
UPPSALA UNIVERSITET    SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, 15 hp 
Institutionen för nordiska språk   Svenska 4 (Avancerad nivå) 

Ämneslärarprogrammet 
Vt 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig framställning och talängslan hos 
elever – hur arbetar gymnasielärare med 

detta? 
 
 
 
 
 

Petra Jörnelind  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Handledare: Ulla Melander Marttala   
    Institutionen för nordiska språk 



 2 

Sammandrag 
Ämnet för uppsatsen är muntlig framställning och talängslan. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur verksamma lärare arbetar med muntlig framställning och vilka strategier lärare 

i ämnet svenska på gymnasienivå använder sig av då de möter elever med talängslan. Den 

metod som använts är intervjuer med totalt sex olika lärare som är verksamma på tre olika 

gymnasieskolor i tre olika städer. Gällande muntlig framställning visade det sig att lärarna 

arbetar med föreläsningar och talövningar. Rörande talängslan berättar lärarna att det för dem 

är något mer än att bara vara nervös. I arbetet med talängsliga elever anser lärarna att det är 

viktigt att arbeta med trygghet och den vanligaste specialanpassningen lärarna gör gällande 

elever med talängslan är att de får hålla tal inför bara läraren.  

 
 
 
Nyckelord: muntlig framställning, talängslan, lärare, svenska, gymnasiet, undervisning  
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1. Inledning 
Känner du en ängslan att tala inför andra människor? Du är med största sannolikhet inte ensam 

om det och de flesta av oss upplever säkerligen mer eller mindre oro inför att tala med eller 

inför andra människor. Vissa tycker kanske det är jobbigt att sitta ner på kafferasten och samtala 

med nya kollegor, andra kan uppleva ett pirr i magen då de ska redogöra för en kurs de varit 

på, andra kan känna att de blir skakiga i sina knän då de ska hålla ett tal på sin bästa väns 

bröllop. Vi lever idag i ett samhälle där det ställs stora krav på vår förmåga att kunna 

kommunicera med varandra, och de krav vi har på just den talade kommunikationen idag är 

ofta större än vad den tidigare varit. Detta är något som även syns i de styrdokument som finns 

för ämnet svenska på gymnasiet, där det lyfts fram att eleverna bland annat ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper i muntlig kommunikation som de kan behöva inför arbetslivet och 

eventuella vidare studier. Den undervisning som lärarna bedriver ska även inspirera elevernas 

lust till att tala, och detta ska stödja deras personliga utveckling (Skolverket, 2011, s. 160). 

Intressant att lyfta inom detta område är att ett av skolans uppdrag är att de ansvarar för 

elevernas muntliga språk – ändå är det den skriftspråkliga utvecklingen som allt som oftast 

hamnar i centrum (Palmér, 2008, s. 9). 

En annan aspekt vad gäller kommunikation är hur lärare tar sig an elever som tycker det är 

jobbigt att tala med eller inför andra människor. Det är så många som 15% av de elever som 

går på gymnasiet som kan räknas som talängsliga och 1 av 5 elever på högstadiet och gymnasiet 

har någon gång stannat hemma för att undkomma att behöva tala inför andra, på grund av att 

de mått för dåligt (Backlund, 2006, s. 145; Nybäck, 2012). Som blivande lärare i ämnet svenska 

anser jag det intressant att studera hur jag kan bemöta dessa elever då jag kommer ut i 

arbetslivet. Under min utbildning tycker jag att det saknats undervisning om strategier för elever 

med talängslan och menar att verksamma lärare kanske kan bidra med tips och strategier på hur 

dessa elever kan tas om hand.  

Mot denna bakgrund är jag intresserad av hur lärare arbetar med muntlig framställning i sin 

egen undervisning och hur ett sådant moment kan se ut samt hur lärare bemöter och tar sig an 

elever med talängslan.   
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1.2 Syfte och frågeställning  

De studier som finns gällande muntlig framställning i skolan är inte särskilt många, detsamma 

gäller även studier om elever med talängslan. De studier som gjorts inom svenskdidaktiken har 

snarare fokuserat på bland annat litteratur, detta är något som lyfts i Anne Palmers avhandling 

från år 2008 (Palmér, 2008, s. 25, 30). Notera att avhandlingen publicerades för drygt tio år 

sedan. Under mina år som lärarstudent har jag träffat på elever som upplevt muntlig 

framställning som jobbigt då jag varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Det är först nu 

under slutet av utbildningen jag reflekterat över att jag inte fått några verktyg gällande hur jag 

ska eller kan bemöta dessa elever. Muntlig framställning är en del som är central i alla de tre 

kurser i svenska som ges på gymnasiet, vilket gör att detta är ett delmoment som är svårt att 

undkomma.  

Syftet med denna undersökning blir således att undersöka hur verksamma lärare arbetar med 

muntlig framställning och vilka strategier de använder sig av då de möter elever med talängslan. 

Studiens frågeställningar är de följande:  

• Hur arbetar gymnasielärare i svenska med muntlig framställning i gymnasieskolan? 

• Hur definierar lärare talängslan? 

• Vilka strategier använder lärare för att hantera elever med talängslan? 

• Gör lärare någon form av specialanpassningar för elever med talängslan, och hur ser 

dessa ut?  

För att besvara frågeställningarna används en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuerna 

genomförs med sex olika lärare som är verksamma inom svenskämnet på gymnasiet.   
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund kring muntlig framställning och talängslan. Först 

presenteras vad som står i kursplanerna från Skolverket angående muntlig framställning, i 

avsnitt 2.2 presenteras två tidigare uppsatsers resultat kring muntlig framställning och 

talängslan samt en del ur en avhandling genomförd av Anne Palmér år 2008. I avsnitt 2.3 

presenteras muntlig framställning och i avsnitt 2.4 presenteras hur talängslan kan yttra sig.  

2.1 Kursplaner för svenska 

Av kursplanerna för svenskämnet för gymnasiet framgår att den undervisning som bedrivs inom 

svenskämnet ”[…] ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal […]”, 

och att ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna […]” samt 

att ”Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera 

andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar 

och texter, efter egen värdering och andras råd.” (Skolverket, 2011, s. 160). Eleverna ska i 

undervisningen i svenska även ges möjlighet att utveckla kunskaper inom den retoriska 

arbetsprocessen, där de ska planera och genomföra muntlig framställning (Skolverket, 2011, s. 

160). 

Ser man till centralt innehåll för kursen Svenska 1 ingår i denna kurs: ”Muntlig framställning 

med fokus på̊ mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och 

övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig 

framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen.” (Skolverket, 2011, s. 162).  

För kursen Svenska 2 återfinns följande centrala innehåll i kursplanen: ”Muntlig 

framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av 

presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.” (Skolverket, 2011, s. 169).  

I Svenska 3 anges följande innehåll: ”Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av 

den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. 

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.” 

(Skolverket, 2011, s. 176). 

Sammanfattningsvis har alltså muntlig framställning en central roll i alla de tre kursplaner 

för svenskämnet på gymnasiet.   
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2.2 Tidigare forskning  

Forskningen kring muntlig framställning och framförallt talängslan är inte särskilt omfattande. 

Det finns däremot fler handböcker inom ämnet, men dessa är inte alltid baserade på forskning. 

Anne Palmér (2008) tar i sin avhandling upp elevers muntliga språkutveckling i den svenska 

skolan. I avhandlingen har hon undersökt muntlig framställning i en klass i Fordon- och 

hantverksprogrammet och i en klass som går Omvårdnadsprogrammet. Här påvisas bland annat 

att det i dessa yrkesförberedande program erbjuds olika förutsättningar för den muntliga 

språkutvecklingen (Palmér, 2008, s. 178). En form av ledarstil som enligt Palmér (2008) bör 

gynna muntlig språkutveckling är en lärare som är lyssnande och tydlig men även att läraren 

agerar som en ledare beskrivs som något positivt (Palmér, 2008, s. 183). Enligt den enkät 

Palmér (2008) skickade ut till lärarna för sin avhandling, visar det sig att vanliga 

kommunikationsformer i deras undervisning är helklassdiskussioner och smågruppssamtal, 

alltså kommunikation som bygger på dialog. Muntliga elevredovisningar, där en enskild talare 

har ordet under en viss tid, visade sig enligt flera av de inskickade enkätsvaren vara något som 

förekom, men detta var inte något som inte markerades särskilt högt i enkäten (Palmér, 2008, 

s. 12–13).  

Två tidigare C-uppsatser som berört muntlig framställning presenteras här. Den ena är 

skriven av Johanna Engelbertsson och Maria Hjelm år 2007 och heter ”Talängsliga elever – hur 

bemöts de? Lärares möjligheter till ett utvecklande bemötande”. Deras resultat bygger på fyra 

intervjuer med lärare från grundskolan och gymnasiet. Den andra uppsatsen är skriven av 

Rawyda Kalifa år 2018 och heter ”Jag kan hålla tal – en studie av hur muntlig framställning 

upplevs ur ett lärar- och elevperspektiv på gymnasiet”. Resultaten bygger på två intervjuer 

genomförda med verksamma lärare på gymnasiet men även på intervjuer med tio elever. 

Resultaten Kalifa (2018) fått från intervjuerna med eleverna är inget som behandlas i denna 

uppsats.  

Ett av de resultat som studien av Engelbertsson och Hjelm visar är att elever med talängslan 

finns i varje klass enligt intervjuerna med lärarna, men hur många dessa elever är skiftar lite i 

olika klasser. Att elever har talängslan kan visa sig bland annat genom att de väljer bort 

situationer där de behöver prata, men också att elever talar om detta för den undervisande 

läraren (Engelbertsson & Hjelm, 2007, s. 22–23). 

Hur ofta eleverna får träna på muntlig framställning varierar enligt resultaten i de båda 

uppsatserna. Hos Engelbertsson och Hjelm (2007) säger en av de intervjuade lärarna att 

eleverna inte får träna på muntlig framställning särskilt ofta medan andra lärare säger att 
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eleverna får träna på momentet flera gånger. I Kalifa (2018) beskriver en av de intervjuade 

lärarna att hen arbetar med muntlig framställning vid fyra tillfällen per läsår, vilka är 

examinerande. Den andra intervjuade läraren arbetar med muntliga framträdanden tre gånger 

per kurs (Engelbertsson & Hjelm, 2007, s. 24; Kalifa, 2018, s. 28, 31). 

Vad gäller olika sätt eleverna får redovisa på, framkommer det i båda uppsatserna att 

eleverna får redovisa både i grupp och enskilt. De gånger eleverna får redovisa i grupp, menar 

lärare både hos Engelbertsson och Hjelm (2007) och Kalifa (2018) att det är för att skapa en 

trygghet för eleverna och att vid redovisning i grupp blir känslan av utsatthet inte lika påtaglig 

(Engelbertsson & Hjelm, 2007, s. 26–27; Kalifa, 2018, s. 29, 31).  

Ett sätt att bemöta elever med talängslan som en lärare berättar om är att hen brukar 

avdramatisera den muntliga presentationen så mycket som möjligt (Engelbertsson & Hjelm, 

2007, s. 29). Något som lärare i både Engelbertsson och Hjelm (2007) och Kalifa (2018) gör är 

att de tillsammans med eleven hittar alternativ för hur redovisningen ska gå till. Alternativ för 

redovisning kan vara att eleven redovisar inför mindre grupp eller bara inför läraren 

(Engelbertsson och Hjelm, 2007, s. 29; Kalifa, 2018, s. 32). 

Övrigt som tas upp hos lärarna i Kalifa (2018) är bland annat att en av lärarna arbetar med 

vad som är okej och inte okej när man sitter som åhörare, vikten av att som lärare ha koll på de 

som är med och lyssnar och att lyfta elevens styrkor och även dennes självförtroende. Den andra 

läraren anser att det är av vikt att bemöta elevens känslor och låta eleven veta att det är okej att 

vara nervös men samtidigt ta reda vad rädslan beror på. Vikten av kroppsspråket, även hos de 

som är med och lyssnar, påpekas av lärarna (Kalifa, 2018, s. 29–30, 32–33).  

2.3 Muntlig framställning  

Den forskning som finns kring muntlig framställning är inte särskilt omfattande enligt Palmér 

(Palmér, 2008, s. 25). Intressant är ett resultat i Cecilia Olsson Jers undersökning (2010) kring 

muntlig framställning som visar att trots att lärare inom svenskämnet har en ambition att ha en 

jämn fördelning av muntliga och skriftliga examinationer så upplever eleverna att den största 

vikten läggs vid de skriftliga momenten. Den muntliga delen är något de bara förväntas kunna 

utföra utan träning (Olsson Jers, 2010, s. 135).  

Den muntliga framställningen som sker i skolan definieras relativt lika i olika arbeten om 

muntlig framställning. Till muntlig framställning kan räknas att eleverna ska genomföra någon 

form av språklig verksamhet där de förväntas tala. Denna verksamhet kan bland annat vara en 

form av smågruppssamtal, där eleverna sitter i grupper och samtalar. En fördel med denna typ 



 9 

av muntligt framförande är att detta kan vara ett bra moment för de elever som annars kanske 

inte tar för sig muntligt. Viktigt att ha i åtanke gällande sådana gruppsamtal är att de ska 

kännetecknas av trygghet. Den andra typen av muntlig framställning är det muntliga anförandet, 

ibland kallad fri monolog, vilken sker inför större grupp där syftet är att eleverna ska skaffa sig 

kunskaper om talarkonsten, att de ska bli goda talare och retoriskt medvetna. Denna form av 

muntligt framförande kan uppfattas vara mer krävande än smågruppsamtal, då denna typ av 

muntligt framförande innebär att eleven ensam håller ett tal inför andra deltagare. Den muntliga 

framställningen kan vidare innefatta ett antal olika moment, så som argumentation, redovisning 

och informerande tal (Olsson Jers 2010, s. 91–92; Palmér, 2010, s. 51, 72, 80, 84). Något som 

Palmér (2010) också lyfter fram är att elever som håller olika former av förberedda tal gör det 

med vad man kan kallar dubbla syften, dels för att övertyga, dels för att eleven ska betygssättas. 

Eleverna håller också sina framförande inför dubbla mottagare, det är både läraren och övriga 

elever (Palmér, 2010, s. 84).  

2.4 Talängslan 

Universitetsadjunkten och författaren Britt Backlund (2006) menar att talängslan uppstår främst 

i vissa situationer, såsom att svara offentligt på en fråga i klassrummet. Talängslan är dock 

vanligast förekommande då man förväntas tala inför stora samlingar och i en grupp där man 

inte vet varandras roller men även där man måste markera ens egen roll i gruppen (Backlund, 

2006, s. 145). Talängslan kan innebära olika grader av ängslan. Talängslan kan bland annat 

innebära att det finns en blyghet eller en rädsla för att säga något inför andra och att detta kan 

upplevas ångestfyllt. Talängslan även kan yttra sig genom att en person upplever en stark känsla 

av motvilja inför den särskilda situationen av kommunikation som ett offentlig tal innebär. En 

annan skillnad som kan göras är den mellan talångest och talängslan, där den förra innebär att 

det kan behövas hjälp från en terapeut och den senare att man själv försöker möta och arbeta 

med sina rädslor (Jimsdotter, 2000, s. 18; Strömquist, 1998, s. 94).  

Talängslan är något som kan yttra sig både fysiskt och psykiskt. Exempel på fysiska besvär 

kan vara hjärtklappning, stamningar, svettningar, darrningar, spändhet eller orolig mage. Andra 

fysiska åkommor kan vara att man rodnar på kinder och hals men även andningen kan påverkas. 

Psykiska besvär kan vara exempelvis ångest och nervositet, att man upplever ett missnöje med 

den egna rösten eller att man inte kan hitta de rätta orden. Annat som lyfts fram angående 

psykiska åkommor kan vara en upplevd rädsla för att säga eller göra något dumt som man sedan 

får skämmas för. Något som också tas upp är hur obehagskänslor inför ett muntligt framförande 
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kan påverka sömnen, aptiten och koncentrationsförmågan redan veckor innan det är dags för 

det muntliga framförandet (Axelsson, 2011, s. 7, 14, 16; Backlund, 2006, s. 145; Olsson Jers, 

2010, s. 161–162; Skiöld, 1992, s. 70–71). 

Flera författare framhåller att det är viktigt att inte helt ”förlora respekten” för att ställa sig 

och tala inför andra människor. De menar då bland annat att nervositet och anspänning kan vara 

både nödvändigt och till och med positivt då man i och med dessa känslor skärper till sig, vi 

blir mer alerta, och att talet då kan bli bättre. De flesta av oss upplever mer eller mindre 

nervositet inför att hålla ett muntligt framförande inför grupp. Denna nervositet kan uppstå en 

stund innan talet samt under den inledande delen, men oftast brukar den avta efter en stund 

(Axelsson, 2011, s. 13; Backlund, 2006, s. 146; Strömquist, 1998, s. 95). 

Vad talängslan kan bero på är inte alltid lätt att veta, och olika orsaker kan ligga bakom så 

som tidigare negativa händelser. Enligt Bo-Arne Skiöld (1992) är det att man som talare är 

utsatt för andras blickar som orsakar den största plågan (Skiöld, 1992, s. 70). Andra orsaker kan 

vara att man varit mobbad – att ställa sig och tala inför några man vet inte tycker om en är ingen 

optimal situation. Det kan också vara så att ingen i klassrummet haft något intresse för det man 

ska upp och tala om, att man inte fått någon utbildning kring hur man gör för att tala inför grupp 

eller på annat sätt haft dåliga upplevelser från sin skoltid. För vissa har talängslan smugit sig på 

utan inverkan av yttre faktorer (Axelsson, 2011, s. 10; Jimsdotter, 2000, s. 14–15). 

2.4.1 Råd vid arbete med talängsliga  

Det finns som nämnts inte mycket empirisk forskning kring elevers muntliga framföranden och 

hur man kan jobba med dessa i klassrummet, men det finns handböcker och annan litteratur 

som ger råd (Palmér, 2008, s. 25).  

Siv Strömquist (1992) beskriver hur begreppen trygghet, vana och progression är centrala 

när det kommer till all muntlig framställning och systematisk talträning. Den systematiska 

talträningen går enligt Siv Strömquist (1992) ut på att till en början använda enklare övningar 

för att sedan övergå till mer regelrätta framträdanden. Att som undervisande lärare använda sig 

av systematisk talträning i sin undervisning kan vara värdefullt också för elever med talängslan. 

Elever kan då genom undervisning bli säkrare och mer medvetna talare, och detta gör att 

eleverna blir bättre förberedda. Det är också viktigt att eleverna får respons på sina muntliga 

framföranden efter att de genomförts. Detta är något som kan ge dem olika verktyg för att ta 

sig an kommande talsituationer. Något som också lyfts fram är vikten av att de som lyssnar 
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deltar genom ett aktivt lyssnande, detta gäller både lärarna och de andra eleverna (Palmér, 2008, 

s. 26–27; Strömquist, 1992, s. 39). 

Anne Palmér (2010) och andra ger liknande förslag kring hur man kan arbeta förebyggande 

i muntlig framställning mot talängslan och hur man ska agera stödjande. Exempel på arbetssätt 

är bland annat att skapa ett tryggt klassrum i vilket det inte är okej att fälla negativa 

kommentarer och att tidigt få alla elever att säga något. Gällande publiken som åhörare kan det 

vara av vikt att prata med eleverna kring olika sätt att sitta och vilka signaler det kan sända men 

även attityder hos de som lyssnar, och hur dessa starkt kan påverka en talare både positivt och 

negativt. Hur en kommunikationssituation utvecklas ligger alltså inte endast hos den som talar, 

det är även de som lyssnar som avgör om det ska uppstå en förståelse och kontakt mellan den 

talande och lyssnande. Andra saker att arbeta med är att låta eleverna till en början få jobba 

med enklare taluppgifter för att stegvis göra dem svårare samt att eleverna successivt får vänja 

sig vid andras blickar genom lekfulla övningar. Viktigt att tänka på är att ge eleven rikligt med 

positiv återkoppling (Backlund, 2006, s. 97, 151; Palmér, 2010, s. 95). 

Det är klokt att börja väldigt lättsamt med olika övningar som upplevs opretentiösa för att 

därefter öka kraven, så att trygghet, vana och progression skapas (Palmér, 2010, s. 95; 

Strömquist, 1992, s. 39). Något som också framhålls som ett inslag i talträning kan vara att låta 

eleverna genomföra gruppredovisningar (Strömquist, 1992, s. 47). Andra sätt att öva eleverna 

i tal är att låta eleverna delta i diskussioner eller debatter (Strömquist, 1992, s. 48). Något som 

till exempel Strömquist (1992) framhäver är även vikten av att informera eleverna kring 

arbetsprocessen för det muntliga framförandet (Strömquist, 1992, s. 51). 

I arbetet med talängsliga elever krävs särskilda insatser dels för att de ska nå de mål som 

finns uppsatta kring att samtala i och inför en grupp, dels för att de på ett konstruktivt sätt ska 

kunna delta. Att arbeta med förberedelser är viktigt, då elever med talängslan sällan kan 

improvisera utan snarare är i behov av ett tydligt manus, struktur och ramar samt ha en 

förståelse för processen för att våga prata. Att lägga tid på förberedelser inför ett kommande tal 

är bra, men det är viktigt att arbetet inte tar allt för lång tid. Något som för talängsliga kan vara 

bra att tänka på är hur man ska lägga upp talet på ett sätt som så mycket som möjligt kan minska 

den nervositet man känner. En möjlig strategi som kan finnas hos talängsliga personer är att 

skippa förberedelsearbetet då det i sig skapar nervositet. Det är däremot ingen bra lösning för 

nervositeten, då det snarare kan bidra till att innehållet får stryka på foten, att man talar för fort 

och att man inte använder sig av varken pauser eller betoningar (Ask, 2012, s. 51; Axelsson, 

2011, s. 19). 



 12 

Viktigt är också att som lärare vara medveten kring vilka signaler eleverna skickar ut. Är 

man inte medveten om att talängslan är något som kan vara ett problem hos vissa elever, kan 

det vara svårt att underlätta för dem (Skiöld, 1992, s. 74). Exempel på en strategi hos talängsliga 

kan vara att undvika eller skjuta upp olika talsituationer och det kan ta sig i uttryck att man 

exempelvis sjukskriver sig då det är dags. För att komma till rätta med sin talängslan är det 

viktigt att eleven är motiverad men samtidigt behöver både läraren och eleven komma ihåg att 

inte ha för höga krav och ta ett steg i taget. Som elev skulle ett sådant första sådant steg kunna 

vara att räcka upp handen i klassrummet för att säga något, ett annat delmål kan vara att kliva 

fram och säga några få meningar inför klassen. Ett senare steg kan vara att försöka skapa en 

dialog med klasskamraterna. Exempel på det kan vara att gå fram, ställa en fråga och ta emot 

svaret (Axelsson, 2011, s. 18–19, 27, 53–54).  

Det är av vikt att i skolan ha en både medveten och genomtänkt undervisning kring den 

muntliga framställningen, och att denna kompletteras med en systematisk talträning. För all 

form av träning i tal, är det viktigt att det råder ett samtalsklimat som kännetecknas av såväl 

trygghet som glädje i att tala, och det är av vikt att de talsituationer som äger rum i ett klassrum 

sker i ett tryggt och lugnt klimat. Ett positivt klassrumsklimat kan bidra till att elever lättare kan 

hantera sin oro (Olsson Jers, 2010, s. 165; Strömquist, 1992, s. 36, 39). 

Sofia Ask (2012) påpekar att en elevs tystnad kan vara en signal på att hen har talängslan. 

Den muntliga delen kan av elever som sällan eller aldrig räcker upp handen eller av de elever 

som vägrar tala upplevas som ett orosmoment. Som lärare är det av vikt att känna till och 

uppfatta budskap som kan ligga dolda hos de tysta eleverna för att förstå deras tystnad. Ask 

beskriver också hur det finns elever som upplever en varaktig skräck inför de muntliga moment 

som återkommer i skolan, och att talrädsla är något som bör tas på allvar (Ask, 2012, s. 51).  
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3. Metod och material 
Metoden för denna undersökning är kvalitativa intervjuer genomförda med sex olika lärare. 

Alla lärarna undervisar i ämnet svenska på gymnasienivå. I detta avsnitt presenteras 

tillvägagångssättet för de genomförda intervjuerna och den intervjuguide som dessa utgår från, 

finns bifogad som bilaga 1.  

3.1 Kvalitativa intervjuer 

En av de vanligaste kvalitativa metoderna är intervjuer och en av de stora fördelarna med 

kvalitativa metoder är att dessa är anpassningsbara och kan därmed rätta sig efter olika 

situationer (Eliasson, 2006, s. 22, 28). En annan fördel med användandet av kvalitativ metod är 

att man kan undersöka omständigheter vilka kvantitativa metoder inte kommer åt, sådana där 

det inte går att fastställa någon mängd av något (Eliasson, 2006, s. 28). Att valet föll på 

kvalitativ metod och specifikt intervjuer är bland annat som Johan Alvehus (2013) beskriver att 

man i och med en intervju ges möjlighet att få reda på hur någon tänker kring ett visst ämne 

(Alvehus, 2013, s. 81).  

Denna undersökning skulle även kunna kallas för respondentundersökning, då det är 

deltagarnas tankar som undersöks. Det är ungefär samma frågor som ställs till deltagarna, 

därefter handlar det om att finna mönster i intervjusvaren för att ge en beskrivning av eventuella 

skillnader eller likheter (Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). Respondentundersökningar kan delas in 

i dels samtalsinterjvuundersökningar, dels frågeundersökningar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). 

Samtalsliknande intervjuer är en bra metod för att kunna notera oväntade svar och den ger 

möjligheter till att följa upp dessa med följdfrågor (Esaiasson m.fl., 2012, s. 251). Inom 

samtalsintervjuundersökningar tas samma frågor och teman upp med samtliga deltagare men 

beroende på hur samtalet utvecklas kan ordningsföljd och formuleringar komma att skifta 

beroende på hur samtalet artar sig (Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). Ett användningsområde för 

denna typ av metod är då en forskare vill utgå från olika individers vardagliga erfarenheter, 

vilket i denna uppsats kan kopplas till hur lärarnas vardagliga arbete med muntlig framställning 

och elever med talängslan ser ut (Esaiasson m.fl., 2012, s. 253).  

I Peter Esaiasson m.fl. (2012) framhålls att en samtalsintervju bygger på ett antal frågor vilka 

systematiseras efter olika teman. Det är viktigt när man skapar en intervjuguide att tänka på 

såväl formen som innehållet. Innehållet bör utgå från den problemställning undersökningen har. 

Formen är viktig för att samtalet parterna emellan ska hållas levande, där de som blir intervjuade 
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känner sig motiverade att delge sina erfarenheter. Frågorna som finns med i guiden får inte vara 

för svårt formulerade och inte heller vara för långa. Den som genomför intervjun ska inte 

behöva lägga för mycket tid på att förklara vad det är hen är ute efter. En egenskap hos 

samtalsintervjuer är att frågorna är korta och svaren långa. Något som också lyfts är att undvika 

att ställa för många ”varför-frågor”, då den som blir intervjuad då lätt kan få känslan att bli 

förhörd. Det är också bra att använda sig av några så kallade ”uppvärmningsfrågor”, vilka kan 

behandla enklare personuppgifter och där syftet med frågorna är att skapa kontakt samt god 

stämning (Esaiasson m.fl., 2012, s. 264–265). Dessa aspekter är något jag tagit hänsyn till i 

mina egna intervjuer.  

En fördel är att den som använder sig av kvalitativa metoder kan välja vilken nivå man vill 

lägga sig på (Eliasson, 2006, s. 28). Dock föreligger även nackdelar med intervju som metod, 

så som att både den som intervjuas men även intervjuaren försöker framställa sig i god dager 

(Alvehus, 2013, s. 82). Annat som påpekas som en icke önskvärd effekt gällande intervjuer är 

att den som blir intervjuad kan ha en föreställning kring vad som förväntas av hen och att denne 

därmed försöker anpassa sina svar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 235). Kvalitativa metoder lämpar 

sig heller inte för att kunna göra några generaliseringar eller då man vill mäta något i siffror 

(Eliasson, 2006, s. 28).  

3.2 Material  

Materialet för denna uppsats bygger på de svar som lärarna lämnat under intervjuerna. 

Intervjuerna har genomförts med sex olika lärare vilka arbetar på tre olika gymnasieskolor i 

tre olika städer. Samtliga lärare undervisar i ämnet svenska. De intervjuade lärarna 

presenteras vidare i uppsatsen som ”Lärare” och ett efterföljande nummer mellan ett och sex.  

3.2.1 Intervjuprocessen  

I undersökningen har totalt sex intervjuer genomförts med sex olika lärare som undervisar i 

svenska på gymnasiet. De arbetar på tre olika skolor runt om i Sverige. De intervjuer som 

gjorts har samtliga utom två genomförts på lärarnas skolor. En av intervjuerna genomfördes 

via den videofunktion som finns på Facebook, den andra på en neutral plats gemensamt 

utvald av mig och den intervjuade i form av ett bibliotek. Intervjuerna tog mellan 30–50 

minuter att genomföra och under samtliga intervjuer hade jag min intervjuguide med, vilken 

återfinns i bilaga 1. Alla intervjuer genomfördes med en lärare i taget, dels för att lärarna inte 

ska känna sig hämmade av varandra under intervjun, dels för att det ska bli ett lättare 
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efterarbete för mig. Samtliga intervjuer har spelats in på iPad. Bland annat Alvehus (2013) 

beskriver vissa för- och nackdelar med att spela in en intervju. En nackdel med att spela in en 

intervju kan vara att detta är något som eventuellt kan störa eller upplevas som en 

begränsning av den som blir intervjuad, i och med att det kan påverka denne i hur öppen hen 

kan uppleva sig kunna vara. Genom att endast anteckna intervjuerna riskeras innehållet å 

andra sidan förvrängas och att det därmed inte återspeglar intervjuernas innehåll på ett korrekt 

sätt. En fördel med inspelning kan vara att den som blir intervjuad då vet att det hen berättar 

kommer uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013, s. 85). Intervjuguiden, se bilaga 1, skickades 

inte ut i förväg, däremot fick alla lärare veta vilka teman som skulle tas upp under intervjun.   

Lärarna tillfrågades innan intervjun om de upplevde sig bekväma med att bli inspelade, 

vilket alla lärare var. När det var dags för intervjuerna medtogs både iPad för inspelning samt 

intervjuguiden. Under intervjuerna togs inga anteckningar, dels då allt material skulle finnas 

inspelat, dels för att jag då kunde fokusera på samtalet.  

Alla intervjuer inleddes med samma frågor, därefter följde intervjuerna de teman som anges 

i intervjuguiden i bilaga 1. Efter att intervjuerna genomförts har de transkriberats, det som sagts 

har då omvandlats till text och därmed även anpassats mer efter skriftspråket; inga pauser eller 

dylikt har noterats (Alvehus, 2013, s. 85).  

3.2.2 Urval 

Alla de deltagande lärarna har valts utifrån egna kontakter jag har inom läraryrket, jag mejlade 

varje lärare direkt. Ingen hänsyn har tagits till vilket kön lärarna kan tänkas definiera sig 

som/inte definiera sig som. Detta då jag vill komma åt lärarnas olika erfarenheter kring ämnet 

muntlig framställning och elever med talängslan och jag anser då att kön spelar mindre roll.   

3.3 Etikfrågor kring intervjuer  
När det gäller det inledande arbetet med samtalsintervjuer behöver en som använder sig av 

denna metod vara vaksam på en del etiska aspekter. Samtalsintervjuer gränsar till det vardagliga 

samtalet och det är av vikt att de som deltar i studien är väl informerade om att de deltar i en 

vetenskaplig studie och att deltagandet är frivilligt, vilket benämns ”informerat samtycke” 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 257).  

Sedan år 2004 finns en etiklag för att reglera etiska frågeställningar som kan komma i 

samband med forskning som berör människor. Det finns fyra forskningsetiska krav som 

forskare behöver ta hänsyn till. Dessa är: informationskravet, vilket innebär att den som 
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genomför studien ska informera de som deltar i studien om dess syfte, det ska framgå att 

deltagande är frivilligt samt att uppgifterna som lämnas enbart kommer användas i 

forskningssyfte. Vidare finns samtyckeskravet, som går ut på att forskaren ska hämta in 

samtycke från de som deltar i studien, då deltagarna själva har rätt att bestämma huruvida de 

vill delta eller ej. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket bland annat innebär att 

deltagarna ska ges högsta möjliga konfidentialitet, det ska för utomstående inte vara möjligt att 

identifiera vem eller vilka som deltar i studien. Det fjärde är nyttjandekravet, som innebär att 

de uppgifter som samlats in kring enskilda personer endast får användas för det som 

forskningen avser (Ejlertsson, 2014, s. 31; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9, 12, 14). Alla dessa 

fyra etiska principer är något jag haft i åtanke i undersökningen. Vad gäller samtyckeskravet 

har alla deltagande lärare fått skriva under en samtyckesblankett där det tydligt framgått att de 

har möjlighet att avbryta sin medverkan närhelst de vill; för konfidentialitetskravet har alla 

lärare garanterats anonymitet, både med var de studerat och var de jobbar. Inga namn nämns, 

inte heller vilket kön de känner sig tillhöra/inte tillhöra. Alla de inspelade intervjuerna raderas 

efter att resultaten redovisats.  

4. Resultat  
Nedan presenteras det resultat som framkommit från de sex genomförda intervjuerna. 

Resultatredovisningen utgår från de teman och de frågor som finns i intervjuguiden i bilaga 1. 

Dessa teman är Lärarnas bakgrund, Muntlig framställning och slutligen Elever med talängslan. 

Lärarna presenteras nedan som Lärare samt ett efterföljande nummer mellan ett och sex.  

4.1 Tema: Lärarnas bakgrund  
Lärarna arbetar på tre olika skolor i tre olika städer. Samtliga lärare undervisar eller har 

undervisat i alla tre kurser under sina verksamma år. Av de deltagande lärarna är det en som 

undervisar enbart i kursen Svenska 1 detta läsår, resterande fem undervisar i alla tre 

svenskkurser. Samtliga lärare har studerat vid universitet eller högskolor i Mellansverige. Hur 

länge lärarna arbetat varierar, det är från 1,5 år (Lärare 6) till 19 år (Lärare 5).  
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4.2 Tema: Muntlig framställning 

Här presenteras vad lärarna räknar in i den muntliga framställningen och hur de arbetar med 

detta i klassrummet. Det redogörs även för hur ofta eleverna får träna på detta och inför hur 

stora grupper den muntliga framställningen sker.  

4.2.1 Vad räknar du till muntlig framställning? 

Samtliga deltagande lärare är överens om att muntlig framställning kan innefatta olika delar. 

Exempel på detta kan vara som Lärare 1 berättar: ”Muntlig framställning kan vara lite olika 

saker, det behöver inte vara att man står framför andra människor och talar, det kan också vara 

att man gör exempelvis en podd”. Detta stämmer överens med det Lärare 4 beskriver kan ingå 

i muntlig framställning. Lärare 4 berättar: ”I skolans värld är det [muntlig framställning] att stå 

framme i talarstolen och prata”, men hen menar att muntlig framställning innefattar mer än så. 

Det kan enligt Lärare 4 exempelvis vara allt från att prata i seminarieform till att elever i grupper 

sitter och diskuterar olika frågor eller att de genomför en redovisning eller spelar in en podd. 

Även Lärare 2 lyfter in gruppsamtal som en del i den muntliga framställningen.  

Lärare 3 och 5 framhåller att muntligt framförande framförallt är då eleverna individuellt 

ska presentera ett innehåll de förberett, att det är någon form av tal där de ska argumentera eller 

informera om något. De båda påpekar dock att det givetvis ingår annat också. Lärare 3 berättar 

exempelvis ”I kunskapskraven är hopblandat med diskussioner, seminarier och liknande”, 

Lärare 5 lyfter även att boksamtal är något som kan ingå som en del i momentet. Även Lärare 

2 räknar in i den muntliga framställningen då eleverna ska hålla ett muntligt framförande i form 

av presentation eller ett tal inför klassen, skillnaden är att hen även anser att eleverna kan hålla 

dessa i grupp.  

Lärare 6 berättar om vad hen räknar in i den muntliga delen att: ”Jag tror inte jag är så spexig 

när det gäller vad jag räknar in i den delen” och att när hen arbetar med momentet blir det gärna 

rena taluppgifter i alla tre svenskkurserna. Däremot lyfter hen fram att det kan vara en viss 

skillnad i utformningen av dessa, att de kan genomföras individuellt eller i par om eleverna ska 

hålla tal inför resten av klassen, inför mindre grupper eller i seminarieform. Kärnan är att 

eleverna ska ha förberett något slags anförande med ett visst innehåll.  

Sammanfattningsvis räknar alla lärare in olika typer av moment i den muntliga 

framställningen, medan några av dem trycker extra på det individuella talet.  
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4.2.2 Hur arbetar gymnasielärare i svenska med muntlig framställning i gymnasieskolan?  

I arbetet med muntlig framställning är vissa moment återkommande hos fler än en lärare. Något 

som nämns explicit hos Lärare 1, 2, och 5 är att de arbetar med olika övningar för att eleverna 

ska bli bekväma i talsituationen och med att stå längst fram i klassrummet. Hos Lärare 1 kan 

ett första steg under en lektion vara att eleverna får stå i ring och säga något kort, nästa steg kan 

vara att ställa sig vid talarstolen och svepa med blicken över klassrummet för att i slutet av 

lektion få ställa sig enskilt längst fram och säga något på cirka en halv minut. Lärare 1 berättar 

att nästan alla skrattar under dessa övningar, vilket är syftet, och säger att: ”Jag vill att det ska 

kännas roligt, töntigt och konstigt, då det kan bidra till att det hela blir mer avdramatiserat och 

ger en mer avslappnad stämning.”. Enligt Lärare 2 ser arbetet lite olika ut beroende på kurs, 

men i svenska 1 arbetar hen mycket med talövningar för att få bort det att det är en stor grej att 

ställa sig inför andra människor och prata. Dessa talövningar brukar Lärare 2 försöka göra på 

ett lättsamt och skämtsamt sätt, att eleverna får göra något oförberett, ”Att dom ska gå upp och 

prata om någonting eller argumentera eller försöka sälja en vara eller något som är lite 

oförberett”. Lärare 5 berättar att hen bland annat brukar låta eleverna två och två få göra som 

en liten frågesport, som de sedan får gå upp och hålla inför resten av klassen. Det blir lite som 

träning i att stå längst fram, men de behöver inte prestera något, då resten av klassen ska svara 

på frågorna: ”Det blir lite träning i att stå där framme under lite mildare former, och det brukar 

eleverna göra utan några större problem”.  

Annat som lyfts fram hos flera av lärarna är att de har någon form av inledande genomgång 

eller föreläsning kring tal. Lärare 1 säger att hen i ett inledande skede går igenom sådant som 

strukturen för ett tal med inledning, mittdel och avslutning, vad som skiljer olika tal åt etc., så 

att eleverna blir bekväma i strukturen och får känsla för dispositionen. Hen brukar även ha en 

föreläsning kring olika typer av talare, dels de som gillar att tala, dels de som inte alls gillar det. 

I övrigt är det mycket olika övningar, bland annat brukar Lärare 1 även ta upp olika sätt att stå 

för att känna sig mer säker i talsituationen samt att eleverna tillsammans får bedöma andra tal. 

Lärare 2 berättar att hen, likt Lärare 1, pratar om hur man kan jobba med kroppsspråket för att 

känna sig säker för att sedan låta eleverna praktiskt öva med detta. I kurserna svenska 2 och 3 

lägger Lärare 2 fokus på hur man uttrycker sig och väver här in ethos, logos och pathos. Lärare 

6 brukar i ett inledande skede börja med en genomgång där hen steg för steg går igenom de 

olika delarna som ska finnas med. Här går hen även översiktligt igenom den retoriska 

arbetsprocessen med insamlande och disposition av materialet. Lärare 6 berättar att hen är 
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väldigt tydlig i vad elevernas uppgift är och varför eleverna ska tala, vilket innehåll som ska tas 

upp samt på vilket sätt och vilka delar som ska med i den muntliga framställningen.  

Lärare 3 berättar att när det är dags för första muntliga momentet i gymnasiets årskurs 1, 

delar hen först in klassen i grupper om cirka 6 elever i varje, som de sedan ska hålla sina tal i. 

Eleverna får även under momentets gång arbeta i dessa grupper. Hen går igenom hur man lägger 

upp ett tal, eleverna får göra övningar med argument i klassrummet i de grupper de tilldelats. 

Lärare 3 berättar att hen även tar med grupperna till den sal som ska användas [vid den muntliga 

framställningen], helst vill hen använda den stora salen som finns på skolan då den kan bidra 

till att det dels känns mer på riktigt, dels att talarna kommer längre ifrån publiken vilket kan 

bidra till att eleverna känner sig mer säkra. Är salen inte tillgänglig används ett klassrum och 

Lärare 3 berättar att hen alltid tar upp varje talgrupp längst fram. Att hen väljer att göra det är 

då publikkontakt är något som ska bedömas, och tycker eleverna att det är jobbigt att titta rakt 

på publiken visar hen eleverna punkter i rummet de istället kan titta på. Eleverna får även 

chansen att säga något kort, är de i ett annat rum tar Lärare 3 med talgrupperna dit och så får de 

där kliva upp och säga något kort. Eleverna får alltså att prova på att stå på scen. I svenska 2 

och 3 påpekar Lärare 3 att man då oftast känner eleverna och då vet vad man kan utmana dem 

med. För övrigt blir det i svenska 2 arbete med den retoriska processen och hur man kan 

använda olika stilfigurer. 

Lärare 4 berättar att ”Jag försöker göra det så varierat som möjligt”. Vidare berättar Lärare 

4: ”När det gäller redovisningar försöker jag uppmuntra eleverna till att vara så kreativa som 

möjligt, att spela in en podd eller göra en film, det behöver inte vara att göra en PowerPoint och 

stå längst fram”. Hen berättar också att eleverna ibland kan få stå längst bak i klassrummet och 

prata, för att se vad som kan hända.  

Annat som lyfts fram hos Lärare 5 är: ”Jag brukar alltid tipsa som att undervisa istället för 

redovisa”. Med det menar hen att det då både blir roligare att lyssna och att tala, att man inte 

ska hålla ett tal för att man ska visa läraren att man gjort läxan. 

 En relevant aspekt av hur man jobbar med muntlig framställning är också hur ofta man 

jobbar med momentet. Hur ofta lärarna jobbar med detta skiljer sig något, det är allt från Lärare 

5 som kör gång per läsår till Lärare 2 och 4 som har det minst fyra gånger per läsår eller mer. 

Lärare 2 räknar då in enskilda tal, seminarier, gruppredovisningar och gruppsamtal i den 

muntliga framställningen. Inför hur många kamrater de muntliga framförandena ska hållas är 

relativt lika mellan lärarna, alla anger att någon form av muntlig framställning ska ske inför 

mellan 5–10 andra klasskompisar.  
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För att sammanfatta hur lärarna arbetar med muntlig framställning så arbetar lärarna bland 

annat för att avdramatisera den muntliga framställningen, dock på lite olika vis. Några arbetar 

genom att göra det roligt och avslappnat, andra genom olika former av enkla talövningar eller 

hur kroppsspråket kan användas för en säkrare känsla eller att läraren delar med sig av olika 

tips.  

4.3 Tema: Elever med talängslan 

Här presenteras hur lärarna själva definierar talängslan och vilka strategier de använder för 

elever med talängslan (avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) Det beskrivs också hur olika anpassningar kan 

se ut (avsnitt 4.3.3).  

4.3.1 Hur definierar lärare talängslan? 

Lärare 1 upplever sig inte ha någon egen jättetydlig avgränsning eller definition för talängslan, 

och säger: ”Man pratar om talängslan, man pratar om talrädsla och man pratar om talångest, 

men var går gränsen?”. Hen beskriver vidare: ”Talångest måste kunna vara allting från att då 

man kanske har ångest inför någonting och så mår man dåligt lite dåligt i magen, man kanske 

ha lite svårt för att sova kvällen innan, man svettas, hög puls. Har man talångest då? Ja.”. Lärare 

1 upplever att talängslan är ett begrepp som kan användas slentrianmässigt, och att det inom 

skolan borde bli mer tydligt vad man menar med det, förslagsvis genom olika graderingar av 

talångest. Talångest skulle då kunna vara det värsta stadiet när man har väldigt svårt för den 

muntliga framställningen, och att gråzonen i mitten är att alla har lite talängslan. Att alla mer 

eller mindre har talängslan är något som framhålls hos Lärare 6. Hen tror att alla mer eller 

mindre kan uppleva en ängslan inför att tala i offentliga sammanhang, om det så är i skolan, att 

hålla framförande inför kollegor eller hålla ett tal på sin väns bröllop. 

Lärare 2 lyfter fram att talängslan är brett, men att hen anser att talängslan är när man 

upplever att man inte känner sig trygg när man ska tala med eller inför andra människor, när 

det är ett konstruerat samtal där man ska diskutera något. Hen menar att det är mer än att känna 

nervositet i form av exempelvis pulshöjning, vilket hen anser vara mer av sunt förnuft. 

Talängslan enligt Lärare 2 är snarare att man dagarna innan en muntlig presentation är orolig 

och upplever att man mår dåligt både psykiskt och även kanske fysiskt och att detta påverkar 

mer än just när man går upp och håller sitt tal. Lärare 6 säger också att hen vad gäller talängslan 

tänker på de elever som kanske har sådan svår talängslan att de inte kan genomföra muntliga 

framträdanden i skolan, och därmed kanske sjukanmäler sig eller på andra sätt ignorerar eller 
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inte deltar. Lärare 5 beskriver hur talängslan kan vara en rädsla av att ”tappa ansiktet” och att 

man befinner sig i en utsatt situation, där man är rädd för att göra bort sig eller inte vara cool.  

Lärare 4 lyfter att talängslan är dels att man upplever att man inte har tillräckliga kunskaper 

kring det man ska tala om, dels tidigare erfarenheter av att tala. Annat kan vara att man känner 

en rädsla för dem man ska tala inför. Lärare 3 liknar talängslan vid mobbning, att det är elevens 

upplevelse av ängslan läraren måste gå på.  

Samtliga lärare menar att talängslan och tystlåtenhet hos elever inte nödvändigtvis behöver 

gå hand i hand, det finns inget givet likhetstecken där emellan. Lärare 3 beskriver: ”Det kan till 

och med vara så att en elev som tar mycket plats i klassrummet har jättesvårt att stå framför alla 

andra och hålla tal”, vilket är en erfarenhet Lärare 6 delar. Lärare 5 beskriver hur hen varit med 

om elever som är tystlåtna men som går fram och håller väldigt bra och avspända tal. Dock 

säger Lärare 1 att det kanske inte är helt ovanligt att de sammanfaller och Lärare 4 beskriver att 

de elever som oftast är väldigt tystlåtna över tid med vissa undantag är de elever som har 

talängslan.  

För att summera hur lärarna definierar talängslan finns det de som anser talängslan vara 

något som innebär en stark ängslan, nästan ångest, som kommer några dagar innan den muntliga 

framställningen och kan få eleverna att sjukanmäla sig. Andra pratar om talängslan som ett vitt 

begrepp som kan innefatta olika graderingar av talångest/talängslan. Något som också lyfts 

fram är att de allra flesta kan känna en viss nervositet inför att tala 

4.3.2 Vilka strategier använder lärare för att hantera elever med talängslan? 

Först och främst kan det vara värt att nämna lärarnas upplevda frånvaro av tillvägagångssätt 

med talängsliga elever i sin egen utbildning. Några av lärarna säger att det kanske nämnts i 

någon kurslitteratur, men att det inte är något som behandlats på seminarier eller liknande. 

I arbetet med elever som har talängslan är en utgångspunkt samtliga lärare tar upp att arbeta 

med tryggheten i klassrummet. Lärare 1 beskriver: ”Det handlar om att skapa en miljö som är 

trygg för eleven” samt att eleven har en trygg miljö att öva i. Den miljön kan för en elev 

exempelvis vara hemma, och då kan eleven få träna på att tala hemma inför familjen. Lärare 2 

är inne på samma spår som lärare 1, att det i början kan handla om att anpassa och att det då 

handlar om att få eleven trygg i situationen. Lärare 3, 4, 5 och 6 betonar bland annat att det 

handlar om att få eleverna att förstå att man som lärare inte är ute efter att sätta dit eleverna, att 

inte göra situationen så märkvärdig och avdramatisera talsituationen samt att få eleverna att 

slappna av genom att exempelvis vara uppmuntrande och att arbeta utifrån elevens behov.  
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Gällande olika sätt att ta sig an talängslan framhåller bland annat Lärare 2 att det är av vikt 

att ta reda på vad det är som fungerar och inte fungerar, då ängslan kan grundas i olika saker. 

Hen menar då att för en del med talängslan kan det vara att tala som är det jobbiga, för andra 

kan det vara att eleven inte vet vad hen ska säga och är rädd för att få en blackout eller elever 

som tycker att det jobbiga är att andra människor tittar på en. Även Lärare 1 och 3 lyfter att det 

är viktigt att ta reda på vad det är i situationen som upplevs jobbigt.  

Något som Lärare 2 brukar göra om en elev tycker det är jobbigt att andra tittar på en är att 

antingen be de andra klasskamraterna att lägga sig med huvudet på bänken och blunda eller så 

får den som talar stå längst bak i klassrummet och hålla sin redovisning, medan resten av 

eleverna tittar framåt. Detta är även ett arbetssätt Lärare 4 nämner: att eleven får stå längst bak 

och titta på sina klasskamrater istället för att stå längst fram och vara den som alla tittar på. 

Annat Lärare 2 tar upp är att arbeta med stödkort för de elever som tycker det känns jobbigt att 

tala. I arbetet med stödkort kan man då exempelvis underlätta för eleven att inte tala för fort 

och verkligen få in pauser i talet. Lärare 6 berättar att hen tillsammans med elever med 

talängslan kan titta på tidigare elevtal och tillsammans prata om hur hen lagt upp det, vad som 

var bra och så vidare. Andra sätt kan vara att låta eleven läsa in sig på fakta på en fråga som 

läraren givit eleven, som eleven sen får berätta om för två andra. Eleven kan då i princip läsa 

det som står i pappret, och Lärare 6 berättar: ”Det är ju tekniskt sett en muntlig redovisning, 

fast i mycket mindre skala och mycket mindre press i situationen. Sen får man levla upp från 

det.”. Lärare 6 berättar att hen för övrigt arbetar mycket med exponering på olika sätt för att 

eleverna ska kunna hantera sin talängslan, men att det är viktigt att detta sker i små steg.  

Lärare 3 berättar att hen arbetar mycket med att ge eleverna positiv feedback och 

kommenterar då främst sådant eleven gjort bra, men lyfter även fram vad hen kan tänka på till 

nästa framförande. Hen berättar att om det är jobbigt för eleverna så peppar hen dem väldigt 

mycket. Detta är även något Lärare 6 beskriver, att man ibland behöver vara överdrivet 

peppande och att det finns en poäng i att lyfta och bekräfta eleven.  

Lärare 5 berättar om ett knep hen använt sig av: ”Om det skulle vara så att jag märker att 

någon börjar bli väldigt nervös, då kan jag faktiskt avbryta med en fråga, så eleven får släppa 

talet. Det kan vara frågor som ´när du sa det här, vad menade du då?´”, och dessa frågor ställs 

för att få eleven att slappna av om läraren märker att det börjar köra ihop sig. I och med avbrottet 

får alltså eleven kliva ur talet och situationen lite, och när det sedan är dags att återgå till talet 

berättar Lärare 5 att eleverna brukar komma igång. Detta är dock en sorts timing som Lärare 5 

lärt sig efter hand. Hen uppmanar också de som är med och lyssnar att visa respekt och inte 

hålla på med annat under den tiden någon talar. Lärare 5 berättar att hen själv arbetar mycket 
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med att exempelvis nicka under en elevs tal för att visa att hen lyssnar. Något som kan kopplas 

till att visa respekt är det Lärare 1 berättar kring att hen arbetar med ett stöttande klimat, vilket 

bland annat innebär att hen pratar en del om vad som kännetecknar en bra lyssnare och låter 

eleverna träna även på det.  

Sammantaget handlar mycket av lärarnas arbete med talängslan om att skapa en trygghet för 

eleven. Detta kan se ut på lite olika sätt: Lärare 1, 2, och 3 lyfter samtliga att det är viktigt att 

ta reda på vad som fungerar/inte fungerar i olika situationer, vad det är som upplevs vara 

jobbigt. De menar att det är viktigt att arbeta utifrån elevens behov. Lärare 2 och 4 arbetar också 

utifrån elevens behov, då en elev kan hålla sitt muntliga anförande bakom de andra eleverna. 

Några av lärarna lyfter explicit hur viktigt det är att vara stöttande och ge positiv återkoppling 

till eleverna. Lärare 1 och 5 lyfter även vikten av att de andra eleverna visar respekt och är bra 

lyssnare.  

4.3.3 Gör lärare någon form av specialanpassningar för elever med talängslan, och hur 
ser dessa ut?  

Samtliga intervjuade lärare berättar att de brukar jobba med någon form av specialanpassningar 

för de elever med som har talängslan. Lärare 1, 2, 3 och 5 beskriver även var de anser att 

”gränsen går” för dem för att en elev ska få någon form av specialanpassning för muntlig 

framställning, Lärare 1 berättar: ”Gränsen går där när jag tror att talupplevelsen inte blir 

konstruktiv. Jag tror att det blir en sån negativ upplevelse för eleven att nästa gång blir det bara 

svårare – där går gränsen.”. Lärare 2 redogör för att det för hen mycket handlar om hur hen 

upplever att eleven mår, när man pratar med eleven om det och om vilken hens utmaning i det 

muntliga är. Lärare 2 gör anpassningar direkt när hen märker att det finns problem. Lärare 3 

säger att det mycket handlar om att bemöta de här eleverna och bekräfta dem att det är okej att 

det är läskigt. Lärare 5 berättar att: ”Om det är någon elev som ber att få hålla inför bara mig, 

då känns det som att de har skäl till det, för det är ytterst sällan det händer.”.  

En anpassning alla lärare anger att de gör är att då en elev tycker det är jobbigt med muntligt 

framförande inför publik, kan denna få hålla en presentation inför bara läraren. Dock lyfter 

Lärare 2 att det ofta brukar räcka med att minska antalet deltagare i den grupp eleven ska delta 

i vid den muntliga framställningen. Lärare 3 beskriver också att då eleverna har sin första 

redovisning kan den elev som tycker det är jobbigt att stå där framme få sköta PowerPointen, 

bara för att få träna att stå där framme och bli bekväm i det. Något Lärare 6 tar upp är att hen 

ibland kan tillåta att en elev kan få sitta ner och hålla sitt tal, och att det kan vara en ganska 

enkel förändring. Däremot påpekar framförallt Lärare 1 och Lärare 3 explicit att det är viktigt 
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att eleverna utmanas. Lärare 3 berättar: ”Jag brukar alltid kräva att de tar med sig någon [annan 

person] också [vid anförandet], eller att jag får ta med mig en annan lärare så att de utmanas.”. 

Lärare 1 beskriver: ”De ska utmanas, det är det de blir bättre av och de ska utmanas ofta. Men 

som sagt ska det vara en konstruktiv upplevelse åt något håll för att det ska genomföras.”. Även 

Lärare 6 påpekar att hen talar om för de elever som får hålla sina muntliga framföranden inför 

bara läraren, att: ”Vi skruvar upp svårighetsgraden till nästa gång, vi kommer trappa upp det 

stegvis.”.  

Vad gäller de elever som i ett inledande skede haft muntligt framförande inför bara läraren 

är lärarna överens om att eleverna i de allra flesta fall vågar bjuda in fler till sina muntliga 

framföranden. Lärare 2 berättar: ”Ja de vågar bjuda in fler, men inte inför hela klassen kanske. 

Men det kanske går från att man står längst bak i klassrummet inför fyra personer till att man 

pratar inför halva klassen och att man ändå inte tycker det förstör en hel vecka.”. Lärare 4 säger 

angående att våga bjuda in fler att man behöver ta hänsyn till den enskilda individen, då lärare 

i sitt arbete har med människor att göra och att det är viktigt att ta hänsyn till att vissa tycker 

det är obehagligt att tala inför folk. Här anser Lärare 4 att det är viktigt att se till den progression 

som ska ske utefter individens förutsättningar.  

Sammanfattningsvis arbetar samtliga lärare med någon form av specialanpassning. Lärare 

1, 2, 3 och 5 berättar att gränsen för specialanpassning går där de tror att upplevelsen för eleven 

inte blir konstruktiv. Den vanligaste anpassningen är att eleverna får hålla sina tal inför bara 

läraren, men det betonas också hur viktigt det är att eleven utmanas och våga bjuda in fler vid 

exempelvis nästa taltillfälle. Viktigt är dock att ta hänsyn till den enskilda eleven. 

4.4 Övrigt  

Intervjun avslutas med frågan om läraren vill tillägga något. Här säger Lärare 2 hen upplever 

att det ofta gärna blir ett fokus på resultat även bland lärare och ”Att vi glömmer att man måste 

jobba vägen dit också, att det måste vara elevens väg dit och att den är så himla individuell”. 

Hen lyfter att det är viktigt att tänka på ”Vad är ett stort steg för den här eleven?”, och att det 

är olika för olika elever. Lärare 2 beskriver också att man ibland kanske måste tänka mer på 

individen än på vad kursplanen kräver och att man ibland kanske får frångå den lite, och se till 

vad som fungerar bäst för individen.  

Enligt Lärare 4 är framförallt talängslan ett jätteviktigt ämne och viktigt att lyfta samt något 

lärare behöver behandla varligt. Hen beskriver att det finns hur många elever som helst som har 

dåliga erfarenheter av muntlig framställning och det är något som lärare har att brottas med. 
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Hen beskriver att det finns elever som upplevt att de blivit skrattade åt eller hånade, vilka inte 

fått något skydd när de ska tala, och att det är av vikt att arbeta med miljön i klassrummet.  

Något Lärare 6 tillägger är att hen anser att det mesta man gör handlar om att både i sin 

lärarroll och personlighet vara så varm och accepterande som möjligt, att det handlar om 

ledarskap. Hen lyfter också fram att det handlar om att visa eleverna att man accepterar att saker 

och ting får ta tid och att det är okej, men även att det inte behöver bli så bra som eleven kanske 

tänkt i sitt huvud. Lärare 6 säger också: ”Man ska alltid komma ihåg att man har en mycket 

större inneboende roll och mycket större inflytande på folk än vad man tror.”. Även för de tuffa 

och självsäkra 18-åringarna är det en stor grej att ställa sig inför sin lärare, det är en pressande 

situation och de lägger stort värde i hur man uppträder. Lärare 6 beskriver vidare att: ”Är du 

kall och tuff tror jag det blir kontraproduktivt i det här fallet, du måste snarare vara 

superinbjudande, du måste vara superaccepterande, vara varm och trevlig och peppa 

jättemycket, jag tycker nästan det är det viktigaste”.  

Sammanfattningsvis anser dessa tre lärare att det är av vikt att ta hänsyn till den enskilde 

eleven och vad som fungerar bäst för denna. Annat som är viktigt att tänka på är hur vi som 

lärare är i vårt förhållningssätt gentemot eleverna.  

5. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring resultatet kopplat till bakgrund och tidigare forskning, en 

metodreflektion samt avslutande kommentarer.  

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med muntlig framställning och 

vilka strategier de använder i mötet med elever med talängslan. De frågeställningar jag hade 

var:  

• Hur arbetar gymnasielärare i svenska med muntlig framställning i gymnasieskolan? 

• Hur definierar lärare talängslan? 

• Vilka strategier använder lärare för att hantera elever med talängslan? 

• Gör lärare någon form av specialanpassningar för elever med talängslan, och hur ser 

dessa ut?  

Resultatet bygger på totalt sex genomförda intervjuer med olika lärare. Under intervjuerna och 

vid läsning av litteratur har jag fått uppfattningen om att trygghet och att se till elevens 
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individuella progression är viktigt ha i åtanke i arbetet med muntlig framställning och elever 

med talängslan. 

 Jag uppmärksammar att många av de intervjuade lärarnas arbetssätt med muntlig 

framställning och talängslan kan kopplas till begreppen trygghet, vana och progression, 

principer som Strömquist (1992) betonar vara viktiga vid talträning (Strömquist, 1992, s. 39). 

Trots att de intervjuade lärarna inte upplever sig fått någon utbildning i hur de kan eller bör 

bemöta elever med talängslan, betonas vikten av trygghet och att se till elevens progression. 

Vikten av trygghet lyfts bland annat hos Palmér (2010, s. 95). Att ingen av lärarna anser sig fått 

några verktyg kring hanterandet av elever med talängslan i sin utbildning överraskade mig. 

Trots att lärarna utbildat sig vid olika universitet/högskolor i olika städer och vid olika 

tidpunkter, hade lärarna samma upplevelse.  

Jag noterar också att alla lärare jag intervjuat använder strategier i sitt arbete med talängslan 

som också beskrivs i litteraturen. Detta är strategier jag själv vill försöka använda i framtiden. 

Det främsta verktyget i arbetet med muntlig framställning och elever med talängslan som jag 

tar med mig är att arbeta med tryggheten i klassrummet. Det finns också andra tips och enkla 

anpassningar som genomförs i klassrummet som jag tycker är intressanta.  

I alla genomförda intervjuer och i litteraturen lyfts trygghet fram som ett viktigt inslag i 

arbetet med elever med talängslan. Något som överraskar mig är att lärarna arbetar ungefär 

likadant med muntlig framställning, jag trodde det skulle skilja sig mer.  

5.1.1 Hur arbetar gymnasielärare i svenska med muntlig framställning i 
gymnasieskolan?  

Det finns en stor enighet bland lärarna när det gäller vilka moment som ska ingå i den muntliga 

framställningen. De flesta av de intervjuade lärarna arbetar med olika moment när det gäller 

muntlig framställan, så som seminarier, gruppsamtal, boksamtal och inspelning av poddar samt 

individuella tal. Tre av de intervjuade lärarna lyfter särskilt de individuella tal eleverna ska 

förbereda och framföra. Det gäller exempelvis argumenterande eller informerande tal. Olika 

taluppgifter kan vidare ske både individuellt och i grupp. Detta går i linje med vad Palmér 

(2010) menar ingår i muntlig framställning. Enlig henne sker muntlig framställning vid alla 

tillfällen då eleverna ska genomföra någon form av språklig verksamhet där de förväntas tala. 

Det kan ske dels i smågruppssamtal, dels vid individuella muntliga framföranden och där 

eleverna ska skaffa sig kunskaper om talarkonsten (Palmér, 2010, s. 51, 80). Detta är något alla 

lärarna i studien arbetar med.  
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Det finns några återkommande moment de intervjuade lärarna använder i arbetet med 

muntlig framställning. I ett inledande skede berättar Lärare 1 och 2 att de arbetar med olika 

former av talövningar, vilka enligt dessa två ska vara skämtsamma och roliga då det bidrar till 

en mer avslappnad stämning. Detta går i linje med hur Strömquist (1992) beskriver det: att i det 

inledande skedet kan det vara bra att använda övningar som kan upplevas som en lek snarare 

än att tala (Strömquist, 1992, s. 39). 

En annan form av talövning som Lärare 5 använder sig av är att eleverna parvis får skapa 

frågesporter som de sedan tillsammans får hålla inför resten av klassen. Samma lärare brukar 

även tipsa eleverna om att de kan tänka på att undervisa istället för redovisa och att det då kan 

bidra till att det blir roligare både att lyssna och att tala. Något både Lärare 1 och 3 berättar att 

de inledningsvis också brukar låta eleverna kliva fram längst fram i klassrummet för att stå och 

titta ut i klassrummet och eventuellt säga något kort, för att känna på känslan av att stå där 

framme. Detta kan kopplas till det Palmér (2010) skriver om att låta eleverna stegvis vänja sig 

vid andras blickar och att detta är något positivt (Palmér, 2010, s. 95).  

Flera av de intervjuade lärarna lyfter fram att de som en del i arbetet med muntlig 

framställning har någon form av föreläsning där de bland annat går igenom strukturen för ett 

tal, den retoriska arbetsprocessen, något om kroppsspråket samt att begreppen ethos, logos och 

pathos presenteras. Att lärarna arbetar med den retoriska arbetsprocessen menar Skolverket är 

ett måste: framförallt kursen Svenska 3 ska eleverna visa en fördjupad tillämpning av detta 

(Skolverket, 2011, s. 175).  

Hur ofta lärarna arbetar med muntlig framställning är något som skiljer sig mellan lärarna. 

Lärare 1 har ett moment per läsår och Lärare 2 och 4 har minst fyra tillfällen per läsår där 

eleverna ägnar sig åt någon form av muntlig framställning. Om en lärare arbetar med någon 

form av muntlig framställning endast en gång per läsår ska det ställas mot att det i litteraturen 

betonas att det vid muntlig framställning och talträning är centralt med vana och progression 

(Strömquist, 1992, s. 39).  

5.1.2 Hur definierar lärare talängslan?  

Lärarna definierar talängslan genom att beskriva att det är när en elev inte känner sig trygg 

dagarna innan ett muntligt anförande, att eleven kanske mår dåligt psykiskt såväl som fysiskt. 

Det kan även innebära att en elev sjukanmäler sig den eller de dagar då eleven ska ha sitt 

muntliga framförande eller att de på annat sätt ignorerar det muntliga framförandet. Dessa sätt 
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att se på talängslan och hur det kan ta sig i uttryck beskrivs hos flera författare, bland annat 

Axelsson (2011, s. 18–19), Backlund (2006, s. 145) och Skiöld (1992, s. 70–71).  

Lärare 5 beskriver att elever med talängslan kan vara rädd för att tappa ansiktet och att eleven 

vid talsituationen befinner sig i en utsatt position där man oroas för att göra bort sig, Skiöld 

(1992) beskriver att man kan uppleva en rädsla för man ska säga eller göra något man sedan får 

skämmas för (Skiöld, 1992, s. 71). Lärare 4 beskriver att talängslan kan bero på tidigare 

erfarenheter, att man upplever att man inte har kunskap kring det man ska tala om eller att man 

upplever en rädsla inför de man ska tala inför. Att uppleva en form av rädsla inför de man ska 

tala inför och tidigare dåliga erfarenheter tar Axelsson (2011, s. 10) och Jimsdotter (2000, s. 

14) upp.  

Samtliga lärare menar på att en elevs tystnad kan vara ett tecken på talängslan vilket också 

beskrivs hos Ask (2012, s. 51). Lärarna berättar dock att det inte finns något givet likhetstecken 

för de elever som är tystlåtna och elever med talängslan, det behöver inte vara samma elever 

som har talängslan som är tystlåtna. Det beskrivs dock som att det inte är helt ovanligt att dessa 

sammanfaller och att de elever som oftast är väldigt tystlåtna under en längre period, med vissa 

undantag, är de som har talängslan.  

5.1.3 Vilka strategier använder lärare för att hantera elever med talängslan?  

De viktigaste strategierna som flera lärare är överens om är att skapa trygghet, betydelsen av 

en god lyssnare, hjälp med att avdramatisera situationen och att hela tiden ge positiv feedback. 

De strategier lärarna använder sig av är strategier de själva arbetat fram. Ingen av de 

deltagande lärarna säger sig i sin utbildning fått några strategier kring hur de kan bemöta elever 

med talängslan. Detta är något som möjligtvis kan hänga ihop med att det idag inte finns särskilt 

mycket forskning kring den muntliga framställningen i skolan och därmed kanske inte heller 

forskning kring talängslan (Palmér, 2008, s. 25).  

Alla lärarna är överens om det i arbetet med elever med talängslan handlar om att arbeta med 

tryggheten i klassrummet. Att arbeta med trygghet och ett samtalsklimat som karakteriseras av 

trygghet och glädje beskriver också (Strömquist, 1992, s. 39). Ett annat arbetssätt som tas upp 

av Lärare 4 är att avdramatisera situationen, det överensstämmer med hur en av lärarna i studien 

av Engelbertsson och Hjelm (2007) arbetar (Engelbertsson & Hjelm, 2007, s. 29).  

Ett annat intressant resultat som Lärare 1 och 5 tar upp är betydelsen av hur publiken agerar 

som lyssnare, att gå igenom med eleverna vad som kännetecknar en bra lyssnare och vikten av 

att visa respekt inför den som talar. Lärare 5 menar på att detta även gäller hen som lärare och 
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inte bara eleverna. Att publiken är goda lyssnare lyfts hos Backlund (2006, s. 97) och Kalifa 

(2018, s. 32–33). Att arbeta med positiv feedback och verkligen lyfta elever med talängslan är 

mycket viktigt menar lärare i denna studie och även hos Kalifa (2018, s. 30) samt hos Palmér 

(2010, s. 95).  

Ett intressant arbetssätt Lärare 5 använder sig av är att hen kan avbryta eleven med en fråga 

om hen märker att eleven är på väg att tappa tråden. Lärare 6 berättar att hen brukar låta eleven 

hålla en kort redovisning där eleven nästan läser innantill från ett papper inför två vänner. Detta 

kan enligt Lärare 6 ändå ses som en form av muntlig framställning, men vid nästa tillfälle 

behöver eleven utmanas ännu mer. Att veta när man exempelvis ska kunna avbryta en elev med 

en fråga gällande innehållet tror jag kan vara ett bra sätt för att få eleven att komma ur den 

jobbiga situationen, men det kräver säkerligen även en känsla hos läraren för när man kan gå in 

och avbryta. Här är det möjligt att läraren med lång tid inom yrket, 19 år, har hjälp av sin 

arbetslivserfarenhet. 

5.1.4 Gör lärare någon form av specialanpassningar för elever med talängslan, och hur 
ser dessa ut? 

Intervjuerna visar att lärarna för elever med talängslan gör någon form av specialanpassning 

för dessa elever. Att stegvis vänja sig vid situationen och att ta hänsyn till behovet av elevens 

individuella utveckling är exempel på anpassning. Skälen till att ge elever specialanpassning i 

denna studie är bland annat enligt Lärare 1 då hen tror talupplevelsen inte blir konstruktiv för 

eleven eller enligt Lärare 2 då hen upplever att eleven inte mår bra av det. Lärare 3 berättar att 

det är viktigt att bemöta elevens upplevelse av att det är obehagligt, vilket även framkommer 

hos Kalifa (2018). Där återger en lärare att det är viktigt att bemöta den talängsliga elevens 

känslor (Kalifa, 2018, s. 32) 

Den anpassning som förekommer mest frekvent är att eleven får hålla sitt muntliga 

framförande endast inför läraren. Flera av lärarna beskriver dock vikten av att utmana eleverna, 

att eleven vågar låta fler lyssna vid nästa tillfälle. Lärare 4 betonar att då man bjuder in fler, är 

det är viktigt att ta hänsyn till den enskilde individen och dennes egna progression eftersom 

eleven upplever situationen som obehagligt. I Axelsson (2011, s. 27) framhålls att i arbetet med 

talängsliga elever är det viktigt att inte ha för höga krav och att ta ett steg i taget  

Lärare 3 låter elever som tycker att muntlig redovisning är jobbigt istället få sköta 

PowerPointen och få träna på att stå där framme, men utan att tala. Lärare 2 beskriver att det 

kan räcka med att minska antalet deltagare för den som ska hålla ett tal för att hen ska vara 

bekväm, en annan berättar att eleven kan få sitta ner och hålla sitt tal och att det kan vara en 
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tillräcklig förändring. Palmér (2010) menar att ett angreppssätt är att låta elever med talängslan 

stegvis vänja sig vid andras blickar (Palmér, 2010, s. 95). 

5.2 Metodreflektion  
Att i denna studie intervjua ett antal lärare har fungerat väl. Förvisso är det för mig svårt att 

kontrollera om lärarna arbetar på det sätt de beskrivit. Då lärarna inte fick tillgång till frågorna 

innan intervjun har de inte kunnat ge tillrättalagda svar eller på annat sätt förbereda sig, svaren 

kan uppfattas vara spontana. Under intervjuerna var jag noga med att ge lärarna betänketid samt 

förklarade frågorna ytterligare om det behövdes. De fick heller inte på förhand någon förklaring 

till hur författare beskrivit begreppet talängslan eller vad andra beskrivit kan ingå i det muntliga 

arbetet. Detta då jag ville ha en förklaring kring lärarnas egna tankar kring detta.  

Lärarna har givit utförliga svar på mina frågor trots att de inte fått tillgång till dessa innan. 

Lärarnas svar under intervjuerna svarade på studiens frågeställningar. Förutsättningarna för 

lärarnas svar hade sett annorlunda ut om de fått tillgång till frågorna innan. Fördelen om lärarna 

fått tillgång till frågorna innan intervjun hade varit att de i vissa fall kunnat ge mer genomtänkta 

svar och därmed kunna delge all information de eventuellt inte fått med i denna studie, men när 

man tittar på svaren verkar inte detta varit ett problem. Nackdelen med att få frågorna innan 

hade varit att lärarna eventuellt utformat svar som varit anpassade till vedertagna uppfattningar 

från kollegor snarare än till deras egna uppfattning och arbetssätt. Genom att intervjuerna 

genomförts på lärarnas arbetsplatser, en arena som är deras, har jag försökt minska de risker 

som finns förknippad med att jag är bekant med lärarna. Av samma anledning har två intervjuer 

genomförts på neutral plats. Däremot finns givetvis en medvetenhet att den som blir intervjuad 

kan vilja anpassa sina svar då de eventuellt vill vara tillmötesgående. För studien kan det 

innebära att resultatet inte ger en helt överensstämmande bild med hur lärarna arbetar i 

vardagen. Antalet intervjuer är för få för att göra några generaliseringar över en större 

population, men det ger en inblick i hur lärare arbetar med muntlig framställning och elever 

med talängslan.  



 31 

6. Avslutning  
Flertalet av de deltagande lärarna har i arbetet med muntlig framställning någon form av 

inledande föreläsning i arbetet med momentet. De använder även olika talövningar med 

eleverna. Lärarna är också överens om att det i muntlig framställning går att räkna in olika 

moment, det behöver inte enbart vara individuella tal framför en större grupp. Begreppet 

talängslan uppfattar lärarna som något mer än att vara nervös, det är snarare en starkare känsla, 

en rädsla och som kan ta sig olika undvikande uttryck. Ingen av lärarna upplever att de i sin 

utbildning fått några strategier kring bemötande av talängsliga elever. De har arbetat fram egna 

strategier. Dessa strategier är bland annat att avbryta ett tal med en fråga, att låta elever stå 

längst bak i klassrummet samt att eleverna till en början får hålla tal inför läraren. Samtliga 

deltagande lärare är överens om att det i arbetet med talängsliga elever är viktigt att arbeta med 

trygghet och ett positivt samtalsklimat i klassrummet. Resultaten i denna studie stämmer i stort 

överens med vad tidigare studier och de handböcker som finns lyfter fram som viktigt.  

Denna studie är en liten undersökning med enbart sex deltagande lärare och det är svårt att 

dra några generella slutsatser kring hur arbete med muntlig framställning och elever med 

talängslan kan eller bör se ut för att underlätta för talängsliga elever. Forskningen inom området 

är knapp, vilket litteraturen visar men även genom att lärarna inte upplever sig fått någon 

utbildning för undervisningen med elever som har talängslan. För vidare studier vore det 

intressant fråga ett större antal lärare med en större geografisk spridning både var de arbetar/var 

de studerat men även hur länge de arbetat. Ett annat förslag är att ta med eleverna och deras 

uppfattningar som en del i en undersökning, då elevers upplevelser kring talängslan och vad 

som fungerar och inte fungerar inte täcks in i denna studie. 
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Material:  
Intervjuer:  

Lärare 1: 2019-03-03 

Lärare 2: 2019-03-21 

Lärare 3: 2019-03-22 

Lärare 4: 2019-03-22 

Lärare 5: 2019-03-25 

Lärare 6: 2019-03-30 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Frågor till intervju: 
Tema: lärarnas bakgrund 

- Var har du studerat? När tog du examen? 

- Hur länge har du jobbat? 

- Hur länge har du undervisat i ämnet svenska? 

- I vilka kurser undervisar du i svenska?  

Tema: undervisning kring muntlig framställning   

- Vad räknar du till muntlig framställning (är det att eleverna ska hålla tal eller är det 

även diskussioner/presentationer eleverna emellan?)? 

- Hur arbetar du med muntlig framställning? (vad upplever du fungerar bra/mindre 

bra?) 

- Klassrumsklimatet – hur viktigt är det och hur jobbar du med det?  

- Hur planerar du med muntlig framställning i din undervisning?  

- Varifrån hämtar du inspiration/varifrån hämtar du material när du planerar och arbetar 

med muntlig framställning (läroböcker, eget material?)? (Vart kommer materialet 

från?) Vad tycker du fungerar bra? Vad har fungerat mindre bra?  

- Hur pass förberedda är eleverna som kommer från högstadiet gällande muntlig 

framställning? 

- Hur ofta får eleverna chans att ha muntlig framställning i de olika kurserna/hur ofta 

arbetar ni med detta? 

- Hur stora grupper har eleverna sina muntliga framställningar i? Skiljer det sig mellan 

kurserna (1, 2, 3)?  

- Bedömer du även annan typ av muntlig framställning (ex boksamtal)? Hur mycket 

plats får det i så fall ta i slutliga betyget?  

- Tycker du att det finns problem/svårigheter med muntlig framställning? Vad i så fall? 

Vad upplever du fungerar bra?  

Tema: arbete med elever med talängslan? 

- Vad är talängslan för dig?  

- Är det enligt dig skillnad på elever som är ”bara” är tystlåtna och elever med 

talängslan?  

- Är det vanligt förekommande att elever har talängslan? Hur många elever per klass 

skulle du säga har talängslan? 
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- Fick du någon utbildning i hur du kan arbeta med elever med talängslan? Känner du 

att du saknar detta? Får du stöd av kollegor? Finns någon strategi från skolan överlag 

kring elever med talängslan?  

- Skiljer sig elevernas talängslan om de får samtala i grupp i jämförelse med om de ska 

hålla någon form av tal? 

- Hur arbetar du med elever som har talängslan/vilka strategier använder du? Hur brukar 

de fungera? 

- Brukar elever med talängslan få någon form av specialanpassningar? Hur kan dessa se 

ut? 

- Om en elev vägrar tala – hur löser du situationen?  

- Var anser du gränsen gå för att en elev ska få specialanpassningar gällande muntliga 

framställningar (ex tala enskilt inför dig, spela in mm.)?  

- Om elever får någon typ av specialanpassning – hur arbetar du för att få eleverna att 

våga tala inför grupp?  

- Hur vanligt är det att eleverna efter en tid vågar hålla muntlig framställning inför 

klasskompisar?   

- Kan yttre faktorer spela in (ex bedömningen av muntlig framställning, 

klassrumsklimatet – och hur jobbar du med det i så fall)? 

- Är det något extra du vill tillägga, något jag missat och bör ta med mig?  


