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Sammandrag        
Det är inom ramen för skolans svenskämne centralt att få en bredare uppfattning om vad elever 

har för upplevelse av talängslan i samband med muntlighet. Syftet med denna uppsats är att 

analysera elevers upplevelse av talängslan i samband med muntlig framställning inom 

gymnasieskolans svenskämne. Uppsatsens metod har varit att genomföra en enkätstudie, där 

enkätsvaren huvudsakligen analyserats kvantitativt. Totalt har 36 elever besvarat enkäten, och 

det övergripande resultatet visar att en stor del av eleverna upplever talängslan i klassrummet 

och att de inte vågar berätta detta för läraren. Tidigare forskning har betonat att det är lärarens 

uppgift att fånga upp talängsliga elever, och underlätta för dem samt vägleda eleverna genom 

att veta vad eleverna önskar få för stöd och hur detta ska genomföras och ingå i 

svenskundervisningen. Om eleverna anser sig själva behärska det svenska språket i tal och skrift 

i och utanför skolan eller ej har inte någon tydlig koppling till varför de upplever talängslan.  

Nyckelord: talängslan, muntlighet, genus, elevperspektiv, svenskämnet, gymnasieskolan. 
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1. Inledning  
Att vara språkligt aktiv och att få utveckla sin muntliga färdighet är en möjlighet som eleverna 

ska erbjudas i skolan för att uppnå en mer komplex språkfärdighet, och då särskilt inom skolans 

svenskämne. I klassrummet tränas eleverna i muntlighet i syfte att utveckla sin språkliga 

repertoar och för att de ska kunna kommunicera med andra. Dagens samhälle sätter krav och 

press på eleverna då det i högre grad krävs av eleverna att de ska kunna kommunicera både i 

och utanför hemmet och i skolan. Läraren ska utforma undervisningen på ett sätt som innefattar 

att eleven lär sig ta del av samhällets demokrati. Detta innebär att undervisningen ska förmedla 

de demokratiska grundläggande värdena samt kunskap till eleverna. Den medborgerliga 

kompetens som bör främjas hos eleverna är en del i det demokratiska uppdraget, och detta 

inbegriper alltså alla de förmågor som eleven behöver för att kunna leva och delta i Sveriges 

demokratiska samhälle.  

Inom forskning kring kommunikation i klassrummet har det under många år publicerats 

skrifter och avhandlingar som jämfört och analyserat den muntliga kommunikationen i 

klassrummet utifrån fler perspektiv (se vidare Anward 1983). I klassrummet sker den muntliga 

kommunikationen inte endast mellan lärare och elev utan även elev–elev samt tjej–kille och 

hur detta påverkar och uppfattas av eleverna skiljer sig från hur lärarens uppfattning om 

klassrummets muntliga kommunikation är. För att komma närmre elevernas uppfattning och 

attityd till muntlig framställning är det relevant att genomföra en attitydanalys ur elevers 

perspektiv. Det har tidigare utförts flertal attitydundersökningar om muntlighet i klassrummet 

ur lärarens perspektiv, men detta gör det bara än mer angeläget att lyfta elevernas uppfattning. 

Lärarens uppfattning är förstås inte en helhetsbild över klassrummet. 

På så sätt förväntas eleverna kunna kommunicera med andra om sina egna åsikter och 

sina egna känslor. Att utveckla den muntliga språkaspekten är en del i att träna eleverna inför 

framtiden, då de förväntas kunna kommunicera för att förstå och utveckla sin förståelse om 

sig själv samt sin omgivning.  

Den skriftliga språkkunskapen sätts ofta i fokus vad gäller undervisisningen i de flesta 

gymnasieämnena (Skolverket 2018). Men i och med att skolan har i uppdrag att utveckla 

elevernas muntliga språkkunskaper är det förstås också viktigt att talet tränas och utvecklas 

i så många ämnen som möjligt. I gymnasieskolans styrdokument finns momentet för muntlig 

framställning i alla av gymnasieskolans tre svenskkursers ämnesplan (Skolverket 2011). 

Styrdokumenten gör det tydligt att eleverna med hjälp av undervisningen förväntas skapa 

och utveckla förtroendet till sina egna språkkunskaper. I samband med undervisningen i 
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svenska ska läraren veta vad den enskilda eleven bör utveckla för att uppnå en muntlig 

språkutveckling.  

I varje klass finns en grupp elever som alla skiljer sig från varandra. Varje enskild elev har 

olika språkkunskaper och dessa ska läraren ta hänsyn till i undervisningen. Att det finns 

enskilda elever i en elevgrupp som känner talängslan inför ett muntligt anförande är varken nytt 

eller ovanligt. Lärarens uppgift i detta sammanhang är att stötta och se till att eleverna med 

talängslan får möjlighet att precis som resterande elever i elevgruppen utveckla sin muntliga 

kommunikation med omvärlden och sig själv. Givetvis ska detta även leda till att eleverna når 

målen i svenskämnet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att belysa elevers attityd till muntlig framställning i 

gymnasieskolans svenskklassrum. Inom ramen för detta syfte kommer även eventuella 

skillnader mellan kön och gymnasieprogram diskuteras, och på så sätt vill uppsatsen bidra till 

en mer nyanserad förståelse av elevernas upplevelse av muntlig framställning. För att uppfylla 

uppsatsens syfte kommer jag utgå från följande fyra frågeställningar: 

1. Hur ser elevernas upplevelse av talängslan ut vid muntlig framställning? 

2. Finns det skillnader mellan kön vad gäller upplevelser av muntlig framställning? 

3. Vad tycker eleverna att läraren ska göra för att underlätta den muntliga framställningen? 

4. Hur stöttar lärare elever med talängslan inför muntlig framställning? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter uppsatsens inledning följer ett avsnitt med bakgrund som presenterar tidigare forskning 

om elevers talängslan samt teorier som tillsammans skapar en utgångspunkt för arbetet. 

Exempel på centrala begrepp som används i avsnittet är språkutveckling och talängslan. I 

uppsatsens tredje avsnitt presenteras metod och material, och jag beskriver alltså den utvalda 

metoden för arbetet och hur materialet samlats in samt vilka etiska val som gjorts. Därefter 

redovisar jag de resultat som uppsatsens undersökning utmynnat i, och detta jämförs med 

tidigare forskning i uppsatsens diskussionsavsnitt. Arbetet sammanfattas med ett avslutande 

avsnitt där jag drar slutsatser från undersökningen och ger förslag för framtida forskning.  
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2. Bakgrund 
I avsnittet för bakgrund presenteras relevant forskningsöversikt för arbetet i avsnitt 2.1, och i 

avsnitt 2.2 presenteras en teoretisk bakgrund.  

2.1 Forskningsöversikt 
Palmér (2008) skriver att den forskning som bedrivits om elevers förberedda tal i klassrummet 

inte är bred och särskilt inte ur ett elevperspektiv. En anledning till detta kan vara att momentet 

ses som en form av det lärarledda samtalet i undervisningen men även att det inte är vanligt 

förekommande att ha muntliga redovisningar och att dessa inte sker konsekvent utan endast 

under ett fåtal moment. Om elevens muntliga framställning ses som en del i det lärarledda 

klassrummet innebär det att man ser läraren som någon med kontroll och som ledaren av 

kommunikationen i klassrummet, samtidigt som eleven under en given tid har roll som 

kommunikationsledare. Palmér (2008) undersöker i sin avhandling den muntliga 

språkutveckling som sker i svenskklassrummet för eleven. Detta gör hon genom att skapa 

enkäter som hon ger ut till deltagande lärare. De lärare som valts ut är svensklärare som 

undervisar i två olika yrkesförberedande program; fordon- och hantverksprogrammet samt 

omvårdnadsprogrammet.   

Det blir tydligt i Palmérs (2008) resultat att det för de olika programmen ges olika 

förutsättningar och krav för elevens muntliga språkutveckling. Detta då enkäterna visade att 

den kommunikation som syns och träder fram i klassrummen för det mesta är samtal i helklass 

men även samtal som utgörs av mindre grupper. Detta innebär att den gemensamma dialogen 

är mer aktuell än elevens individuella muntliga framträdande. Palmér (2008) skriver att elevens 

muntliga framträdande i undervisning visserligen är aktuellt i de klassrum som hon undersökt. 

Däremot får dessa inte samma utrymme i undervisningen som resterande moment. Enligt 

Palmér är det fördelaktigt för elevens muntliga språkutveckling att läraren agerar som ledare i 

klassrummet, samtidigt som läraren ska lyssna på vad eleven har att säga. Detta bör läraren 

kombinera med en fortsatt tydlighet och aktivt lyssnande.  

Axelsson (2011) skriver att talängslan och social ångest redan beskrevs under antiken av 

exempelvis Hippokrates. Med detta poängterar Axelsson (2011) att talängslan som fenomen 

inte är nytt utan funnits bland människor länge. Den nervositet som bildas inför och under en 

muntlig presentation är normal, och ofta minskar denna efter en kort tid. Sedan långt tillbaka 

har det sympatiska nervsystemet haft en verkan på kroppen som leder till att alla kroppens 
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krafter slås på i syfte att skydda från potentiell fara. För att kroppen ska få kraft för att fly från 

det potentiella hotet sker ett ökat flöde av adrenalin i samband med att hjärtat slår snabbare. 

Detta resulterar i att blodet strömmar från hjärnan till kroppens muskler. Axelsson (2011, s. 13) 

använder uttrycket ”fight or flight” som en annan benämning för talängslan. För en muntlig 

presentation krävs det inte riktigt mycket upprustning av kraft då kroppen efter en stund inser 

att faran inte är så allvarlig eller livshotande. För att kroppen ska återgå till normalt läge lugnas 

kroppen ner med hjälp av det parasympatiska nervsystemet. Fem till tio minuter är den 

beräknade tid från att kroppen börjar skydda sig till att den blir lugn igen och nervositeten avtar. 

Men de flesta muntliga presentationer håller vanligtvis inte på under så lång tid som 10 minuter, 

och kroppen hinner alltså inte lugna ner sig och återgå till det normala innan presentationen är 

klar (se vidare Axelsson 2011). 

Fortsättningsvis skriver Palmér (2008) att det förberedda talet som eleven håller i ses som 

en kompetens som bör övas och inte som en del i elevens språkutveckling. Det är tydligt att den 

muntliga språkkompetensen inte prövas i svenskundervisningen i samma utsträckning som 

elevens skrivkompetens. Ändå skriver Palmér (2008) att de muntliga proven i snitt har något 

högre betyg än de skriftliga provdelarna för de nationella proven.  

Både Palmér (2008), (2010) och Axelsson (2011) menar att elever med talängslan gynnas 

positivt av systematisk talträning inför kommande muntlig framställning. Med detta menas att 

elever som till en början känt sig nervösa inför muntlig framställning kan utveckla en säkerhet 

och bli mer medvetna talare genom god och anpassad undervisning. Palmér (2008) 

exemplifierar den goda utveckling som sker och skriver att den grundar sig i att elever och 

lärare visar sig ta muntliga framställningar på stort allvar, och i slutändan ger detta resultat. För 

att nå det positiva resultatet skriver Palmér (2008) att lärarna bör ge eleverna tid att planera sina 

tal väl och förbereda sig men att eleverna även bör får detaljerad formativ bedömning efter en 

muntlig framställning. Detta leder i sin tur till att eleverna får hjälpmedel inför framtida 

muntliga framställningar men även inför ett offentligt talperspektiv i och utanför skolan.  

Nilsson & Waldemarson (2016) skriver att elever som känner talängslan inte bör låta bli att 

medverka i diskussioner inom och utanför skolan, och inte heller avstå från att genomföra ett 

muntligt anförande i skolan. Läraren ska även så tidigt som möjligt hjälpa eleverna som känner 

talängslan innan ett muntligt anförande genom att exempelvis inte acceptera om de ber om att 

få avstå från att delta i diskussioner eller hålla i ett muntligt anförande. Att använda sig av 

målsättning samt stödjande samtal som en del i undervisningen är positivt för att stärka talarens 

självförtroende inför det muntliga anförandet. Som Nilsson & Waldemarsson (2016, s. 100) 

säger är det viktigt att eleverna förstår att ”ett misslyckande exempelvis inte ska uppfattas som 
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något negativt utan det är en del av lärandet”. Med detta menas att läraren har i uppgift att få 

eleverna att förstå vikten av att kunna begå misstag samt säga fel saker under ett muntligt 

anförande. Nilsson & Waldemarson (2016) menar att det centrala inom det coachande samtalet 

är att lyfta elevernas styrkor i stället för svagheter och brister. Samtalet ses som en metod med 

syfte att hjälpa eleverna att hjälpa sig själva, vilket kan ses som en typ av egenstyrt lärande. Att 

coacha en elev handlar om förändring, och detta innebär att det inte går att genomföra coaching 

om mottagaren, i detta fall eleverna, inte är villiga eller vågar nå en förändring. (2016, s. 101) 

Att arbeta med talängsliga elever kan vara en utmaning för läraren. Det krävs att elevernas 

signaler tas upp och att läraren är uppmärksam då eleverna inte alltid vågar berätta eller visa 

sin talängslan före det att det muntliga anförandet ska genomföras. Om läraren lyckas vara 

tillräckligt uppmärksam och vet vilka elever det är som är talängsliga går det att stötta samt 

hjälpa eleverna i god tid. Axelsson (2011, s. 18–19.) skriver att det är vanligt för talängsliga 

elever att vilja fly från problemet och sin talängslan genom att inte ta tag i situationen, vilket i 

sin tur leder till att eleverna skjuter upp det så långt som det går. Även om eleven har genomfört 

förberedelserna för det muntliga anförandet och övat noggrant kan det finnas risk att eleven gör 

en sjukanmälan och inte dyker upp alls i syfte att fly från situationen. Att fly från problemet är 

ingen långsiktig lösning och om läraren inte uppmärksammar detta leder det till att elevens 

talängslan kvarstår, och att eleven riskerar att inte bli godkänd i ämnet. 

2.2 Teori 
I detta avsnitt behandlar jag teoretiska aspekter av uppsatsens ämne. De teoretiska aspekter som 

ingår i 2.2 är styrdokumenten, språkperspektivet, genusperspektivet, muntlighet i svenskämnet 

samt elevers muntliga språkutveckling.  

2.2.1 Styrdokumenten 

I läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11, står det tydligt vilka mål och riktlinjer som 

gymnasieskolan bör följa. Eleverna ges stort utrymme i läroplanen, och bland annat står det att 

”[u]tbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Skolverket 

2011a). Att skolan ska förmedla demokratiska värderingar innebär att eleven ska ges möjlighet 

att tala och tycka till. Den muntliga kommunikationen i klassrummet bör alltså lyftas i syfte att 

främja demokratin. Att skolans arbete samt ansvar följer demokratiska arbetsformer är inte nytt 

och är en del i både skollagen samt läroplanen. Att utveckla det personliga lärandet samt den 
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egna identiteten är ännu en del i de demokratiska rättigheter eleverna tar del av. Med tanke på 

samtidens demokratiska samhälle är det relevant att eleverna lär sig att yttra sig om både 

essentiella problem och för att kunna interagera och leva med människor.  

Som en del i svenskämnets syfte för gymnasieskolan stärks talandet och elevernas muntliga 

språkutveckling genom att ” [u]ndervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa 

och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling.” (Skolverket 2011b). Detta har som 

konsekvens att även muntligheten bör få ett fokus i undervisningen, på samma sätt som 

skrivande och läsande är centrala inom svenskämnet. Undervisningen i svenska ska stimulera 

och gynna elevernas språkutveckling för att utveckla talet och elevernas individuella 

identitetsskapande. ”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig det språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv.” 

(Skolverket 2011b). Med detta ska undervisningen anpassas för eleverna i syfte att förbereda 

dem för framtiden.  

2.2.2 Språkperspektivet  

Lev Vygotskij (2001) menar att språket och språkutvecklingen som eleverna genomgår under 

sin uppväxt har sin grund i de första levnadsåren som barn, och påpekar att det språk som 

befinner sig i barnens omgivning spelar stor roll för språkutvecklingen. Det språk som barnen 

växer upp med och har runt omkring sig tar de till sig redan under sina första två år. Språket 

barnen anammar är inte ett påhittat språk med betydelselösa ljud som barnet skapat själv, utan 

i stället en tolkning av de ord som barnet hör runt omkring sig. Orden och ljuden skapar grund 

för den språkutveckling barnet kommer att genomgå under hela sitt liv. De två viktigaste 

redskapen för elevernas språkutveckling samt kunskapsutveckling är talandet och samtalet. 

Både talet och samtalet har en roll i den sociala interaktion som eleverna utövar i och utanför 

klassrummet. Att kunna tala inför folk och att samtala med människor är båda viktiga 

beståndsdelar i samhället. Ett perspektiv på lärande är det sociokulturella perspektivet som 

syftar på att utveckla kulturella förmågor, och att människan ständigt lär sig i sociala 

sammanhang (se vidare Säljö 2000).  

Med hjälp av att tala skapas det mentala processer som en del i utvecklandet samt 

förstärkandet för att kunna planera och resonera. Språket och dess uppbyggnad påverkar 

elevernas sätt att tänka och skapa olika begrepp. Med detta menar Vygotskij (2001) att språket 

är centralt i samband med att läroprocessen influeras av människans språkliga färdighet. För att 

det ska ske ett lärande är det viktigt att det finns interaktion mellan elever då de lär av varandra 
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på olika sätt. Läraren bör veta vad det sociokulturella perspektivet har för påverkan på elevernas 

muntliga språkutveckling samt hur eleverna lär sig och presterar. I samband med social 

interaktion i klassrummet mellan eleverna skapas lärande och kunskap kan konstrueras.  

För att språket ska genomgå en utveckling är den närmaste utvecklingzonen ett centralt 

begrepp enlig Vygotskij (2001). Kunskapsutveckling och lärande är en process som hela tiden 

förändras och utvecklas. Detta sker i samband med den närmaste utvecklingzonen som syftar 

på att elever som tagit till sig och förstår ny kunskap och nya begrepp är nära att utveckla 

kunskapen och fortsätta nå ny kunskap. När eleverna har nått den närmaste utvecklingszonen 

är ny kunskap närmre och lättare att ta till sig. För att eleverna ska nå den närmaste 

utvecklingszonen är scaffolding ett relevant begrepp, som närmast kan översättas till stöttning. 

Genom scaffolding erbjuds eleverna hjälp av läraren, och detta resulterar i att de når nya 

kunskaper och färdigheter och detta leder i sin tur till att den närmsta utvecklingzonen närmar 

sig eleverna. Scaffolding kan ses som handledning för eleverna, vilket gör det essentiellt att 

läraren vet om att det i ett klassrum inte endast finns en utvecklingszon utan att alla elever 

befinner sig i olika delar av lärandet. Ett exempel på hur läraren kan stötta eleverna för att de 

ska nå den närmsta utvecklingszonen vad gäller talandet i klassrummet är att ge noggrant 

utförda instruktioner för det muntliga anförandet, instruktioner som även ska vara anpassade 

till elevernas aktuella kunskapsnivå.  

2.2.3 Genusperspektivet  

Enligt Sandin (2017) är det vanligt förekommande att pojkar inte uppvisar någon rädsla inför 

att tala i klassrummet. Även Nilssons & Waldemarson (2016) menar på att pojkarna ger ett litet 

procentuellt utrymme till flickor i klassrummet vad gäller talutrymmet. De talängsliga eleverna 

i stort utgörs i majoritet av flickor. Detta innebär dock inte att det saknas pojkar som känner 

talängslan inför att prata i klassrummet. Den främsta skillnaden mellan pojkarna och flickorna 

i detta sammanhang är snarast att de väljer att inte visa sin talängslan inför resterande elever 

och läraren. Att det i samhället finns utpekande könsroller är ingen nyhet och en anledning till 

att pojkarna inte uppvisar sin talängslan inför klassen kan vara att pojkar har en tendens att 

medvetet dölja både sina känslor och rädslor. Kanske känner pojkar rädsla inför att gå emot den 

manliga könsnormen (se vidare Sandin 2017). 

Nilsson & Waldemarson (2016) skriver att de som pratar mest i klassrummet i allmänhet är 

fyra pojkar och en flicka och de mest tystlåtna är fyra flickor och en pojke. Pojkrollen i 

klassrummet tenderar att förknippas med både agerande och utåtagerande, till skillnad från 
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flickor som vanligtvis är lugna och tysta och tenderar att vara mer motiverade. De könsroller 

som finns i samhället ger utrymme för de skillnader som finns mellan pojkar och flickors 

talutrymme i klassrummet. Det förberedda talet och allmänna talutrymmet i klassrummet skiljer 

sig från varandra, men det blir intressant att urskilja om talutrymmet spelar roll i vilka som 

känner talängslan vid förberett tal eller inte. 

2.2.4 Muntlighet i svenskklassrummet  

Palmér (2010) beskriver det förberedda talet som en del i de flesta skolämnens kommunikation, 

och ur ett lärarperspektiv innebär detta att mer än endast den muntliga uppgiftens uppbyggnad 

samt hur eleven förväntas lösa denna. Ur ett lärarperspektiv bör undervisningen i momentet 

vara planerad utifrån det förberedda talet och hur lektionerna ska gynna elevens utveckling av 

detta förberedda tal. I klassrummet förekommer det diskussioner och samtal i helklass som är 

både vanliga och förberedda. Längden på replikerna eleverna säger är det som skiljer det 

vanliga helklassamtalet från ett helklassamtal med förberett tal. Replikerna under ett förberett 

tal är betydligt längre och mer bearbetade till skillnad från de repliker eleverna delar med sig 

av under ett vanligt klassamtal.  

Palmer (2010, s. 79–80) använder begreppen muntlig redovisning samt muntligt anförande 

som varianter av förberett tal i svenskklassrummet. Den muntliga redovisningen sker oftast 

efter ett genomfört arbete individuellt eller i grupp vilket i slutändan leder till att arbetet 

presenteras i klassrummet. Till skillnad från den muntliga redovisningen har det muntliga 

anförandet ett större fokus på att eleven ska utveckla sina språkkunskaper och bli en god talare. 

I svenskklassrummet tar eleverna del av förberedda tal i form av både muntlig redovisning och 

muntligt anförande. 

Under ett förberett tal kan eleven eller eleverna använda sig av fler kommunikationssätt än 

talat språk. Med kombination av både bild och tal kan redovisningen göras multimodal. Olika 

redovisningar kan enligt Palmér (2010, s. 80) även ha olika syften, och tillsammans med ett 

multimodalt kommunikationssätt kan redovisningens syfte gynnas. Om anförandet har i syfte 

att berätta, argumentera eller informera kan detta stärkas genom att använda ett 

kommunikationssätt som är underhållande, övertygande respektive informerande för åhörarna 

av anförandet. Det muntliga anförandet ses som ett tillfälle där eleverna får chansen att 

reflektera över samt konkretisera den kunskap de införskaffat sig inom arbetsområdet.  

Enligt Anward & Nordberg (2005) är turer inom talandet ett aktivt förlopp som gör det 

möjligt för improvisationer och oväntade vändningar. Turer genomgår olika faser; talandet går 
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först igenom en initial fas där talarbytet innefattas samtidigt som anknytningen till den tidigare 

turens avslutas. I svenskklassrummet kan detta jämföras med eleven vars tur det är att hålla i 

ett muntligt anförande. I detta fall innefattar den initiala fasen bytet från antingen läraren som 

tidigare turtagare eller föregående elev som varit turtagare och talat. När talaren genomför talet 

och talar om det aktuella temat, för att skapa relevans och sammanhang, övergår turen i en 

central fas. Detta kan liknas vid eleven som under sitt muntliga anförande förväntas ge koherens 

till talets tema. En tredje fas som turen genomgår är den framåtblickande turfasen som sätter 

fokus på nästkommande turtagare och dess tal. För eleverna innebär detta att fokus återgår till 

läraren som turtagare eller till påföljande elev vars tur det är att tala (Anward & Nordberg 2005, 

s. 6).  

Detta innebär att elever som behärskar att hålla tal, måste behärska att bidra med en väldigt 

lång central fas som även måste baseras på relevans. Alltså måste talet innehålla ett mycket mer 

komplext yttrande än en enstaka sats eller mening, som man klarar sig med i ett vanligt samtal.  

2.2.5 Elevens muntliga språkutveckling 

Palmér (2010) skriver att den intention en lärare bör ha inför en djupdykning i den muntliga 

kommunikation som sker i klassrummet borde grunda sig i att läraren är intresserad av 

elevernas språkutveckling. I samband med varje individuell elevs språkutveckling är det 

språkliga medium en människa först lär sig behärska det muntliga, vilket får till följd att muntlig 

språkutveckling underlättar och sätter en grund för den kommande inlärningen av ett skriftligt 

medium. Både läsandet och skrivandet utvecklas med hjälp av människans muntliga förmågor 

och talspråk. Detta innebär att den muntliga språkförmågan ständigt bör utvecklas då 

svenskämnet tillsammans med alla andra skolämnen enligt läroplanen är en stor del i det stöd 

och den utveckling som elevens muntliga språkutveckling bör få. Förutom i svenskämnet finns 

det tillfällen i exempelvis både matematik samt samhällskunskap där eleverna får möjligheten 

att utveckla sin språkrepertoar. Med genomtänkta tillvägagångsätt och tekniker kan läraren i 

skolans flesta ämnen främja elevernas språkutveckling. 

Med tanke på elevernas lärande och språkutveckling är språket och den muntliga 

kommunikationen en resurs som är en viktig del i undervisningen. För att lärare och elever ska 

kunna förmedla information och kunskap mellan varandra, arbeta med samt förklara begrepp 

och processer krävs det att språket och särskilt den muntliga kommunikationen fungerar i 

klassrummet. Eleverna ska även få en undervisning som gynnar det egna tänkandet och 
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tyckandet vilket i längden ska bidra till elevens förmåga att kritiskt granska kunskap om sin 

omvärld.  

Med hjälp av skolan ska eleven utveckla sin språkrepertoar genom att skaffa sig nya 

tillgångar utöver de språkkunskaper eleven redan besitter. Eleven har innan skolgången 

utvecklat ett informellt språkbruk som använts privat och detta språk rustas upp med nya 

tillgångar och utvecklingar. Anward (2003) skriver att andelen pronomen per substantiv är ett 

mått som används som visar kontextoberoende och ett stort ordförråd. Ännu ett mått som 

används för språkutveckling i svenskundervisning är andelen bisatser per sats som ger ett 

relativt resultat för talets komplexitet.  

Uppsatsen undersöker inte elevernas språkutveckling, men det finns definitivt mått som kan 

ta hänsyn till detta i mer omfattande studier om talängslan. I enkäten har jag också inkluderat 

en fråga om självuppskattad språkförmåga i allmänhet. På så sätt spelar frågan om ett samband 

mellan talängslan och språkförmåga ändå en viss roll i uppsatsen, även om vi måste vara 

medvetna om att uppskattad språkförmåga inte nödvändigtvis är samma sak som faktiskt 

språkförmåga eller ett visst stadium i språkutveckling.   

3. Metod och material 
Kommande avsnitt presenterar motivering till val av metod och material med en genomgång av 

datainsamlingsmetoden för arbetet samt urvalet och hur arbetet anpassats utifrån 

forskningsetiken. Avsnitt 3.1 presenterar och motiverar för enkäten och hur den är uppbyggd. 

I avsnitt 3.2 presenteras urvalet av både lärare samt elever i respektive gymnasieprogram. 

Avsnitt 3.3 redovisar för den forskningsetik som varit i åtanke för skrivandet av uppsatsen samt 

för hur resultatet ska redovisas.  

3.1 Enkät som datainsamlingsmetod  

Elevperspektivet är centralt i denna uppsats och för att uppnå detta är enkätundersökning en 

lämplig metod för datainsamling. Enkätfrågornas utformande görs enligt Trosts (2016, s. 71) 

begrepp för frågetypen vilket är ”attityd- och åsiktsfrågor”. Enkäten utformas utifrån att 

eleverna förväntas ta ställning och utvärdera i vilken utsträckning de instämmer med 

svarsalternativen. Trost (2016) skriver vidare att antalet frågor i ett frågeformulär är viktigt – 

för många frågor kan leda till att informanten förlorar sitt fokus och glömmer bort vad 

svarsalternativen innebär. Detta innebär att det finns risk för att svarsalternativen väljs 
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slumpmässigt och med detta inte ger sanningsenliga och relevanta svar. Med detta i åtanke 

konstrueras enkäten med fyra attitydfrågor varav tre har färdiga svarsalternativ där eleven 

ombeds markera rätt påstående. Den fjärde och sista frågan tar fast på vad eleven tycker att 

läraren kan hjälpa till med, och här blir eleven ombedd att ge ett fritt men kort svar. De fem 

svarsalternativ som eleven har att välja mellan är formulerade på följande sätt.   

1. Stämmer inte alls  

2. Stämmer inte så bra  

3. Stämmer varken bra eller dåligt 

4. Stämmer ganska väl 

5. Stämmer väldigt väl  

Svarsalternativen eleverna väljer mellan är alltså fördelade på en skala från 1–5 där den lägsta 

siffran innebär att informanten inte alls känner igen sig i påståendet. Den högsta siffran innebär 

att eleven känner igen sig väldigt väl i påståendet. Med denna konstruktion av svaren kan ett 

resultat ges som visar elevernas attityd till muntlig framställning. Enkäten finns i sin helhet 

längst bak i uppsatsens bilaga.  

3.2 Urval  

Enkäten skickades ut till två svenskklasser i en gymnasieskola som ligger i Stockholmsområdet. 

Det var sammanlagt 36 elever som deltog och besvarade enkäten och urvalet av skola gjordes 

utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost 2016). Enkäten besvarades av 22 informanter som 

kryssade i att de är killar, 8 tjejer samt 6 annat. Den ena klassen läser sitt andra år på det 

naturvetenskapliga programmet, varav 19 av elever går i den klassen. Den andra klassen hade 

totalt 17 deltagande elever som läser sitt första år på bygg- och anläggningsprogrammet. I det 

naturvetenskapliga programmet var eleverna fördelade över 7 tjejer, 7 killar och 5 deltagare 

som kryssade i alternativet annat. Informanterna i bygg- och anläggningsprogrammet var 

fördelade över 1 tjej, 15 killar och 1 som kryssat i annat. 

Även en av lärarna som håller i klasserna har besvarat en fråga om hur läraren hjälper elever 

med talängslan. Resultatet från lärarens fråga ställs i relation till en öppen fråga, där eleverna 

får svara fritt på om vad de önskar få för hjälp av lärarna.  
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3.3 Forskningsetik 

En forskare som använder sig av informanter behöver ta hänsyn till de människor som ingår i 

studien och möjliggör arbetet. Min uppsats utgår från Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. 

De begrepp som varit centrala är frivillighet, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet. 

I syfte att följa Vetenskapsrådets krav för frivillighet blev både lärare och elever i början 

informerade om att enkäten är frivillig att besvara. Detta förmedlades till lärarna i samband med 

förfrågan om deltagandet och eleverna tog del av informationen som var tydligt angiven i 

enkätens inledning. Med tanke på kravet om tystnadsplikt tar ingen obehörig del av någon 

information som kan påverka informanterna på något vis. Resultatet visas inte för någon 

obehörig och enkäterna sparas endast åtkomliga av forskaren. 

 För att bibehålla informanternas anonymitet i sammanställningen av resultatet och arbetet i 

stort ber inte enkäten om några namn och svaren kan inte på något sätt kopplas till någon av 

eleverna eller lärarna. Endast forskaren vet om vilka lärarna är och det delas inte med obehöriga 

eller skrivs i någon del av arbetet. Läraren vars svar används i resultatet anonymiseras och får 

ett könsneutralt namn för att studien inte på något sätt ska leda till att lärarens identitet avslöjas. 

Resultaten från enkätsvaren kan inte på något sätt knytas till informanterna. Enligt 

Vetenskapsrådets begrepp konfidentialitet används resultatet av enkätfrågorna endast för detta 

arbetes syfte och uppgifterna varken sprids eller delas med någon obehörig. Uppgifterna samt 

resultatet används endast i forskningssyfte och det genomförda arbetet publiceras synligt för 

allmänheten, vilket ger informanterna åtkomst till resultatet (se vidare Vetenskapsrådet 2017). 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat som baseras på informanternas enkätsvar. Avsnitt 

4.1 presenterar det övergripande resultatet för de tre första enkätfrågorna. Avsnitt 4.2 visar 

resultatet med variabeln kön utifrån enkätens tre första frågor. I avsnitt 4.3 presenteras 

enkätsvaren utifrån variabeln gymnasieprogram. Resultatets avslutande avsnitt 4.4 presenterar 

lärarens och elevernas tankar om stöd, och baseras på enkätsvaren från den öppna frågan.  

4.1 Övergripande resultat 
Tabellerna visar det övergripande resultatet för båda klasserna vilket är alla 36 elever. Efter 

tabellerna används figur 1 som en sammanfattande figur i syfte att förenkla förståelsen för 

resultatet i tabellerna. I tabell 1 presenteras det sammanlagda resultatet för enkätens första fråga. 
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Frågan som sammanställs visar alltså resultat för hur eleverna upplever talängslan och känner 

sig nervösa inför muntlig framställning. Tabellen utgår från de 5 olika svarsalternativ som 

eleverna ombads välja mellan och kolumnerna visar svaren 1–5, antal svar från klasserna och 

sammanlagt procent av samtliga svar.   

Tabell 1. Antal svar för de olika alternativen vid enkätfråga 1 – Jag känner talängslan och är nervös 
inför muntlig framställning. 

Svar Antal svar Procent av samtliga svar 
1: Stämmer inte alls 2 6 
2: Stämmer inte så bra 3 9 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 11 31 
4: Stämmer ganska väl 9 25 
5: Stämmer väldigt väl 11 31 
Totalt 36 100 

Av totala 36 elever besvarade 2 att de inte alls känner talängslan i samband med muntligt 

anförande. 3 elever svarade att det inte stämmer så bra och 11 elever har kryssat i att det varken 

stämmer bra eller dåligt. Detta innebär att majoriteten av eleverna som besvarat enkäten tydligt 

känner någon form av talängslan – 9 elever har kryssat i att det stämmer ganska väl och 

resterande 11 elever har kryssat i att det stämmer väldigt väl att de känner talängslan inför 

muntlig framställning. 

Enkätens andra fråga – Jag vågar säga till min lärare om jag känner talängslan och är nervös 

inför muntlig framställning – presenteras i nedanstående tabell. I tabell 2 visas det sammanlagda 

resultatet för enkätfrågan och detta presenteras med tre kolumner som visar de 5 olika 

svarsalternativen, antal svar och procent av samtliga svar. 

Tabell 2. Antal svar för de olika alternativen vid enkätfråga 2 – Jag vågar säga till min lärare om jag 
känner talängslan och är nervös inför muntlig framställning. 

Svar Antal svar Procent av samtliga svar 
1: Stämmer inte alls 4 11 
2: Stämmer inte så bra 8 22 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 6 17 
4: Stämmer ganska väl 7 19 
5: Stämmer väldigt väl 11 31 
Totalt 36 100 

I tabell 2 är det återigen majoriteten av eleverna som kryssat i svarsalternativ 4–5, vilket innebär 

att de vågar berätta för läraren om de känner talängslan. 6 elever har kryssat i svarsalternativ 3 

och menar att påståendet varken stämmer in bra eller dåligt på deras erfarenhet av muntlig 

framställning. Svarsalternativ 2 har valts av 8 elever och 1 har valts av 4 elever som menar att 

de inte alls vågar berätta för läraren när det känner talängslan.  
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Den tredje frågan som ställts i enkäten ber eleven uppskatta sin behärskning av det svenska 

språket i tal och skrift. Det övergripande resultatet för frågan presenteras nedan i tabell 3. 

Tabellen visar antal svar som eleven fick välja emellan, frågans totala antal svar och 

procentandel av samtliga svar. 

Tabell 3. Antal svar för de olika alternativen vid enkätfråga 3 – Jag behärskar det svenska språket väl 
i tal och skrift i både privata sammanhang och i skolan, och jag har förmåga att tillgodogöra mig 
innehållet i skolans svenskämne i allmänhet. 

Svar Antal svar Procent av samtliga svar 
1: Stämmer inte alls 1 3 
2: Stämmer inte så bra 1 3 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 5 14 
4: Stämmer ganska väl 16 44 
5: Stämmer väldigt väl 13 36 
Totalt 36 100 

Den tredje enkätfrågans resultat visar att eleverna som kryssat i alternativ 1–2 är i minoritet och 

de anser sig inte behärska det svenska språket i tal och skrift. 1 elev har valt att det inte stämmer 

alls och 1 har valt att påståendet inte stämmer så bra. Av 36 elever har 5 svarat att det stämmer 

varken bra eller dåligt och majoriteten har svarat att de behärskar språket. Totalt 29 av 36 elever 

kryssade i svarsalternativ 4–5 i skalan. 16 av eleverna menar att påståendet stämmer ganska väl 

och 13 elever tycker att det stämmer väldigt väl att de behärskar det svenska språket i tal och 

skrift. 

Svarsalternativen har i figur 1 nedan satts ihop från 5 möjliga svar till 3. För att förenkla 

förståelsen av resultatet har enkätens två första alternativ satts ihop till ett och presenteras i 

figuren som stämmer inte i blå färg. Det tredje svarsalternativet som är det neutrala mittensvaret 

står för stämmer varken eller och presenteras i orange färg. Det tredje och sista alternativet som 

speglas i figuren är det som presenteras i en grå färg och står för resultaten där eleverna kryssade 

i svarsalternativen 4 eller 5. Tillsammans representerar dessa alltså att ett påstående stämmer 

bra. 

 
 Figur 1. Sammanställning av tabell 1–3 med alternativ 1–2 (stämmer inte) och 4–5 (stämmer bra) 
sammanslagna. 

Stämmer inte
Stämmer varken eller
Stämmer bra

Stämmer inte
Stämmer varken eller
Stämmer bra

Stämmer inte
Stämmer varken eller
Stämmer bra

                       Fråga 1                                                 Fråga 2                                                Fråga 3 
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Figur 1 visar tydligt hur det gråa alternativet – stämmer bra – i alla enkätfrågor har valts av 

majoriteten av 36 elever. För den första frågan blir det tydligt att minoriteten valt att påståendet 

inte stämmer och det neutrala svaret som innebär att påståendet stämmer varken eller har valts 

av en ganska stor del av elevgruppen. Resultatet för enkätens andra fråga där eleverna ska 

uppskatta om de vågar berätta för läraren om de känner talängslan visas i andra cirkeln från 

vänster. Den visar mycket tydligt att majoriteten valt alternativet som menar att det stämmer 

bra. Av 36 elever har 18 valt att påståendet stämmer bra, vilket innebär att lika många elever 

har valt att påståendet varken stämmer bra eller dåligt eller att det inte stämmer. Den sista 

cirkeln i figuren visar att majoriteten instämmer med påståendet och kryssat i att det stämmer 

bra att de behärskar det svenska språket i tal och skrift. 29 av 36 elever har valt att det stämmer 

bra. Resterande 7 elever tycker alltså att det inte stämmer eller att det varken stämmer eller inte 

– den minsta andelen är elever som inte tycker att det stämmer.  

4.2 Variabeln kön 

I tabell 4 presenteras det sammanlagda resultatet för enkätens första fråga där eleverna 

uppskattade sin upplevelse av talängslan. Svaren är i tabellen fördelade över det kön som 

eleverna kryssat i och de olika svarsalternativen i enkäten presenteras i tabellen fördelade över 

1–5.  

Tabell 4. Antal svar för de olika alternativen fördelade över kön vid enkätfråga 1 – Jag känner talängslan 
och är nervös inför muntlig framställning. 
Svar Antal svar tjejer Antal svar killar Antal svar annat Totalt 
1: Stämmer inte alls 0 1 1 2 
2: Stämmer inte så bra 1 2 0 3 
3: Stämmer varken bra eller 
dåligt 

1 10 0 11 

4: Stämmer ganska väl 2 6 1 9 
5: Stämmer väldigt väl 4 3 4 11 
Totalt 8 22 6 36 

För de elever som anser att påståendet inte stämmer alls är det totalt 2 elever fördelade över 1 

kille samt 1 annat. De elever som anser att påståendet inte stämmer så bra är totalt 3 elever 

varav 1 är tjej och 2 killar. Det neutrala svaret har valts av totalt 11 elever som fördelas över 10 

killar samt 1 tjej. Eleverna som valt det fjärde svarsalternativet är totalt 9 elever och baseras på 

2 tjejer, 6 killar samt 1 annat. De sista 11 eleverna som valt alternativ 5 och menar att påståendet 

stämmer väldigt väl är 4 tjejer, 3 killar samt 4 annat. Tabellen visar även att många av de tjejer 
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som fyllt i enkäten uppvisar tydlig talängslan. De tjejer som menar att de känner talängslan är 

totalt en större andel än andelen killar som upplever talängslan.  

Av de 36 elever som svarat på enkäten är det totalt 6 som kryssat i alternativet annat. Vad 

detta beror på kan ha olika anledningar. Det kan vara att eleverna av någon anledning vill hålla 

sig neutrala och inte uppge sitt kön eller att de inte upplever sig tillhöra könen kvinna–man.  

Tabell 5 visar svaren för enkätens andra fråga fördelat över elevernas kön. Den andra frågan 

handlar alltså om att eleverna ska uppskatta om de vågar berätta för läraren vid upplevelse av 

talängslan.  

Tabell 5. Antal svar för de olika alternativen fördelade över kön vid enkätfråga 2 – Jag vågar säga till 
min lärare om jag känner talängslan och är nervös inför muntlig framställning. 
Svar Antal svar tjejer Antal svar killar Antal svar annat Totalt 
1: Stämmer inte alls 1 1 2 4 
2: Stämmer inte så bra 2 6 0 8 
3: Stämmer varken bra eller 
dåligt 

1 4 1 6 

4: Stämmer ganska väl 3 3 1 7 
5: Stämmer väldigt väl 1 8 2 11 
Totalt 8 22 6 36 

Till skillnad från elevsvaren i föregående tabell är det fler som svarat att de inte vågar berätta 

för läraren om de känner talängslan. De som svarat att påståendet inte stämmer alls är 1 tjej, 1 

kille samt 2 annat och de som svarat att påståendet inte stämmer så bra för deras upplevelse är 

2 tjejer och 6 killar. För det tredje och neutrala svaret har totalt 6 elever valt stämmer varken 

bra eller dåligt, varav 1 är tjej, 4 är killar och 1 annat. De elever som kryssat i att det stämmer 

ganska väl att de vågar berätta för läraren om de känner talängslan är 3 tjejer, 3 killar och 1 

annat. Av de elever som svarade att det stämmer väldigt väl var det 1 tjej och 8 killar, medan 4 

hade valt alternativet annat.  

Den tredje enkätfrågans resultat om huruvida eleverna upplever att de behärskar det svenska 

språket i tal och skrift har sammanställts utifrån hur eleverna svarat och deras kön. Detta 

presenteras i sammanställningen som finns i tabell 6 och sammanställningen visar alltså i vilken 

utsträckning självuppskattad språkförmåga verkar korrelera med kön.  
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Tabell 6. Antal svar för de olika alternativen fördelade över kön vid enkätfråga 3 – Jag behärskar det 
svenska språket väl i tal och skrift i både privata sammanhang och i skolan, och jag har förmåga att 
tillgodogöra mig innehållet i skolans svenskämne i allmänhet. 
Svar Antal svar tjejer Antal svar killar Antal svar annat Totalt 
1: Stämmer inte alls 0 1 0 1 
2: Stämmer inte så bra 0 0 1 1 
3: Stämmer varken bra eller 
dåligt 

1 4 0 5 

4: Stämmer ganska väl 3 11 2 16 
5: Stämmer väldigt väl 4 6 3 13 
Totalt 8 22 6 36 

Av tabellen framgår att endast 1 elev anser att påståendet inte stämmer alls och det är 1 kille. 

Vidare är det endast 1 elev som kryssat i det andra svarsalternativet och den eleven har valt 

alternativet annat. Av totala 36 elever är det 5 som valt det neutrala mittenalternativet varav 1 

är tjej och 4 är killar. De resterande 29 elevernas svar är alltså fördelade över svarsalternativ 4 

och 5. 16 av eleverna har valt alternativ 4 och dessa är fördelade mellan 3 tjejer, 11 killar och 

2 annat. Till alternativ 5 är det totalt 13 elever som anser att påståendet stämmer väldigt väl in 

på huruvida eleverna behärskar det svenska språket i tal och skrift. Eleverna är fördelade mellan 

4 tjejer, 6 killar och 3 annat.  

Figur 2 visar från vänster hur informanterna svarat på de olika enkätfrågorna fördelat över 

kön. Observera att figurens olika diagram visar två olika maxvärden då de två första till vänster 

visar ett maxvärde på 12 elever och det tredje diagrammet visar ett maxvärde på 18 elever. 

Svaren är fördelade över tre olika svarsalternativ och dessa är precis som för figur 1 baserade 

på de fem olika svarsalternativen i enkäten. I figur 2 används det samma färger som i figur 1 

och detta innebär att den blå färgen presenterar tjejerna, den orangea färgen visar antalet killar 

och den gråa färgen presenterar svaret för alla som valt alternativet annat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Sammanställning av tabell 4–6 med alternativ 1–2 (stämmer inte) och 4–5 (stämmer bra) 
sammanslagna. 
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Det första diagrammet från vänstra sidan visar elevsvaren för enkätens första fråga. 

Sammanställningen visar att killarna har majoritet vad gäller alla svarsalternativ. När det 

kommer till stämmer inte har endast 1 tjej och 1 annat kryssat i till skillnad från killarna som är 

3. Vad gäller mittenalternativet, stämmer varken eller, har ingen annat svarat och endast 1 tjej, 

vilket leder till att det nästan bara är de 10 killar som finns representerade i detta svarsalternativ. 

För det sista alternativet har återigen tjejerna och annat siffror som är nära varandra med 

tjejernas 6 svar och annat med 5 svar. Här har 9 killar svarat att det stämmer bra. Resultatet som 

presenteras i figuren visar tydligt att majoriteten av tjejerna svarat att påståendet stämmer bra. 

Detta blir intressant om vi också tar hänsyn till att fördelningen mellan killarnas svar är mer 

jämnt fördelade mellan svarsalternativ 3 och 4–5. Det andra diagrammet från vänster visar att 

det inte syns en särskilt tydlig könsskillnad mellan tjejerna, killarna och de som kryssat i 

alternativet annat. Detta då alla svarsalternativ har blivit valda av samtliga könsalternativ. 

Samtidigt har alternativen valts väldigt blandat och resultatet ger alltså ingen tydlig bild över 

att till exempel tjejer vågar berätta för läraren vid talängslan, eller att killarna inte vågat öppna 

upp sig och berätta för läraren.    

För den sista enkätfrågan, som handlar om elevernas uppfattning av hur väl de behärskar det 

svenska språket i tal och skrift har inga tjejer valt att påståendet inte stämmer, men däremot 1 

kille och 1 annat. Vad gäller svaret stämmer varken eller, har ingen annat svarat men 1 tjej och 

4 killar har valt det neutrala svaret i samband med påståendet. Slutligen har majoriteten av 

eleverna kryssat i att det stämmer att de behärskar språket då totala 29 elever valt det 

alternativet. Totalt visar resultatet att 7 tjejer, 17 killar och 5 annat anser att de behärskar språket 

i både tal och skrift i och utanför skolan. Resultatet från alla svarsalternativ i samband med kön 

visar egentligen ingen tydlig könsskillnad, och detta är intressant. För de elever som besvarat 

enkäten verkar det alltså inte vara så att killar uppskattar sin språkförmåga bättre än tjejer gör, 

eller vice versa, trots att en större andel tjejer tydligt upplever talängslan inför muntlig 

framställning.  

4.3 Variabeln gymnasieprogram 
Nedanstående tabeller presenterar resultatet av enkätsvaren fördelat över gymnasieprogrammen 

bygg- och anläggningsprogrammet samt naturvetenskapliga programmet. För att jämföra 

elevernas upplevelse av talängslan presenteras i tabell 7 vad eleverna svarat på den första 

enkätfrågan, men uppdelat i de två klasserna. 
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Tabell 7. Antal svar för de olika alternativen uppdelat efter gymnasieprogram vid enkätfråga 1 – Jag 
känner talängslan och är nervös inför muntlig framställning. 

Svar Antal bygg Antal natur  Procent bygg Procent natur 
1: Stämmer inte alls 1 1 6 5 
2: Stämmer inte så bra 0 3 0 16 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 10 1 59 5 
4: Stämmer ganska väl 3 6 18 32 
5: Stämmer väldigt väl 3 8 18  42 
Totalt 17 19 100 100 

Svarsalternativ 1 har valts av 1 elev i byggprogrammet och 1 i naturprogrammet. Ingen från 

bygg har faktiskt valt alternativ 2, men däremot 3 från natur. För det neutrala svaret har 10 

elever från bygg valt alternativet och 1 elev från natur. När det kommer till svarsalternativet 

stämmer ganska väl har 3 elever från bygg samt 6 elever från natur valt svarsalternativet. 

Slutligen har 3 elever från bygg och 8 från natur kryssat i att påståendet stämmer väldigt väl in 

på deras erfarenhet av talängslan inför muntlig framställning. Resultatet i tabell 7 visar alltså 

att natureleverna verkar vara tydligt nervösa inför muntlig framställning då kopplingen mellan 

naturklassen och upplevelsen av talängslan mestadels stämmer väl.  

I tabell 8 presenterar jag vidare resultatet av elevsvaren för enkätens andra fråga om huruvida 

eleverna vågar berätta för läraren om de känner talängslan. Tabellen delar återigen upp svaren 

mellan de två klasserna. 

Tabell 8. Antal svar för de olika alternativen uppdelat efter gymnasieprogram vid enkätfråga 2 – Jag 
vågar säga till min lärare om jag känner talängslan och är nervös inför muntlig framställning. 

Svar Antal bygg Antal natur  Procent bygg Procent natur 
1: Stämmer inte alls 0 4 0 21 
2: Stämmer inte så bra 3 5 18 26 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 2 4 12 21 
4: Stämmer ganska väl 5 2 29 11 
5: Stämmer väldigt väl 7 4 41 21 
Totalt 17 19 100 100 

Tabell 8 visar att ingen elev från bygg anser att påståendet inte alls stämmer vad gäller att våga 

berätta för läraren vid eventuell talängslan. Däremot har 4 elever från natur kryssat i att de inte 

alls vågar berätta för sin lärare om de känner talängslan inför muntlig framställning. För 

svarsalternativ 2 har 3 elever från bygg samt 5 elever från natur kryssat i alternativet och menar 

att påståendet inte stämmer så bra. Vidare visar tabellen att 2 elever från bygg och 4 från natur 

ställer sig neutrala till påståendet om huruvida de vågar berätta för läraren om sin talängslan. 

Totalt är det 5 elever från bygg och 2 elever från natur som valt svarsalternativ 4 och anser att 

påståendet stämmer ganska väl. Slutligen har 7 elever från bygg och 4 från natur valt att 

påståendet stämmer mycket väl för dem. 
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I tabell 9 ser vi hur de två klasserna svarat på enkätens tredje fråga om hur eleverna tycker 

att de behärskar det svenska språket i tal och skrift.  

Tabell 9. Antal svar för de olika alternativen uppdelat efter gymnasieprogram vid enkätfråga 3 – Jag 
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift i både privata sammanhang och i skolan, och jag har 
förmåga att tillgodogöra mig innehållet i skolans svenskämne i allmänhet. 

Svar Antal bygg Antal natur  Procent bygg Procent natur 
1: Stämmer inte alls 0 1 0 5 
2: Stämmer inte så bra 1 0 6  0 
3: Stämmer varken bra eller dåligt 5 0 29 0 
4: Stämmer ganska väl 6 10 35 53 
5: Stämmer väldigt väl 5 8 29 42 
Totalt 17 19 100 100 

Från båda klasserna är det endast 1 elev från natur som svarat att påståendet inte stämmer alls. 

Till skillnad från första alternativet har 1 elev från bygg och ingen från natur valt alternativ 2 i 

samband med påståendet. För svarsalternativ 3 har 5 elever från bygg svarat att det stämmer 

varken bra eller dåligt och ingen från natur har valt det alternativet. För svarsalternativ 4 har 6 

elever från bygg samt 10 från natur svarat att påståendet stämmer ganska väl in på elevernas 

behärskning av det svenska språket. För svarsalternativ 5 har 5 elever från bygg och 8 elever 

från natur svarat att påståendet stämmer väldigt väl och att de behärskar det svenska språket i 

tal och skrift i och utanför skolan.  

Figur 3 visar hur informanterna svarat på de olika enkätfrågorna fördelat över programmen 

bygg- och anläggningsprogrammet samt det naturvetenskapliga programmet. Figurens olika 

diagram presenterar enkätens samtliga frågor och tillhörande elevsvar. Observera att 

maxvärdena återigen varierar mellan diagrammen. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanställning av tabell 7–9 med alternativ 1–2 (stämmer inte) och 4–5 (stämmer bra) 
sammanslagna. 
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Resultatet visar att det tydligt är många fler i naturklassen som känner talängslan då majoriteten 

av eleverna kryssat i alternativen 4–5. Till skillnad från naturklassen har majoriteten av eleverna 

från byggprogrammet valt alternativ 3 och menar på att påståendet stämmer varken eller. Vad 

beträffar enkätens andra fråga har majoriteten av byggeleverna valt alternativen 4–5, och de 

vågar alltså berätta för läraren om eventuell talängslan. Från de elever som läser natur är det 

tydligt att många inte vågar tala om för läraren om de känner talängslan då nästan hälften av 

klassen valde alternativ 1–2. För enkätens tredje fråga blir det tydligt hur eleverna i båda 

klasserna anser sig behärska det svenska språket i tal och skrift både i och utanför skolan. Vi 

ser här att de allra flesta anser sig behärska det svenska språket väl, med reservation för att en 

ej obetydlig andel från bygg tycker att påståendet varken stämmer bra eller dåligt. Av detta kan 

vi sluta oss till att det knappast kan finnas någon jättetydlig koppling mellan uppskattad 

språkbehärskning och talängslan: många fler elever har angett att de upplever talängslan, än 

angett att de inte tycker sig behärska svenska väl i olika sammanhang.   

4.4 Lärarens och elevernas tankar om stöd 

I nedanstående tabeller presenteras resultatet för den fjärde enkätfrågan. Den öppna frågan bad 

eleverna ange önskemål om hur de tycker att läraren ska hjälpa och underlätta för elever som 

upplever talängslan. Elevsvaren i båda tabellerna återges exakt och omskrivs inte, men däremot 

skrivs en siffra vänster om svaret som visar antal varianter av innehållsligt samma svar. I tabell 

10 presenteras elevsvaren från klassen som läser bygg- och anläggningsprogrammet. Eleverna 

ombands att svara fritt men kortfattat och av klassens 17 deltagande elever valde 10 att svara 

på frågan.  

Tabell 10. Elevernas svar på enkätens fjärde fråga från bygg- och anläggningsprogrammet: Hur tycker 
du att din lärare ska hjälpa er innan en muntlig framställning för att ni inte ska känna talängslan?  

Antal varianter Svar 
5 Redovisa inför små grupper. 
2 Inte tvinga en elev som inte vill att redovisa. 
1 Välja vem man vill redovisa för. 
1 Läraren går igenom elevens manus innan och ger tips på förbättring.  
1 Lugna ner eleverna innan. 
1 Endast redovisa för läraren. 
1 Vara tydlig med vad som ska redovisas.  
1 Läraren ska informera klassen om att man inte ska skratta om någon redovisar. 
1 Ge eleverna tid att träna på sitt tal. 
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Ett flertal av eleverna som svarat vill att läraren erbjuder elevgruppen att redovisa inför små 

grupper i stället för helklass. Totalt är det 5 olika varianter av svaret som presenterats i 

resultatet. Detta visar att elevernas upplevelse av talängslan minskar i samband med minskat 

antal åhörare. Det kan bero på fler faktorer men kanske känner eleverna mindre press med färre 

antal personer som lyssnar. Att det blir en trygghet med färre personer kan även kopplas till att 

eleverna intalat sig själva att de inte upplever talängslan med ett mindre antal åhörare. Att då 

slutligen genomföra det muntliga anförandet inför en mindre publik kan alltså ha med att 

eleverna känner en bekvämlighet och kan associera sammanhanget till att de inte upplever 

talängslan inför en mindre publik.  

Fortsättningsvis önskar 2 elever att läraren inte ska tvinga eleverna att redovisa om de inte 

vill. Att detta skulle vara en god idé är förstås ytterst tveksamt, då läraren måste följa 

kunskapskraven och styrdokumenten för svenskundervisningen. Eftersom det tydligt står som 

krav att eleverna ska genomföra muntliga framställningar är det inte möjligt att helt låta 

eleverna stå över det muntliga momentet. I stället är det möjligt att läraren försöker underlätta 

för eleverna genom att tillåta om de önskar att presentera inför en mindre grupp elever eller 

endast för läraren, vilket även det har tillkommit som 1 variant av ett svar i resultatet. Vidare 

presenterar tabell 11 vad eleverna svarade på enkätens öppna fråga och totalt var det 13 elever 

från naturklassen som svarade på frågan om vad de önskar att läraren erbjuder för hjälp när de 

upplever talängslan inför muntlig framställning.  

Tabell 11. Elevernas svar på enkätens fjärde fråga från det naturvetenskapliga programmet. Hur tycker 
du att din lärare ska hjälpa er innan en muntlig framställning för att ni inte ska känna talängslan? 

Antal varianter Svar  
11 Dela in klassen i mindre grupper.  
3 Genomföra förberedande övningar innan redovisningen ska hållas. 
2 Se till att gruppen som redovisar för varandra är bekväma med varandra. 
2 Ge eleverna gott om tid att öva. 
1 Se till att ämnet som presenteras är ”nära” till eleven.  
1 Öka antalet redovisningar och liknande övningar. 
1 Läraren ska inte ställa för specifika och utpekande frågor efteråt.  
1 Endast redovisa för läraren om möjligt. 
1 Inte ge för krångliga ämnen att redovisa om. 
1 Se till att klassen är tyst och lyssnar. 
1 Ge tydliga uppgifter 

Tabellens resultat visar att en stor del av eleverna skrev varianter av svaret att läraren ska dela 

in klassen i mindre grupper och totalt var det 11 olika varianter av svaret. Även här önskar 

eleverna alltså att erbjudas genomföra muntliga anförandet inför färre antal åhörare. Precis som 

för eleverna i föregående klass är detta svar önskat av en stor del av eleverna. Totalt 16 olika 
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varianter av svaret har presenterats i både tabell 10 och tabell 11, vilket visar att detta är något 

som önskas av många elever. Att eleverna vill redovisa inför mindre grupper kan även ha med 

att risken för att bli förlöjligad minskar med minskat antal lyssnare. De känner då en säkerhet 

med att de kan genomföra det muntliga anförandet utan att talångesten tar över i samband med 

nervositeten för att presentera inför andra. 

Vidare har svaret att eleverna vill genomföra fler talövningar inför ett muntligt anförande 

önskats med 3 olika varianter. Ett annat svar som passar in med elevernas önskade talträning är 

att det i tabellen givits 2 varianter till att de önskar få mer tid till att öva inför ett muntligt 

anförande. Den önskade talträningen och tiden till att öva inför muntlig framställningen bör inte 

vara ett problem för läraren att erbjuda i samband med de olika retorikmomenten som innefattas 

i svenskundervisningen. Talträning är en metod som kan minska elevers upplevelse av 

talängslan, vilket som en del i undervisningen kan erbjudas som stöd.  

Fortsättningsvis önskar eleverna att genomföra muntliga anföranden inför elever de är 

bekväma med, och det svaret har fått 2 varianter. Detta kan kopplas till att eleverna önskar att 

genomföra muntliga anföranden inför mindre grupper. Att både få genomföra ett muntligt 

anförande inför mindre grupp och inför åhörare som eleverna är bekväma med är uppenbarligen 

en faktor som lugnar ner elevernas nervositet och upplevelse av talängslan.  

Slutligen ska jag också säga något om den ena klassens lärares tankar om talängslan. Som 

jag först nämnde i avsnitt 3.2 svarade en lärare, som för arbetets syfte valts att kallas för Robin, 

på vad hen gör för att hjälpa de elever som känner talängslan. Robin börjar med att förklara 

kursinnehållet för svenskämnet samt att målet är att elever ska klara av att tala inför grupp. 

Arbetet med retorik sker i olika steg i Robins klassrum och det första steget innebär att eleverna 

gör taluppgifter i par som sedan utvecklas och i stället blir taluppgifter i grupp på 4–5 elever. 

Nästa steg som följer i Robins planering för retorikdelen är att eleverna gör taluppgifter i 

halvklass. Robin svarar att gränsen för antal elever per elevgrupp under taluppgifter dras vid 

halvklass då läraren är medveten om att taluppgifter i helklass är jobbigt för många elever. 

Robin skriver att elever som visar talängslan uppmuntras av läraren, genom att hen ber 

eleverna om att försöka delta i en mindre grupp på ungefär 4–6 elever. Läraren skriver att det 

finns tillfällen där elever har vägrat redovisa för mindre grupp och i dessa fall har Robin valt 

att erbjuda eleverna att få tala inför läraren samt 2 av elevens närmsta kompisar. Dessa 

kompisar, skriver Robin, behöver inte vara klasskamrater, utan om de studerar på ett annat 

program och har möjlighet att ställa upp som publik är de välkomna att delta. Robin menar att 

elever som har sina egna kompisar som publik vanligtvis blir lugnare. Om det inte fungerar 
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med elevernas egna vänner ger läraren upp och erbjuder de talängsliga eleverna att enbart tala 

inför läraren.  

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag olika aspekter av uppsatsen och dess resultat. I avsnitt 5.1 

presenteras en diskussion av resultatet som utgår från arbetets frågeställningar och även jämför 

resultatet med tidigare forskning. I avsnitt 5.2 dryftar jag slutligen några möjliga problem med 

uppsatsens metod.  

5.1 Diskussion av resultat 

För att uppnå arbetets syfte att skapa en förståelse för elevers upplevelse av talängslan i 

samband med muntligt anförande behövs först och främst frågeställning 1 besvaras. Denna 

frågeställning upprepas nedan.  

1. Hur ser elevernas upplevelse av talängslan ut vid muntlig framställning? 

Resultatet ger ett relativt tydligt svar på följande sätt: majoriteten av eleverna svarade att de 

känner talängslan inför ett muntligt anförande. Av totala 36 elever var det 20 elever som 

kryssade i svarsalternativ 4 samt 5, och påståendet stämmer alltså väl in på dem. Att det är 20 

av 36 elever som svarat att de känner talängslan motsvarar en andel på 56 procent av hela 

elevgruppen som besvarat enkäten. Att eleverna blir talängsliga inför ett muntligt anförande är 

enligt Axelsson (2011) vanligt då talängslan är en reaktion från kroppen som förbereder sig för 

strid. Ett möjligt problem som eleverna upplever är att det tidsförlopp från när kroppen påbörjar 

skydda sig från strid till att återgå till kroppens normala läge håller på mellan fem till tio 

minuter. Under den tid som nervositeten slutligen avtar har vanligtvis det muntliga anförandet 

genomförts och därför kan inte eleverna märka av någon utveckling av sin talängslan, särskilt 

vid avsaknad av talträning.  

För att uppnå en förändring vad gäller talängslan inför muntligt anförande i 

svenskklassrummet är en åtgärd att läraren erbjuder talträning. Både Palmér (2008) samt 

Axelsson (2011) menar att läraren ska förse eleverna med övningar för att träna bort elevernas 

talängslan. För att muntliga övningar ska bli aktuella krävs det att läraren vet om vilka elever 

det är som är talängsliga och hur många det är. Om ingen elev uppvisar talängslan eller berättar 

för läraren om de känner talängslan kan läraren inte underlätta utvecklingen. Totalt var det 18 
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av 36 elever som kryssade i att de vågar prata med läraren om de är talängsliga. Detta innebär 

att resterande 50 procent av deltagande elever möjligen inte vill eller vågar tala med läraren om 

sin talängslan.  

Genom att analysera elevsvaren från enkätens tredje fråga framgår det av resultatet att 29 av 

36 elever uppger sig behärska det svenska språket i tal och skrift väl i och utanför skolan. I 

jämförelse med de 20 elever som uppgav sig uppleva talängslan innebär detta att även om 

eleverna menar på att de behärskar språket väl kan talängslan upplevas. Fortsättningsvis 

presenteras en diskussion som ska svara på uppsatsen andra frågeställning. Frågeställningen 

upprepas nedan. 

2. Finns det skillnader mellan kön vad gäller upplevelser av muntlig framställning? 

När eleverna har besvarat enkäterna har de kryssat i om de anser sig vara tjej, kille eller annat. 

I resultatet är det sammanlagt 36 elever som besvarat enkäten varav 8 är tjejer, 22 är killar samt 

6 elever angett sig som annat. Enligt Sandin (2017) och Nilssons & Waldemarson (2016) är det 

vanligt förekommande att killar inte uppvisar rädsla eller talängslan öppet i klassrummet, i syfte 

att bibehålla den sociala könsnorm som säger att män inte ska visa känslor. Av totala 22 killar 

har endast 3 svarat att påståendet om talängslan inför muntlig framställning inte stämmer. 10 

elever är neutrala till frågan och 9 elever menar att de blir talängsliga och att påståendet 

stämmer. Att killar är benägna att inte uppvisa känslor och tala öppet om till exempel talängslan 

stärks och förtydligas i arbetets resultat. Av de 9 killar som menar att de upplever talängslan 

var det 7 som kryssade i att de inte vågar tala med läraren om sin talängslan. Denna stora andel 

visar tydligt att även om killarna upplever talängslan finns det en spärr som får eleverna att inte 

ta steget att tala med läraren, vilket stärker mansnormen som menar att killar inte visar känslor 

öppet. Endast 4 elever håller sig neutrala till frågan och resterande 11 elever medger att de vågar 

tala om för läraren om de upplever talängslan. Detta betyder alltså att 50 procent av deltagande 

killar vågar berätta för läraren om de upplever talängslan.  

Av de 8 tjejer som svarat på studien är det endast 1 som svarar att hon inte känner talängslan 

och 1 som är neutral till frågan. Resterande 6 tjejer anser sig uppleva talängslan inför ett 

muntligt anförande. Vad gäller om det vågar tala om för läraren att de upplever talängslan är 

det 3 tjejer som inte vågar berätta att de upplever talängslan och 1 elev håller sig neutral till 

frågan. 4 elever svarar att de vågar berätta för läraren och av 8 elever innebär det att 50 procent 

av tjejerna vågar säga till läraren. Tjejer har vanligtvis rollen som lugna och tysta i klassrummen 

och det är vanligt att de vågar visa upp sina känslor öppet. (Sandin 2017, Nilsson & 

Waldemarson 2016) 
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I en jämförelse mellan könen tjej och kille blir det tydligt att en större andel tjejer upplever 

talängslan än killar. Resultatet visar också en koherens mellan att tjejerna som känner talängslan 

vågar prata med läraren om sin talängslan till skillnad från killarna. Det blir tydligt att killarna 

inte alls vågar tala om för läraren vid eventuell upplevelse av talängslan i samma utsträckning 

som tjejerna. Om detta har att göra med att de inte vill visa sina känslor öppet är intressant då 

det i så fall innebär att tjejer vågar prata om sina känslor med läraren.   

Av de 6 elever som kryssat i ”annat” är det endast 1 som menar på att påståendet inte 

stämmer och resterande 5 anser sig uppleva talängslan inför muntligt anförande i klassrummet. 

För att kunna fånga upp eleverna som känner talängslan är det viktigt att läraren får veta vad 

eleverna upplever. Av totala 6 annat menar 2 att de inte vågar berätta för läraren och 1 håller 

sig neutral till frågan. 3 elever har kryssat i att de vågar tala om för läraren och det innebär att 

50 procent av alla annat vågar berätta för läraren. I en jämförelse av killar, tjejer samt alla annat 

vågar totalt 50 procent av eleverna i vardera grupper prata med läraren vid upplevelse av 

talångest. 

 Slutligen diskuterar jag samtidigt uppsatsens tredje och fjärde frågeställning, och 

frågeställningarna upprepas nedan:  

3. Vad tycker eleverna att läraren ska göra för att underlätta den muntliga framställningen? 
och 4. Hur stöttar lärare de eleverna med talängslan inför muntlig framställning? 

Eleverna i bygg- och anläggningsklassen som svarade på enkätens öppna fråga skrev totalt 14 

varianter av 9 olika svar. Det var totalt 5 varianter av svaret att de önskar att läraren erbjuder 

eleverna att redovisa inför små grupper i stället för helklass. Det fanns även ett svar som 

återkom 2 gånger: att läraren inte ska tvinga någon elev att redovisa. Enligt Nilssons & 

Waldemarson (2016) ska inte läraren låta en elev slippa undan om eleven inte vill redovisa. I 

stället ska läraren hjälpa eleven och erbjuda övningar samt coachning. Bland de svar som 

byggeleverna angav var det 1 variant av svaret att läraren ska gå igenom elevens manus före ett 

muntligt anförande i syfte att ge tips på förbättring. Det coachande samtalet ska lyfta elevernas 

styrkor, och därför passar det med elevens svar om att hjälpa eleven förbättra sitt manus. 

I det naturvetenskapliga programmet var det totalt 11 varianter av 25 olika svar. Det svar 

som hade flest varianter menar att läraren ska dela in klassen i mindre grupper. Varianterna för 

detta svar är 11 och är uppenbarligen en vanligt förekommande önskning då det totalt var 16 

varianter av det svaret bland hela elevgruppen med båda klasserna. Som ännu en del i coachning 

ber eleverna om gott om tid att öva på sina anföranden. Slutligen är det två olika svar med 2 

och 3 varianter av båda svaren. Det ena svaret innebär att eleverna vill genomföra förberedande 
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uppgifter innan ett muntligt anförande och det andra svaret säger att läraren ska se till att 

elevgruppen som redovisar för varandra är bekväma med varandra.  

Detta kan kontrasteras mot vad läraren Robin gör för att hjälpa de talängsliga eleverna. Robin 

utgår från att eleverna ska bli godkända i svenskämnet och därför krävs det att eleverna blir 

stöttade och erbjuds talövningar i syfte träna bort talängslan. I båda klasserna bad eleverna om 

en typ av övning och träning innan ett muntligt anförande ska hållas. Robin menar att momentet 

för tal inleds som en del i retoriken och att klassen genomför tre olika övningar i tal. Eleverna 

börjar med taluppgifter i par och successivt ökas antalet elever i grupperna från par till 4–5 

deltagare och slutligen sker taluppgifterna i halvklass. 

 Det är tydligt att eleverna uppskattar att taluppgifter genomförs i mindre grupper och Robins 

svar visar att hen anpassar sin undervisning efter elevernas önskemål. I båda klasserna har 

eleverna gett svar som visar att de vill välja själva vilka de vill redovisa inför. Enligt Robin är 

detta ett alternativ för elever som upplever talängslan, då det finns möjlighet för eleverna att 

genomföra det muntliga anförandet inför sina vänner som inte nödvändigtvis går i samma klass. 

Slutligen har även svaret att eleverna endast vill genomföra taluppgiften inför läraren 

förekommit från båda klasserna vilket enligt Robin är den sista utvägen för att få en talängslig 

elev att genomföra det muntliga anförandet. 

5.2 Diskussion av metod  

Som helhet tror jag att uppsatsens metod har varit lämplig i sammanhanget, då arbetets syfte 

har uppnåtts och resultatet givit ett material för jämförelse. Detta har lett till att arbetets 

frågeställning har besvarats och en större förståelse för elevers upplevelse av talängslan har 

skapats. Metoden kunde förstås ha gynnats av ett större material, ett bredare material då 

materialets storlek ändå betraktas som klart begränsat. Med endast 36 elevsvar kan inte 

resultatet stå för hur majoriteten av landets elevers upplevelse ser ut. Med tanke på att 

elevperspektivet inte studerats tillräckligt önskas av framtida forskning att en större elevgrupp 

deltar i undersökningen. Det vore även önskvärt om eleverna hade varit mer jämna i antal vad 

gäller kön. Eftersom det endast tillkom svar från 8 tjejer, 22 killar samt 6 annat är det svårt att 

veta om jämförelsen faktiskt är rättvis.  

Ett av de problem som förekommit under bearbetning av materialet är att det inte finns någon 

garanti att eleverna besvarar sanningsenligt och särskilt när det finns en öppen och frivillig 

fråga då den ofta lämnas obesvarad. Detta ledde till att den öppna frågan inte besvarades av alla 

deltagande elever. Möjligen hade detta kunnat avhjälpas genom en pilotstudie, då eleverna 
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kanske missförstod frågan eller undersökningen i helhet. Eftersom det inte går att ställa 

följdfrågor till en enkät är det viktigt att frågorna är noggrant utformade, och vilket hade kunnat 

säkerställas ännu bättre genom en pilotstudie. Avsaknaden av följdfrågor har alltså i viss 

utsträckning försvårat tolkningen av resultatet, då det underlättar att prata med informanterna 

och ställa frågor vid missförstånd. 

6. Avslutning 
Detta arbete har bidragit till ökad förståelse av elevers upplevelse av muntlig framställning i 

svenskämnet. Det är tydligt att en stor del av deltagande elever känner sig talängsliga och är 

nervösa inför ett muntligt anförande. Av de totala eleverna var det lite mer än hälften som 

uppgav att de upplever talängslan när de ska tala i klassrummet vilket inte visats ha ett samband 

till elevernas språkkunskaper då drygt fyra femtedelar av alla deltagande elever menar att de 

kan behärska det svenska språket väl i tal och skrift. Vad gäller skillnader mellan kön visade 

det sig att häften av alla valda könskategorier vågar berätta för läraren om de känner talängslan.   

Informanterna fick svara på en öppen fråga där de skulle dela med sig om vad de tycker att 

läraren ska göra för att underlätta för elever med talängslan. De svar som var återkommande i 

båda klasserna var att eleverna önskar att genomföra taluppgifter i mindre grupper samt att 

läraren ger eleverna flera talövningar inför ett slutgiltigt muntligt anförande. Dessa önskemål 

jämfördes med läraren Robins svar om hur hen underlättar för elever med talängslan. Just detta 

är vad Robin genomför som en del i undervisningen för retorik då eleverna under lektionen 

utför taluppgifter. 

Tidigare forskning menar att killar inte vågar berätta om de upplever talängslan, och i 

arbetets resultat har stöd för denna slutsats förekommit. En stor del av deltagande killar anger 

att de inte vågar berätta för läraren. Det är även en stor del av killarna som kryssat i att de känner 

sig talängsliga före muntliga anföranden. 
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Bilaga 1 
Studie om talängslan 
 
Mitt namn är Johanna och jag är en blivande svensklärare som studerar på Uppsala universitet. 
Just nu gör jag en studie där jag önskar få fram hur elever upplever muntlig framställning i 
svenskundervisningen. Detta gör jag i syfte att underlätta min och andra lärares planering inför 
muntlig framställning men även för att få en förståelse för elevers uppfattning av muntlighet.  
 
Denna enkät är anonym och frivillig. Dina svar används endast i forskningssyfte. Vid frågor 
kontakta mig: Johanna.hamady.3163@student.uu.se. /Johanna 
 
 
 

Jag är: Tjej           Kille           Annat                                Klass: _______________________ 

 

 
I vilken mån stämmer dessa påståenden in på dig? Ringa in den siffra på skalan som du 
uppskattar stämmer med din uppfattning om dig själv.  

 
1. Jag känner talängslan och är nervös inför muntlig framställning.  

 
 

     
1                                   2                                           3                                          4                                      5 

Stämmer inte alls        Stämmer inte så bra         Stämmer varken bra eller dåligt    Stämmer ganska väl     Stämmer väldigt väl      
 
 
2. Jag vågar säga till min lärare om jag känner talängslan och är nervös inför muntlig 
framställning.  
 
 

     
1                                   2                                           3                                          4                                      5 

Stämmer inte alls        Stämmer inte så bra         Stämmer varken bra eller dåligt    Stämmer ganska väl     Stämmer väldigt väl            
          
                
 
3.  Jag behärskar det svenska språket väl i tal och skrift i både privata sammanhang och i skolan, 
och jag har förmåga att tillgodogöra mig innehållet i skolans svenskämne i allmänhet. 
 
 

     
1                                   2                                           3                                          4                                      5 

Stämmer inte alls        Stämmer inte så bra       Stämmer varken bra eller dåligt     Stämmer ganska väl      Stämmer väldigt väl          
            
 



 

 34 

4.  Hur tycker du att din lärare ska hjälpa er innan en muntlig framställning för att ni inte ska 
känna talängslan? (Svara fritt men kortfattat) 
 
               

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 
 
Tack för din medverkan! 


