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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att 
talrädsla kan komma till uttryck bland deras elever och vad de tror kan vara bakomliggande 
orsaker till detta. Syftet är även att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de 
arbetar för att förebygga talrädsla och stötta elever med en talrädsla i samband med den 
muntliga framställningen. Studien syftar till att utreda vilken betydelse klassrumsklimat, den 
retoriska arbetsprocessen och textens innehåll och form har för en upplevd talrädsla inför en 
muntlig framställning. I resultatet framgår att samtliga respondenter delar erfarenheten att 
talrädsla tar sig uttryck genom att deras elever berättar att de upplever ett stort obehag inför en 
muntlig framställning. Resultatet visar även att de gånger lärarna kan upptäcka talrädsla bland 
sina elever är genom vanliga tecken såsom ett osäkert kroppsspråk, elever som är 
tillbakadragande och försöker gömma sig, elever som har svårt att hålla sitt papper stilla, pratar 
väldigt fort eller stakar sig på orden. I resultatet framgår varierande uppfattningar bland 
respondenterna kring talrädslans orsaker. Saker som brist på förberedelse, en svag social roll i 
klassen, lågt självförtroende och pubertetens effekter nämns. När det kommer till konkreta 
arbetssätt för att förebygga och stötta elever med talrädsla framträder en uppfattning om att 
läraren har en central roll. Genom att lägga ner mycket tid på att bygga en trygg grupp med 
goda relationer och ett gott klassrumsklimat har en grunden blivit lagd för att elever ska ha goda 
förutsättningar att lyckas med sin muntliga framställning. Genom att vidare erbjuda rika 
möjligheter för förberedelse, stödstrukturer och en genomtänkt respons ges elever ytterligare 
goda förutsättningar. Vidare betonas vikten av att det finns en balans mellan lärarens styrning 
och elevernas inflytande över uppgifter för att uppnå en trygghet och maximalt utgångsläge.   
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Förord 

Efter månaders hårt arbete så har vår uppsats nått sin slutdestination. Vi vill rikta ett stort tack 

till alla våra respondenter. Utan er hade vår uppsats och undersökning inte varit möjlig! Vi 

vill tacka vår handledare som hjälpt oss i vårt skrivande, svarat på frågor och alltid varit 

nåbar. Vi tackar även våra nära och kära som hjälpt oss komma på andra tankar när skrivandet 

varit tungt. Att skriva arbetet har varit utmanande men en spännande och lärorik resa. Till sist 

vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Via google docs har vi haft möjligheten att skriva 

arbetet tillsammans och följa med i varandras skrivprocess. Vi båda har varit delaktiga under 

hela arbetets gång och haft en god samarbetsförmåga. Vi känner oss glada över att vi genom 

vårt arbete bidrar till att sprida kunskap om talrädsla och konkreta sätt att arbeta för att stötta 

elever med talrädsla.   
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1 Inledning  
Att känna nervositet i samband med att tala inför andra är inte ovanligt eller onaturligt. Alla har 

nog någon gång eller under hela sin skoltid känt en nervositet inför att stå inför en publik och 

tala. För en del personer övergår dock nervositeten till en talrädsla. För en person med talrädsla 

leder en sådan situation till stark ångest, fysiska och psykiska symptom och en vilja att fly från 

den obehagliga situationen man blivit utsatt för. För många elever är talrädsla en verklighet som 

kan ställa till problem för dem ifall de inte får den hjälp de behöver.                

       Ulrika Axelsson (2011) använder begreppet talängslan istället för talrädsla och hon 

beskriver olika fysiska symptom som kan komma till uttryck i situationer såsom muntliga 

framställningar. De symptom hon beskriver är bland annat skakningar, hjärtklappningar, 

muskelsmärtor, dålig balans och panikattacker. Hon pekar vidare på att en annan faktor för 

talrädsla är social fobi, där individer har svårt att socialisera sig i olika sammanhang.                

      Att många elever upplever en obehaglig känsla inför muntliga framställningar är något en 

undersökning av Sveriges Utbildningsradio AB (UR), 2012) har kunnat verifiera (Almer, 

2012). Undersökningen bestod av 696 forskningsdeltagare i åldrarna 13–18 år. Resultatet 

visade att ungefär 18 %, vilket är var femte elev, har avstått från att gå till skolan för att undvika 

en muntlig presentation. Efter att undersökningen visat att många elever upplever en obehaglig 

känsla och osäkerhet gällande att tala inför publik menar Christina Friborg, utbildad lärare och 

projektutvecklare på UR, att elever är i behov av mer stöd inför muntliga framställningar. 

Christina Friborg menar även att många lärare efterlyser stöd i form av metoder och material 

för att kunna arbeta med retorik och stötta elever med talrädsla. Talrädsla kan hindra elever att 

komma till sin fulla rätt, påverka deras självkänsla och senare även påverka deras betyg på 

grund av en bristande förmåga att tala inför andra. I värsta fall följer talrädslan med under hela 

skolgången och även senare i livet. Sandin (2017) lyfter problematiken med att elever i många 

situationer förväntas kunna förmedla sina tankar och riskerar att inte bli hörda om talrädsla 

hindrar eleven från att göra detta. Bristen på den kommunikativa kompetensen kan i sin tur 

innebära en minskad chans för eleven att ta del av sina demokratiska 

rättigheter.                                       

       I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11(Skolverket 2019, s. 

257) framgår det i kursplanen för svenskämnet att eleverna genom undervisningen “ska ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga”. 

Vidare framgår det att “Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen 
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för olika mottagare” (s. 257) utgör ett centralt innehåll. I kunskapskraven för svenskämnet 

återfinns hur eleven ska kunna “förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och 

mottagare” (s. 265). Skolan har ett ansvar att ge dessa elever den hjälp de behöver. I skollagen 

(2010:800, Kap 3, 3 §) framgår hur ”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”.                                         

      Mot den bakgrunden vill vi undersöka hur svensklärare på mellanstadiet påstår att de arbetar 

didaktiskt i sin undervisning för att hjälpa elever att hantera talrädsla i relation till muntliga 

framställningar. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att 

talrädsla kan komma till uttryck bland deras elever och vad de tror kan vara bakomliggande 

orsaker till detta. Syftet är även att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de 

arbetar för att förebygga talrädsla och stötta elever med en talrädsla i samband med den 

muntliga framställningen. Studien syftar till att exempelvis utreda vilken betydelse 

klassrumsklimat, den retoriska arbetsprocessen och textens innehåll och form har för en 

upplevd talrädsla inför en muntlig framställning.  

1.2.2 Frågeställning 
- På vilket sätt anser svensklärare i årskurs 4–6 att talrädsla kommer till uttryck i klassrummet?  

- Vad anser svensklärare i årskurs 4–6 att orsakerna är till elevers talrädsla?  

- Hur beskriver svensklärare i årskurs 4–6 att de arbetar för att stötta talrädda elever i samband 

med en muntlig framställning? 

2 Centrala begrepp och definitioner  
För att underlätta förståelsen av vårt arbete vill vi lyfta fram begrepp som kommer att vara 

centrala i vårt arbete. Begreppen talrädsla, social fobi och muntlig framställning är 

nyckelord/begrepp som kommer att definieras och behandlas i relation till vårt ämnesområde.  
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2.1 Talrädsla 
Det finns många olika definitioner och begrepp som beskriver fenomenet att känna stort obehag, 

rädsla eller ångest inför muntliga framträdanden. I Nationalencyklopedin (NE, 2021) återfinns 

begreppet talängslan som definieras som ”rädsla inför att tala särskilt i större grupp”.  I sin bok 

Talrädsla i skolan; att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala nämner Daniel Sandin 

(2017, s. 21) scenskräck och glossofobi som ytterligare exempel på benämningar. Trots att 

talängslan tycks vara det mest utbredda begreppet kommer vi, likt Sandin, att använda oss av 

begreppet talrädsla i vår studie då det är ett begrepp som används mer och mer. Vi instämmer 

med Sandin om att ordet talrädsla på ett tydligare sätt beskriver vad det handlar om då det bättre 

fångar in den starka känsla av obehag som det innebär för personen med talrädsla. Vi är 

medvetna om att andra begrepp för talrädsla används i flera av de forskningsartiklar vi valt att 

ha med. Vi anser att dessa begrepp har en liknande innebörd som begreppet talrädsla.  

2.2 Social fobi 
Inom psykologin definieras talrädsla som en fobi och placeras inom kategorin för social fobi. 

Social fobi är ett samlingsbegrepp för rädslor inför och vid olika situationer. En person med 

social fobi skyr situationer som innebär att hamna i fokus för uppmärksamhet, kritisk 

granskning eller värdering. Detta grundar sig i rädsla för att visa nervositet eller bli 

förödmjukad. En vanlig ångestskapande situation är att tala inför andra och det utgör därför en 

situation som många med social fobi undviker (Furmark et al. 2010). Viktigt att poängtera är 

att det är långt ifrån alla elever som upplever talrädsla och lider av det som inom psykologin 

går under social fobi. För att en person ska anses lida av social fobi måste personen uppfylla ett 

antal fastslagna kriterier för diagnosen. Kriterierna finns beskrivna i ett internationellt fastslaget 

diagnossystem som kallas för Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 

Gränsdragningen kan vara svår men är heller inte avgörande i skolsammanhang påpekar Sandin 

(2017). Det centrala är, anser Sandin, att utgå ifrån elevens egen upplevelse när det kommer till 

muntlig framställning. Han betonar att det är utifrån elevens egen upplevelse som lärare bör 

arbeta. Om en elev upplever stor rädsla inför och under en muntlig framställning och uppfattar 

det som ett problem bör det också hanteras som just det av lärare.  
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2.3 Muntlig framställning 
I klassrummet är muntlig interaktion vanligt förekommande. Till muntlig framställning räknas 

någon form av språklig verksamhet där eleverna förväntas tala. Muntlig framställning är ett 

samlingsbegrepp som används för det elever gör när de ska redovisa ett kunskapsinnehåll 

enskilt eller i grupp för klasskamrater och lärare. Muntlig framställning som innebär att eleven 

ensam håller ett tal inför andra deltagare, i form av en presentation, uppfattas ofta som mer 

krävande än exempelvis smågruppssamtal då den är en monolog snarare än en dialog. 

Utmärkande för en presentation är inte på vilket sätt den framförs utan istället möjligheten att 

få förbereda vad och hur något ska sägas och därefter få behålla ordet utan att bli avbruten 

(Olsson Jers (2010, 2012). Den muntliga framställningen kan vidare delas in i olika moment 

såsom redovisning, argumentation eller informerande tal. Av Lgr 11 (Skolverket, 2019, s. 264) 

framgår det i kursplanen för svenskämnet i det centrala innehållet att eleven ska kunna planera 

och genomföra en muntlig presentation. Att eleven kan “förbereda och genomföra muntliga 

redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och 

mottagare” utgör ett kunskapskrav i svenskämnet. Trots att lärare inom svenskämnet har en 

ambition att ha en jämn fördelning av muntliga och skriftliga examinationer visar Olsson Jers i 

sin undersökning (2010) att elever upplever att den största vikten läggs vid de skriftliga 

momenten. Den muntliga delen är något de bara förväntas kunna utföra utan träning (Olsson 

Jers, 2010). Det är det muntliga anförandet vi är intresserade av att ställa i relation till talrädsla 

i vår studie.  

3 Forskningsbakgrund 
För att strukturera upp forskningen vi tagit del av avseende talrädsla har vi valt att dela in den 

efter två större perspektiv: Talrädslans orsak och uttryck samt hur lärare kan hjälpa elever 

hantera sin talrädsla. I den första delen som behandlar talrädslans orsak och uttryck vill vi lyfta 

fram ett elevorienterat perspektiv. I det andra delen om hur lärare kan hjälpa elever hantera sin 

talrädsla vill vi lyfta fram didaktiska strategier.  

3.1 Talrädslans orsak och uttryck  
I denna del av forskningsöversikten vill vi visa vad forskningen säger om hur elever upplever 

muntliga framställningar och hur de beskriver att talrädsla kan komma till uttryck. När vi sökte 

efter forskning gällande talrädsla i relation till muntliga framställningar i grundskolan åk 4–6 
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kunde vi relativt snabbt konstatera att det finns en avsaknad av forskning och att vi möjligtvis 

funnit en kunskapslucka. Vi har därför använt oss av en del internationella forskningsartiklar 

där högskolestudenter och universitetsstudenter är i fokus. Nedan presenteras utdrag från 

tidigare forskning kring talrädslans orsaker och uttryck bland elever och studenter på både 

nationell och internationell nivå.  

      I studien Training butterflies to fly information har LeFebvre, LeFebvre och Allen (2018) 

undersökt interna och externa faktorer som leder till att studenter upplever talrädsla. Denna 

studie kategoriserar studenternas rädslor i relation till muntliga framställningar. Forskarna har 

i denna studie använt sig av en kvalitativ metod där 828 studenter var forskningsdeltagare. 

Resultatet visar att 30% av studenterna upplevde en rädsla för att bli bedömd av publik. De 

beskriver att de är rädda att de ska göra bort sig och att publiken då kommer att skratta åt dem 

samt en rädsla för att publiken kommer att tro att de inte vet vad de talar om. Vidare beskriver 

studenterna att de är rädda för att publiken inte kan ta till sig informationen som de framställer 

och detta leder då till att studenterna psykiskt/mentalt separeras från publiken. Andra rädslor 

gällande att tala inför publik som lyfts fram i studien är svårighet i att få ögonkontakt med 

publiken, problem med att komma ihåg delar av framställningen samt svårigheter med 

övergångar i sin framställning. Studenterna beskriver att detta då leder till att de kan frysa till 

mitt i sin framställning. En annan orsak till studenternas talrädsla är att bli bedömd och oro för 

hur den muntliga framställningen kunde påverka deras betyg. Flera studenter uttrycker även att 

talrädslan påverkas av att de jämför sina tal med varandras. Vidare beskriver flera studenter hur 

deras talrädsla hänger ihop med att känna sig oförberedd. De förklarar att rädslan byggs upp 

från det att de blir tilldelade en muntlig uppgift, under förberedelsefasen och fram till precis 

innan själva presentationen. Flera studenter uttrycker även att deras röst och sätt att tala 

påverkar deras talrädsla. De oroar sig särskilt över att tala för tyst, för högt, för fort eller för 

långsamt. Andra studenter beskriver att deras talrädsla handlar om en oro för hur deras 

kroppsspråk uppfattas av publiken.   

      En studie som innehåller en undersökning om studenters grad av talrädsla, vad studenter 

avser påverka deras talrädsla samt i vilken grad studenterna tror att de med rätt hjälp skulle 

kunna komma över sin talrädsla är Anxiety Level in Students of Public Speaking: Causes and 

Remedies (Raja, 2017). I studien användes en kvantitativ metod där 50 studenter deltog i en 

intervju. Intervjusvaren visar att 75% av studenterna som deltog uttryckte att de upplevde 

talrädsla. Den främsta orsaken till talrädslan visade sig handla om lågt självförtroende. 82% av 
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studenterna svarade ja på frågan ifall antalet personer i publiken är en bidragande faktor till 

deras talrädsla. På frågan ifall de anser att fler aktiviteter kopplat till muntlig framställning 

skulle främja deras muntliga förmåga svarade 75% ja. 95% av studenterna håller med om att de 

med hjälp av rätt vägledning förmodligen skulle kunna bli av med sin talrädsla. I studien 

framgår vikten av att inse att nervositet inför en muntlig framställning är helt naturligt och 

vanligt förekommande hos människor. En viktig del i processen att bli en tryggare talare är att 

börja öva inför en mindre publik för att sedan utöka antalet lyssnare. Resultatet visar att många 

studenter med talrädsla kan hålla en framgångsrik presentation med mycket övning och 

förberedelse. Läraren lyfts fram som en betydande faktor för framgången då läraren kan påverka 

genom att utmana, uppmuntra och stödja sina studenter. Att elever ges rika möjligheter att 

förbereda samt öva på sin muntliga framställning anser Raja (2017) vara viktigt.   

     Ytterligare faktorer som spelar in och kan orsaka talrädsla skriver Blöte, Duvekot, Schalk, 

Tuinenburg och Westenberg (2010) om i forskningsstudie Nervousness and Performance 

Characteristics as Predictors of Peer Behavior Towards Socially Anxious Adolescents. De 

undersöker huruvida elevers beteenden i klassrummet/sociala relationer är en faktor som leder 

till att elever med social ångest upplever en större känsla av nervositet vid muntliga 

framställningar och om det leder till att elevers muntliga framställningar blir lidande. Forskarna 

använder sig av en kvantitativ undersökning i form av enkäter och observationer i naturlig 

klassrumsmiljö. Enkäter som används i studien har samlats in under ett antal lektioner där 

muntliga framställningar genomfördes. Några enkäter som används i studien är attitydskalor 

som är till för att mäta social ångest där Social Anxiety Scale for Adolescents besvarades av 

elever. Talarens talskicklighet mäts med en enkät som elevrespondenter har fått besvara. 

Observationer gjordes av forskarna som utgick från ett formulär där det går att mäta talkvalitet 

och klassrumsbeteenden vid muntliga framställningar. Forskningsresultatet (Blöte et al, 2010) 

visar att elevers negativa beteenden i klassrummet har en avsevärd effekt på elever som 

upplever social ångest. Detta negativa beteende innefattar bland annat att göra narr av talaren, 

vara högljudd och inte visa intresse vid muntliga framställningar. Detta är vad elever, lärare och 

observatörer upplevde under muntliga framställningarna. 

       Trots information om en utbredd talrädsla bland elever konstaterar Combes, Walker, Harrell 

och Tyler-Wood (2008) i artikeln A Presentation Strategy for Beginning Presenters in Inclusive 

Environments att det finns mycket tidigare forskning kring muntlig framställning relaterat till 

äldre elever och studenter men relativt lite litteratur om muntlig framställning kopplat till 
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mellanstadieelever. Boyce, Albert, Morgan och Riley, här refererad efter Combes et al., (2008, 

s. 42), noterar att fastän det muntliga utgör en väsentlig del av ett språk tenderar det att bli något 

som försummas i läroplanen. Att grundskolan ger muntliga presentationer större utrymme anser 

McCroskey, Anderson, Richmond och Wheeless (refererad i Combes et al, 2008, s. 42) vara 

avgörande, särskilt då oron i samband med att kommunicera ökar vid ungefär 10 års ålder. 

Bippus och Daly samt Pearson, DeWitt, Child, Kahl och Dandamudi (refererad i Combes et al., 

2008, s. 43) förklarar att bidragande faktorer till talrädsla inkluderar upplevd färdighetsbrist, 

rädsla för utvärdering, publikgranskning, brist på erfarenhet i offentliga talande situationer, 

dålig förberedelse samt låg självkänsla. Vidare rapporterar Field, Hamilton, Knowles och Plews 

(refererad i Combes et al, 2008, s. 43) att rädsla för sociala situationer och att tala offentligt är 

mest uttalad under tidiga tonåren (10–14 år). Genom att erbjuda information om talrädsla och 

hur den kan övervinnas kan talrädsla hos elever lindras och undvika att bli långsiktig.  

3.2 Hur lärare kan arbeta för att hjälpa elever hantera sin 
talrädsla 
För att eleven ska få möjligheten att arbeta med att hantera sin talrädsla finns en rad olika 

didaktiska strategier som lärare kan arbeta med för att hjälpa hen. De didaktiska strategierna 

kommer att beskrivas nedan utifrån den forskning vi tagit del av. Vi kommer först att inleda 

med att beskriva klassrumklimatets betydelse för förebyggandet av talrädsla. Sedan kommer vi 

lyfta fram den retoriska arbetsprocessen och övningar inför muntliga framställningar som utgör 

exempel på strategier som lärare kan använda sig av för att eleven ska känna sig bekväm och 

självsäker i sin roll som talare. Därefter beskriver vi responsens och lyssnandets betydelse och 

på vilket sätt respons kan ges för utvecklandet av elevens muntliga framställning samt vilken 

roll lyssnandet har vid responsgivning. Till sist under denna del av arbetet lyfter vi fram en 

intresseväckande artikel om hur lärare kan arbeta med den talrädda elevens självuppskattning. 

Som en röd tråd genom vårt arbete har vi valt att låta Cecilia Olsson Jers (2010) röst om muntlig 

framställning vara närvarande. Vi vill låta hennes tankar om att stöd för lärande sker utifrån åtta 

punkter, genomsyra vår text. Fyra av punkterna är enligt Olsson Jers kopplade till eleverna. 

Förströdd tillägnelse är en av dessa punkter och handlar om när elever lär sig omedvetet genom 

att de aktivt lyssnar och iakttar under undervisningen och vardagliga situationer. Detta leder till 

att de inhämtar kunskaper och vet därför vad som förväntas av dem utan att de undervisas 

konkret i det (Ericsson 2002, refererad i Olsson Jers, 2010, s. 152–153). Iakttagelse för 



 13 (58) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

igenkänning är en annan punkt som innebär att elever iakttar varandra och använder sig av 

varandras strategier i en muntlig framställning. Användning av humor för att lätta på 

stämningen i klassrummet och peppning för att uppmuntra varandra utgör de sista två 

punkterna. De sistnämnda punkterna är enligt Olsson Jers faktorer som fungerar om 

klassrumsklimatet är tillåtande. De resterande fyra punkterna av de totalt åtta, menar Olsson 

Jers är kopplade till läraren och lärarens ansvar. Dessa punkter kommer vi att presentera nedan 

under olika stycken. 

3.2.1 Klassrumsklimatet 
Cecilia Olsson Jers (2010) undersöker i sin avhandling Klassrummet som muntlig arena - Att 

bygga och etablera ethos hur elever kan etablera ethos i klassrummet. Ethos är ett begrepp inom 

retoriken som betyder trovärdighet. Denna undersökning utfördes i form av deltagande 

observationer som varade 1 läsår hos en tidig gymnasieklass med 29 elever. Djupintervjuer 

utfördes även med elever samt lärare. Ohlsson Jers (2010) framhåller ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande som grundar sig i Lev S. Vygotskijs teori kring det sociala 

sammanhangets betydelse. Enligt Vygotskij leder social interaktion till stegvisa förändringar i 

ett barns tänkande och beteende. I teorin beskrivs därför tankar, beteenden och känslor i relation 

till den sociala påverkan som en individ utsätts för. 

      I avhandlingen belyser Olsson Jers (2010) att lärare bör börja med att bygga upp det 

tillåtande klassrumsklimatet vilket är en faktor för att elever ska kunna hantera sin oro för att 

tala inför andra. Hon understryker att ett tillåtande klassrumsmiljö inte nödvändigtvis tar bort 

elevers oro att tala inför andra men att det kan underlätta för elever att på ett bättre sätt hantera 

den oron. Att läraren eftersträvar att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna kan känna 

sig trygga utgör en av de fyra punkterna som vilar på läraren. 

       Forskarna Boyce, Alber- Morgan och Riley (2007) resonerar på ett liknande sätt som Olsson 

Jers (2010) om ett tillåtande klassrumsklimat och presenterar i sin studie Fearless public 

speaking didaktiska strategier för att elever ska kunna tala inför en publik med självsäkerhet 

genom inledande icke hotfulla aktiviteter där aktiviteterna ökar i grad av utmaning genom hela 

skolåret och motiverar elever. De betonar vikten av att lärare försöker bygga ett gott 

klassrumsklimat i början av läsåret genom att tillsammans med sina elever sätter upp 

gemensamma mål och förhållningssätt. Det kan handla om att göra eleverna medvetna om att 

de är med och påverkar klassrumsklimatet som i sin tur kan försvåra eller underlätta för dem i 

deras muntliga framställningar. Lärare och elever ska tillsammans bestämma hur de uppnår 
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dessa mål för att skapa ett omtänksam samt tillåtande klassrumsklimat. Boyce et al. (2007) 

anser att läraren ska låta eleverna bidra med idéer för att skapa ett omtänksamt klassrum och 

detta bör då göras genom en klassdiskussion där alla får möjligheten att komma till tals. Vidare 

beskriver Boyce et al (2007) att läraren bör arbeta med samarbetsspel i klassrummet där 

eleverna får uppleva en känsla av att vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans vilket 

innebär att de får en känsla av att de ingår i en gemenskap.  

       De samarbetsspel som Boyce et al. (2007) beskriver har en viktig roll i början av skolåret 

då eleverna är nya för varandra och behöver bli mer bekväma med varandras sällskap. 

Lärarledda aktiviteter där eleverna kan får öva att tala inför andra i smågrupper via exempelvis 

teater eller genom att låta eleverna dela en personlig berättelse om sig själv för att lära känna 

varandra leder till att eleverna bygger en gemenskap och känner trygghet. De olika aktiviteter 

som läraren låter eleverna delta i förbereder dem inför muntliga framställningar de sedan ska 

utföra i framtiden samtidigt som de känner sig trygga med sina klasskamrater. 

3.2.2 Den retoriska arbetsprocessen och övning inför muntliga framställningar  
För att eleven ska få möjligheten att utvecklas i sin muntliga framställning krävs det såsom 

Olsson Jers (2010) och Boyce et al. (2007) beskriver det att klassrumsklimatet är tillåtande och 

att eleverna ges tillfälle att öva att tala inför publik. De talaktiviteter som Boyce et al. (2007) 

talar om är en språngbräda för en muntlig framställning men forskning visar därutöver att den 

retoriska arbetsprocessen (förberedelser) och övning inför en muntlig framställning också är 

betydelsefull för att en elev med talrädsla ska känna sig trygg och självsäker i sin roll som talare 

(Olsson Jers, 2010).  

  

Inom retoriken talas det om tre övertygningsmedel som en talare bör använda för att kunna 

övertyga sina lyssnare: ethos, pathos och logos. Det som kommer att presenteras här däremot 

är den retoriska arbetsprocessen. Med den retoriska arbetsprocessen menar Olsson Jers (2010) 

faserna intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio. Vidare anser 

Olsson Jers att de här sex faserna är en process eleverna bör genomgå för att förbereda sig inför 

en muntlig framställning och på så sätt kunna övertyga sina lyssnare om sitt budskap.  

  

      Intellectio innebär att bestämma målet med talet, vad talaren skulle vilja uppnå med sitt tal 

och vem är mottagaren?  
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     Inventio handlar om att utforska kring vad talaren vill säga i sitt tal. Detta innebär att talaren 

inventerar de argument, synpunkter och exempel som finns relaterat till det talaren ska tala om. 

Vad kan intressera lyssnarna? 

     Dispositio behandlar hur innehållet ska disponeras till en naturlig sammanhängande helhet. 

Talet som disponeras består av fem huvuddelar exordium (inledning) där talaren bör väcka 

lyssnarens uppmärksamhet, narratio (bakgrund om ämnet), propositio är den del där 

huvudtanken presenteras, argumentio är den del där talets argument framförs och recapitulatio 

är den avslutande delen där talaren sammanfattar det viktigaste av talet.  

      Elocutio handlar om det språk talaren ska använda sig av i sitt tal efter att talaren redan tänkt 

på inventering och disponering. Viktigt att tänka på vem talaren ska tala till. Språket bör vara 

begripligt och lämpligt. Talaren kan tänka på att undvika att använda onödiga småord som 

exempelvis liksom, typ och eeh. Talaren kan exempelvis använda sig av metaforer för att väcka 

en känsla hos lyssnaren.  

       Memoria är fasen där talaren bör gå igenom sitt tal och öva. Här kan det vara givande om 

talaren skriver ner ett manus eller för minnesanteckningar som kan användas som hjälpmedel.  

      Actio/pronuntiatio är fasen där framställningen sker. Actio handlar om det yttre 

framträdandet vilket är kroppsspråket och pronuntiatio som handlar om röstbehandlingen. Det 

kroppsspråk talaren använder påverkar framförandet. Gester som talaren använder kan betona 

budskapets vikt.  

  

Vidare lyfter Olsson Jers fram att eleverna ska få en möjlighet att öva på vad de har förberett. 

Att elever bör få många tillfällen att utföra muntliga framställningar där de kan öva att stå inför 

andra och tala utgör också, enligt Jers, en av de fyra punkterna som vilar på lärarens ansvar. 

Olsson Jers (2010) anser att det är av vikt att öva muntliga framställningar i klassrummet. Det 

hon avser är att eleverna bör få öva på att tala inför andra och detta genom korta muntliga 

övningar. Syftet är att genom korta muntliga övningar hjälpa eleverna att känna sig mer 

bekväma med att tala inför andra samt att eleverna lär sig att aktivt lyssna. Detta är även ett sätt 

för lärare och elever att skapa ett tillitsfullt klassrum. Tillitsövningar är ofta inspirerade från 

drama, teater och improvisationsteater för barn och ungdomar. Olsson Jers hänvisar till 

forskning som framhåller att om en person involveras i en fysisk situation för det med sig att 

både känslor och mentala processer stimuleras vilka i sin tur påverkar en persons uppfattning 

om sig själv i muntliga presentationer (refererad i Olsson Jers, 2012). Tillitsövningar är en bit 
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på vägen att få kunskap om sig själv och sina klasskamrater som talare – och lyssnare – vid 

muntliga presentationer. 

3.2.3 Respons 
För att förebygga talrädsla och hjälpa eleven i sin muntliga framställning är strategier som den 

retoriska arbetsprocessen (förberedelser) samt övning inför den muntliga framställningen 

värdefulla (Olsson Jers, 2010 & Combes et al., 2008). Efter att eleven utfört sin muntliga 

framställning ska de fortsatt få möjlighet att kontinuerligt bli bättre och mer bekväm i sin roll 

som talare vilket då innebär att framåtsyftande och motiverande respons är av stor vikt (Olsson 

Jers, 2010). Respons är återkoppling som ges till elever för att de ska utvecklas i sitt lärande. 

När det kommer till muntliga framställningar utgår Olsson Jers (2010) ifrån två 

responssituationer som vanligtvis används när återkoppling sker i relation till skriftliga texter. 

De två responssituationerna är direkt respons och utvidgad respons.  

       Direkt respons innefattar den återkoppling som sker i direkt anslutning till en muntlig 

framställning till den som har presenterat inför grupp och lärare. Detta innebär även att gruppen 

som publik tar del av den återkoppling som ges till den enskilda eleven vilket leder till att den 

direkta responsen blir ett gemensamt lärandemoment (Olsson Jers, 2010). Den utvidgade 

responsen innefattar de diskussioner, samtal och reflektioner som sker i relation till de muntliga 

framställningarna som eleverna utför. Denna sorts återkoppling ges vid ett tillfälle där eleven 

genomfört flertal muntliga framställningar. Denna återkoppling kan ges vid ett senare tillfälle 

eller under en aktuell lektion.  

      Utvidgad respons fokuserar mer djupgående på utvecklingsområden eleven kan arbeta på 

(Olsson Jers, 2010). Vidare menar Olsson Jers att läraren bör uppmärksamma hela den muntliga 

framställningen i den vidgade responsen vilket innebär innehåll, form och framställning. Detta 

problematiserar Olsson Jers och uppmärksammar att en del av arbetsprocessen elever utför inför 

en muntlig framställning är osynlig under den muntliga framställningen. Hon understryker i det 

sammanhanget att det blir svårt för läraren att ge utvidgad respons på exempelvis den muntliga 

framställningens innehåll då den är omfattande. Vad detta innebär är att det blir svårt för läraren 

att ta hänsyn till den globala nivån i den muntliga framställningsprocessen och att den därför 

ofta blir osynlig vid responsgivning av elevers muntliga framställningar.  

    Olsson Jers (2010) beskriver att respons oftast ges på lokal nivå vilket inom den retoriska 

arbetsprocessen är elocutio (språkval), memoria (manushantering) och actio/pronuntiatio 

(gester/kroppsspårk). Detta innebär då att inom den globala nivån är respons i relation till 
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intellectio (syftesformulering), inventio (innehållsval) och dispositio (dispositionering av tal) 

nästan helt osynlig. Det skifte i uppmärksamhet som uppstår när man rör sig från den globala 

nivån ned till den lokala nivån kallar Olsson Jers för nedglidning. Det innebär att fokus dras 

från den globala nivån där det är svårare att ge respons på och därför hamnar lärare och elever 

ofta på den lokala nivån vid responsgivning i relation till en muntlig framställning. Olsson Jers 

förklarar denna nedglidning genom att beskriva responsgivning utifrån Hoel Løkensgards 

texttriangel med triangelns spets nedåt. Denna nedglidning leder enligt Olsson Jers till att en 

typ av respons (lokal nivå) som ges i direkt anslutning till den muntliga framställningen anses 

vara mer betydelsefull för eleverna (Olsson Jers 2010). För att utvidga responsen mer och för 

att eleverna ska få möjligheten att få framåtsyftande respons i anslutning till den muntliga 

framställningen beskriver Olsson Jers (2010) tre fokusresponser som elever kan arbeta med i 

klassrummet i relation till muntliga framställningar. Lyssnarfokuserad respons innefattar att 

eleven lyssnar och ger respons kring innehåll och form. Kriteriefokuserad respons behandlar 

respons i relation till genrekrav gällande en muntlig framställning samt talets syfte, medan 

talarfokuserad respons är den samlade återkoppling utifrån lyssnar och kriterierespons som ges 

till talaren. Olsson Jers (2010) beskriver hur betydelsefullt det är om respons ges på ett korrekt 

sätt. I och med att eleverna blir utsatta för en situation där de måste stå inför andra och tala samt 

få respons kan det då bli känsligt för eleven då synpunkter ges på innehållet som framställts 

med hjälp av språk, kropp och röst. Därför anser Olsson Jers att lärarens respons bör vara 

uppmuntrande och omtänksamt samt underbyggd och konstruktiv för att eleverna ska kunna 

utvecklas i sina muntliga framställningar. Den respons som är mest uppskattad är enligt Olsson 

Jers (2010) den som sker i direkt anslutning till den muntliga framställningen. Eleverna i studien 

framhåller att de uppskattar den respons de får i direkt anknytning till muntliga framställningar 

för att på det viset få möjligheten att förbättra sina brister omedelbart eller inför nästa muntliga 

framställningstillfälle. Responsen som sker i direkt anslutning till den muntliga framställningen 

utgör också en av de fyra punkterna som enligt Jers ligger på lärarens ansvar att förverkliga. 

Den fjärde och sista punkten handlar om att som lärare planera in tid för responssituationer. 

Eleverna i Olsson Jers (2010) avhandling fick möjligheten att själv verka som responsgivare 

och detta i direkt anslutning till muntliga framställningar. Det Olsson Jers kunde konstatera var 

att respons är ett sätt för eleverna att lära tillsammans. Den respons elever får av elever och 

lärare leder till att talaren kan utvecklas i sin muntliga framställning. Genom att både lärare och 

elever ger respons leder till att eleverna får direkt stöttning i sitt lärande. Detta är något som 
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Olsson Jers tar upp och relaterar till Vygotskijs närmaste proximala utvecklingszonen och 

Scaffolding. Vad detta innebär är att eleverna utvecklas genom den respons (vägledning) de får 

och ger varandra.  

3.2.4 Arbetet med självförtroendet 
I de olika forskningsartiklarna som behandlar olika orsaker till talrädsla har vi kunnat konstatera 

att elevers/studenters låga självförtroende är en bidragande faktor till att de upplever talrädsla. 

Orsaken till det är att studenter/elever uttryckt att de känner en rädsla av att bli bedömda av 

publik samt att publiken kommer att anse att de är dumma och inte vet vad de talar om. Nedan 

presenteras en artikel där läraren Madilyn Wald använder sig av en pedagogisk strategi som 

handlar om att få eleven att uppskatta sig själv.  

     I artikeln Your fears are appreciated here: Exploring a humanistic approach to public 

speaking instruction av Walton (2018), studeras ett humanistiskt förhållningssätt i hanterandet 

av talrädsla. Talrädsla beskrivs som en individuell nivå av rädsla och oro relaterat till eller inför 

förväntad muntlig kommunikation. I studien används en kvalitativ metod genom att undersöka 

hur en kommunikationslärare hanterar dilemmat kring högskolestudenters talrädsla i en kurs 

om talrädsla utifrån ett humanistiskt och elevorienterat perspektiv. Deltagarens namn går under 

täcknamnet Madilyn Wald. Metoder som användes för att samla in data innefattade 

klassrumsobservationer, intervjuer med studenter och lärare (Walton, 2018). Madilyn lägger 

stor vikt vid att lyfta in och lyfta fram studenternas känslor i undervisningen. Hon ansåg att 

nedtryckta känslor hos studenterna kan orsaka en barriär som skulle påverka deras muntliga 

presentationer negativt.  Hon låter eleverna få fundera över situationer där de kände sig trygga 

och säkra på vad de har gjort samt ringa in situationer där de känner sig överväldigade av en 

uppgift som triggar deras osäkerhet. Vidare diskuterade de tillsammans om vad som präglar de 

skilda upplevelserna. Bland elevernas svar om vad som präglar en överväldigande situation 

återkommer känslor såsom osäkerhet, rädsla för att bli dömd, rädsla av att tappa bort sig, och 

rädsla för vad andra tycker och tänker. I studien inser studenterna att de kan bemästra sina 

känslor genom att ändra sin attityd och tankesätt. Genom att förstå hur deras känslor påverkar 

dem och deras muntliga framställningar kunde de jobba med känslorna i stället för emot. Under 

kursens gång fick eleverna föra en sorts journal över sina känslor för att på så sätt kunna 

synliggöra processen, urskilja mönster, utvecklingsbehov och framsteg. Eleverna fick lära sig 

att känslor sällan är konstanta utan snarare föränderliga. Så fort en elev upplevde en ny 

obehaglig känsla fick de hjälp med att reflektera över vad som är orsaken till det och vad det är 
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som händer inuti dem. Madilyn noterar att många elevers positiva tänkande ökade under 

kursens gång och medförde mer positiva känslor. Madilyn tolkade det som att flera studenter 

fått ett ökat självförtroende och en bättre självkänsla. Madilyn hjälpte eleverna att acceptera 

olika känslor, inse att de kunde behärska dem och reflektera över dem. Eleverna fick lära sig 

att det avgörande var huruvida de kunde fundera över varför de hade en viss känsla i en viss 

situation. De upplevde att Madilyn visade ett stort engagemang, omsorg och tilltro till deras 

förmåga. Många elever upplevde att de utvecklats och växt som person och talare.  

4 Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk förankring och som analysverktyg kommer vi använda oss av ett sociokulturellt 

perspektiv, Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen, Bruners begrepp Scaffolding 

dvs stöttning samt Bakhtins begrepp polyfoni, den sistnämnda i enlighet med Olga Dysthes 

användning av det hon kallar för det dialogiska och flerstämmiga klassrummet. Vi kommer 

även använda oss av relationell kompetens som kompletterande teori.  

4.1 Det flerstämmiga klassrummet- Olga Dysthe  
Olga Dysthe (1996) utgår i sin studie ”Det flerstämmiga klassrummet” ifrån Mikhail Bakhtins 

(1895–1975) dialogteori. I sin studie förespråkar Dyshte en dialogisk metod och använder sig 

av Bakhtins begrepp polyfoni som betyder flerstämmighet. Monolog och dialog har vi ofta hört 

är motsatsen till varandra, men enligt Bakhtin existerar inte den monologiska dialog vi är 

bekanta med, vilket är mer av en ensidig form av dialog. Han menar att all form av dialog sker 

i samspel med andra texter eller individer och därför existerar inte den monologiska aspekten i 

en dialog. Flerstämmighet behandlar de olika stämmornas samspel med varandra. Dysthe 

beskriver flerstämmighet i klassrummet när eleverna samtalar som sedan skapar en mångfald 

av stämmor som integreras med andra texters, böckers och lärares röster.  

      I studien förklarar Dysthe utifrån Bakhtins teori på vilket sätt det flerstämmiga klassrummet 

har stor inlärningspotential. Först och främst är det viktigt att förstå Bakhtins perspektiv på 

dialogen vilket innebär att all interaktion som sker människor emellan ger utrymme för dialog. 

I ett undervisningsperspektiv är det viktigt att förstå att ”vi existerar endast i relation till andra”, 

med detta menar Dysthe att det är en del av vårt liv att ingå i en dialog genom att vi lyssnar till 

varandra, frågar, är oeniga eller överens och så vidare. Med det sagt lägger Dysthe fram 

Bakthins fem grundläggande aspekter för ett dialogiskt klassrum. Den första aspekten som tas 
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upp är den aktiva och sociala förståelsen, att tillsammans finna meningen. Förståelse och 

reaktion hör ihop inom dialogen och det är via ett dialogiskt samspel och utbyte lärande sker. 

Den andra aspekten handlar om att ”möta sig själv genom andra” och betyder att det är genom 

andra individer vi kan se och höra oss själva. Detta innebär att människor lär sig av varandra då 

vi ingår i olika dialoger. Den tredje aspekten upplyser oss om att lyssna till många olika röster, 

flerstämmigheten i klassrummet. Det vill säga att det finns en skillnad i rösterna och att man 

bör se eleverna som resurser för inlärning om läraren väljer att utnyttja deras röster på rätt sätt. 

Den fjärde aspekten talar om för oss att det är samspelet mellan de olika rösterna (eleverna) 

som spelar roll. Eleverna har olika värderingar och perspektiv kring olika ämnen och att lyssna 

till dessa olika värderingar och perspektiv leder till inlärningsmoment. Den femte aspekten som 

även är den sista behandlar rösterna utifrån, vilket innebär att flerstämmigheten skapas genom 

att ta del av andra texter såsom brev, tal, böcker och så vidare för vidare utveckla elevens röst.  

     Hur lärare kan arbeta utifrån de grundläggande aspekterna är enligt Dysthe (1996) bland 

annat att använda sig av öppna frågor i klassrummet som engagerar eleverna i samtal, att utmana 

dem och få dem att själva reflektera genom att läraren ställer autentiska följdfrågor. Därefter är 

det viktigt att läraren fortsätter och utgår från elevsvaren för att de ska medverka i samtalen. 

Dessa uppföljningar av elevsvar är spontana och det handlar om att läraren ska följa denna tråd 

eller utnyttja det eleverna har sagt och bygga vidare på elevernas reflektioner så att de kan vara 

aktiva i undervisningssamtalen och lära av varandra. I studien har även rollspel visats vara 

gynnsamt där eleverna ingår i en så kallad dubbel dialog där elevers egna röster ingår i en dialog 

med det stoff de har lärt sig i skrivandet av ett ämne. Tillsammans med stoffet ingår de i en 

dialog utifrån egna erfarenheter, förkunskaper samt värderingar och perspektiv som de besitter. 

Slutligen för att ett dialogiskt klassrum ska skapas är det viktigt med ett samspel mellan 

skrivandet och samtalandet. Exempelvis börjar eleverna att skriva en text utifrån den kunskap 

de besitter för att sedan genom samtal utveckla detta.  

     Allt detta förutsätter ett engagemang skapat av läraren utifrån exempelvis val av ämne och 

innehåll. Vidare är även delaktigheten en viktig faktor för lärandet, därför måste läraren 

strukturera upp sin undervisning på ett sätt där eleverna kan använda sina egna röster både i 

skrift och tal. Genom att ha höga förväntningar på eleverna leder till att eleverna vill prestera 

bättre och detta kan göras genom att exempelvis ställa autentiska frågor där eleverna förväntas 

reflektera och vidareutveckla sina tankar. Till sist är det viktigt med stödstrukturer från lärarens 



 21 (58) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

sida. Eleverna behöver stöd för att komma vidare i sitt arbete och därför utgör läraren en stor 

roll i att utmana sina elever.   

   I vår analys av resultatet kommer Olga Dysthes begrepp om flerstämmighet som vi kopplar 

till elevdelaktighet att analyseras utifrån hur lärarna inkorporerar elevdelaktighet i samband 

med arbetet med talrädda elever när det kommer till muntliga framställningar.  

4.2 Proximala utvecklingszonen och Scaffolding  
Proximala utvecklingszonen och Jerome Bruners begrepp Scaffolding har kopplingar till det 

sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs syn på 

utveckling, lärande och språk (Lundgren, Säljö & Liberg, 2020). Den proximala 

utvecklingszonen definieras som den zon där målet för lärandet ligger på en nivå som är för 

hög för en elev att klara på egen hand, men som eleven klarar med hjälp av vägledning och 

stöd. Den proximala utvecklingszonen och Scaffolding anser vi vara begrepp som kan vara 

intressanta och relevanta att använda som analysverktyg. Vi kan ställa teorin (kring den 

proximala utvecklingszonen) mot vad forskning och annan litteratur tar upp om ämnet talrädsla 

och hur lärare kan förebygga talrädsla. Enligt teorin om den närmaste proximala 

utvecklingszonen utvecklas eleven på bästa sätt när eleven rör sig i zonen mellan hög utmaning 

och hög stöttning.  

    I analysen av vårt resultat vill vi använda oss av denna teori för att undersöka om och i så 

fall hur lärare bidrar till att elever med talrädsla inte upplever en muntlig framställning som en 

enda stor utmaning utan även upplever stort stöd i processen.  

 

4.3 Relationell kompetens  
Som ett annat perspektiv på lärande har vi valt att använda oss Jonas Aspelins (2018) teori om 

lärares relationskompetens. Aspelin understryker att undervisning och utbildning inte enbart 

handlar om att uppnå formella mål utan även att växa och formas som människa tillsammans 

med andra. Aspelin lyfter fram tre delkompetenser som tillsammans utgör 

relationskompetensen: Den kommutativa kompetensen, differentieringskompetensen och den 

socioemotionella kompetensen. Den kommunikativa kompetensen handlar om att läraren har 

möjlighet att bidra till meningsskapande och progression genom att sitt sätt att tala är 

inbjudande och inspirerande.  Även den icke-verbala kommunikationen hör hit: lärarens gestik, 
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mimik och kroppsposition. Differentieringskompetensen handlar om att uppnå en balans mellan 

närhet och distans till sina elever. Det innebär för läraren att försöka hitta den gyllene 

medelvägen som balanserar elevers inflytande och lärares styrning. Den socioemotionella 

kompetensen handlar om att vara lyhörd för olika emotionella signaler och hantera elevers 

skamkänslor på ett positivt sätt samt främja stolthetskänslor hos elever (Aspelin 2018).  

   I vår analys av resultatet kommer denna teori att tillämpas genom att vi vill analysera hur 

lärare arbetar för att skapa en känsla av trygghet i klassrummet som kan leda till att elever 

känner sig mer bekväma i sin roll som talare. Vi vill undersöka på vilket sätt relationen mellan 

lärare och elev samt elev och grupp kan påverka elevers utveckling och lärande.  

 

5 Metod och material 
För att skapa en förståelse för talrädslans orsaker och uttryck i klassrummet samt hur 

svensklärare i årskurs 4–6 arbetar för att förebygga talrädsla och stötta elever med talrädsla har 

vi valt att genomföra kvalitativa djupintervjuer med tre svensklärare som forskningsdeltagare. 

Samtliga tre respondenter är utbildade lärare och behöriga att undervisa på mellanstadiet i 

svenskämnet. Intervjun med lärarna genomfördes på distans via zoom. Det första som togs upp 

i intervjuerna var de etiska aspekterna kring deltagandet.Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuform där vi kombinerat strukturerade frågor med ostrukturerade frågor 

(Denscombe, 2018). Den kvalitativa metoden valdes då vi såg värdet i att få mer djupgående 

information kring våra frågeställningar. På detta sätt hoppades vi kunna få mer nyanserade och 

personliga svar genom att ge respondenterna större utrymme att uttrycka sina erfarenheter och 

uppfattningar kring talrädsla. Till intervjun förberedde vi frågor som på olika sätt fångade upp 

och utgick från våra valda forskningsfrågor som rörde talrädslans uttryck och orsak samt 

framgångsrika arbetssätt i samband med hanterandet av talrädsla i klassrummet. Då vi var 

intresserade av att få våra respondenters syn på och erfarenhet av det som vi funnit framträdande 

i vår tidigare forskning valde vi att utforma våra strukturerade frågor efter detta. Centralt blev 

bland annat klassrumklimatets betydelse, relationers inverkan, texttypens innehåll och form och 

responsgivningens möjligheter. 
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5.1 Etiska överväganden 
I samband med vår kvalitativa undersökning tog vi hänsyn till de forskningsetiska 

överväganden som Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar. Vetenskapsrådet (2017) 

förespråkar att deltagare i en undersökning är informerade om sin medverkan i studien och att 

frivilligheten särskilt understryks. De tillfrågade fick därför, på förhand, ett skriftligt utskick 

med information om den önskade intervjun där vi berättade att uppsatsen ingick i vår 

grundskollärarutbildning och att intervjuerna skulle utgöra underlag för vår insamlade empiri. 

Intervjuerna inleddes med att åter förklara syftet med studien och vad deras deltagande skulle 

innebära. Vi var noggranna med att upplysa respondenterna om att intervjun skulle bli inspelad 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Respondenterna fick även information 

att de inspelade intervjuerna skulle raderas efter att de transkriberats. Då det är omöjligt att 

garantera en fullständig anonymitet i undersökningen var detta inget vi kunde erbjuda våra 

deltagare. Detta är något som Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram som viktigt att förtydliga för 

att undvika missförstånd. Vi var därför extra noggranna med att informera om att det som lyftes 

fram i intervjun inte kunde härledas till personen i fråga och att intervjun sedan skulle raderas. 

Därefter fick de ge sitt muntliga medgivande till detta innan intervjun påbörjades. Då vi valde 

att använda oss av en semistrukturerad intervjuform utgick vi från våra förberedda frågor och 

hade samtidigt möjlighet att ställa naturliga följdfrågor i stunden. Vi var lyhörda för vilka spår 

samtalen ledde in oss på och lät respondentens svar vägleda oss. Genom att koda information 

så som deras namn, skolans namn och plats tog vi hänsyn till känslig information som framkom 

i intervjuerna. Ljudinspelningar hanterade vi på ett säkert sätt för att säkerställa att dessa inte 

kunde spelas upp för en tredje part. De inspelningar som vi spelade in via våra privata telefoner 

raderades så fort vi överfört dessa till en dator.  

5.2 Urvalsprocess 
För att underlätta respondenternas deltagande erbjöd vi dem möjligheten att välja mellan en 

digital och fysisk intervjuform. Ett strategiskt drag från vår sida var att i urvalsprocessen 

försöka fånga en variation av lärare. Urvalet påverkades även till viss del av bekvämlighet och 

praktiska faktorer såsom tidsaspekten och det geografiska avståndet. Vi tog till vara på 

möjligheten att tillfråga lärare som våra klasskompisar rekommenderade och kontaktade gamla 

handledare från våra VFU-perioder under utbildningen.  
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5.3 Material  
Det insamlade materialet kom på ett systematiskt sätt att granskas, jämföras och analyseras. 

Genom att vi transkriberade de inspelade intervjuerna kunde vi söka efter återkommande 

mönster och teman i respondenternas svar men försökte även fånga upp det som stack ut från 

mängden. Vi försökte översätta underliggande uppfattningar och föreställningar i deras svar till 

tidigare forskning och teorier som förklarar hur olika företeelser kan hänga ihop. När vi 

analyserade vårt material formulerade vi även hypoteser att pröva i nya undersökningar. Att 

alla intervjuer spelades in var fördelaktigt eftersom den metoden innebar att inget kom att 

missas. För att bearbeta det inspelade materialet lyssnade vi och transkriberade deras svar 

sanningsenligt för att stärka reliabiliteten i denna studie. Därefter började arbetet med att koppla 

svaren till våra frågeställningar. För att skydda våra respondenters identitet har vi låtit lärarna 

få beteckningar istället för namn för att det inte ska kunna gå att härleda dem. Även skolorna 

och deras geografiska läge har anonymiserats. Lärarna benämns i studien som lärare 1, 2 och 

3.  

5.4 Analysmetod 
I detta avsnitt redovisar vi den metod vi valt för att analysera vår insamlade empiri.  

5.4.1 Innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av en innehållsanalys för att analysera den insamlade empirin från 

våra intervjuer. Denna analysmodell används för att undersöka en multimodal text (jrf 

Denscombe, 2018). En sådan analys utgår ifrån hur ofta och när åsikter, idéer och begrepp 

förekommer. Syftet med vår studie är att undersöka våra respondenters uppfattning om 

talrädlans orsaker och uttryck samt ta reda på hur de beskriver att de arbetar för att hjälpa elever 

hantera sin talrädsla i klassrummet. Därför finner vi att en innehållsanalys är mest lämplig för 

vår undersökning. Under transkriberingsprocessen märkte vi att våra intervjufrågor täckte olika 

teman som gjorde det möjligt för oss att disponera vårt resultat efter dessa. I stora drag 

disponerade vi våra teman utifrån den ordning våra intervjufrågor ställdes. Resultatet är 

uppdelat efter följande teman: lärarens syn på talrädsla som begrepp och fenomen, talrädslans 

utbreddhet, talrädslans uttryck och orsaker, den muntliga framställningen, framgångsrika 

faktorer i hanterandet av elever med talrädsla, texttypens och innehållets betydelse, 

förberedelser och dess förutsättningar, klassrumsklimatet, relationers betydelse, 
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responsgivningens möjligheter, publikens betydelse, samsyn bland lärare, talrädda elevers resa 

och framtidsutsikt.  

6 Analys av resultat 
 

6.1 Resultat och analys av intervjuerna  
I detta avsnitt redovisas det resultat som vi har fått fram genom våra intervjuer som följs av en 

analys kopplat till de olika underrubrikerna. Vi inleder med att presentera resultatet utifrån 

underrubriker som vi bygger på de teman som vi tagit upp i vår analysmetod. 

 

6.2.1 Talrädsla som begrepp och fenomen 
För att undvika missförstånd och för att få en inblick i lärarnas förförståelse gällande talrädsla 

inledde vi våra intervjuer med att låta dem definiera begreppet talrädsla. Vidare var vi 

intresserade av att höra hur vanligt lärarna upplevde att talrädsla var bland deras elever och ifall 

de kunde identifiera några samband mellan de berörda eleverna. Samtliga lärare var inte 

bekanta med begreppet talrädsla däremot kunde två lärare ge sin definition av vad talrädsla 

skulle kunna innebära. Lärare 1 svarade på följande sätt: 

 

Scenskräck. inte säker på definitionen av talrädsla. 

 Lärare 2 svarade så här:  

 
Ehh så som jag tänker är att man lägger i begreppet så ehh handlar 

det om ehh en rädsla för ehh att uttrycka sig inför en grupp 

muntligt.  ehh och ehh det behöver inte handla om det sociala 

samspelet när man umgås på rasten till exempel utan just när man ska 

prata inför en grupp ehh och kanske redovisa någonting eller ehh 

eller så att det är lite mer formellt sammanhang, ehh och att då 

uppstår liksom en otrolig press som gör att man låser sig liksom och 

inte klarar av att ehh ta sig förbi det riktigt, ah. 
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6.2.2 Analys av talrädsla som begrepp och fenomen  
I deras svar framgår det att lärarna är obekanta med begreppet talrädsla men väl införstådda 

med fenomenet talrädsla. Såväl lärare 1 som lärare 2 uttrycker att de inte vet att en rädsla för 

att tala införa andra kan vara uttalat på det sättet men att de är mycket medvetna om att elever 

kan uppleva stort obehag inför det. Lärare 1 delar med sig av sin tolkning av begreppet talrädsla 

och använder ordet scenskräck för att beskriva det. Efter lite betänketid utvecklar läraren sitt 

svar genom att uttrycka att begreppet nog även innefattar en svårighet att delta i olika typer av 

sociala sammanhang. Lärare 2 beskriver sin uppfattning av begreppet talrädsla som en person 

som är mer än bara lite blyg och som är rädd för att göra sig hörd i framför allt ett större men 

även mindre sammanhang. Lärare 3 ger ingen direkt definition på begreppet men visar en 

förståelse för dess innebörd. 

6.2.3 Talrädslans utbreddhet  
På frågan om hur vanligt talrädsla är bland elever har respondenterna lite varierande 

uppfattningar.  

      Lärare 1 upplever att det är ganska vanligt och att talrädslan tenderar att eskalera ju äldre 

eleverna blir. Lärarens uppfattning är att det är vanligare bland pojkar.                             

      Lärare 2 ger en siffra på hur vanligt hen upplever att talrädsla är bland elever och uppger 

svaret att cirka 3 elever per klass nog lider av talrädsla. Lärarens uppfattning är att det är 

vanligare bland flickor.  

      Lärare 3 upplever att talrädsla är sällsynt bland elever. Lärare 3 har inte någon gång under 

sina 22 år som verksam lärare varit med om att en elev haft en så stark talrädsla att det hindrat 

eleven från att genomföra en muntlig framställning och nå kunskapskraven kopplat till 

momentet. Däremot kan läraren ge exempel på många elever som haft en måttlig nervositet 

inför en muntlig framställning. Lärare 3 anser inte att hen någonsin haft en elev som uppvisat 

kraftig ångest inför en muntlig framställning däremot upplever läraren att en mild form av 

talrädsla var relativt vanligt bland elever. Lärare 3 har likt lärare 2 erfarenheten av att det är 

vanligare bland flickor.  
  
Analys av talrädslans utbreddhet 
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Vi kan notera att lärarnas svar gällande talrädslans utbreddhet mer eller mindre stämmer 

överens med den forskning vi har tagit del av. Rajas (2017) studie om 50 studenters grad av 

talrädsla visar att 75 % av dem upplever någon form av talrädsla. Både lärare 2 och 3 upplever 

att talrädsla är vanligare bland flickor medan lärare 1 har uppfattningen att det oftare rör sig om 

pojkar.  

6.2.4 Talrädslans uttryck och orsaker 
På frågan om hur talrädsla kommer till uttryck i lärarnas klassrum visar resultatet att 

respondenterna resonerar snarlikt. Nedan följer en beskrivning av olika uttryck som lärarna 

menar tyder på en form av talrädsla hos elever.  

     Lärare 1 har en erfarenhet av att elever kommit och berättat att momentet, muntlig 

framställning, känts väldigt jobbigt. Samma lärare har även erfarenhet av att föräldrar ibland 

mejlat och berättat om den ångest deras barn känt inför en muntlig framställning. Läraren 

upplever även att talrädda gärna drar upp luvan på sin hoodie för att gömma sig. Detta menar 

läraren är ett tecken på att eleven är nervös och orolig. Kroppsspråket generellt anser hen kan 

signalera hur en elev känner inför en muntlig framställning.  

     Lärare 2 har erfarenheten att elever som tycker det är obehagligt med en muntlig 

framställning ofta har en mer passiv och anonym roll i klassrummet. Hen berättar att elever 

ibland bett sina föräldrar att lyfta hur jobbigt de upplever muntliga framställningar under 

utvecklingssamtal.  

     Lärare 3 delar erfarenheten med lärare 1 om att elever kommit och berättat att muntliga 

framställningar känns väldigt jobbigt. Om inte eleven själv berättat det är lärarens uppfattning 

att hen ofta kan läsa av hur elever upplever en muntlig framställning. Om eleven har svårt att 

hålla sitt papper stilla, pratar väldigt fort eller stakar sig på orden tror läraren att eleven upplever 

situationen som påfrestande.  

      På frågan om vad talrädsla kan bero på framträder en samstämmighet men även till viss del 

oenighet bland respondenterna. Bakomliggande orsaker som framkommer i lärarnas svar är 

bland annat klassrumsklimatet, sociala relationer, förberedelser inför den muntliga 

framställningen samt språket och innehållet.  

     Lärare 1 menar att den sociala rollen i klassrummet ofta hänger samman med talrädsla. 

Enligt läraren krävs det mer av elever med en svag social roll att stå och prata inför sina 

klasskompisar jämfört med elever med en stark social roll. Läraren anser även att bristande 

förberedelser inför en muntlig framställning skapar en större osäkerhet hos elever. Vidare 
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nämner läraren hur elevens intresse för det som ska redovisas kan påverka graden av utmaning 

och obehag hos eleven. Lärarens teori är att ju mer medvetna eleverna blir om sig själv och om 

sin omgivning desto värre blir talrädslan. Läraren beskriver även hur hen kan se ett samband 

mellan eleverna som upplever talrädsla och att det inte sällan rör sig om elever med en längre 

startsträcka när det kommer till att tala, läsa och skriva. Lärarens erfarenhet är att det ofta 

handlar om elever med ett lågt självförtroende och elever som generellt sett har det lite tuffare 

i skolan.  

      Lärare 2 berättar att hen inte funderat så mycket på orsakerna till elevers talrädsla utan 

tänker att det viktigaste är hur hen bemöter dessa elever. Lärarens teori är att det har att göra 

med vilka normer och förväntningar som finns i klassrummet och att pojkar generellt förväntas 

ta mer plats jämfört med flickor. I övrigt kan inte läraren se något samband mellan elevers 

talrädsla och deras prestation och kunskapsinhämtning.  

      Lärare 3 lyfter fram ett lågt självförtroende och en låg självkänsla som orsaker till elevers 

talrädsla. Läraren nämner även brist på förberedelse och ett bristande bemötande från publik 

som möjliga orsaker till talrädsla. Lärarens teori är att relationer och status kan vara särskilt 

känsligt bland flickor och att kan ge upphov till obehag att stå inför klassen. Läraren konstaterar 

att de elever som tycker muntliga framställningar är särskilt utmanande ofta är de som håller en 

passiv och anonym roll i klassrummet.  

 

Analys av talrädslans orsak och uttryck  
Vi noterar att samtliga lärare har erfarenhet av att de fått reda på om deras elever har en talrädsla 

antingen genom att de själva kommit och berättat om den eller genom att de bett sina föräldrar 

att berätta det. Vidare identifierar lärarna uttryck som att elever inte vill ta plats i klassrummet, 

har ångest inför en muntlig framställning, pratar för fort när de presenterar och har svårt att 

hålla pappret stilla eftersom deras händer skakar. Rajas (2017) och Combes et al (2008) studie 

kring studenters grad av talrädsla visar en samstämmighet med det som lärarna ger uttryck för. 

Lågt självförtroende och publiken är enligt lärarna två bidragande faktorer till upplevd talrädsla. 

Detta styrker även Blöte et al (2010) som beskriver att publiken i klassen har en avsevärd effekt 

på elever som exempelvis upplever en form av social ångest. Detta stämmer även överens med 

hur Walton (2018) beskriver det låga självförtroendet där ett antal elever har beskrivit känslor 

såsom osäkerhet, rädsla för att bli bedömd och rädsla för vad andra tycker och tänker. Detta gör 

att svaret lärare 3 ger gällande relationer, status och utanförskap i klassen stämmer överens med 
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vad Blöte et al menar är bidragande faktorer gällande känslan av oro att tala inför andra. Både 

lärare 1 och lärare 3 lyfter fram brist på förberedelse som en orsak till en större oro inför en 

muntlig framställning. Detta är något som LeFebvre et al (2018) och Combes et al (2008) 

beskriver som en bidragande faktor till talrädsla.  

6.2.5 Den muntliga framställningen 
För att kunna komma in på hur lärarna arbetar för att stötta talrädda elever i samband med en 

muntlig framställning ville vi först få en bild av hur ofta och på vilket sätt en muntlig 

framställning brukar gå till. I resultatet framgår det att respondenterna arbetar på liknande sätt.  

    Både lärare 1 och lärare 2 berättar att de erbjuder olika sätt att genomföra sin muntliga 

framställning på, inför helklass, inför halvklass eller mindre grupp, enskilt inför dem samt 

genom inspelning. Lärare 1 nämner utöver dessa alternativ en metod som kallas för Karusellen 

som innebär att några grupper står utplacerade på en så kallad station och sedan cirkulerar andra 

grupper runt omkring och lyssnar på allas presentationer. När hela karusellen är gjord har 

eleverna till slut talat inför alla men inte samtidigt. Läraren berättar även att eleverna får göra 

framförandet i grupp och att de får välja vilka de vill vara i grupp med för att främja tryggheten. 

Läraren berättar att eleverna får genomföra en större muntlig framställning i svenska ungefär 

två gånger per termin. 

     Lärare 2 brukar arbeta efter cirkelmodellen och försöker få in ett muntligt moment oavsett 

vilken texttyp som står i fokus. Eleverna får genomföra en förberedd muntlig redovisning i 

svenska cirka fyra gånger per termin. Samtidigt berättar läraren att hen brukar försöka arbeta 

ämnesöverskridande och knyta an till innehållet i SO-ämnena framförallt. Som exempel 

förklarar hen att om eleverna läser om historiska gestalter och personer i historia kan de få 

redovisa om en av dessa.  

     Lärare 3 har uppfattningen att alla elever gynnas av att få träna på att framföra sin muntliga 

framställning i helklass och ställer också den förväntningen på sina elever. Däremot får eleverna 

möjlighet att träna inför en muntlig framställning i mindre grupper som förberedelse. Lärare 3 

berättar att eleverna brukar få förbereda och genomföra en muntlig framställning ungefär en 

gång per termin och att de oftast brukar få redovisa i grupp. Genom att få göra det tillsammans 

menar läraren att de kan stötta varandra och att den som tycker det är särskilt jobbigt kanske 

kan få redovisa en mindre del.   

     Då en muntlig framställning utgör ett kunskapskrav i läroplanen var vi nyfikna på hur lärarna 

hanterar en situation där en elev motsätter sig att genomföra en muntlig framställning. Alla tre 
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lärarna betonar vikten av att uppgiften genomförs på ett eller annat sätt då det är 

betygsgrundande.  

     Lärare 1 lyfter fram vikten av att de muntliga framställningarna ska genomföras av alla elever 

för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt av elevers kunskaper.  

 

Eh, jaa..då måste jag ju upplysa eleven om att det är ett 

bedömningstillfälle och att eeh om jag inte får tillräcklig med underlag 

så kommer jag inte att kunna göra en rättvis bedömning…. så att på 

något sätt är det viktigt att den blir gjord och då skulle jag ju försöka 

underlätta för den eleven på alla möjliga sätt och vara lyhörd för de 

villkor som eleven ställer.  

 

Lärare 2 lyfter också fram hur viktigt det är att de muntliga framställningarna genomförs då det 

är ett obligatoriskt moment. Inte minst i årskurs 6 menar hen att det är extra viktigt då betygen 

ska sättas. På frågan om det kunde finnas något skäl till varför en elev skulle slippa att helt och 

hållet hålla en muntlig framställning anser samtliga lärare att det i så fall vore om det handlade 

om en extremt unik situation. Återigen framhåller de vikten av och möjligheten att hitta 

individanpassade lösningar för att kringgå att en elev av någon anledning inte vill hålla en 

muntlig framställning. Lärare 2 påpekar att om en elev som uppvisar kraftig ångest inför en 

muntlig uppgift dessutom har andra bekymmer kan det bli aktuellt att elevhälsoteamet blir 

inkopplade för att undersöka saken närmare. Samtidigt betonar läraren svårigheten i att själv 

skära bort ett muntligt moment för en elev då det är en del av undervisningen.  

 

Att man som lärare är lyhörd är en väg framåt för det är ett 

kunskapskrav som behöver bedömas och jag tänker att om man lyckas 

övervinna ett sånt här hinder så är det något som eleven tjänar på 

längre fram.  

 

Lärare 3 lyfter också fram hur viktigt det är att de muntliga framställningarna genomförs och 

att det mer eller mindre inte är något alternativ huruvida en elev kan slippa eller inte.  
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Analys av den muntliga framställningen  
Vi noterar att både lärare 1 och 2 erbjuder sina elever rika möjligheter att genomföra sin 

muntliga framställning på olika sätt. Lärare 3 trycker på vikten av att elever genomför 

redovisningar i helklass men att de erbjuds att öva inför den i exempelvis mindre grupper.  

   Differentieringskompetensen upplyser oss om den närhet och distans en lärare bör arbeta 

utifrån vilket vi kan koppla till de möjligheter som speciellt lärare 1 och 2 i våra intervjuer 

upplever att de ger sina elever i val av redovisningssätt. De visar distans genom att de erbjuder 

ett begränsat och styrt antal möjligheter att redovisa på och visar samtidigt närhet genom att 

låta eleverna få inflytande och välja något av de redovisningssätten som passar dem bäst.  Att 

elever ges rika möjligheter att förbereda samt öva på sin muntliga framställning anser Raja 

(2017) vara viktigt. Han menar även att en viktig del i processen att bli en tryggare talare är att 

börja öva inför en mindre publik för att sedan utöka antalet lyssnare (Raja, 2017). Då lärarna 

låter sina elever genomföra en förberedd muntlig framställning allt mellan 1-4 gånger per 

termin kan vi konstatera att det skiljer sig lite åt hur lärarna prioriterar detta. Detta för oss till 

en tankegång av Boyce, Albert, Morgan och Riley, här refererad efter Combes et al., (2008, s. 

42). De menar att fastän det muntliga utgör en väsentlig del av ett språk tenderar det att bli 

något som försummas i läroplanen. Att grundskolan ger muntliga presentationer större utrymme 

anser McCroskey, Anderson, Richmond och Wheeless (refererad i Combes et al, 2008, s. 42) 

vara avgörande, särskilt då oron i samband med att kommunicera ökar vid ungefär 10 års ålder. 

Samtliga lärare betonar hur viktigt det är att den muntliga framställningen genomförs då den 

utgör ett kunskapskrav som ska bedömas.  I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket 2019, s. 265) framgår det i kunskapskraven för svenskämnet 

att eleven ska kunna “förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak 

fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare”.  

6.2.6 Framgångsrika faktorer i hanterandet av elever med talrädsla 
För att få en uppfattning om vad lärarna anser är framgångsrika faktorer i hanterandet av elever 

med talrädsla valde vi att ställa frågor kring hur de arbetade inför, under och efter en muntlig 

framställning. I samband med arbetet inför en muntlig framställning framkommer det att 

förberedelse, stödstrukturer, textens innehåll och övning är betydande faktorer. Vikten av att 

forma sina elever till att bli en god publik och goda lyssnare är också något som är genomgående 
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i lärarnas svar. Det anses vara en värdefull faktor för att en muntlig framställning ska bli 

framgångsrik. Lärarna är eniga om att eleverna behöver få en medvetenhet kring detta både 

inför och under en muntlig framställning. I samband med arbetet efter en muntlig framställning 

beskriver samtliga lärare att de lägger en stor vikt vid responsgivning. Utöver arbetsmetoder 

inför, under och efter en muntlig framställning valde vi även att fånga upp sådant som lärarna 

tycker är viktigt att alltid aktivt arbeta med för att skapa goda förutsättningar för talrädda elever 

att lyckas. I samtalet kring detta framkommer bland annat att klassrumsklimat, relationer, 

humor är viktiga förutsättningar.  

6.2.7 Texttypens och innehållets betydelse  
I resultatet framgår att respondenterna anser att texttypen och innehållet i en text kan ha 

betydelse för upplevelsen av den muntliga framställningen. 

    Lärare 1 berättar att hen i stor utsträckning brukar låta sina elever vara delaktiga i att välja 

ämnet för sin text. Detta menar läraren är viktigt för att skapa ett inre intresse och motivation 

hos eleverna som är en viktig förutsättning för att det ska bli en bra presentation.  

     Lärare 2 har uppfattningen att det finns en vinst i att styra eleverna lite och att hen därför 

varierar hur delaktiga de får vara i val av ämne. Läraren lyfter aspekten att det finns många 

elever som fastar just i valet av ämne och därför inte kommer vidare i uppgiften. Läraren känner 

sig därför övertygad om att det är enklare för eleverna med de texterna som har ett givet 

innehåll. Hen menar att om en elev tycker det är obehagligt att tala inför andra så ska eleven få 

hjälp att inte fastna i ramarna. Därför menar lärare 2 att det är viktigt att ha ett tydligt ämne och 

syfte med sina uppgifter. Genom att skapa en form av checklista på vad eleverna förväntas ha 

med i sin muntliga framställning undviker läraren att de fastnar i ramarna.    

    Lärare 3 resonerar likt lärare 2 då båda anser att det är viktigt med viss styrning i valet av 

ämne för den muntliga framställningen. Samtidigt instämmer lärare 3 med lärare 1 om att det 

finns ett värde i att eleverna får välja ämne efter intresse då det kan underlätta inför den muntliga 

framställningen.  

      Vad gäller texttypens betydelse för talrädda elevers upplevelse av en muntlig framställning 

har samtliga lärare uppfattningen att en argumenterande text lättare blir personlig och att det 

kan vara både en fördel och nackdel till skillnad från att presentera exempelvis en faktatext. 

Alla lärare tror att det kan underlätta ifall eleven får in lite personliga element då det kan 

engagera eleven och göra det enklare att förmedla sin text. Genom att en sådan uppgift tillåter 

eleven att tycka, tänka och framställa sin åsikt kring någonting kan känslan av att det finns ett 
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rätt och fel tonas ner och göra eleven mer avslappnad. Samtidigt lyfter alla lärare aspekten kring 

att det personliga också kan kännas utlämnande och jobbigt. Lärare 2 uttrycker sig på följande 

vis: 

  

De gångerna man behöver bjuda mer på sig själv och berätta mer vad 

man tänker, tycker och känner kanske är jobbigare…då är det lättare 

att berätta om Belgien.  

 

På frågan om det påverkar eleverna om de får framföra en muntlig framställning som är nära 

eller långt ifrån sitt eget talspråk menar samtliga lärare att det underlättar om det ligger nära.  

    Lärare 1 anser att det inte behöver vara just uttrycken eller begreppen som bedöms under en 

muntlig framställning. Läraren menar att det kan orsaka onödig stress hos eleverna om de 

behöver tänka på att låta på ett visst sätt och kanske använda formella uttryck som egentligen 

är obekanta. Vidare berättar läraren hur eleverna förväntas använda sig av några stödpunkter i 

sin presentation och att det då kan bli stressande för eleverna om de vävt in många svåra begrepp 

som de egentligen inte behärskar.  

      Lärare 2 lyfter fram att eleverna ska kunna anpassa sig efter olika mottagare och då 

klasskompisarna oftast utgör åhörarna kan det hjälpa eleverna förstå att de behöver anpassa sitt 

språk efter dem vilket leder till ett närmare talspråk.  

     Lärare 3 lyfter, utöver vad lärare 1 och lärare 2 redan nämnt, att det är viktigt att lära eleverna 

att använda sina egna ord för att kunna förstå och presentera sin egen text.  

  

Analys av texttypens och innehållets betydelse 

Vi noterar att samtliga respondenter resonerar olika kring elevernas delaktighet i att välja 

innehållet i sin text. Lärare 1 anser att det är viktigt för elevers motivation och intresse om de 

får välja innehållet av sin text inför den muntliga framställningen. Detta kopplar vi till 

elevdelaktighet som en viktig nyckelingrediens i elevernas fortsatta motivation och 

engagemang i lärandeprocessen. Lärare 2 väljer att variera mellan styrt innehåll och innehåll 

som väljs av eleverna. Lärare 3 förespråkar både att styra innehållet och låta eleverna vara 

delaktiga för att den muntliga framställningen inte ska vara allt för påfrestande. Vidare 

uppmärksammar vi att lärarna har en samstämmighet kring texttypens betydelse för talrädda 

elever. En argumenterande text kan engagera och motivera eleverna mer genom att de får 
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presentera personliga åsikter och tankar kring ett ämne men kan samtidigt upplevas som jobbigt 

och utlämnande. Utifrån vad den proximala utvecklingszonen (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2020) förespråkar kan lärarnas val av texttyp antingen anses som mer utmanande eller stöttande. 

Likaså gäller huruvida eleverna får tala sitt eget talspråk eller om ett mer formellt språk med 

svåra begrepp förväntas i den muntliga framställningen.  

6.2.8 Förberedelser och dess förutsättningar 
I resultatet framgår att respondenterna anser att förberedelseprocessen har betydelse för 

upplevelsen av den muntliga framställningen. Lärare 1 berättar hur hen erbjuder sina elever 

olika stödstrukturer genom att låta dem använda exempelvis en powerpointpresentation som 

stöd och mall när de förbereder och genomför sin muntliga framställning. Lärarens erfarenhet 

är att det ofta ger en positiv effekt då fokusen kommer på PowerPointen och gör att det känns 

lättare för vissa elever att stå inför klassen. Vidare berättar läraren att elever ges gott om tid att 

förbereda sig och öva inför varandra.  

     Lärare 2 lyfter också fram PowerPoint presentationer som ett bra stöd för elever i en muntlig 

framställning. Vidare berättar läraren hur hen förbereder sina elever inför en muntlig 

framställning genom att låta dem få träna på att i första hand kunna diskutera i grupp och 

fungera i ett samtal. Genom att ha fasta ämnen och färdiga frågor på textremsor skapas 

möjlighet för eleverna att bli mer bekväma med att göra sin röst hörd. Vidare berättar hen om 

faran i att kategorisera elever utifrån vad de kan och inte kan då det kan begränsa deras 

möjlighet att utvecklas.   

 

 Jag tror att det är många som tänker att jamen antingen är man bra 

på att hålla muntlig framställning eller så är man inte det. Jag är säker 

på att man kan träna upp det precis som med alla andra momenten.  

Lärare 2 berättar även hur hen utmanar och stöttar sina elever. Eleverna får stöd genom att de 

får använda sig av stödord och en PowerPoint i sin muntliga framställning. Utmaning får 

eleverna genom att de kan bli uppmanade att lägga till mer innehåll på deras PowerPoint för att 

på så sätt utöka deras muntliga framställning. Lärare 2 upplever att resurserna på skolan är 

bristfälliga när det kommer till att stötta talrädda elever på bästa sätt. Lokalbrist lyfts fram som 

ett bekymmer då eleverna inte kan sprida ut sig när de ska förbereda sig och öva inför en muntlig 

framställning utan får vistas i samma klassrum.  Lärare 3 betonar att eleverna får gott om tid att 
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förbereda sig och att de inte brukar behöva genomföra sin muntliga framställning förrän de 

känner sig redo. Genom att eleverna ofta får möjlighet att träna på sin muntliga framställning 

genom att redovisa inför läraren eller en annan grupp kan de få värdefulla tips på vägen. Lärare 

3 upplever att skolan inte har tillräckliga resurser för att kunna stötta elever med talrädsla på ett 

bra sätt och att bristen på personal tyvärr försvårar att räcka till för alla elevers behov.  

Analys av förberedelser och dess förutsättningar 

Samtliga lärare lyfter fram vikten av att få öva mycket inför en muntlig framställning. Detta 

lyfter även Olsson Jers (2010) som en viktig aspekt för att eleverna ska bli mer bekväma i sin 

roll som talare. Utöver detta anser lärare 1 och 2 att en Powerpointpresentation vidare 

förbereder dem inför den muntliga framställningen och stöttar eleverna när de ska stå inför 

andra och tala. Detta styrker LeFebvre et al (2018) som i sin studie kommit fram till att många 

studenter upplever att deras talrädsla är starkt kopplat till känslan av att vara oförberedd. För 

att eleverna ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2020) 

stöttar lärare 2 sina elever genom att de får skapa en PowerPoint presentation och utmanar sina 

elever genom att de får lägga till mer innehåll i den. Vidare anser lärare 2 att det är givande om 

eleverna får öva att diskutera och samtala i grupper och gör detta genom samtalsaktiviteter. 

Detta stämmer överens med Olsson Jers (2010) som förespråkar att korta muntliga övningar är 

gynnsamma för elever som ska lära sig att tala inför andra samt att elever också får möjligheten 

att lära sig hur man lyssnar till andra. Detta stämmer även överens med Rajas (2017) studie där 

det framgår att en viktig förutsättning för att bli en trygg talare är att börja med att öva inför 

mindre grupper för att sedan gradvis öka publikantalet.  

      Lärare 1 och 3 lyfter att bristen på personal leder till att det är svårt att nå ut till alla elever 

och stötta dem i deras behov. Raja (2017) har i sin studie lyft fram läraren som en betydelsefull 

komponent i talrädda studenters framgång i en muntlig framställning genom att läraren stöttar, 

uppmuntrar och utmanar. Lärare 2 upplever att brist på lokaler i skolan gör att eleverna inte 

riktigt får möjligheten att förbereda sig och öva i en lugn miljö inför en muntlig framställning 

då de behöver göra det i ett och samma utrymme vilket är klassrummet.  

6.2.9 Klassrumsklimatet 
På frågan om klassrumsklimatets betydelse för talrädda elever framträder i resultatet en 

samstämmig röst som förstärker att en god klassrumskultur är helt avgörande för att stötta 

elever.  
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    Lärare 1 slår fast att det är av stor vikt att lärare fokuserar på att bygga sin grupp tidigt. 

Läraren menar att det är viktigt att få en positiv start med klassen för att klimatet 

förhoppningsvis kan hålla i sig även genom puberteten och andra kritiska skeenden. Lärare 1 

förklarar att humor är viktigt och utgör en grundpelare i alla typer av relationsbyggen och att 

bygga ett tryggt klassrum generellt. Hen menar att det måste finnas humor för att kunna komma 

åt en avslappnad stämning.   

Lärare 2 menar att klassrumsklimatet kan avgöra ifall elever vågar kasta sig ut, prova och lyckas 

eller eventuellt misslyckas.  

Jag har definitivt några elever som är mer villiga att prata om några 

av deras klasskamrater är frånvaro anmälda…och som vågar att räcka 

upp handen för att svara inför klassen och chansa liksom. Jag tycker 

klassrumsklimatet är avgörande. 

Läraren berättar hur hen tror det är viktigt att som lärare kunna bjuda på sig själv och visa att 

det inte är någon fara med att misslyckas. Att ta vara på en egen miss för att göra en 

lärandesituation menar hen innebär att vara en förebild för eleverna.  

Jag tror att det påverkat oerhört, både hur öppen man vågar vara med 

sina svaga sidor, alltså någon behöver hjälp med att läsa och få lov att 

lyssna på texten, någon behöver hörselkåpor, någon behöver resa sig 

upp och gå ut och sträcka på benen lite….och om man har en klass där 

man inte håller på och ifrågasätter detta hela tiden tror jag att man, att 

det är enklare att nå fram och att man vågar prova i alla fall. 

Vidare menar lärare 2 att det är viktigt att prata med sina elever om hur man är en bra kompis, 

att det sociala perspektivet lyfts in, att läraren lyssnar på och intresserar sig för hur varje elev 

mår. Lärare 2 anser också att humorn är en viktig faktor. Samtidigt nämner hen hur ett skratt 

både kan höja och sänka någon. Läraren berättar att det är skönt och viktigt att kunna skratta 

tillsammans åt dråpliga situationer som uppstår och att det är viktigt att som lärare kunna bjuda 

på sig själv. Vidare berättar läraren hur det är viktigt att som lärare kunna misslyckas och stå 

för det. Hen delar med sig av en erfarenhet från sin egen skolgång där lärare bortförklarat sina 

misstag eller kläckt kommentaren “jag skulle bara se om ni var med”. Läraren berättar att hen 
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tidigt bestämde sig för att aldrig säga så utan snarare säga något i stil med “tack för att du 

uppmärksammade att jag gjorde fel”.  

Annars tror jag att det blir jag måste vara bäst hela tiden och då tror 

eleverna att de måste det också. Hur ska de våga misslyckas om jag inte 

ens kan råka stava fel på tavlan? 

 Lärare 3 instämmer med lärare 1 och 2 om att ett gott klassrumsklimat skapar möjligheter för 

elever att våga och känna sig trygg med att pröva sina vingar. Hen menar att en trygg grupp kan 

tåla exempelvis skratt då eleverna upplever det som hjärtligt och inte elakt. Läraren tror det är 

viktigt att kunna skratta tillsammans och att det bara är positivt om både lärare och elever vågar 

bjuda på sig själva när de står där framme. När hen kan skratta åt sig själv är förhoppningen att 

det blir något lättare för eleverna att kunna skratta åt sig själva. 

  

Analys av klassrumsklimatet 
Vi konstaterar att samtliga lärare är eniga om att klassrumsklimatet har en avgörande betydelse 

när det kommer till talrädda elevers upplevelse av en muntlig framställning. Detta stämmer väl 

överens med Forskningsresultatet (Blöte et al, 2010) som visar att elevers negativa beteenden i 

klassrummet har en avsevärd effekt på elever som upplever social ångest. Där framkom att det 

negativa beteendet innefattade bland annat att göra narr av talaren, vara högljudd och inte visa 

intresse vid muntliga framställningar. Lärarna är även överens om vikten att i ett tidigt stadie 

forma en god klassrumskultur. Det kan backas upp av Olsson Jers (2010) som belyser att lärare 

tidigt behöver bygga upp det tillåtande klassrumsklimatet för att elever ska kunna hantera sin 

oro för att tala inför andra. Detta stämmer överens med det Aspelin (2018) benämner som den 

socioemotionella kompetensen som innebär att fånga upp elevers känslomässiga 

signaler.                           

     Något som visar sig vara en värdefull och förlösande faktor i hanterandet av talrädsla är 

humorn. Samtliga lärare är överens om att humor är ett viktigt inslag när det kommer till att 

skapa ett avslappnat klassrumsklimat. Samtidigt lyfter lärare 2 fram vikten av att urskilja skratt 

som är hjärtligt från skratt som kan uppfattas som hånfullt och obehagligt. Denna uppfattning 

kan underbyggas med LeFebvre et al (2018) studie som visade att 30% av 828 elever upplevde 

en rädsla för att bli bedömd av publik. Där framgick en rädsla inför att göra bort sig och bli 

skrattade åt. Lärare 2 gör en poäng av att som lärare bjuda på sig själv för att på så sätt göra det 
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lättare för eleverna att våga skratta åt sig själva som i sin tur kan kännas förlösande. Genom att 

hen försöker vara en förebild och visa att det är okej att misslyckas kan eleverna inspireras, 

motiveras och själva utvecklas i sitt lärande som talare. Detta stämmer överens med den 

kommunikativa kompetensen som innebär att lärarens sätt att tala och agera kan bjuda in 

eleverna till meningsskapande.  

6.2.10 Relationens betydelse 
I resultatet framgår hur relationen spelar en viktig roll när det kommer till att stötta talrädda 

elever i klassrummet.  

   Lärare 1 berättar att hens egen relation till sina elever samt elevernas relation till varandra kan 

påverka hur självsäkra och trygga de känner sig inför en muntlig framställning. Om det finns 

en god relation mellan lärare och elev menar hen att chansen är större att en elev vågar anförtro 

sig och be om hjälp inför exempelvis en muntlig framställning.  

    Lärare 2 instämmer att relationen kan ha betydelse för hur talrädda elever upplever och 

hanterar en muntlig framställning. Läraren menar att om hen som lärare är lyhörd för hur 

elevernas behov ser ut är chansen större att de tillsammans kan hitta en väg framåt för att hjälpa 

eleverna klara av en muntlig situation och nå kunskapskraven. Hen tror att om eleven 

överkommer sin rädsla och tar chansen att träna på att göra muntliga framställningar tjänar 

eleven på det inför framtiden.  

    Lärare 3 upplever sig besitta styrkan att bygga relationer till elever och har en uppfattning 

om att hen spelar en stor roll när det kommer till att skapa trygghet i klassen. Lärarens teori är 

att om eleverna litar på hen är chansen större att eleverna litar på sina klasskamrater. För läraren 

är det viktigt med ett ömsesidigt förtroende, att elever känner tillit och vet att de förväntas 

genomföra olika moment. Respekten för varandra menar hen leder till att eleverna är beredda 

att göra saker som de egentligen tycker känns jobbigt.  

 

Analys av relationens betydelse 

Vi har uppmärksammat att alla tre lärare anser att relationen till eleverna är en viktig aspekt för 

hur de upplever den muntliga framställningen. Lärare 1 anser att en god relation till eleverna 

leder till att de vågar prata med hen om deras svårigheter med den muntliga framställningen. 

Även lärare 2 lyfter fram relationens värde som en god förutsättning att nå kunskapskraven 

genom att hen är lyhörd till sina elever och kan möta deras behov gällande den muntliga 

framställningen. Detta kopplar vi till den socioemotionella kompetensen som lärare bör ha. 
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Lärare bör vara lyhörda för hur eleverna mår och känner sig inför en muntlig framställning och 

bemöta de här känslorna på ett sätt som leder till positiv utveckling för eleverna. Lärare 3 tar 

även upp relationens betydelse då den tillit eleverna har till hen leder till en större tillit och 

trygghetskänsla bland eleverna. Trygghet hos eleverna verkar vara en viktig faktor för lärare 3 

och vi kan konstatera att detta stämmer väl överens med Skollagen (2010:800) kap. 5, 3§ där 

det står att ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet…”.  

 

6.2.11 Responsgivningens möjligheter och publikens betydelse 
På frågan om hur lärarna arbetar för att fånga upp sina elever efter en muntlig framställning 

visar resultatet hur responsgivning är centralt.  

    För lärare 1 är det viktigt att eleverna får respons direkt efter sin muntliga framställning, både 

från hen och från övriga publiken. I responsen tas det ofta upp vad en grupp gjort bra och vad 

de kan göra bättre. Läraren berättar också att en muntlig framställning ses som ett 

bedömningstillfälle och att en individuell bedömningsmatris används och fylls i när eleverna 

håller sin muntliga framställning. I bedömningen tar läraren hänsyn till hur tydligt eleven talar, 

om eleven har ögonkontakt med publiken, samt håller sig till sitt ämne och presentationens 

innehåll. Vidare tas hänsyn till hur väl gruppen förberett sig under arbetsprocessen och hur 

samarbetet gått till när läraren cirkulerat runt i grupperna. Om eleverna skapar och använder en 

PowerPoint presentation får de skicka in den för bedömning av innehållet.                        

     För lärare 2 är det viktigt att eleverna som ger respons också får ramar för hur det förväntas 

gå till. Hen menar att det är viktigt att eleverna vet vad de ska lyssna efter och titta på för att 

kunna ge en framgångsrik respons. Lärare 2 tror att responsens effekt nog inte går att uttyda 

förrän på längre sikt. Hen menar att det innebär en lång process att utvecklas som talare och att 

det är svårt att urskilja framstegen under årskurs 4–6.   

     Lärare 3 ger också respons på sina elevers muntliga framställningar, responsen riktar sig 

dock till hela gruppen. Detta gör läraren för att undvika att någon elev ska känna sig utpekad. 

Även om någon synpunkt egentligen är riktat till en enskild elev väljer läraren att ge kollektiva 

råd. I responsen berättar läraren att hen brukar kommentera vad som är bra och vad som kan 

utvecklas. För läraren är det viktigt att ge respons på själva framställningen och på innehållet. 

Hen bedömer hur lätt det är att uppfatta budskapet, ifall eleverna talar tillräckligt högt, om de 

lyfter blicken, om tempot är lagom och om framställningen fångar åhörarna. I resultatet 
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framträder en gemensam uppfattning bland respondenterna kring åhörarnas betydelse. Nedan 

presenteras respondenternas erfarenhet av detta.  För lärare 1 är det viktigt att gå igenom med 

eleverna vad som krävs för att vara en god lyssnare. Hen brukar skriva upp exempel på detta på 

tavlan och låter det stå kvar under redovisningen så att publiken kan hålla koll på det. Vidare 

brukar läraren låta eleverna få förbereda frågor till de som ska tala. På så sätt menar hen att 

eleverna blir aktiva lyssnare. Lärarens erfarenhet är att det inte sitter någon i publiken som inte 

känner sig lite nervös och att de därför är bra på att möta varandra med uppmuntran och 

förståelse. Hen har aldrig upplevt att någon elev gjort narr av en klasskompis som redovisar 

något.  

    För lärare 2 är klasskulturen helt avgörande. Hen är övertygad om att trivsel och arbetsro 

utgör 80% av vad en lärare bör arbeta med. Det innebär för lärare 2 att se till att eleverna vågar 

prova, misslyckas och prova igen. Läraren talar därför mycket med sina elever om vad som 

utgör en god lyssnare. Hen berättar att de pratat om hur viktigt det är att söka ögonkontakt med 

den som talar och att publiken kan använda sitt kroppsspråk för att visa hur det som sägs tas 

emot. Vidare berättar lärare 2 att hen är tydlig med att markera ifall någon i publiken missköter 

sig genom att exempelvis fnissa på ett tråkigt sätt eller verka tydligt ointresserad av den 

muntliga framställningen.  

Alla barnen kommer hit och ska göra grejer som de inte kan och det är 

rätt så otryggt att göra grejer som man inte vet riktigt och då behöver 

sammanhanget…. ska vara tryggt tycker jag…så klasskulturen är 

oerhört viktig.   

Lärarens uppfattning är trots allt att hens elever är respektfulla mot varandra och att de generellt 

är bra på att lyssna på sina kompisars muntliga framställningar. Detta menar läraren bland annat 

beror på att de fått lära sig att innehållet i sig har ett värde och att de inte bara redovisar för 

sakens skull.  

     För lärare 3 är det viktigt att eleverna finner ett värde i att lyssna och ta till sig informationen 

då det kan göra dem nyfikna på att vilja lyssna på vad de andra har att berätta. Lärare 3 lyfter 

aspekten att en del elever är ögontjänare och därför beter sig på ett sätt när de har en lärare och 

på ett annat sätt med en annan lärare. Hens uppfattning är att elever tyvärr inte är lika schyssta 

mot varandra när de har en vikarie. Det är dock något läraren pratar mycket om med sina elever 

och då hen tycker det är viktigt att eleverna förstår att det är samma regler som gäller oavsett 
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lärare.  

 

Analys av responsgivningens möjligheter   

För att elever ska kunna utvecklas i sitt lärande och bli mer bekväma i sin roll som talare 

förespråkar Olsson Jers (2010) & Combes et al (2008) att elevernas får framåtsyftande och 

motiverande respons. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs närmaste proximala 

utvecklingszon och den nödvändiga stöttning som Bruner myntat, det vill säga “Scaffolding”, 

som innebär att eleverna utvecklas genom den respons och vägledning de får av och ger 

varandra. I lärarnas svar framgår att responsgivningen utgör en central aspekt i den muntliga 

framställningen och att responsen sker i direkt anslutning till den muntliga framställningen. Den 

direkta responsen bidrar enligt Olsson Jers (2010) till ett gemensamt lärandemoment. Vi 

konstaterar att samtliga lärare tar hänsyn till liknande saker i bedömningen och som även blir 

det eleverna får respons på. Det handlar om hur tydligt eleven talar, om eleven har ögonkontakt 

med publiken, samt håller sig till sitt ämne och presentationens innehåll. Vidare tas hänsyn till 

hur väl gruppen förberett sig under arbetsprocessen. Detta påminner om den utvidgade 

responsen som Olsson Jers menar fokuserar på utvecklingsområden eleven kan arbeta på. Det 

som lärarna ger respons på stämmer även överens med vad Olsson Jers anser att läraren bör 

uppmärksamma nämligen innehåll, form och framställning. Den direkta responsen ges mer på 

lokal vilket inom den retoriska arbetsprocessen handlar om elocutio (språkval), memoria 

(manushantering) och actio/pronuntiatio (gester/kropsspråk). Genom att lärare 1 och lärare 2 

tittar närmre på elevernas PowerPoint och texter i efterhand och ger respons på dessa, tar de 

hänsyn till den globala nivån i den muntliga framställningsprocessen som enligt Ohlsson Jers 

ofta blir osynlig vid responsgivning av elevers muntliga framställningar.  I den globala nivån 

ges respons i relation till intellectio (syftesformulering), inventio (innehållsval) och dispositio 

(dispositionering av tal). Lärare 2 lyfter fram vikten av att eleverna som ska ge respons ges stöd 

i form av vad de förväntas titta på och lyssna efter i den muntliga framställningen. För att 

eleverna ska få framåtsyftande respons beskriver Olsson Jers (2010) tre fokusresponser som 

elever kan arbeta med i klassrummet i relation till muntliga framställningar. Vi upplever att 

lärarna låter sina elever använda lyssnarfokuserad respons då eleverna får lyssna till och ge 

respons kring innehållet men uppfattar inte lika tydligt att de låter eleverna ge kriteriefokuserad 

respons som behandlar respons i relation till genrekrav gällande en muntlig framställning samt 

talets syfte. Det framkommer att lärare 1 bedömer gruppens insats men att det sedan mynnar ut 
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i bedömningar av deras individuella insatser medan lärare 3 endast ger en kollektiv respons till 

gruppen för att ingen ska känna sig utpekad. Då respons kan bli känsligt anser Olsson Jers att 

den bör vara uppmuntrande, omtänksam, underbyggd och konstruktiv för att eleverna ska kunna 

utvecklas i sina muntliga framställningar. 

      Vi noterar att samtliga lärare går igenom med sina elever om vad det innebär att vara en god 

lyssnare/publik. Lärare 2 och 3 belyser innehållets värde i en muntlig framställning. De menar 

att när elever lyssnar på en klasskamrats muntliga framställning är det innehållet som är av 

värde och eleverna ska fokusera på att lyssna på det och även se det som ett lärmoment då de 

tar till sig information. Dysthe (1996) upplyser oss om just detta med att lyssna till andra för att 

på så sätt själva utvecklas. Hon menar att eleverna på så sätt är inlärningsresurser för varandra. 

Vidare kan vi konstatera utifrån lärarnas svar att eleverna generellt sätt är respektfulla mot 

varandra när de ska stå inför klassen och hålla en muntlig framställning. Publikgranskning 

(Combes et al, 2008), ointresse vid muntliga framställningar (Blöte et al, 2010) och oro för hur 

kroppsspråket ska uppfattas av publik (LeFebvre et al, 2018) är faktorer som påverkar talrädda 

elever. Då är viktigt som lärare 1 och 2 säger att bemöta sina klasskamrater med uppmuntran 

och visa att man lyssnar på dem genom att använda sitt kroppsspråk (nicka) och som talare att 

ha god ögonkontakt med sin publik. Lärare 2 är tydlig med att sätta ner foten om någon skulle 

missköta sig när en klasskamrat genomför en muntlig framställning. Hen resonerar att elever 

går i skolan för att lära sig och för att våga prova nya saker och borde få lov att göra det i ett 

tryggt sammanhang. Blöte et al (2010) visar i sin studie att elevers negativa beteenden såsom 

att fnissa när någon framför muntligt har en negativ effekt på elever.   

6.2.12 Samsyn bland lärare 
För att få en förståelse för om det finns en gemensam uppfattning och plan kring hur talrädda 

elever bör hanteras på lärarnas arbetsplatser valde vi att ställa några frågor kopplat till samsynen 

i kollegiet. I resultatet finner vi ett genomgående tema som tyder på att en sådan samsyn är 

bristfällig. Samtliga lärare upplever att de inte har samtalat om talrädsla bland elever och hur 

detta kan hanteras och vet därför inte hur andra lärare arbetar med det.   

     Lärare 1 uttrycker en besvikelse över att det inte finns en uttalad samsyn kring hur de ska 

främja och arbeta med talrädsla i kollegiet. Hen uttrycker att det är något som borde lyftas och 

synliggöras mer. 

     Lärare 2 uttrycker att det hade varit bra med en gemensam plan kring tillvägagångssätt men 

menar att det ska vara upp till varje lärare att vrida och vända på planen så att den passar olika 
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elever. På frågan om lärare 2 upplever att informationen kring talrädsla är tillräckligt 

uppmärksammad ges svaret att begreppet talrädsla inte används ute på skolan. Hen tror det är 

viktigt att inte bemöta en kraftig nervositet inför en muntlig framställning genom att tänka att 

det bara är för eleven att skärpa till sig och genomföra den. Istället tror läraren att det är viktigt 

att ta deras oro på allvar och försöka stötta och utmana eleven på en individuell nivå.  

  

De allra flesta lärarna vill ju att det ska gå bra för deras elever. Hur 

man än vänder och vrider på det. Sen har vi säkert olika sätt att se på 

hur det ska gå till, alltså olika synsätt på hur det ska gå till, men alla 

lärare vill att det ska gå bra för deras elever.  

     

  Lärare 3 berättar att om det visar sig att en elev har stora bekymmer kring något så diskuteras 

det när det väl framkommer. Hen berättar om en elev i parallellklassen som hen menar har en 

kraftig talrädsla. Inför det muntliga momentet i svenska nationella provet blev eleven erbjuden 

att, utöver en lärare, välja en kompis som han ville genomföra momentet tillsammans med. 

Alternativet hade varit att genomföra det med 4–5 elever plus en lärare som övriga elever fick 

göra. Det slutade med att eleven vägrade ändå. Lärare 3 uttrycker att hen inte vet hur de ska 

lösa situationen och att kollegiet inte riktigt hinner prata om det på djupet. Läraren menar att 

det vore bra ifall de kunde dela med sig av sina erfarenheter mer så att de kunde stötta varandra 

i komplexa situationer.  

  

Analys av lärares samsyn 

Vi har uppmärksammat att samtliga lärare anser att det inte finns någon uttalad samsyn kring 

hanterandet av talrädda elever. De upplever att kollegiet inte direkt samtalar om talrädsla bland 

elever och att det därför finns någon gemensam plan för hur de ska gå tillväga. Samtliga framför 

att det hade varit givande om talrädsla hade synliggjorts mer och att en gemensam plan i 

kollegiet hade underlättat i arbetet med talrädda elever. Samtliga lärare upplever att det är 

viktigt att lärare delar med sig av sina erfarenheter kring talrädda elever för att på så sätt ha 

någonting att utgå ifrån om de själva skulle hamna i en sådan situation.  
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6.2.13 Talrädda elevers resa och framtidsutsikt 
På frågan om lärarna upplevt en förändring hos talrädda elever får vi varierande svar från 

respondenterna. I resultatet framgår även en splittrad syn på talrädda elevers framtidsutsikt.  

   Lärare 1 delar med sig av sin erfarenhet kring elever och deras förhållande till talrädsla över 

tid.   

Den förändringen som jag har märkt tyvärr har gått åt fel håll…att man 

till exempel...när man börjar 4:an inte alls har de här bekymren men ju 

äldre man blir och ju mer medveten man blir om sig själv och sin 

omgivning och puberteten och sådana saker desto svårare blir det. Jag 

kan både se en negativ spiral från 4an till 6:an men jag kan även se 

utveckling där elever blivit pushade av att ha vågat en gång och sedan 

till nästa tillfälle så är det inget bekymmer längre.  

Att någon elev helt kommit över sin talrädsla är inget läraren känner att hen sett exempel på. 

En trolig anledning till det nämner hen kan vara ett bristande samarbete med vissa 

vårdnadshavare. Hen uttrycker att vissa elever får så pass mycket medhåll hemifrån angående 

sin talrädsla att vårdnadshavare ringt eller mailat och uttryckt att deras barn borde få slippa att 

genomföra en muntlig framställning. Detta menar lärare 1 tyvärr försvårar för hen att kunna 

arbeta med dessa elever och hjälpa dem att övervinna sin rädsla.  

  

Så jag kanske ändå kan se potential att hade eleven bara fått övervinna 

det genom att få göra på ett annat sätt så kanske man hade nått fram 

till slut men där kan ju vissa föräldrar sätta stopp. 

  

På frågan om lärare 1 tror att talrädsla kommer att öka eller minska i framtiden ges svaret att 

den nedåtgående spiralen i samhället gällande psykisk ohälsa bland unga skulle kunna förvärra 

elevers talrädsla. Hen menar att det kan vara svårt för elever som mår psykiskt dåligt att bygga 

upp ett självförtroende och klara av en sådan blottande situation som en muntlig framställning 

innebär.                                                                                                            

    Lärare 2 anser inte att elever upplever att en muntlig redovisning känns svårare att genomföra 

över tid. Samtidigt kan hen se att utvecklingen hos elever, att många vill bryta sig fri från 
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exempelvis sina föräldrar och att motivationen till skolan sjunker kan påverka inställningen till 

och upplevelsen av en muntlig framställning.  

  

Sen tror jag också att man ibland får lov att va lite…alltså…vi tillåter 

en ganska stor bredd av personligheter i ett klassrum, varför skulle man 

inte få lov att tycka att det är jätteobehagligt att prata? Faktiskt.  

Lärare 3 berättar att hen upplevt vissa förändringar hos elever när det kommer till talrädsla. Hen 

lyfter bland annat att ett bortfall eller nytt tillskott av en elev i en klass kan påverka hela gruppen 

och därmed känslan att stå inför klassen. Läraren lyfter även hur puberteten kan påverka 

eleverna och gör dem mer känsliga inför granskning och bedömning av varandra. I allmänhet 

tror läraren dock att eleverna blir säkrare med åren inför att hålla en muntlig framställning. 

Läraren upplever att elever generellt blivit bättre på att argumentera och att unga idag känns 

mer vana vid att tala inför andra och att de många gånger är mycket goda talare.  

Analys av talrädda elevers resa och framtidsutsikt 

Vi noterar att samtliga lärare har höga och positiva förväntningar på sina elever och tror på att 

de har förmågan att utvecklas som talare, bli bättre på att hantera sin talrädsla och lyckas 

genomföra muntliga framställningar. De är alla måna om att erbjuda arbetssätt och didaktiska 

strategier som gynnar deras elever när det kommer till både välbefinnande och lärande. Lärare 

2 fram ytterligare ett viktigt perspektiv. Hen nämner vikten av att också acceptera, respektera 

och tillåta olika personligheter att få utrymme i klassrummet, även de som är talrädda. Hen 

menar att det är viktigt att få de eleverna att känna att det är okej att inte tycka att muntliga 

framställningar är det bästa de vet. Detta kan kopplas till den socioemotionella kompetensen 

som innebär att läraren bör vara lyhörd för olika emotionella signaler hos sina elever för att 

kunna hantera olika känslor såsom skamkänslor på ett positivt sätt samt främja stolthetskänslor 

hos elever. 

7 Slutsatser och diskussion 
I följande avsnitt presenteras studiens resultatdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras det 

framkomna resultatet som ställs mot tidigare forskning och valda teorier. Därefter följer en 
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metoddiskussion som belyser och reflekterar över för- och nackdelar kring den valda metoden 

för studien.  

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att 

talrädsla kan komma till uttryck bland deras elever och vad de tror kan vara bakomliggande 

orsaker till detta. Syftet är även att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de 

arbetar för att förebygga talrädsla och stötta elever med en talrädsla i samband med den 

muntliga framställningen. I resultatet framträder en gemensam uppfattning bland lärarna kring 

hur talrädsla tar sig uttryck i deras klassrum. Utifrån deras erfarenheter är det vanligt att elever 

berättar för dem hur de känner inför en muntlig framställning. De tycks även kunna läsa av om 

elever upplever stort obehag inför en sådan uppgift utifrån deras kroppsspråk och uppträdande 

inför och under en muntlig framställning. Vad gäller lärarnas uppfattning kring talrädslans 

orsaker framgår en mestadels enig uppfattning. Det som förenar deras uppfattningar är 

framförallt ett lågt självförtroende, brist på förberedelse samt ett otryggt klassrumsklimat är 

bidragande orsaker till upplevd talrädsla.  

    Först och främst är klassrumsklimatet en av de mest betydelsefulla faktorerna enligt våra 

respondenter och tidigare forskning för att förebygga talrädsla inför en muntlig framställning. 

Våra respondenter berättar att de så tidigt som möjligt arbetar med att bygga upp ett tillåtande 

klassrumsklimat där elever kan få känna sig trygga samt våga prova och misslyckas utan att 

någon ska påverka dem på ett negativt sätt. Detta stämmer överens med Boyce et al (2007) som 

säger att bygga ett gott klassrumsklimat och förebygga negativa beteenden är värdefullt om 

man som lärare arbetar med att sätta upp gemensamma mål tillsammans med elever och arbeta 

genom samarbetsövningar för att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet. Det framgår 

även i resultatet att relationen läraren har till sina elever leder till att eleverna vågar visa hur de 

känner och tänker inför en muntlig framställning vilket är en bidragande faktor till en känsla av 

trygghet. Det underlättar även för lärare om de får vetskap om elevers talrädsla vilket i sin tur 

möjliggör att lärare kan stötta eleverna.  

     Walton (2018) lyfter fram hur osäkerhet, rädsla för att bli dömd, rädsla av att tappa bort sig, 

och rädsla för vad andra tycker och tänker leder till ett dåligt självförtroende och självkänsla 

hos eleverna. I vår undersökning berättar våra respondenter om detta och resonerar att 

klassrumsklimatet är en viktig plats där man som elev och lärare ska känna att det är acceptabelt 
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att misslyckas och att läraren då tillåter detta då eleverna är i skolan för att lära sig. Vi har 

uppfattat utifrån resultatet att detta kan förebyggas och hanteras genom att det bygger på den 

förutsättningen att skapa ett tryggt klassrumsklimat, skapa goda relationer och få möjligheten 

att förbereda sig inför den muntliga framställningen.  

     Raja (2017) och Olsson Jers (2010) tar upp förberedelsens betydelse och betonar vikten av 

att få öva inför en muntlig framställning och att göra detta genom exempelvis korta 

samtalsaktiviteter i mindre grupper för att det ska lätta på den rädsla elever har att tala inför 

andra. Detta stämmer överens med våra respondenters svar. Raja (2017) beskriver läraren som 

en viktig faktor för att utmana, stötta och uppmuntra talrädda elever under förberedelsefasen, 

därför finner vi det beklagligt att våra lärare upplever att de inte har tillräckligt med resurser för 

detta eftersom det finns en brist på lokaler som eleverna skulle kunna öva i samt brist på 

personal som leder till att lärarna inte räcker till för alla elever. I förberedelsefasen har resultatet 

även visat att det är viktigt att stötta och utmana eleverna. Vi har uppfattat det som att det är 

viktigt att stötta elever genom att låta dem skriva stödord och skapa en PowerPoint, och utmana 

genom att lägga till mer innehåll under förarbetets gång. Detta kopplar vi även till Rajas (2017) 

studie som lyfter att elever med hjälp av rätt vägledning skulle kunna uppleva den muntliga 

framställningen som mindre krävande. I bästa fall menar han att elever till och med kan komma 

över sin talrädsla.  

   Olsson Jers (2010) och Combes et al (2008) lyfter att eleverna kan utvecklas i sitt lärande och 

bli mer bekväma i sin roll som talare om de får framåtsyftande och motiverande respons vilket 

stämmer väl överens med vad som framkommit i vårt resultat. Lärarna belyser vikten av att 

responsen sker i direkt anslutning till den muntliga framställningen och att den berör innehåll, 

form och framförande. Detta stämmer även överens med vad Olsson Jers (2010) betonar som 

viktigt gällande responsgivning. Att den globala responsen, enligt Ohlsson Jers, lätt hamnar i 

skymundan verkar inte stämma in på hur våra lärare ger respons då eleverna får respons på 

såväl förberedelsen, innehåll, form och framställning. För att eleverna ska få framåtsyftande 

respons beskriver Olsson Jers (2010) tre fokusresponser som elever kan arbeta med i 

klassrummet i relation till muntliga framställningar. Vi upplever att lärarna låter sina elever 

använda lyssnarfokuserad respons då eleverna får lyssna till och ge respons kring innehållet 

men uppfattar inte lika tydligt att de låter eleverna ge kriteriefokuserad respons som behandlar 

respons i relation till genrekrav gällande en muntlig framställning samt talets syfte. I ett av 

intervjusvaren framgår att eleverna som ska ge respons ges behöver få stöd i form av vad de 
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förväntas titta på och lyssna efter i den muntliga framställningen. Detta anser vi utgör en form 

av scaffolding då eleverna ges stöd i att kunna ge respons på ett effektivt sätt.  

    Vi finner det intresseväckande att texttypen och innehållet i en text har en betydande roll i 

talrädda elevers muntliga framställning. Resultatet talar om för oss att val av texttyp och 

användandet av eget talspråk är något som kan bidra till att å ena sidan engagera, motivera, 

intressera och utmana talrädda elever men å andra sidan också vara en faktor som avgör om det 

blir jobbigt för talrädda elever. Vi uppfattar det som att eleverna känner väldigt olika inför val 

av texttyp vilket i sin tur försvårar för läraren att veta om eleverna befinner sig i en zon med 

hög eller låg utmaning vilket kan göra det svårt att avgöra hur mycket stöd eleverna behöver 

för att befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Vidare finner vi det intressant att resultatet 

visar att det finns en delad uppfattning kring elevdelaktighet i valet av innehåll inför en muntlig 

framställning. Å ena sidan talar resultatet om för oss att tydliga ramar och styrda uppgifter är 

gynnsamt för eleverna, å andra sidan talar resultatet även om för oss att detta bör inkorporeras 

med att elever får vara med och påverka innehåll och redovisningssätt för att motiveras och 

engageras i sitt arbete. 

     Vi kan konstatera att elevdelaktighet leder till motivation och ett ökat intresse hos eleverna 

vilket går i linje med det Olsson Jers (2010) lyfter kring lyssnarfokuserad respons. Genom att 

låta eleverna ge och ta emot respons utgör eleverna resurser för varandras utveckling samt att 

de är delaktiga i responsgivningsprocessen. I resultatet framgår även vikten av att det finns ett 

tydligt syfte med den muntliga framställningen för att eleverna inte ska uppleva att det snarare 

handlar om att bocka av ett kunskapskrav. I samband med detta framgår hur läraren kan påverka 

elevernas inställning inför en muntlig framställning genom att uppmuntra till en förväntan inför 

vad de ska få lyssna till och vad de kan lära sig. Vi har anmärkt på att två av våra respondenter 

inte ger eleverna någon direkt stöttning under själva redovisningstillfället medan en respondent 

uttrycker att det är viktigt att stötta eleverna även då. Detta menar den senare respondenten kan 

ske genom att bland annat via sitt kroppsspråk visa sitt stöd och engagemang.  

   Resultatet visar även att lärarna ger eleverna möjligheten att ibland välja på vilket sätt de vill 

genomföra sin muntliga framställning. Vi noterat att speciellt två av tre respondenter erbjuder 

sina elever att välja mellan olika redovisningssätt. Det kan handla om att genomföra sin 

muntliga framställning i halvklass, enskilt eller att spela in en videopresentation för att 

underlätta redovisningssituationen. Den tredje respondenten betonar vikten av att eleverna i 

första hand genomför sina muntliga framställningar i helklass. Lärarnas inställning till att 
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erbjuda varierade arbetssätt och redovisningssätt för att stötta sina elever är mycket positiv om 

den ställs mot Rajas (2017) studie som visar att av de 50 deltagarna håller 95% av studenterna 

med om att de med hjälp av rätt vägledning förmodligen skulle kunna bli av med sin talrädsla.   

    Å ena sidan lyfter våra respondenter att det är bra att låta eleverna få genomföra en muntlig 

framställning på sina egna premisser, å andra sidan anser de att det finns en risk att de gör 

eleverna en björntjänst om de inte förbereds tillräckligt väl inför att hålla en muntlig 

framställning inför en större grupp då detta kan förväntas av dem under senare skolgång och 

även senare i livet.  

    Resultatet har visat att begreppen talrädsla inte överhuvudtaget är uttalat på skolorna vilket 

har gjort att en samsyn bland lärare inte kan nås. Samtidigt är det svårt att göra en bedömning 

om en samsyn finns eller ej då respondenterna menar att de aldrig samtalar om detta. Alltså 

skulle det kunna visa sig att det finns en samsyn ifall samtalet ägde rum. Vi noterar även att 

förutsättningarna för att ha ett sådant samtal under arbetstid kan påverkas av tillexempel hög 

arbetsbelastning och tidsbrist.  

 

7.2 Slutsatser  
Sammanfattningsvis visar resultatet att en förutsättning för att förebygga talrädsla samt att 

skapa trygga talare är att läraren bör börja med att bygga upp ett gott klassrumsklimat där 

relationsbyggandet är en nyckelfaktor. Resultatet har även visat att läraren kan hantera elevers 

talrädsla genom att erbjuda eleverna många tillfällen att förbereda sig och öva inför den 

muntliga framställningen med tydliga stödstrukturer för att lätta på talrädslan som elever 

upplever samt utmana eleverna. Vidare visar resultatet att responsgivning från lärare och elever 

är ett viktigt moment för att bli mer bekväm i sin roll som talare då eleven får respons som är 

framåtsyftande och motiverande. För att respons ska ges på rätt sätt krävs det att läraren går 

igenom stödstrukturer för hur man aktivt lyssnar och vad man ska tänka på när man ger respons. 

Elevdelaktighet i form av val av innehåll, texttyp och redovisningssätt har även visat vara en 

faktor för att hantera elevers talrädsla och samtidigt bidra till att förebygga talrädsla genom att 

utgå ifrån elevernas intresse. Genom att ha ett tydligt syfte med de muntliga framställningarna 

och genom att uppmuntra eleverna till en förväntan inför dessa kan ett positivt samspel och 

utbyte ske mellan talare och publik.  
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    Om fler lärare har inställningen och resonerar som våra respondenter och om eleverna i Rajas 

(2017) studie inte är ensamma om att tro att en förändring är möjlig med rätt förutsättningar ser 

framtiden hoppfull ut för talrädda elever.  

 

7.3 Metoddiskussion 
Utifrån syftet och frågeställningen i studien valdes metod. Datainsamlingsmetoden var 

inspelade semistrukturerade intervjuer som genomfördes på distans. För att det skulle vara 

enkelt för oss som intervjuar att hålla oss till vårt syfte med intervjun utgick våra intervjuer från 

en framtagen intervjuguide. Bryman (2018) påvisar att en intervjuguide kan vara positivt för 

intervjuaren då intervjuaren kan se till att frågorna är genomtänkta utifrån studiens syfte. Vår 

uppfattning är att intervjuguiden utgjorde ett positivt verktyg. Utöver frågorna som ingick i 

intervjuguiden tillkom följdfrågor till respondenterna som fortfarande ansågs vara relevanta 

utifrån studiens syfte. För att öka undersökningens trovärdighet har vi gjort vad Bryman (2018) 

rekommenderar, nämligen att beskriva processen på ett detaljerat sätt. Studiens tillförlitlighet 

hade dock troligtvis kunnat höjas om vi valt och haft möjlighet att intervjua fler lärare. På så 

sätt hade vi kunnat få en vidare bild av hur lärare hanterar talrädsla och kunnat dra mer generella 

slutsatser kring detta. När vi konstaterat att vi endast skulle komma att intervjua tre lärare valde 

vi att göra djupintervjuer för att få ut maximalt underlag till vår studie. Vi är kritiska till vårt 

val av att använda oss av intervjufrågorna gällande samsyn och talrädda elevers framtidsutsikt 

då vi inte kunnat koppla de till tidigare forskning och teorier på ett tydligt sätt. Men vi valde att 

ha med de frågorna då vi fann det vara intresseväckande att få lärares synpunkter på detta. 

Samtliga 3 intervjuer skedde digitalt via plattformen zoom. Vi använde bekvämlighetsurval och 

målinriktat urval då studien riktar sig till svensklärare på mellanstadiet. Bryman (2018) belyser 

att bekvämlighetsurval och målinriktat urval kan ske när studiens forskare vill intervjua 

specifika personer som stämmer in i studiens syfte. Vi är medvetna om och ställer oss något 

kritiska till att merparten av den forskning vi lyfter fram inte är kopplad direkt till elever i 

mellanstadiet. Dock ser vi ett värde i att belysa de mönster som verkar framträda kring talrädsla 

oavsett ålder.  



 51 (58) 
 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

8 Avslutande reflektion och vidare forskning 
All den tidigare forskning vi tagit del av visar att det är viktigt att skapa ett tryggt 

klassrumsklimat och ge eleverna goda förutsättningar att lyckas med sin muntliga 

framställning genom mycket förberedelser och övning. Den tidigare forskningen betonar att 

om elever inte får den hjälp de behöver för att kunna hantera och i bästa fall komma över sin 

talrädsla finns en risk att dessa elever hamnar utanför samhället. Det kan även leda till att 

människor bär med sig sin talrädsla upp i åldern vilket kan ge men för livet. Både tidigare 

forskning samt vår undersökning visar att det är viktigt att fånga upp talrädda elever för att 

kunna hitta sätt att hantera den. Resultatet har visat oss att det finns metoder att förebygga 

samt hantera talrädsla. Det gläder oss att ta del av dessa didaktiska metoder som våra 

respondenter delar med sig av för att hjälpa elever med talrädsla. Vidare har vi under våra 

intervjuer med lärare fått fram intresseväckande resultat som vi inte har haft möjlighet att 

ställa mot tidigare forskning. Det har handlat om talrädda elevers utveckling och 

framtidsutsikt, bidragande faktorer till talrädsla bland elever såsom könsnormer, puberteten 

och brist på samsyn/kollegial samverkan. För att ta reda på om detta stämmer i en större 

utsträckning hade det varit intressant och givande att intervjua fler lärare för att se vilken bild 

som framträder. Vi är nyfikna på om det finns forskning relaterat till talrädsla kring de 

ovanstående faktorerna som framkommit och hoppas att vi i framtiden kan få ta del av en 

studie som undersöker det. Avslutningsvis vill vi understryka att vår undersökning tyder på att 

lärarstudenter bör få med sig mer kunskaper om talrädsla från sin utbildning. Detta grundar vi 

bland annat på att ingen av våra respondenter var bekanta med begreppet samtidigt som det är 

ett vanligt fenomen bland elever som de kommer möta ute i verksamheten. Att ämnet 

uppmärksammas mer i forskning, lärarutbildningar och ute i skolverksamheten är något vi 

anser viktigt ur såväl lärarsynpunkt som elevsynpunkt. Detta gör att vår studie är relevant för 

det utbildningsvetenskapliga fältet. Genom att upplysa om talrädslans utbreddhet, uttryck och 

orsak samt genom att lyfta fram framgångsrika arbetssätt kring hanterandet av talrädsla i 

klassrummet tror vi att lärare kan stötta sina elever på ett bättre sätt. Då tror vi att lärare får en 

större möjlighet att kunna erbjuda det som skolan förmedlar att de ska kunna erbjuda och 

elever större chans att faktiskt kunna få del av det som står i Skollagen (2010:800, Kap 3, 3 §) 

”att 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. 
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Bilagor 
Informationsbrev   

Hej! Vi heter Egzona Bajraktaraj och Maria Priebe och studerar till grundskollärare med 

inriktning årskurs 4–6 på Kristianstad Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi 

valt att ha fokus på hur lärare arbetar för att hjälpa talrädda elever hantera muntliga 

framställningar i klassrummet. Vi vill undersöka hur lärare ser på de utmaningar som kan finnas 

och hur de arbetar för att överbrygga dessa. Förhoppningen med studien är att få en bättre 

förståelse för hur lärare arbetar för att stötta sina elever med talrädsla och att handfasta metoder 

för detta arbete lyfts fram. 

Varför tillfrågas jag? 

Studien bygger på en kvalitativ metod där vi tänkt genomföra intervjuer med lärare som 

undervisar i svenskämnet i årskurs 6. Utifrån dessa faktorer tillfrågas du om ditt deltagande. 

Hur kommer det att gå till? 

Studien kommer att bygga på intervjuer med 4 lärare. Intervjun förväntas pågå i ca 45 min. 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor kring ovanstående ämnesområde. Du kan när du 

vill avbryta ditt deltagande, helt utan konsekvenser. All information som framkommer i 

intervjun kommer behandlas med största försiktighet samt inte gå att härleda till dig. Du som 

medverkar kommer vara anonym i studien. 

Vad ska detta resultera i? 

Intervjuerna kommer att fungera som ett underlag till vårt examensarbete på avancerad nivå 

med en omfattning på 15 hp. 

Vid frågor kontakta oss på 

Mail: egzona.bajraktaraj0003@stud.hkr.se eller maria.priebe0649@stud.hkr.se 
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Intervjuguide 

Inledning 

*Etisk korrekthet innan intervjun 

Innan vi börjar med intervjun så vill vi informera dig om att vi kommer att ställa frågor till dig 

om det ämnesområde vi arbetar med vilket är talrädsla bland elever och hur lärare i åk 6 arbetar 

med hanterandet av talrädsla i klassrummet. intervjun med dig och ett antal andra lärare 

kommer att fungera som ett underlag i vårt arbete. Tanken idag är att vi ska spela in intervjun 

med dig för att sedan transkribera den, efter att transkriberingen är slutförd kommer den 

inspelade intervjun att raderas och kan därför inte kopplas till dig. Med det sagt, undrar vi då 

om vi har ditt samtycke att spela in denna intervju?  

 

Bakgrund 

* Yrkesroll 

- Vilka är dina arbetsuppgifter?  

* Yrkeserfarenhet 

- Hur ser din erfarenhet av att arbeta som lärare ut?  

* Utbildning 

- Vad har du för utbildning och när tog du din lärarexamen? 

 

Frågor kopplade till vårt ämne: Talrädsla  

* Definition: 

- Känner du till begreppet talrädsla? 

- Vad är din definition av begreppet talrädsla? 

 

*Talrädslans uttryck 

- På vilket sätt upplever du att talrädsla kommer till uttryck i ditt klassrum? 

 

*Talrädslans orsak 

- Vad tror du att talrädslan ofta beror på? 
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*Arbetssätt kring en muntlig framställning  

- Hur arbetar du inför en muntlig framställning för att stötta elever med talrädsla?  

(Hur förbereds eleverna? Hur mycket tid till övning ges? Vilka verktyg/vilket stöd erbjuds i den 

fasen? 

- Hur kan du mäta effekten av de metoderna? 

- Hur arbetar du under en muntlig framställning för att stötta elever med talrädsla? (Vilka 

verktyg ges eleverna för att lyckas under den muntliga framställningen?) 

- Hur kan du mäta effekten av de metoderna? 

- Hur arbetar du efter en muntlig framställning för att stötta elever med talrädsla? 

(Responsgivning) 

- Hur kan du mäta effekten av de metoderna? 

 

* Muntlig framställning  

- Hur brukar en muntlig framställning gå till i ditt klassrum? 

-Hur ofta får dina elever genomföra muntliga framställningar? 

-Hur arbetar du med dina elever för att forma dem till att vara en god publik och goda lyssnare 

när klasskompisarna håller en muntlig framställning?  

 

* Respons 

- Hur ofta, kring vad och på vilket sätt får eleverna respons på deras muntliga framställningar?  

 

* Framgångsrika arbetssätt 

- Vad anser du utgör ett framgångsrikt arbetssätt när det kommer till att hantera elever med 

talrädsla? 

- Vilken betydelse/inverkan tror du att klassrumsklimatet har för elever med talrädsla?  

- Hur upplever du att elever bemöter klasskompisar med en talrädsla?  

- Vilken betydelse tror du att relationen mellan elev och lärare har när det kommer till elevers 

talrädsla? Anser du att en bristfällig relation kan vara en bidragande faktor till talrädsla? 

- Upplever du att humor kan vara en värdefull ingrediens när det kommer till att hantera 

talrädsla? 

- Lägger du upp/skulle du lägga upp din undervisning annorlunda om du vet att du har talrädda 

elever kontra om ingen elev har en känd talrädsla? 
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- I vilken utsträckning får eleven vara delaktig i att välja ämnet för sin text som slutligen blir 

den muntliga framställningen? 

- Vilken betydelse tror du att texttypen kan ha när det kommer till talrädda elevers upplevelse 

av en muntlig framställning? (argumenterande text, faktatext) 

- Hur anser du det påverkar eleven om hen får framföra en muntlig framställning som är nära 

eller långt ifrån sitt eget talspråk? 

 

* Proximala utvecklingszonen  

- Hur gör du för att dina elever ska uppleva att känna hög utmaning men samtidigt mycket stöd 

inför en uppgift? 

 
* Muntlig framställning som obligatorisk eller valfri 

- Hur hanterar du en situation där en elev inte vill framföra en muntlig framställning?  

- Finns det något skäl till varför en elev skulle slippa att helt och hållet hålla en muntlig 

framställning? Om ja, av vilken/vilka anledningar? 

* Talrädda elevers resa och framtidsutsikt  

- Upplever du en förändring hos elever med talrädsla över tid? Vad tror du att det beror på? 

- Har du varit med om att en elev/elever kommit över sin talrädsla? Om ja, hur gick det till? 

Om nej, vad tror du att anledningen till det var?  

- Tror du att antalet elever med talrädsla kommer att öka eller minska i framtiden? Varför tror 
du som du gör? 
 

* Talrädslans utbreddhet  

- Hur vanligt upplever du att talrädsla är bland elever? 

- Kan du se något samband mellan de elever som upplever en talrädsla? 

 

* Samsyn kring hanterandet av elever med talrädsla  

- I vilken utsträckning upplever du att skolan/kollegiet har en samsyn kring hur hanterandet av 

talrädda elever ska gå till?  
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- I vilken utsträckning upplever du att din skola har resurserna för att kunna stötta elever med 

talrädsla på ett bra sätt? Är din uppfattning att skolan tar vara på och utnyttjar de resurserna på 

ett effektivt sätt? 

- Upplever du att informationen kring talrädsla är tillräckligt uppmärksammad? 

- Hur skulle du önska att hanterandet av elever med talrädsla såg ut i klassrummen? Hur väl 

tror du att det stämmer överens med hur det faktiskt ser ut och fungerar i verkligheten? 

 

Avslutning  

- Finns det något du vill tillägga? 

 
 
Transkribering av intervjuer 

En begäran om att få tillgång till transkribering av våra intervjuer kontakta: 

 Egzonabaj@gmail.com  Mariia.priebe@gmail.com  

 

 

 


