med 

Comadena och Prusank (1988) som visar att det finns tydliga samband mellan 

talängslan och ämneskunskaper. Eftersom talängsliga elever inte är lika uppmärksamma 

och dessutom inte frågar om de inte förstår eller hör vad som sägs, uppstår ofta en 

negativ spiral.  

5.1.2 Lärarnas kunskap om talängslan 

De tre speciallärarna beskriver två kategorier av talängsliga elever: de med dålig 

självkänsla som är rädda att göra fel eller blotta sig och de som är tystlåtna i alla 

sammanhang. Lärarnas syn tycks inte riktigt kunna inlemmas i de två kategorier av 

talängslan som Bodie (2010) föreslår: de som känner oro enbart vid muntliga 

presentationer och de som oroar sig vid stressrelaterade situationer såsom muntliga 

presentationer. Bodie (2010) tycks inte beakta låg grad av muntlig aktivitet som ett 

kännetecken på talängslan, vilken lärarna framhåller. En av låg/mellanstadielärarna 
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anser att många elever blockerar sig eller försöker göra sig “osynliga”. Detta är också de 

kognitiva symptom, dvs. tankeblockader och olika säkerhetsbeteenden som att tala tyst 

och vara “osynlig”, som Sandin (2017) funnit vara vanliga hos talängsliga individer. 

Alla utom en lärare anser att problematiken ökar med stigande ålder vilket motsvarar 

Cederbergs (1997) och Axelssons (2011) påpekanden att talängslan uppstår under 

mellanstadiet, är som värst under högstadieåren och sammanfaller med pubertet och 

identitetssökande. Högstadielärarna anser att det finns 1–5 talängsliga elever i varje 

klass vilket överensstämmer med Jensen (2012) som uppskattar att ca 20 % av alla 

elever har talängslan. 

 

Under lärarintervjuerna framkom att detta var ett ämne som sällan diskuterades i 

lärargruppen. Vår upplevelse var att det uppstod nya tankar och funderingar om 

muntliga presentationer och talängsliga elever hos de intervjuade lärarna under 

intervjun.  

5.1.3 Stödmetoder och anpassningar  

En av högstadielärarna anser att om det inte jobbas med muntlig förmåga i skolan 

ackumuleras problemet. Det ligger i linje med Palmérs (2008) råd att eleverna gradvis 

ska vänjas vid att vara i blickfånget, gå från lättare till svårare uppgifter och börja med 

gruppredovisningar som sedan utmynnar i enskilda redovisningar. Vidare rimmar detta 

väl med Vygotskijs (1997) forskning om den proximala utvecklingszonen och 

pedagogens viktiga uppgift för det sociala samspelet och lärandet. Att ge eleverna olika 

alternativ till traditionella presentationer är något som flera lärare använder sig av, dock 

ansåg lärare 3 att eleverna behöver lära sig att hålla traditionella presentationer. 

Härigenom bekräftar de Powell och Caseau (2004), vilka hävdar att det är centralt att 

eleverna ges en viss valmöjlighet och ska kunna bedömas utan att göra traditionella 

muntliga redovisningar.  

5.1.4 Respons och bedömning av muntliga presentationer  

Högstadielärarna menar att dessa elevers betyg påverkas av talängsligheten eftersom 

eleven inte kan nå högre betyg om inte alla kunskapskrav uppfylls. Låg-/ 

mellanstadielärarna och speciallärarna sätter inte betyg men använder formativ 

bedömning, några speciella kriterier används däremot inte vid bedömning. Vid 

nationella prov använder högstadielärarna det medföljande bedömningsstödet. Lärare 3 

använder även detta bedömningsstöd vid andra tillfällen. Kamratrespons är annars den 

vanligaste formen av återkoppling, ofta muntlig men även skriftlig kamratrespons 

förekommer. Enligt Olsson Jers (2012) önskar elever mer och framförallt mer 

preciserad respons och enligt Hattie och Timperley (2007) är respons en 

framgångsfaktor för lärande, då den sätter igång ett flertal lärandeprocesser. Vår studie 

kunde inte riktigt bekräfta att systematiserad och tydlig respons var något som alltid 

förekom i samband med muntliga presentationer.  
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5.2 Övergripande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att få mer kunskap om talängsliga elevers erfarenheter 

av muntliga redovisningar samt pedagogernas kunskap om och praktiska arbete med 

talängsliga elever i samband med muntliga redovisningar. Även om studiens resultat 

inte går att generalisera för alla Sveriges lärare och elever, tycks de resultat vi fått fram 

vara trovärdiga och dessutom till övervägande del överensstämma med tidigare 

forskning.  

 

Flertalet forskare menar att talängslan ofta uppstår under mellanstadieperioden och är 

som värst under högstadieåren (Axelsson 2011; Cederberg, 1997), vilket både de 

intervjuade elevernas och lärarnas erfarenheter bekräftar. Det är en tidsperiod som 

sammanfaller med puberteten samtidigt som många elever under denna period dessutom 

både byter skola och klass vilket framförallt högstadielärarna och speciallärarna lyfte 

fram som en påverkansfaktor. Den osäkerhet pubertetens tankar om det egna jaget 

skapar samt den osäkerhet en ny grupptillhörighet medför gör just denna tidsperiod 

under skolåren till en kritisk ålder. Högstadielärarna lyfte även fram föräldrapåverkan 

som en möjlig orsak till talängslan: föräldrar som ”ger” sitt barn en identitet som 

talängslig och påpekar detta för lärare. Härigenom kan barnet få en talängslan det 

egentligen inte skulle behövt ha. Speciallärarna kopplar även ihop talängslan med en låg 

självkänsla. Elevernas beskrivning av hur talängslan kunde ta sig i uttryck stämmer väl 

överens med tidigare forskning, både vad gäller fysiska och psykiska symptom, tex 

rodnad, darrningar, stammande tal, tankeblockader, flyktbeteende eller yrsel (Sandin, 

2017). Lärarna hade svårare att beskriva vilka symptom en talängslig elev uppvisar 

förutom att de var tysta och visade ovilja inför presentationer. De lärare som ingår i 

studien uppskattade antalet talängsliga elever till ungefär en till fem elever/klass vilket 

stämmer väl överens med tex Jensen (2012) som menar att ca 20 % av eleverna känner 

rädsla att tala inför andra. Vår uppfattning är att det är ett alltför stort antal oavsett vilka 

orsakerna till talängslan är och borde vara något vi i skolan arbetar medvetet med för att 

minska.  

 

När de elever vi träffat beskriver sin talängslan och hur den utvecklades och växte under 

åren i skolan har alla utom Vanja en liknande historia även om hennes vändning inte 

kom förrän på gymnasiet då en lärare i ämnet svenska var till stor hjälp. Läraren 

lyssnade och tog Vanjas besvär på allvar. På så vis kände hon sig tryggare i muntliga 

situationer och kunde även ta till sig av de råd hon fick. Relationens betydelse för en 

framgångsrik lärsituation (Jenner, 2004; Hattie, 2009) bekräftas av Vanjas berättelse. 

Även de lärare vi träffat är medvetna om vikten av en god relation mellan lärare och 

elev. Lärarna lyfter också gruppens påverkan, vilket är något de intervjuade eleverna 

inte tagit upp som en försvårande faktor. Vanja har dock i sitt arbete som elevassistent 

upplevt att negativa kommentarer från klasskamrater kan påverka. För Saga och Patrik 

har gruppen och klasskompisarna däremot upplevts som ett stöd genom uppmuntran och 

hejarop. De intervjuade speciallärarna berättar att de i liten utsträckning är en del av 
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arbetet med muntliga presentationer, de kopplas in vid nationella prov eller om en elev 

har stora bekymmer. Mer tid och möjlighet till att redovisa i mindre sammanhang är de 

vanligaste anpassningarna, vilket stämmer överens med de intervjuade elevernas 

erfarenheter av anpassningar. Vid bedömning och responssituationer används ofta 

muntlig formativ respons, gärna i form av kamratrespons både för yngre och äldre 

elever, på högstadiet förekommer även skriftlig kamratrespons (jfr Black & Wiliam, 

1998 eller Hattie, 2009 som framhåller fördelar med formativ bedömning). En fara med 

kamratrespons är dock det faktum att responsen blir intetsägande utifrån att elever inte 

vill såra sina klasskamrater men även att det är svårt för elever att veta vad de ska ge 

respons på om läraren inte undervisat i just detta (Olsson Jers, 2012). De elever vi 

träffat har å ena sidan inte beskrivit kamratrespons som något obehagligt eller något 

som fått deras oro att växa men detta var något vi å andra sidan inte ställde så många 

frågor kring. Fler frågor kring bedömning och responssituationer hade varit önskvärt för 

att få en tydligare bild av elevernas erfarenheter om just detta.  

Vår tolkning var att lärarna för de yngre eleverna samt speciallärarna inte funderat så 

mycket på responssituationer vid muntliga presentationer och utifrån det inte heller 

bedrivit undervisning kring detta. Låg-, mellan- och speciallärarna tycks alltså inte se 

respons som en del av lärandeprocessen när de handlar om muntliga presentationer (jfr 

Hattie & Timperley, 2007). Skolverkets bedömningsstöd användes av högstadielärarna, 

framförallt vid de nationella proven, medan lärarna för de yngre eleverna inte nämnde 

bedömningsstödet som ett material de använde sig av.  

 

Hur kan man som lärare på bästa sätt stötta talängsliga elever? Systematisk och 

medveten talundervisning med stegring av svårighetsgrad hävdar Palmér (2001) och 

Olsson Jers (2012), vilket både de intervjuade eleverna och lärarna håller med om. Ta 

ett steg i taget, börja med enkla och korta uppgifter för att skapa trygghet och känsla av 

att ”jag kan” för att sedan bygga på i omfång och svårighetsgrad. Trots kunskap och 

medvetenhet om detta som ett bra arbetssätt vittnar både elever och lärare om att det 

inte går till så i alla klassrum. Anledningen skulle kunna vara tidsbrist, många moment 

ska rymmas inom de timmar ett ämne har till förfogande samtidigt som vi upplever att 

läs- och skrivförmåga får större uppmärksamhet både i lärarutbildning, facklitteratur 

och nationella lärarsatsningar som tex läslyftet trots att den muntliga förmågan borde ha 

samma utrymme. Som tidigare nämnts upplever ca 20 % av eleverna talängslan, trots 

detta visar vår studie att speciallärare i relativt liten utsträckning arbetar med just 

muntlig förmåga. Här finns möjlighet till utveckling, både inom den enskilda skolan 

men även inom skolväsendet i stort anser vi.  

 

En reflektion och upplevelse vi haft under dessa intervjuer är att eleverna visat ett behov 

av att berätta om sin talängslan. Ju längre intervjuerna pågick desto mer talföra blev 

eleverna. Minnen kom tillbaka och en önskan att få berätta om sina upplevelser fanns.  
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5.3 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ intervju var en lämplig metod för att besvara studiens 

forskningsfrågor då det gav informanterna möjlighet att fritt reflektera utifrån öppna 

frågor och på så vis fick vi en god bild av deras upplevelser, kunskaper och erfarenheter 

i ämnet. Möjligheten att ställa följdfrågor och reda ut oklarheter är en av den 

semistrukturerade intervjuns styrkor, vilket inte hade varit möjligt vid tex en 

enkätundersökning. Samtidigt kan just frågorna vara en svaghet vid semistrukturerade 

intervjuer. Om intervjuaren är oerfaren finns risken att frågorna missar målet eller ställs 

på ett sätt som leder in informanten mot ett visst svar (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

otränad intervjuare kan enligt Trost (2005) ha stöd av att vara två ansvariga vid 

intervjun, vilket vi valde att vara. Dock påpekar Trost (2005) att informanten kan känna 

sig i underläge om det är två som intervjuar, men att det i vissa situationer kan vara för 

den intervjuades bästa med två intervjuare. Observationer hade kunnat komplettera våra 

intervjuer. Vi valde dock bort dessa med utgångspunkt i att observationer inte skulle 

tillfört något till de tre första forskningsfrågorna eftersom de handlar om människors 

erfarenheter och upplevelser vilket observationer inte ger svar på.  

 

Utifrån bekvämlighetsurvalet valde vi lärare som antogs vara positiva till att delta. 

Lärare i vår närhet som tydligt uttryckt att de var stressade på grund av stor 

arbetsbelastning tillfrågades inte. Detta innebar att urvalet av informanter kanske inte 

var representativt för lärarkåren i sin helhet. Att delta i en intervjustudie är inte något 

talängsliga ungdomar helst gör på sin fritid, vilket medförde att ett flertal tillfrågade 

ungdomar valde att avstå. De deltagande informanter som valde att ställa upp har till 

stor del kommit över sin värsta talängslan vilket innebar att de, även om situationen till 

viss del framkallade nervositet, klarade av att ge sin bild av muntliga presentationer 

under sin grundskoletid. Det hade varit intressant att få ta del av fler nuvarande 

talängsliga elevers erfarenheter men det ligger ett naturligt hinder i det i och med att just 

detta är dessa elevers svårighet. Detta hinder blir således även en svaghet i vår studie. 

 

Att informanterna fick möjlighet att själva välja tid och plats för intervjun för att på så 

sätt minska stress och öka möjligheten till en trygg intervjusituation, var ett medvetet 

val från vår sida. Tillsammans med det faktum att informanterna fick intervjufrågorna i 

förväg bedömer vi att intervjusituationerna upplevdes trygga. En nackdel med att låta 

informanterna ta del av frågorna i förväg kan vara att svaren blir en aning tillrättalagda, 

vi anser dock att fördelen överväger när det gav informanterna möjlighet att tänka 

igenom sina svar. Särskilt i denna studie när flertalet av informanterna har upplevt 

talängslan i liknande situationer. Vi fick tillåtelse att spela in alla intervjuer vilket var 

fördelaktigt både vid intervjusituationen och vid efterarbetet. Under intervjuerna kunde 

vi fokusera på informanterna utan att behöva göra anteckningar, på så vis kunde vi vara 

aktiva lyssnare och ställa följdfrågor för att få en så optimal intervju som möjligt. Vid 

efterarbetet var det en vinst genom att vi kunde lyssna flera gånger för att minska risken 

för feltolkningar.  
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Vid analysens genomförande upptäcktes följdfrågor som hade varit intressanta att ställa 

samt fler och fördjupande frågor om elevernas upplevelser och erfarenheter av 

bedömningssituationer vid muntliga presentationer. Denna brist som givetvis inte går att 

reparera i efterhand är en inbyggd risk i en kvalitativ intervjustudie. Vi anser dock att 

fördelarna med en kvalitativ intervjustudie överväger och att vi tack vare den metoden 

fått en tydlig bild av informanternas tankar och upplevelser.  
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6  Slutsatser 

6.1 Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll  

I enlighet med examensordningen ska vi som speciallärare genom våra fördjupade 

kunskaper inom språk-, skriv- och läsutveckling ha verktyg att utreda elevers utsikter att 

utvecklas och genom det finna arbetsformer som överensstämmer med deras behov. 

Detta bör ske på såväl organisationsnivå som grupp- och individnivå.  

 

Inom organisationsnivå kan det gå ut på att vi speciallärare hjälper lärare att få ökade 

kunskaper inom specialpedagogik för att kunna anpassa och göra lättillgängliga 

lärmiljöer. Det kan också betyda att vi betonar vikten av att lärare får tid och möjlighet 

att ändra sin undervisning till ett förfarande som lämpar sig för fler eller helst samtliga 

elever.  

 

På gruppnivå kan det betyda ett förebyggande arbete som ger talängsliga elever utsikter 

att utvecklas tillsammans med klasskamrater och lärare. För att detta ska vara görbart är 

det centralt att utifrån eget kunnande inom området handleda lärare i skolan. Vid en 

kartläggning av elever är det viktigt att poängtera både elevens styrkor och behov. Här 

är det centralt att samarbeta med andra professioner både internt och externt för att nå så 

gott resultat som möjligt.  

 

I vårt uppdrag som speciallärare ingår även att på individnivå stötta och handleda 

talängsliga elever då de vid behov kommer att behöva enskilt stöd i liten grupp. Det kan 

ske i form av att strukturera upp presentationen, träna kroppsspråk och öva på det 

muntliga framförandet, baserat på vad som framkommit i kartläggningar och utformat 

som särskilt stöd eller extraanpassningar.  

6.2 Vidare forskning  

Under vårt arbete med denna studie har många tankar väckts kring muntliga 

presentationer och talängsliga elever i skolan. Från hur vi själva arbetat med talängsliga 

elever och muntliga presentationer under våra år som lärare till hur det ser ut idag och 

hur man skulle kunna förändra för att skapa bättre förutsättningar för alla att lyckas med 

muntliga presentationer. Tidigare forskning har främst riktat in sig på äldre elever, det 

vore därför viktigt att ta reda på mer om yngre elevers erfarenheter och hur man arbetar 

med muntlighet på låg- och mellanstadiet. Även muntlighet i åtgärdsprogram är en 

angelägen fråga för vidare forskning – ingen av de elever vi talat med upplevde att det 

fanns en plan för hur arbetet med deras talängslan skulle gå till. 

6.3 Avslutande ord 

Vi anser att vi i arbetet med denna studie fått en ökad kunskap om talängsliga elever och 

hur vi som blivande speciallärare kan arbeta för att stötta dem i arbetet med muntliga 
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presentationer. Avslutningsvis hoppas vi att denna studie höjer medvetenheten om 

talängsliga elever och hur man som lärare eller speciallärare kan arbeta för att stötta och 

förebygga talängslan. Vår förhoppning är att vi i skolan tillsammans kan hjälpa och 

stötta dessa elever och skapa en förändring för dem på flera plan, såväl skolmässigt som 

personligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide elever 

 

Intervjuguide elever - muntliga redovisningar 
Informera om: Välkommen, tack för att du ställer upp, anonymitet, inspelning, informanten får hoppa 

över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. Begreppet talängslig.  
Inledande frågor: Ålder?, Gymnasie-program?  
 
Vad tänker du på när du hör begreppet “muntliga presentationer”? 

• Beskriv hur en muntlig presentation brukar gå till.  

• I vilka ämnen har ni/brukade ni ha muntliga presentationer? Vanligast? Minst vanligt? 

Förberedelser. 
• Hur brukar ni förbereda på lektionstid inför en muntlig redovisning? 

• Hur brukar du förbereda dig? 

 
Kan du berätta om dina tankar och känslor inför en muntlig presentation? 
Under en presentation - vilka tankar och/eller känslor brukar du ha då? 
Om du känner oro/nervositet inför/under en presentation -  hur märks det? 

• hur märker du det? märker andra det? Hur isf? 

• hur långt i förväg brukar du oroa dig inför en presentation? 

• minns du när du kände oro inför eller under en presentation för första gången? Vad hände?  

• finns det andra tillfällen när du upplevt samma typ av känslor? Isf när? 

• Känner du att din oro inför att hålla muntliga presentationer begränsar dig på något sätt? I 

skolan, utanför skolan? Ge i så fall exempel på hur du känner dig begränsad.  

• Har du någon gång undvikit en presentation i skolan? Hur gjorde du för att komma undan?  

När presentationen är klar - vad tänker/känner du då? 
 
Kan du berätta om något tillfälle när du tyckte att det gick bra att göra en muntlig presentation? 

• Vad var det som gjorde att det gick bra den gången? 

Kan du berätta om något tillfälle när det gick mindre bra?  
• Vad tror du var anledningen till att det gick mindre bra? 

 
Hur tycker du att skolan och lärare kan hjälpa och stötta de elever som tycker att det är jobbigt 

med muntliga presentationer?  
Finns det något de inte ska göra? Vad isf? 
 
Har du fått stöd eller hjälp vid muntliga presentationer av speciallärare någon gång under din 

skoltid?  
• Hur såg den hjälpen ut? 

• Tycker du att det stödet hjälpte dig? På vilket sätt? 

• Vilken typ av stöd har du upplevt positivt? Negativt? 

 
Tror du att dina betyg har påverkats av din talängslan?  

 

Hur har respons/bedömning sett ut? 
 
Finns det något du skulle vilja säga till lärare som har talängsliga elever i sin klass? 
 
Finns det något du skulle vilja säga till elever som känner sig talängsliga idag? 

Finns det något mer du vill säga innan vi avslutar intervjun?  Sammanställning av intervjun?   



 

Bilaga 2 Intervjuguide lärare 

Intervjuguide lärare, speciallärare och specialpedagoger - muntliga presentationer 

Informera om: Välkommen, tack för att du ställer upp, anonymitet, inspelning, 

informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. Begreppet 

talängslig. 

Inledande frågor: År inom yrket? Utbildning? Nuvarande undervisningssituation? 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet “talängsliga elever”? 

• Hur vanligt är det med talängsliga elever? 

• Hur märks det om en elev är talängslig? 

• Ser du någon förändring över tid? (antal, svårighetens karaktär) 

 

Metoder, stöttning, anpassningar 

• Hur brukar muntliga redovisningar gå till? 

• Upplever ni att det finns gott om tillfällen för eleverna att träna? 

• Extra anpassningar/stöttning för dessa elever? 

• Hur får ni kännedom om dessa elever? (Till spec.) 

• Har ni på skolan någon medveten strategi för talängsliga elever? 

• Utbildning om talängsliga? 

• Används något speciellt läromedel för att förebygga talängslighet? 

 

Hur tänker ni kring respons och bedömning? 

• Hur och när ges respons? 

• Vilka underlag/ kriterier används? 

• Har synen förändrats när det gäller kraven på muntlighet? 

• Tankar om nationella muntliga prov? 

• Hur förbereder ni eleverna inför nationella proven i muntlighet? 

• Hur genomförs det? 

 

Finns det något mer ni vill säga innan vi avslutar intervjun? 

Tack och avslutning. Sammanställning av intervjun? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Missivbrev Elev/Vårdnadshavare 

 

 
Jenny Rönnlund 2018-08-19  
Kristina Bergström Meijer Sid 1 (1)  
Umeå Universitet Informationsbrev  
Ht 2018   

     

   

Till dig elev och/eller vårdnadshavare  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Vi undrar om du/din ungdom vill delta i ett forskningsprojekt där förhoppningen är att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse och mer kunskap inom området hur skolan kan stötta elever i arbetet med 

muntliga redovisningar. Vi vill undersöka elevers uppfattningar av muntliga redovisningar, vilket stöd 

de fått samt vilka arbetssätt speciallärare använt sig av i arbetet med talängsliga elever. Studien är ett 

examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till speciallärare med inriktning språk-, 

läs- och skrivutveckling vid Umeå universitet. Forskningshuvudman, dvs den organisation som är 

ansvarig för projektet, är Umeå universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under hösten 

2018. Vi undrar nu om du/din ungdom kan hjälpa oss genom att delta.   

  

Vi följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilket betyder att deltagandet är frivilligt, man kan 

när som helst avbryta utan att uppge varför och allt material kommer behandlas konfidentiellt. 

Informanternas (intervjuobjektens) identitet kommer att vara anonyma och resultatet kommer endast att 

användas till vårt arbete. Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). All ljudupptagning eller annat material där identitet kan röjas kommer 

att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem samt förstöras när vårt arbete är klart. Det som 

kommer att framgå i studien är kön och ålder vid testtillfället. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå 

universitet  

  

Intervjun tar ca 30 minuter och sker på din/din ungdoms skola. I samråd kan dock intervjun ske någon 

annanstans om det känns bättre. Det är viktigt att intervjun sker på en tid och plats som du/din ungdom 

valt så att det upplevs tryggt och att vi ostört kan genomföra intervjun.   

  

Om du/din ungdom är intresserad av att delta svarar ni oss via mail så att vi kan komma överens om en tid 

och plats. Vi kommer inför intervjun att maila/skicka våra frågor så att det finns möjlighet till att 

förbereda sig. Har du/ni frågor eller vill ta del av vårt färdiga arbete är du/ni välkomna att maila oss 

ansvariga för studien.   

  

Vänliga hälsningar/ Jenny Rönnlund och Kristina Bergström Meijer.   

Jenny Rönnlund jenny.ronnlund@xxx.se Kristina Bergström Meijer kristina.bergstrom@xxx.se   
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Till dig lärare, speciallärare eller specialpedagog 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Vi undrar om du vill delta i ett forskningsprojekt där förhoppningen är att resultatet i 

studien kan leda till ökad förståelse och mer kunskap inom området hur skolan kan 

stötta elever i arbetet med muntliga redovisningar. Vi vill undersöka lärares, 

speciallärares och specialpedagogers uppfattningar av muntliga redovisningar, vilket 

stöd eleverna fått samt vilka arbetssätt som använts i arbetet med talängsliga elever. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling vid Umeå universitet. 

Forskningshuvudman, dvs den organisation som är ansvarig för projektet, är Umeå 

universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under hösten 2018. Vi 

undrar nu om du vill hjälpa oss genom att delta. 

 

Vi följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilket betyder att deltagandet är 

frivilligt, man kan när som helst avbryta utan att uppge varför och allt material kommer 

behandlas konfidentiellt. Informanternas (intervjuobjektens) identitet kommer att vara 

anonyma och resultatet kommer endast att användas till vårt arbete. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

All ljudupptagning eller annat material där identitet kan röjas kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem samt förstöras när vårt arbete är klart. Det som 

kommer att framgå i studien är kön och ålder vid testtillfället. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Umeå universitet 

 

Intervjun tar ca 45 minuter och sker på din skola. I samråd kan dock intervjun ske någon 

annanstans. 

 

Om du är intresserad av att delta svarar ni oss via mail så att vi kan komma överens om 

en tid och plats. Har du frågor eller vill ta del av vårt färdiga arbete är du välkommen att 

maila oss ansvariga för studien. 

 

Vänliga hälsningar/ Jenny Rönnlund och Kristina Bergström Meijer. 

 

jenny.ronnlund@xxx.se  kristina.bergstrom@xxx.se  
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