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Sammanfattning 

Detta examensarbete har undersökt hur muntlig kommunikationsängslan, eller med andra ord en 

hög grad av nervositet i samband med muntlig kommunikation, ter sig för ett urval av elever på 

högstadiet. Kommunikationsängslan som forskningsobjekt har beskrivits för att i studien kunna 

definieras innan genomförandet av undersökningen och analysen av resultatet. 

Forskningsöversikten har också beskrivit de olika kommunikativa situationer som elever ställs 

inför i dagens skola. Syftet med studien har varit att undersöka elever i högstadiets nionde årskurs 

och deras självrapporterade kommunikationsängslan vid muntlig kommunikation. Metoden som 

användes var en enkätundersökning, där resultatet analyserades utifrån respondenternas kön och 

det betyg de hade i svenska eller svenska som andraspråk. Det visade sig att eleverna i 

undersökningen ansåg att en stor publik och en formell kontext var det som orsakade mest 

kommunikationsängslan. Bland respondenterna var det vissa som rapporterade att de blev 

nervösa av de flesta situationer då de måste kommunicera muntligt. Majoriteten rapporterade 

dock att deras ängslan berodde mycket på vilken kontext de befann sig i. Flickor visade sig vara 

mer nervösa än pojkar i denna undersökning, trots att de även har högre betyg, vilket intressant 

nog står i kontrast med att det även visade sig att elever med låga betyg blev mer nervösa än 

elever med höga betyg. 

 

Nyckelord: Kommunikation i skolan, högstadiet, kommunikationsängslan, talängslan, enkät, 

muntlig kommunikation 
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1. Bakgrund 

Kommunikationsängslan i klassrumssammanhang är ett fenomen som har vuxit fram alltsedan 

den svenska skolan blivit mer kommunikativt orienterad. Från ett klassrum där läraren till största 

del hade ordet, förväntas numer elever i hög grad vara aktiva kommunikatörer, såväl muntligt 

som skriftligt. I läroplanen för nuvarande grundskolan Lgr11 lyfts detta tydligt fram: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala [min markering], läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera [min markering] och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

(Lgr11, Skolans uppdrag) 

 

I detta citat framgår inte bara att språk är tätt sammanbundet med identitet, utan också att 

grundskolan ska genomsyras av kommunikation, vare sig det är muntligt eller skriftligt, som ett 

led i att stärka eleverna i deras språkande och följaktligen deras identitetsbyggande. När elever 

tystnar är det alltså ett problem ur ett utbildningsperspektiv. 

 

Kommunikationsängslan är någonting som återkommer i många olika former – inte bara bland 

elever – och som kan uppstå i många olika situationer, vilket därmed har lett till att 

kommunikationsängslan som fenomen har fått många olika definitioner och beteckningar. På 

svenska benämner vi oftast vardagligt fenomenet i dess muntliga form med termer som 

tystlåtenhet, torgskräck, scenskräck, yttrandesvårighet eller social fobi – och menar mer eller 

mindre samma sak. På engelska varierar termerna på ett liknande sätt: speech anxiety, communication 

apprehension, reticence, shyness och stage fright är bara några exempel – vilket tyder på dess 

mångdimensionalitet. De svenska termerna används oftast omväxlande för att beteckna samma 

fenomen, medan de engelska i högre grad fått status som vetenskapliga begrepp inom sina skilda 

områden (Atterström, 2004:5). Dessa termer har även olika gränsdragningar för vad som ska 

anses passa inom ramen för vad kommunikationsängslighet är och hur det uttrycker sig, vilket 

gör fenomenet svårdefinierat.  

 

Inom skolans verksamhet innebär kommunikationsängslan att elever känner sig stressade, 

nervösa och oroliga när de ska kommunicera muntligt, vilket kan leda till att de presterar sämre i 

en betygsgrundande muntlig examination som exempelvis det muntliga nationella provet i 

svenska. I värsta fall kan situationen upplevas som så jobbig för en elev att denna tystnar helt på 

grund av de negativa upplevelser som eleven förknippar med talad kommunikation och knappt 

yttrar sig i närheten av andra människor. Händer det alltför många så drabbas den svenska skolan 
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av ett demokratiproblem, där de tysta eleverna inte vågar uttrycka sig på grund av tidigare dåliga 

upplevelser (Olsson Jers, 2010). För eleverna själva innebär tystnaden en risk att stanna upp i sin 

egen utveckling.  

 

Detta examensarbete undersöker elevers självrapporterade kommunikationsängslan inför åhörare 

och utbredningen av denna inom sex högstadieklasser på grundskolans nionde årskurs genom 

kvantitativ metod. Först definieras vad kommunikationsängslan är utifrån den litteratur som 

berör ämnet.  
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2. Litteraturöversikt 

I det här kapitlet presenteras examensarbetets litteraturöversikt och teoretiska perspektiv. Först 

presenteras en tematiskt ordnad forskningsöversikt på ämnet kommunikation i skolan utifrån 

kommunikationsängslan och olika typer av muntlig kommunikation i skolan. Därefter presenteras 

de teoretiska perspektiv som undersökningen anammar. Till sist presenteras de vetenskapliga 

begrepp som används i examensarbetet som text.  

 

2.1 Tidigare forskning 
I det här delkapitlet delar jag upp tidigare forskning efter de olika områden som den berör. Dels 

så sammanfattar jag den litteratur som först och främst rör kommunikationsängslan ur ett allmänt 

perspektiv; dels så sammanfattar jag forskning som rör kommunikation i klassrummet. Detta för 

att kunna definiera hur kommunikation i skolkontexter ter sig och för att kunna definiera vad 

kommunikationsängslan i dessa kontexter innebär ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv.  

 

2.1.1 Forskning på kommunikationsängslan 

Forskning på kommunikationsängslan är traditionellt sett ett forskningsområde som behandlats 

inom psykologin, då det är psykologiska faktorer som avgör hur kommunikationsängslan 

manifesterar sig. Kommunikationsängslan uttrycks vanligtvis på tre sätt enligt forskningen, 

nämligen fysiologiskt (ex. hjärtfrekvens, svettningar), kognitivt (dålig självkänsla eller 

självförtroende), behavioristiskt (stammande/tics) eller en kombination av alla dessa och i olika 

hög grad beroende på om kommunikationsängslan är personlighets- eller situationsbetingad 

(Bodie, 2010:77). Inom detta examensarbete kommer fokus ligga på orsaksfaktorer och inte på 

manifestationer som däremot kan vara till hjälp när det kommer till att beskriva hur 

kommunikationsängslan upplevs. 

 

Vanligtvis beskrivs kommunikationsängslan som social fobi, där all kontakt med andra människor 

för den kommunikationsängslige är förenat med ångest och oro. På senare tid har forskning 

också bedrivits på kommunikationsängslan i olika kontexter; där det som allmängiltigt beskrivs 

som stressigt, nervöst, jobbigt eller påfrestande i samband med framställt tal inför publik varit det 

forskningsfenomen som varit mest central (Bodie, 2010). 

  

En extensiv litteraturstudie som kartlagt tidigare forskning på just kommunikationsängslan inför 

publik, eller för att använda den engelska termen som återkommer i studien: public speaking anxiety 

(PSA), har gjorts av Graham D. Bodie (2010). Titeln beskriver väl det som de flesta som 
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genomfört ett tal känner igen i sammanhanget och som är kopplat till manifesteringar av 

talängslan: A Racing Heart, Rattling Knees, and Ruminative Thoughts (Bodie, 2010). I Bodies artikel 

framhävs summativt det som han anser har varit relevant för ett forskningsfenomen som belyser 

ett mångfacetterat problem vars benämning har varierat från stage fright (scenskräck) och speech fear 

(talskräck) till audience anxiety (publikrädsla) och performance anxiety (prestationsångest) (2010:71). 

 

Av den forskning som finns på fenomenet går det att tyda fram en dikotomisering av 

orsaksfaktorer vid muntlig kommunikationsängslan. Dels kan kommunikationsängslan vara 

personlighetsbunden; det vill säga att individen upplever obehag av att kommunicera muntligt i 

alla sammanhang. Dels kan kommunikationsängslan vara situationsbunden; det vill säga att en 

individ upplever monolog inför en publik av experter som obehaglig, medan personen å andra 

sidan inte har några som helst problem med att tala inför grupp i mindre offentliga sammanhang. 

 

Forskningen är överlag överens om denna polarisering av orsaker till talängslan. På engelska 

benämns denna uppdelning trait-state distinction (Bodie, 2010:72). Den personlighetsbaserade 

kommunikationsängslan är i det närmaste oföränderlig, medan den situationsbaserade 

kommunikationsängslan är mer flyktig och kortvarig. Uppdelningen har inom forskning på 

kommunikationsängslan inneburit ett avancemang, som senare byggts på av andra forskare. 

Uppdelningen ses av vissa som ett ”kommunikationsängslighetskontinuum”, bland annat av 

Atterström (2004:6), i fyra delar. Där är orsaksfaktorerna desamma på de yttersta kanterna; 

personlighetsbaserad kommunikationsängslan och situationsbaserad kommunikationsängslan 

delar fortfarande orsaksfaktorerna i två fält. Atterström skjuter även in kontextbaserad 

kommunikationsängslan, som befinner sig i samma fält som personlighetsbaserad ängslan, och 

åhörarbaserad kommunikationsängslan, som befinner sig i samma fält med situationsbaserad 

kommunikationsängslan. Dessa båda ligger dock närmare varandra i 

kommunikationsängslighetskontinuumet. Kontextbaserad innebär att ängslan fortfarande är 

ständigt närvarande i de muntliga kontexter som personen uppfattar som ångestskapande, 

exempelvis tal inför publik, anställningsintervjuer eller möte med främlingar, men kanske inte i 

kontexter med människor som personen är trygg med. Åhörarbaserad innebär starka reaktioner 

mot att interagera med en viss individ eller vissa individer, exempelvis ens chef eller en myndighet 

(Atterström, 2004:6-7). Här kan en framställning inför klassen vara ångestskapande, medan en 

liknande framställning för en publik i personens fritidsumgänge är betydligt mer avslappnad.   
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2.1.2 Muntligt i klassrummet 

Den forskning som tagits del av och som gjorts på kommunikation i klassrumssammanhang har 

anammat ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Kommunikation innefattar här både skrift och 

tal, men fokuseras på muntlig kommunikation. Metoderna varierar från observationer i klassrum 

till intervjuer med både elever och lärare om deras attityder och förhållningssätt till muntlig 

kommunikation i klassrummet. Observation som metod lämpar sig väl till att undersöka och 

beskriva de olika kontexter där kommunikation för lärande sker. Intervjuer går inte sällan på 

djupet med hur elever upplever denna kommunikation. Sammantaget ger forskning som 

anammar båda dessa metoder en detaljerad bild av hur muntlig kommunikation används i 

klassrummet och de attityder som medföljer. 

 

I avhandlingen Klassrummet som muntlig arena har Cecilia Olsson Jers (2010) haft som syfte att 

undersöka hur elever i en gymnasieklass bygger upp sin trovärdighetsfaktor (det som i klassisk 

retorik benämns ethos), samt hur de utvecklar sin kommunikativa kompetens i klassrummet. 

Olsson Jers är intresserad av att undersöka elevers kommunikation i klassrummet ur ett 

perspektiv som innefattar sociokulturella teorier om lärande och retoriska teorier. I sin studie ser 

hon klassrummet som en sociokulturell, interaktiv och retorisk arena där hon i sin egen 

undersökning är deltagande observatör, och har genom observationer och intervjuer kartlagt hur 

gymnasieeleverna i klassen arbetar för att tillägna sig muntliga färdigheter under ett läsår. 

Retorikens närvarande i avhandlingen gör att undersökningen riktar in sig på att undersöka fria 

och styrda monologiska framställningar inför publik. Styrda monologer är sådana där 

replikväxling sker, exempelvis debatter eller intervjuer. Fria monologer är sådana som genomförs 

solitärt inför åhörare, utan någon replikväxling (Olsson Jers, 2010:91-92). I sina frågeställningar 

väver Olsson Jers också in kommunikationsängslan vid muntlig framställning, inom 

responssituationen som kontext.  

 

Det resultat Olsson Jers når fram till är att elever har muntlig framställning i relativt stor 

utsträckning i gymnasieskolan, men att deras bakgrund inom kunskapsområdet kan variera och 

att eleverna själva efterfrågar mer handfasta tips på hur man kan bli en bättre talare eller bli 

säkrare i en viss kommunikativ situation. Eleverna tycker istället att det råder en snedfördelning 

mellan muntlig och skriftlig framställning, vilket gör att delar av den retoriska arbetsprocessen går 

förlorade eftersom eleverna oftast förbereder ett muntligt anförande genom att skriva talet och 

sedan mer eller mindre läsa upp det, utan att det ges tid till att förbereda sig även muntligt 

(2010:257). Det framgår ändå att eleverna lär sig bli bättre talare under läsårets gång, något som 
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Olsson Jers förklarar med förströdd tillägnelse, eller passivt lärande snarare än medveten 

kunskapsinhämtning (2010:258). En viktig del i stärkandet av de kommunikativa kunskaperna 

och etableringen av ethos framgår av undersökningen vara responssituationen, som också är 

bidragande till den ängslan elever känner inför muntligt anförande. Främst är det responsen i 

direkt kontakt med framförandet som orsakar den mest framtydande ängslan. Den stärkande 

responsen är den som ges av kamrater, och inte i samband med framställningen, utan i 

korridorerna och gemenskapsutrymmena utanför lektionstid. I undersökningen framgår att inga 

medicinska fall av kommunikationsängslan har varit närvarande, utan endast mer allmänna fall av 

oro inför muntlig framställning, något som mitt examensarbete riktar in sig på.  

 

En person som har bidragit mycket till forskningen på muntlig kommunikation i klassrummet är 

Anne Palmér som skrivit för den här studien två relevanta verk: Tankar om tal (1999) och Samspel 

och solostämmor (2008). Båda studier anammar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

undersöker den muntliga kommunikationen i klassrummen, fast från olika infallsvinklar. I Tankar 

om tal (1999) går Palmér igenom attityder till och tankar om muntlig framställning, det vill säga 

fritt monologiskt tal, både från ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv i förhållande till 

undervisning och bedömning. Centralt i undersökningen har varit det muntliga nationella provet i 

svenska. I Samspel och solostämmor (2008) går Palmér på djupet med kommunikation i klassrummets 

alla kontexter genom deltagande observation och samtalsanalyser. Genom att observera två 

yrkesförberedande gymnasieklasser tar Palmér reda på hur den muntliga kommunikationen ter sig 

i de lärandeprocesser inom ämnet svenska som fokuserar främst på resonerande och förberedd 

kommunikation (Palmér, 2008:15). De samtalssituationer som Palmér är intresserad av att 

undersöka är de som hon kommer fram till är de vanligaste: det lärarledda helklassamtalet, 

gruppsamtalet och den förberedda fria monologen (2008:12).  

 

2.1.3 Muntlighet och kön 

En studie genomförd på nio olika klasser från årskurs sju till årskurs tre på gymnasiet fann tydliga 

skillnader i talutrymme mellan könen (Bruzelius et al., 1981). I sju utav de nio undersökta 

grupperna upptog pojkarna över hälften av talutrymmet i gruppsamtal (Bruzelius et al., 1981:33). 

Syftet med studien var att sammanföra två extremgrupper; två av de mest talföra eleverna i varje 

klass, varav en pojke och en flicka, samt två av de mest tystlåtna eleverna i varje klass, även där en 

pojke och en flicka. Diskussionsgrupper om fyra personer med de båda extremgrupperna i varje 

bildades för att se om de tystlåtna personerna kom mer till tals i jämförelse med diskussioner i 

helklass. I linje med förväntningarna på studien så fann undersökningen att de talföra eleverna 
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fortfarande dominerade talutrymmet, medan de tystlåtna eleverna förblev tysta. Intressant nog 

påvisade studien också skillnader mellan könen i de talföra elevparen, där den talföre pojken 

dominerade jämfört med den talföra flickan. Samma fördelning återfanns också i de tystlåtna 

elevparen, med ett fåtal avvikelser. Trots att studien är över 30 år gammal visar den fortfarande 

på relevans då den sammanfattats och refererats i Einarsson och Hultmans God morgon pojkar och 

flickor (2001). Vidare visar studien fortsatt relevans eftersom skillnader mellan könen i 

klassrummet fortsatt är ett forskningsfenomen som ständigt tas upp.  

 

Även om studien i detta fall fokuserar på skillnaden mellan talförhet och tystlåtenhet i förhållande 

till kön och inte anger någonting om att orsakerna till tystlåtenhet beror på 

kommunikationsängslan eller inte, så är skillnaden könen emellan intressant att tillämpa på min 

egen studie. Att vissa av personerna i studien visar på skillnader i talförhet mellan helklassamtal 

och gruppdiskussion pekar ändå åt att de personerna uppvisar situationsbaserad 

kommunikationsängslan. Jämförelsevis bör de personer som inte tar upp något talutrymme, ens i 

gruppdiskussionerna, visa på personlighetsbaserad kommunikationsängslan. Anmärkningsvärt 

nog så har en annan studie som undersökt självrapporterad kommunikationsängslan inte funnit 

någon påtaglig skillnad mellan könen (Atterström 2004:23). Däremot så fann också Atterström 

att bland eleverna i hans självskattningsstudie tenderar kvinnor att skatta sig själva som mer 

tystlåtna än män.  

 

2.2 Övrig litteratur 
I ett häfte för didaktiska studier vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm skriver Bo-Arne 

Skiöld (1989) om kommunikationsängslan med ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv. Texten – 

Kan du inte tala? – är användbar i den mening att författaren överskådligt framställer och ger 

inblick i närapå 40 års erfarenhet av läraryrket och arbete med kommunikationsängslighet utifrån 

ett lärarperspektiv. Skiöld framställer också texten med betoning på metoder för att stävja 

kommunikationsängslan, vilket innebär att han också tar upp anledningarna till fenomenet. Han 

gör detta utan att referera till forskning, vilket man måste ta i beaktande, men på ett sätt som är 

trovärdigt och som kan återfinnas i andra, mer empiriskt baserade texter. I kontrast till bristen på 

empiri och verkets publikationsdatum bör det ändå nämnas att Skiöld refereras till i andra 

empiriska studier och mer aktuella studier, bland annat i Cecilia Olsson Jers Klassrummet som 

muntlig arena (2010).  
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En amerikansk studie, Public speaking arousal as a function of anticipatory activation and autonomic reactivity 

(Behnke & Sawyer, 2001), undersökte hur 44 amerikanska universitetsstudenters autonoma 

system förändrades över tid i samband med att hålla tal inför publik. Genom att mäta deltagarnas 

hjärtfrekvens före, under och efter deltagarnas framträdande upptäckte Behnke att det var före 

framträdandet som det autonoma systemet reagerade som mest på situationen för att under 

framträdandet minska och försvinna efter framträdandet.  Samma resultat har rapporterats av 

Behnke, Finn och Sawyer i A model of anxious arousal for public speaking (2009) där predisposition till 

allmän ångest och fysiologisk reaktivitet undersöktes i samband med tal. Dessa studiers resultat 

ger en inblick i de processer som är närvarande i samband med muntlig kommunikation och kan 

användas till att förklara bakomliggande orsaker till de eventuella resultat som denna studie 

uppnår.  

 

2.3 Teoretiska perspektiv 
Traditionellt sett härstammar fenomenet talängslan från psykologin, där forskare valt att definiera 

talängslan som en slags social fobi eller rädsla att kommunicera med andra människor 

(Atterström, 2004:5). Den övergripande engelska termen på fenomenet är communication 

apprehension (Bodie, 2010:71), vilket översätts till kommunikationsängslan. Den engelska termen 

ska inte förknippas med kommunikationssvårigheter som i större utsträckning rör sig om hinder i 

talapparaten. Under senare tid har utbredningen av fenomenet lett till att forskning också bedrivs 

inom utbildningsvetenskap, då med ett mer lösningsorienterat fokus för utformandet av så 

kallade våga-tala-kurser. En definition på kommunikationsängslan som Atterström hämtar från 

en annan forskare lyder: ”an individual´s level of fear or anxiety associated with either real and 

anticipated communication with another person or persons (McCroskey, 1982).” (Atterström, 

2004:5).  

 

I det här examensarbetet ser jag på talängslan som ett kommunikativt problem ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Ur detta perspektiv är kommunikativa processer en förutsättning för 

lärande enligt Dysthe (2003:48), som även anger att kommunikation inte bara är ett medel för 

lärande utan ”själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske” (2003:48). När 

elever avstår från att kommunicera så avstår de också från att lära sig och även från att bidra till 

andra personers läroprocess. Skiöld (1989) tar problemet ännu längre och antyder i linje med 

sociokulturell teori att personer som ingår i en gruppkonstruktion men som inte kommunicerar 

med gruppen, inom gruppen eller med individer från gruppen, upphör att existera som medlem.  
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I sociokulturell teori är språk och identitet tätt sammanbundna. Språket är ett av de sätt med 

vilket vi skapar och bygger upp vår identitet inför andra, men även för oss själva. Att inte 

kommunicera är alltså mer eller mindre förödande för identitetsskapandet, inte minst för dem 

med personlighetsbunden kommunikationsängslan. Personer med situationsbunden 

kommunikationsängslan riskerar å andra sidan att få stora kunskapsluckor om de avstår från 

kommunikation i vissa kontexter. Både Atterström (2004), Skiöld (1989) och Palmér (1999) 

menar att elever som avstår från kommunikation i vissa situationer gör det eftersom de själva 

antyder att de har mer att förlora på att kommunicera än att faktiskt vara tysta, vilket kan vara en 

förklaring till tystlåtenhet. De är framförallt oroliga för att uppfattas som okunniga eller att göra 

bort sig inför en publik som rent statusmässigt är likställda med dem själva, något som riskerar att 

bli en självuppfyllande profetia då de personer som i högre utsträckning deltar i kommunikation i 

klassrummet är mer beredda att bidra och därför lyssnar mer aktivt till vad som sägs. Att placera 

talängsliga personer inom rätt fält av antingen personlighetsbunden eller situationsbunden 

talängslan är därför av vikt vid mer lösningsorienterade undersökningar.  

 

Distinktionen mellan personlighetsbundna och situationsbundna orsaksfaktorer till 

kommunikationsängslan kommer i detta examensarbete att analyseras vidare utifrån andra 

faktorer som kan påverka kommunikationsängslan. En av dessa faktorer som kan spela en 

avgörande roll är kön. Forskningen visar att flickor tar upp mindre talutrymme än pojkar i 

klassrummen och därför är tystare (Bruzelius et al., 1981). Andra har visat att 

kommunikationsängslighet upplevs likartat bland könen (Atterström, 2004). I detta 

examensarbete kommer därför resultatet av undersökningen analyseras utifrån respondentens 

kön samt förhållandet till betyg, eftersom viljan att yttra sig inför andra är starkt kopplat till god 

självsäkerhet. Att undersöka hur skolframgångar, såsom höga betyg, förhåller sig till 

kommunikationsängslighet är därför också av intresse.  

 

2.3.1 Begreppsförklaring 

I detta examensarbete refererar jag till en känsla av oro, nervositet och i värsta fall ångest och 

rädsla i samband med muntlig kommunikation med andra människor med begreppet 

kommunikationsängslan. Detta är i forskningen ett samlat begrepp för oro i samband med 

kommunikation som preciseras ytterligare som muntlig kommunikationsängslan när det gäller talad 

kommunikation. I detta examensarbete används ibland båda begrepp och det bör påpekas att de 

refererar till samma sak, nämligen oro vid muntlig kommunikation med andra människor som 
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deltagare eller åhörare, eftersom skriftlig kommunikationsängslan inte är en del av detta 

examensarbete.  

 

De två orsaksfaktorerna till kommunikationsängslan benämns trait disitinction och state distinction i 

den engelska forskningslitteraturen, vilket jag valt att översätta till personlighets- och situationsbunden 

kommunikationsängslan. Distinktionen markerar att kommunikationsängslan antingen är ett 

personlighetsdrag (trait) eller ett situationsspecifikt och temporärt tillstånd (state). Översättningen 

har stöd i annan forskning, bland annat hos Atterström (2004). Personlighetsbunden 

kommunikationsängslan är i synnerhet svårdefinierad, då olika forskningsfält har sina olika 

definitioner. För att kunna göra en relevant överföring av rapporterad, personlighetsbunden 

kommunikationsängslan till statistik, så definieras personlighetsbunden i det här examensarbetet som 

kommunikationsängslan som rapporteras med höga värden och i de flesta situationer. 

 

De situationer som respondenterna i undersökningen tillfrågas om benämns i 

examensarbetstexten som skolkontexter. Med dessa menas pedagogiskt planerad kommunikation i 

en undervisningssituation, alltså exempelvis muntligt framträdande inför publik, grupparbeten, 

helklassamtal eller att yttra sig vid frågestunder i klassrummet. Dessa inbegriper inte spontan 

kommunikation utanför undervisningen, exempelvis umgänge utanför skolan och tillfrågas inte 

om i undersökningen.  

 

I denna studie så analyseras resultatet från undersökningen i förhållande till kön. Med kön menas 

i det här examensarbetet respondenternas biologiska eller juridiska kön, det vill säga om 

respondenten i fråga är född som antingen pojke eller flicka. Till viss del kan undersökningen 

sägas ta hänsyn till socialt kön, det vill säga att pojkar och flickor socialiseras in i olika könsroller, 

eftersom syftet är att undersöka om kommunikationsängslan drabbar flickor och pojkar på olika 

sätt. Undersökningen gör dock inga anspråk på att klargöra varför flickor och pojkar möjligtvis 

upplever kommunikationsängslan i olika hög grad, utan enbart hur förhållandet ser ut för 

respondenterna i undersökningen. Resultatet analyseras dessutom utifrån betyg. Med betyg menas 

framförallt respondenternas nuvarande betyg i svenska, eller svenska som andraspråk, eftersom 

det är i de kurserna som muntlig kommunikation övas och behandlas i betygskriterierna.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka elever i högstadiets nionde årskurs självrapporterade 

kommunikationsängslan i samband med pedagogiskt planerad, muntlig kommunikation i skolans 

undervisning. De frågeställningar som studien siktar på att besvara är: 

 

- Vilka kommunikativa skolkontexter påverkar kommunikationsängslan i 

samband med muntlig kommunikation i klassrummet enligt eleverna i 

undersökningen? 

- Hur utbredd är denna kommunikationsängslan hos de elever som undersöks?  

- Hur kopplas kommunikationsängslan till kön?  

- Vilken betydelse har betyg för elevers upplevelse av nervositet vid muntlig 

kommunikation? 
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4. Metod 

I det här kapitlet så redogör jag för den metod som användes i undersökningen för att ta reda på 

mer om respondenternas rapporterade talängslan i olika skolkontexter. De metodiska 

överväganden som gjorts har skett i enighet med Metodpraktikan (Esaiasson et al, 2012). För 

undersökningens ändamål genomfördes en enkätundersökning, där metodiska överväganden gavs 

av Enkätboken (Trost, 2012).  

 

4.1 Reflektion över metoden 
Den metod som valdes anses ha varit den bäst lämpade att använda utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. Mig veterligen är andra metoder för att mäta fördelningen och 

förekomsten av kommunikationsängslan svåra att hitta. Visserligen blir en kvantitativ 

undersökning ytlig i sin karaktär jämfört med en mer kvalitativ metod, som exempelvis använder 

intervjuer eller observationer. Kommunikationsängslan och anledningarna därtill är ytterst 

personliga i sin natur och en kvalitativ metod går inte sällan på djupet med detta och kan i 

slutändan säga en hel del om hur kommunikationsängslan ter sig för olika individer. Det som till 

slut fällde avgörandet att istället använda en kvantitativ metod var att syftet med undersökningen 

utformades till att kunna säga någonting om hur kommunikationsängslan fördelar sig i ett större 

perspektiv och vad det är för situationer som anses påverka kommunikationsängslan. Intresset 

var att undersöka varför muntlig kommunikation i klassrummet orsakar ängslan för så många 

elever, att jämföra med skriftlig kommunikation som inte alls är behäftad med samma 

problematik.  

 

Den problematik som dock kan uppstå med enkätstudier, vilket min studie drabbats av, är 

organiseringen av datainsamlandet. Ett bra sätt att säkerställa att insamlingen går rätt till är att 

själv genomföra den, något som inte alltid var möjligt för mig. Istället tillfrågades lärare för de 

klasser där jag själv inte närvarande, och jag kunde således inte råda över eventuella frågor om 

studien som dök upp eller säkerställa att enkäten besvarades seriöst. Detta kan såklart ha haft en 

påverkan på resultatet. I analysen har jag utgått ifrån att eleverna svarat seriöst på frågorna, något 

som inte kan bevisas, men som även det kan ha påverkat resultatet. Inga enkätsvar har dock tagits 

bort eller ogiltigförklarats. Eftersom deltagandet enbart uppnår 100 besvarade enkäter så kan ett 

relativt fåtal oseriösa svar ha påverkat resultatet. Detta hade kunnat motverkas genom fler 

respondenter, något som dock inte var möjligt i detta examensarbete på grund av tidsbrist.  
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4.2 Metod för datainsamling 
För att ta reda på i hur stor utsträckning kommunikationsängslan rapporteras i undersökningen 

valdes en kvantitativ metod för insamlandet av data. För detta utformades en enkät med frågor 

riktade till elever i grundskolans nionde årskurs om deras förhållande till kommunikationsängslan 

i samband med muntlig kommunikation i klassrumssammanhang (se Bilaga 1). Enkäten tar upp 

frågor som berör kommunikationsängslan i många av de kommunikationssituationer som elever 

möter dagligen i skolan och innefattar situationer så som att svara på en fråga från läraren, 

diskutera och samtala i grupp samt helklass och att framföra ett förberett tal av varierande typ 

inför publik av varierande storlek. Frågorna i enkäten utformades i syfte att undersöka 

kommunikationsängslan vid muntlig kommunikation i olika skolkontexter, vilket innebär att den 

undersöker kommunikation som i viss mån är planerad eller där ett av läraren mer eller mindre 

uttalat pedagogiskt syfte kan skönjas. Spontan kommunikation i klassrummet, såsom den kanske 

kan se ut i korridoren eller på fritiden, är alltså inte enkätens fokus.  

 

4.3 Urval 
Eftersom undersökningen är av kvantitativ art sattes målet upp att samla in tillräckligt med 

material för att kunna återge flera klassammansättningar i högstadiets nionde årskurs. För att 

säkerställa en effektiv insamlingsprocess valdes just den nionde årskursen ut för undersökningens 

fokus. Detta på grund av att elevernas ålder av forskningsetiska skäl tillåter insamling utan 

vårdnadshavares tillstånd, men som dessutom innebär att eleverna uppnått en mer 

självreflekterande ålder där besvarandet av enkäten blir mer relevant att analysera, i jämförelse 

med elever i de yngre åldrarna. 

 

För detta ändamål valdes på förhand fem högstadieskolor ut där enkäten av lättillgängliga skäl 

kunde distribueras bland eleverna med hjälp av kontakter på skolorna. Att avgränsa urvalet på 

detta sätt hade en viktig fördel; på grund av lättillgängligheten och den goda och redan etablerade 

kontakten med skolorna säkerställdes att genomförandet av undersökningen och tillgång till 

klassrummen för distribuering av enkäten var möjlig. För undersökningens validitet och 

reliabilitet ansågs inte någon påverkan ha skett, då skolorna var representativa högstadieskolor 

och hade även med slumpens urval kunnat väljas ut, vilket är viktigt att påpeka. Alla skolor 

bedrev undervisning för högstadiet och inhyste årskurserna sex till nio.  

 

Anledningarna till valet att bedriva undersökningen på högstadiet och inte gymnasiet, som Olsson 

Jers (2010) antyder övar kommunikativ kunskap i hög grad, ges av Atterström: I gymnasiet kan 

det vara så att en fördelning mellan programmen sker av elever som är mer eller mindre 
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kommunikativa och som väljer en utbildning därefter. I högstadiet har de fortfarande inte gjort 

något val som kan särskilja kommunikationssäkra från kommunikationsosäkra (2004:24), vilket 

gör att det bland högstadieskolornas nionde årskurs bör finnas en viss utbredning av både 

kommunikationssäkra och kommunikationsosäkra individer.  

 

4.4 Genomförande 
Enkäten utformades i enighet med de frågeställningar som undersökningen har om 

kommunikationsängslan i olika klassrumssammanhang. På grund av tidsbrist kunde en pilotstudie 

inte genomföras för att testa reliabiliteten i någon större utsträckning. Därefter distribuerades den 

på fyra av de fem skolor som hade valts ut, eftersom en skola valde att avstå från att ingå i 

undersökningen på grund av en mättnad på enkätundersökningar bland både personal och lärare. 

För att säkerställa ett hyfsat deltagande i studien så distribuerades enkäten i en pappersversion till 

skolorna. Information om studien delgavs i ett medföljande informationsbrev tillsammans med 

en samtyckesblankett som skulle skrivas under av deltagaren själv. Eftersom undersökningen 

bedrevs på högstadieskolornas nionde årskurs så behövdes inte vårdnadshavares tillstånd. 

 

Egen närvaro vid distribueringen av enkäterna var inte möjlig för alla insamlingstillfällen, men till 

största del var jag närvarande i klassrummet när enkäterna fylldes i. De gånger jag själv inte kunde 

närvara berodde på att jag vid några insamlingstillfällen såg till att enkäten distribuerades 

samtidigt till flera klasser, vilket gjorde att jag endast kunde närvara i ett klassrum om en annan 

klass genomförde undersökningen parallellt. Lyckligtvis var lärarna på skolorna villiga att i förväg 

distribuera informationsbrev och samtyckesblankett, vilket påskyndade processen, samt se till att 

enkäten fylldes i och samlades in vid de tillfällen då jag själv inte närvarade i klassrummet. 

 

Då tiden för insamlandet av data sammanföll med skolornas genomförande av ett antal nationella 

prov, var det ibland svårt att få tillträde till de klasser i nionde årskurs som hade valts ut för 

undersökningen. En skola som sagt ja till att ingå i undersökningen hann inte genomföra den på 

utsatt tid, vilket medförde att jag valde att inte låta den skolan ingå. På en skola hade dessutom 

samtliga elever i årskurs nio under en vecka åkt till Polen för att genomföra en studieresa som 

ingick i ett långtgående temaarbete om andra världskriget. Detta medförde att jag fick vara 

flexibel med undersökningen och genomföra några enkätinsamlingar väldigt sent i processen.  
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4.5 Material, kontexter och deltagare 
Enkäten skickades ut till tre kommunala grundskolor, där den delades ut till elever som gick i 

årskurs nio. Två av skolorna var belägna i en mellansvensk småstad och den tredje på en mindre 

ort belägen utanför nämnda mellansvenska småstad. Totalt insamlades enkäter från sex klasser i 

årskurs nio. De elever som var närvarande vid undersökningens genomförande ombads besvara 

enkäten. Således räknades inte de elever in som var frånvarande vid enkätinsamlingarna. Totalt 

delades enkäten ut till 109 elever i årskurs nio. Svarsfrekvensen var 92 procent (n = 100). 

Bortfallet beror på att eleverna vid insamlingstillfällena valde att avstå från att delta. 

Anledningarna till detta är okända. Av de enkäter som samlades in var 56 av respondenterna 

flickor och 44 pojkar. Respondenterna fick besvara 21 frågor rörande kommunikationsängslan i 

olika skolkontexter samt tre öppna frågor om vad de tyckte om tal i skolan. Alternativen 

varierade från frekvenssvarsalternativ till graderade skalor om upplevd kommunikationsängslan 

(se Bilaga 1).  

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 
Efter insamlingen av data kodades svarsalternativen om i en datamatris i programmet Excel för 

att kunna omvandlas till användbar statistik att analyseras i förhållande till studiens 

frågeställningar. Varje besvarad enkät gavs ett löpnummer, varefter respondentens kön och betyg 

angavs. Därefter fylldes respondenternas angivna svar på frågorna i. I enkäten ställdes två typer 

av frågor som rörde muntlig kommunikation i klassrummet. Dels ställdes frågor med 

frekvenssvarsalternativ, det vill säga frågor som sökte svar på hur ofta respondenten deltog i olika 

former av muntlig kommunikation. Dessa svar omvandlades till siffror där varje alternativ fick en 

egen kolumn med syfte att kunna räkna ut procentuell fördelning. Dels ställdes frågor där 

respondenterna fick ange hur nervösa eller oroliga de blev av olika kommunikativa situationer i 

klassrummet, där svaren angavs med ett värde på en skala där låga nummer innebar låg nervositet 

och höga nummer innebar hög nervositet. Dessa svar omvandlades i datamatrisen till den siffra 

som motsvarade respondentens svar för att senare ingå i beräkningar av medianvärde och 

typvärde. Dessutom fick respondenterna möjlighet att svara på tre öppna frågor om deras attityd 

till att hålla tal i klassrummet. I datamatrisen angavs endast om respondenterna hade svarat på 

dessa öppna frågor eller inte, för att senare vid behov kunna läggas in i examensarbetstexten för 

att belysa något intressant, vilket inte visade sig behövas. När alla enkätsvar omvandlats till data 

så sammanställdes den i tabeller och diagram för att ge en översikt över deltagandet samt förenkla 

analysen och förenkla resultatpresentationen i examensarbetstexten.  
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Analysen skedde sedan i ljuset av de frågeställningar som detta examensarbete har. För att ta reda 

på hur respondenterna fördelade sig på situationsbunden och personlighetsbunden 

kommunikationsängslan analyserades frågorna där de fick gradera sin egen nervositet i olika 

situationer. De som angav höga siffror i de flesta svarsalternativ och alltså fick ett högt 

medianvärde ansågs ha personlighetsbunden kommunikationsängslan. De respondenter vars 

svarsalternativ varierade i större utsträckning ansågs ha situationsbunden 

kommunikationsängslan. Medianen för elevernas angivna upplevda nervositet räknades för detta 

ändamål ut, där ett högt värde innebar hög nervositet i de flesta situationer. Slutligen så ansågs de 

respondenter som inte angav några höga värden överhuvudtaget inte vara 

kommunikationsängsliga i någon situation.  

 

För att komma underfund med hur kön och betyg påverkade kommunikationsängslan i de olika 

skolkontexterna analyserades sedan pojkar för sig och flickor för sig. Detsamma gällde betyg. Här 

delades dock betygen upp i två grupper för att förenkla analysen, där de tre lägsta betygen (F, E 

och D) klumpades ihop i en grupp och de tre högsta betygen (C, B och A) i en annan grupp. 

Betyget F togs med, trots att det inte är ett godkänt betyg, eftersom elever med F i betyg kan 

bidra till att ge en helhetsbild av kommunikationsängslans relation till betyg. De elever som hade 

angett att de inte visste sina betyg delades inte in i någon grupp, eftersom det omöjligt gick att 

avgöra om de hade höga eller låga betyg. Detta innebar endast ett bortfall av elever i analysen av 

kommunikationsängslan i förhållande till låga respektive höga betyg. Ingen påverkan på det 

huvudsakliga resultatet anses ha skett. De två betygsgrupperna analyserades sedan var och för sig 

för att kunna ge en bild av hur elever med låga respektive höga betyg upplever nervositet i 

samband med kommunikation i klassrummet.  

 

4.7 Utfall 
Genomförandet av undersökningen visade sig inte bli så enkel som jag till en början trodde. 

Visserligen hade jag tidigt två kommunala grundskolor i åtanke där jag misstänkte att 

skolledningen och personalen skulle bevilja mig tillträde till att genomföra undersökningen på 

skolornas elever i samtliga årskurser. Detta fick utvidgas till att innefatta fem grundskolor, då en 

undersökning på alla årskurser i högstadiet föreföll problematisk – där ett av de problem som 

förutspåddes var tidsbristen. Att på kort tid samla in både tillstånd från vårdnadshavare och 

enkäter från respondenter visade sig bli för tidskrävande, vilket gjorde att undersökningen fick 

fokuseras på grundskolans nionde årskurs. Detta förenklade dock samtidigt insamlingen av data 

och anses inte ha påverkat undersökningen negativt annat än att minska antalet möjliga 
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respondenter. För att väga upp för det minskade antalet respondenter tillfrågades, som nämnts 

ovan, skolledning och personal på fem grundskolor, där fyra beviljade att undersökningen gjordes 

på deras elever. En av dessa skolor hann dock inte genomföra undersökningen på utsatt tid, 

vilket gjorde att jag fick bortse från den skolan. Målet för datainsamlingen blev ändå uppnått, då 

109 elever tillfrågades och 100 elever gav samtycke till att ingå i studien på de tre skolorna.   

 

Under de veckor då insamlandet av data kunde ske så genomförde alla skolor ett antal nationella 

prov, vilket försvårade tillträdet till skolorna. Detta var anledningen till att en av skolorna inte 

hann genomföra undersökningen. För att komma runt detta problem så fick jag vara flexibel med 

när datainsamlingen kunde ske på de övriga skolorna, vilket gjorde att vissa enkätinsamlingar 

skedde sent i processen. De nationella proven visade sig också ha en stor påverkan på närvaron 

vid enkätinsamlingen, då denna ofta skedde efteråt, och ett tidigare genomfört nationellt prov 

innebar ett bortfall av elever resterande del av skoldagen. 

 

Något som visade sig ha en negativ effekt på undersökningen var delvis elevernas och delvis 

skolornas mättnad på enkätundersökningar. Den tillfrågade skola som direkt sa stopp gjorde det 

på grund utav att de hade för många enkäter som just då cirkulerade. Skolledningen motiverade 

sitt beslut med att eleverna på skolan helt enkelt slutat ta enkäter på allvar.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten för denna studie anses vara hög, trots avsaknaden av en pilotstudie. Frågorna i 

enkäten är utformade med noggrannhet och i vissa fall handplockade från andra enkätstudier som 

undersökt kommunikation i klassrummet. Här har Atterström (2004) och Bodie (2010) utgjort 

mycket av inspirationen. Eftersom några frågor funnits med från början och varit starkt kopplade 

till forskningsfrågorna så har det vridits och vänt på dem för att hitta rätt formuleringar och se till 

att enkäten undersöker det som den avser att undersöka. Detta har bidragit till att studien även 

anses ha en god validitet. Möjligtvis hade studien med mer tid och resurser kunnat utvidgas till att 

även innefatta intervjuer av både lärare och elever för att belysa fenomenet 

kommunikationsängslan i skolan ytterligare.  

 

4.9 Generaliserbarhet 
Den här studiens respondenter uppgår till 100 deltagare, vilket får anses som ett minimum, 

åtminstone om man är intresserad av att redovisa resultat i procentuell fördelning. Således får 

studiens generaliserbarhet anses vara svag. Med 100 andra respondenter hade resultatet kanske 
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sett annorlunda ut. Det är dock viktigt att påpeka att kommunikationsängslan som allmängiltigt 

problem återfinns hos de flesta, speciellt i de situationer där kommunikation testas, exempelvis 

skolan. Således kan man anta att det även med ett annat urval skulle uppnå ett liknande resultat, 

om än med viss variation. Självklart hade generaliserbarheten kunnat säkerställas med fler 

deltagare, något som från början var datainsamlingens målsättning.  

 

4.10 Etiska hänsynstaganden 
Studien genomfördes med hänsyn till etiska aspekter, vilket innebar att alla eventuella 

respondenter gav samtycke till att ingå i studien. Eftersom studien genomfördes i skolan – och på 

elever som var över 15 år – så var det inte nödvändigt att föräldrarna till dessa elever 

informerades och gav samtycke om deras barns medverkan i undersökningen. Information om 

studiens syfte och dess tillvägagångssätt gavs ut till alla elever som tillfrågades via ett 

informationsbrev. Det underströks att det var frivilligt att ingå i studien och att man fram till sista 

stund kunde välja att dra tillbaka sin medverkan, samt att man var anonym och att det endast var 

jag som skulle ha tillgång till enkäterna. Eleverna fick därefter underteckna en samtyckesblankett. 

För att säkerställa att eleverna, om de skulle vilja, kunde ta tillbaka sin medverkan så gavs alla 

enkäter och alla samtyckesblanketter ett löpnummer så enkäten kunde identifieras i efterhand om 

det skulle vara någon som skulle vilja dra ur sin medverkan i ett senare skede. Vidare ingick inga 

personuppgifter i studien annat än kön, årskurs och skola för att bevara anonymiteten hos 

respondenterna. Vid de fall då samtycke av olika anledningar inte hade inhämtats så ingick inte 

respondenten i studien förrän samtycke uttryckligen gavs. 
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5. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras undersökningens resultat och analys. Först presenteras 

undersökningens deltagare. Resultatet presenteras sedan i tre delar utifrån frågeställningarnas 

teman: först presenteras de kommunikativa skolkontexter som undersökningen visat påverkar 

kommunikationsängslan. Sedan presenteras hur pass utbredd kommunikationsängslan är bland 

respondenterna i undersökningen. Till sist analyseras kommunikationsängslan utifrån 

respondenternas kön och deras betyg.  

 

5.1 Skolkontexter 
I enkäten tillfrågades eleverna om deras deltagande vid olika kommunikativa skolkontexter där 

elever vanligtvis deltar som muntliga aktörer i samband med undervisning. Dessa skolkontexter 

var: handuppräckning/prata spontant inför helklass, samtal och diskussion vid grupparbete och 

planerat, framställt tal inför publik. Syftet med detta var att ta reda på hur dessa skolkontexter 

påverkade elevernas självupplevda kommunikationsängslan i undersökningen. Nedan ses det 

kommunikativa deltagandet bland eleverna då det förs helklassamtal. Eleverna tillfrågades om i 

hur stor utsträckning de deltog aktivt då hela klassen var med i samtalet eller diskussionen. 

 

Tabell 1. Fördelning av rapporterad deltagandefrekvens vid helklassamtal 

  Varje lektion Vissa lektioner i veckan Mer sällan Aldrig Summa 

Andel 31 45 20 4 100 

 

I denna tabell syns att majoriteten av eleverna anser att de själva deltar i helklassamtal vid varje 

lektion, eller åtminstone vissa lektioner i veckan. Sammanvägt så är det 76 procent av deltagarna i 

undersökningen som anser att de är delaktiga någon gång i veckan eller varje lektion. 

Jämförelsevis så är det 20 procent som anser sig själva vara mindre aktiva och fyra procent som 

uppger att de aldrig deltar vid helklassamtal. Jämförelsevis så presenteras deltagandet i samtal vid 

grupparbeten, som verkar vara öppen för mer kommunikation, i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Fördelning av rapporterad deltagandefrekvens vid grupparbeten 

  Varje gång Vid intresse Vid övervakning Aldrig Summa 

Andel 62 30 7 1 100 

 

I Tabell 2 visas att deltagande vid grupparbete är relativt högt i jämförelse med deltagande vid 

helklassamtal. 62 procent anser att de är aktiva varje gång de har grupparbete, medan 30 procent 

anser att de är aktiva om grupparbetet behandlar någonting som de anser är intressant. Sju 
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procent av respondenterna anser att de bara visar sig vara aktiva när läraren är i närheten och en 

procent rapporterar att de aldrig deltar aktivt i samtal vid grupparbete. Tabell 1 och 2 pekar mot 

att deltagandet ökar ju färre deltagare som ingår. De pekar också åt att ämnet har en stor relevans 

för deltagandet, något som bekräftas av Bruzelius et als studie (1981:40).  

 

Eleverna ombads sedan besvara frågor där de fick gradera sin egen upplevda nervositet på en 

femgradig skala, där ett likställdes med ingen nervositet och fem likställdes med så hög upplevd 

nervositet som möjligt (Fråga 6 till 16 i enkäten, se Bilaga 1). Varje fråga berörde tal i olika 

skolkontexter där syftet var att utröna vilka skolkontexter som orsakade mest 

kommunikationsängslan för de elever som sällar sig till dem vars kommunikationsängslan är 

situationsbaserad. Resultat visas nedan i ett diagram (Figur 1) för medianen av deltagarnas 

upplevda nervositet vid tal i olika skolkontexter.  

 

Figur 1. Medianvärdets förändring över olika skolkontexter för upplevd nervositet vid tal 

 

 

I Figur 1 visas hur deltagarnas upplevda nervositet förändras av situationen. De olika 

situationerna som deltagarna besvarat frågor om är: att spontant svara på en fråga från läraren, 

gruppredovisning inför publik, tal för liten publik (3-5 personer), tal för halvklass, tal för helklass 

och tal för en publik utanför skolans kontext. Av Figur 1 syns det tydligt att tal inför helklass och 

en tänkt publik utanför skolans kontext är de situationer som orsakar högst 

kommunikationsängslan. Därefter är att spontant svara på en fråga från läraren förknippat med 

en viss ängslan, något högre än att tala inför halvklass, eller att redovisa inför publik tillsammans 

med en grupp. Att tala inför en liten grupp (3-5 personer) anses inte heller orsaka någon större 

kommunikationsängslan bland respondenterna. Av diagrammet syns tydligt att publikens storlek 

har en stor påverkan på nervositeten för deltagarna i undersökningen. Detta faktum går även att 
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finna i de flesta studier om ämnet, exempelvis Atterström (2004) och Bodie (2010) och visar att 

deltagarna i min studie upplever tal inför publik på ett likartat sätt, ett sätt som skulle kunna 

klassas som en allmän sanning. Som en jämförelse räknades även typvärdet ut, det vill säga det 

värde som angavs flest gånger för varje situation. Detta resultat visade också på samma tendens, 

vilket kan ses i Tabell 4 i Bilaga 4.  

 

För att se hur elevernas nervositet förändrades i samband med tal inför publik så ombads 

respondenterna att gradera sin nervositet före, under och efter att de håller tal (Fråga 13-15 i 

enkäten, se Bilaga 1). Resultatet framgår av diagrammet nedan (Figur 2). 

 

Figur 2. Förändringen av upplevd nervositet i samband med tal inför publik 

 

 

I Figur 2 ovan syns att respondenternas upplevda nervositet avtar under tiden att ett tal 

genomförs och avslutas. Nervositeten är som mest påtaglig innan ett tal för publik ska ges, för att 

sedan avta lite grand då det genomförs. Lägst är nervositeten efter att talet har getts och eleverna 

inväntar att bli bedömda, antingen av läraren eller genom kamrat- eller kompisrespons. Det 

verkar som att anspänningen inför att hålla ett tal är det tillfälle som till största del orsakar 

kommunikationsängslan, åtminstone i samband med tal inför publik. Trots att skillnaden i 

upplevd nervositet före, under och efter framställt tal i klassrummet kan uppfattas som ringa, 

pekar ändå detta resultat i samma riktning som Behnke & Sawyer (2001) och Behnke, Finn och 

Sawyer (2009). 

 

5.2 Utbredning av kommunikationsängslan 
För att definiera personlighetsbaserad kommunikationsängslan och situationsbaserad 

kommunikationsängslan räknades medianen ut för varje deltagares angivna värden mellan ett och 

fem för de olika skolkontexterna. De som hade ett högt värde, över 4,0, uppgick till 28 
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respondenter. Dessa individer rapporterar att de flesta situationer orsakar höga nivåer av 

ängslighet, och kan alltså sägas vara mer personlighetsbundet kommunikationsängsliga än 

situationsbundet. Om inte annat så visar de sig åtminstone vara mer kommunikationsosäkra än 

de resterande respondenterna. De flesta klassar dessutom sig själva som tystlåtna, osäkra och lata 

på en fråga i enkäten där respondenterna blev ombedda att ange vilka ord som stämde bäst in på 

dem, enligt dem själva (Fråga 2, se Bilaga 1). Dessa individer klassar även sig själva som mindre 

bra på att hålla tal (Fråga 21, se Bilaga 1). Majoriteten av dessa elever har dessutom relativt låga 

betyg (E eller D), men denna personlighetsbundna kommunikationsängslan identifierar sig även 

elever med relativt höga betyg (C eller B) med. Av dessa 28 individer är det en individ som 

rapporterar att hon är så nervös som möjligt under alla situationer som det tillfrågas om i 

enkäten. Således är det en person som med allra största säkerhet har allvarlig 

personlighetsbunden kommunikationsängslan; alltså höga nivåer av nervositet i alla skolkontexter 

som respondenten blev tillfrågad om. Resterande respondenter i urvalet (72 procent) anses vara 

situationsbundet kommunikationsängsliga, eftersom deras upplevda nervositet förändras mer 

beroende på vilken skolkontexten är.  

 

5.3 Kommunikationsängslans relation till kön och betyg  
I det här delkapitlet presenteras hur sambandet mellan kommunikationsängslan och kön 

respektive betyg ser ut i förhållande till de kommunikativa skolkontexter som respondenterna 

tillfrågades om. Som en bakgrund presenteras könsfördelning för urvalet i Tabell 31. Även 

respondenternas betyg i svenska eller svenska som andraspråk och hur detta fördelade sig på kön 

bland deltagarna i urvalet presenteras nedan i Figur 3.  Till antalet är flickorna i majoritet bland 

respondenterna i undersökningen och är 12 fler än pojkarna.  

 

                                                 
1 Tabell 3 över antal flickor och pojkar i undersökning finns i Bilaga 4.  
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Figur 3. Fördelningen av betyg mellan könen för urvalet 

 

 

I Figur 3 går det redan att se en skillnad mellan pojkar och flickor i undersökningen, där höga 

betyg är förknippade med en dominans av flickor i jämförelse med pojkar. Pojkar dominerar 

istället de lägre betygen och är mest framträdande i betyget E. Flickorna är däremot mest 

framträdande i betyget A och behåller sin majoritet även i de angränsande betygen (B och C) i 

jämförelse med undersökningens pojkar. Intressant nog är det ingen i undersökningen som 

rapporterat att de har F i betyg, men däremot en del (11 stycken av hela urvalet) som angett att de 

antingen inte riktigt vet vilket betyg de har i svenska eller svenska som andraspråk, eller inte velat 

ange detta. Här kan det vara viktigt att påpeka, återigen, att en möjlig förklaring till att eleverna 

inte anger att de har F i betyg är för att de istället angett att de inte vet eller inte vill ange svaret. 

Således är det lämpligt att påtala att ärligheten i elevernas svar inte framgår.  

För att se hur kommunikationsängslan i undersökningen påverkas av vilket kön deltagarna har 

presenteras nedan förändringen i kommunikationsängslan beroende på skolkontext i samband 

med kön för både pojkar och flickor. Resultatet presenteras i ett diagram (Figur 4), liknande Figur 

1 i kapitel 5.1, men fördelat på pojkar och flickor.  
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Figur 4. Kommunikationsängslans förändring beroende på skolkontext fördelat på kön 

 

 

I detta diagram syns att pojkarna ligger lägre i kommunikationsängslan än flickorna i de olika 

skolkontexterna, vilket innebär att de inte blir nervösa i lika stor utsträckning som flickorna blir. 

Trots att flickorna är i majoritet och dessutom rapporterar att de får högre betyg än pojkarna 

tycks de vara mer ängsliga när det kommer till att kommunicera muntligt i klassrummet. I övrigt 

så följer medianen för nervositet samma trend som i Figur 1; ju mer publik och formellare 

kontext, desto mer tilltar kommunikationsängslan, både för flickorna och för pojkarna i 

undersökningen. Det syns även att fler flickor tycker att deras nervositet tilltar mer än för 

pojkarna ju större publiken blir och desto formellare kontexten är, då avståndet mellan de två 

linjerna ökar.   

 

För att förenkla resultatredovisningen av respondenternas betyg som en faktor vid analys av 

kommunikationsängslan så delades betygen upp i två grupper med å ena sidan låga betyg (F, E 

och D) och å andra sidan höga betyg (C till och med A). Eftersom 11 procent av urvalet 

rapporterade att de inte visste eller inte ville ange vad de hade för betyg så räknas dessa inte med i 

denna del av resultatredovisningen. I gruppen med låga betyg så var könsfördelningen 56 procent 

pojkar och 44 procent flickor. I gruppen med höga betyg så var könsfördelningen 29 procent 

pojkar och 71 procent flickor. Resultatet redovisas genom liknande diagram som tidigare, där 

medianvärdet för vardera av gruppernas upplevda nervositet jämförs i Figur 5.  
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Figur 5. Medianvärdets förändring för upplevd nervositet fördelat på höga respektive låga betyg vid olika skolkontexter 

 

 

I diagrammet ovan syns skillnaden i upplevd nervositet mellan respondenterna med låga och 

höga betyg. Det finns en viss skillnad i upplevd nervositet mellan de två grupperna, där de med 

låga betyg tenderar att vara mer ängsliga än de med höga betyg. Att de med låga betyg blir mer 

nervösa kan förklaras med att de upplever att de inte behärskar presentationsformen. Den 

lågpresterande gruppen rapporterar nämligen på fråga 21 (se Bilaga 1) att de värderar sin egen 

förmåga att hålla tal till ett värde av 3,0 på en femgradig skala, medan de högpresterande 

rapporterar ett värde av 4,0. Det tycks därmed vara så att de högpresterande är mer säkra på sin 

egen förmåga och därför blir mindre ängsliga av att kommunicera inför en större grupp åhörare. 

Detta trots att den högpresterande gruppen till majoriteten består av flickor, som tidigare visade 

sig vara mer kommunikationsängsliga som grupp i min undersökning.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
De resultat som den här enkätundersökningen har mynnat ut i är att kommunikationsängslan för 

niondeklassarna på de tre skolorna i urvalet förändras beroende på vilken kommunikativ 

skolkontext som det gäller. Med en sträng definiton på personlighetsbunden 

kommunikationsängslan så är det endast en individ som känner stark kommunikationsängslan i 

alla skolkontexter. Av urvalet är det 28 procent som känner en hög kommunikationsängslan i de 

flesta kontexter, vilket stödjer slutsatsen att dessa är mer personlighetsbundet 

kommunikationsängsliga än situationsbundet. Resterande respondenter i urvalet känner 

situationsbunden kommunikationsängslan i vissa kontexter, eller är väldigt avslappnade när det 

gäller muntlig kommunikation. Om det gäller för alla situationer, utanför skolans värld, går inte 

att avgöra eftersom det inte varit syftet med undersökningen. Av de kommunikativa 
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skolkontexter som undersökts så är det framställt tal inför publik som orsakar mest 

kommunikationsängslan för respondenterna i undersökningen och denna ängslan är som mest 

påtaglig innan framträdandet. Att hålla tal inför en tänkt publik som inte är klasskamraterna, 

exempelvis vuxna utanför skolan, är den situation som eleverna i undersökningen tycker orsakar 

mest kommunikationsängslan, före tal inför helklass, vilket pekar åt att publikens storlek och en 

formell kontext är de faktorer som har en stark påverkan på kommunikationsängslan. Att 

oförberett svara på en fråga från läraren anses också orsaka ängslan bland urvalets elever, medan 

kommunikation med en liten grupp på tre till fem personer inte alls orsakar 

kommunikationsängslan i någon hög utsträckning. Av undersökningen framgår att den stora 

majoriteten av respondenterna deltar aktivt vid både helklassamtal och gruppsamtal.  

 

Undersökningen syftade också till att analysera hur faktorer som kön och betyg påverkade 

kommunikationsängslan. De slutsatser undersökningen kom fram till var att flickor i större 

utsträckning än pojkar är mer ängsliga och nervösa vid kommunikation i klassrummet. Detta 

trots att de betygsmässigt ligger bättre till än pojkarna i urvalet. Avseende 

kommunikationsängslan och betyg så delades respondenterna in i två grupper; elever med låga 

betyg och elever med höga betyg undersöktes var och för sig. Här visade det sig att elever med 

låga betyg också är mer benägna att bli ängsliga vid kommunikation i klassrummet jämfört med 

elever som har höga betyg. Dessa skillnader är dock marginella. Här visar det sig också att elever 

med låga betyg skattar sin egen förmåga att hålla tal lägre än elever med höga betyg. Medianen för 

elever med låga betyg som skattar sin egen förmåga är 3,0 medan elever med höga betyg skattar 

sin förmåga till 4,0, vilket pekar på att det råder en skillnad i självsäkerhet bland individerna i de 

två grupperna.   
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat. Först diskuteras dess förhållande till tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. Sedan diskuteras resultatet i förhållande till fortsatt forskning 

och de pedagogiska följder som det redovisade resultatet kan ha.  

 

6.1 Tidigare forskning 
I resultatredovisningen framgick att majoriteten av eleverna i urvalet deltog i muntlig 

kommunikation i helklass. Eleverna rapporterade att deras deltagande ökade då de 

kommunicerade i gruppsamtal. I Bruzelius et als studie (1981) undersöktes om de mest tystlåtna 

eleverna kom mer till tals i gruppsamtal om fyra deltagare i jämförelse med de mest talföra, där 

det visade sig att de talföra fortfarande dominerade talutrymmet. Få av de tystlåtna eleverna kom 

upp till sin rättmätiga andel talutrymme, det vill säga en fjärdedel av den totala mängden löpord 

(Bruzelius, 1981:35). Eftersom eleverna i min undersökning rapporterar att deltagandet ökar vid 

färre åhörare pekar detta åt att kommunikationsängslan vid gruppsamtal är mindre än vid 

helklassamtal, vilket betyder att kontexten spelar en stor roll för kommunikationsängslan. Den 

absolut lägst upplevda kommunikationsängslan i min undersökning rapporterades i en kontext 

med endast tre till fem åhörare, vilket kan vara anledning till att deltagandet ökade vid mindre 

grupper. I Bruzelius et als studie måste man ha i åtanke att de mest talföra eleverna och de mest 

tystlåtna placerades i samma grupp, vilket får anses vara en icke-representativ grupplacering. 

Deltagandet vid gruppsamtal och dess förhållande till vilka individer det är som faktiskt ingår i 

gruppen är nog väldigt avgörande för hur kommunikationsängsliga individer känner sig manade 

att yttra sig. I min studie fick de dock inte besvara några frågor om hur smågruppsindelningen 

påverkade deras ängslighet, med hänsyn till vilka individer som ingick, vilket hade varit intressant. 

Valet till att enbart undersöka skolkontexter gjorde att studien kunde koncentreras till någonting 

som alla elever kunde säga någonting om. Det framgår av Olsson Jers (2010) att vissa 

skolungdomar är väldigt kommunikativa och befattar sig med exempelvis debattklubbar eller 

föreningsverksamhet där det också förväntas att man deltar kommunikativt. Det ansågs dock vara 

för brett att ta med detta i undersökningen, även om det hade varit intressant att se hur elevernas 

fritidssysselsättningar påverkade deras kommunikationsängslan. En fråga i enkäten behandlade i 

hur hög grad respondenterna blev nervösa om de skulle hålla tal utanför skolans kontext, vilket 

får ses som ett kontrollvärde på hur ängslan inför att hålla tal i klassrummet förhåller sig till att 

hålla tal utanför klassrummet.  
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Fördelningen av personlighetsbunden och situationsbunden kommunikationsängslan i min 

undersökning visade att det endast är en elev som rapporterar personlighetsbunden 

kommunikationsängslan, det vill säga högsta möjliga ängslan i alla situationer. Problemet med 

denna definition är dock att det nödvändigtvis inte måste vara så att man måste rapportera högsta 

möjliga ängslan för att vara ängslig. Därför togs beslutet att se över alla de som rapporterade ett 

snitt över 4,0 på en femgradig skala. Där såg man istället att 28 procent av urvalet hade 

rapporterat en hög kommunikationsängslan. I tidigare forskning har det varit svårt att finna en 

tydlig definition på personlighetsbunden kommunikationsängslan. Bodie (2010) nöjer sig med att 

nämna att det är sådana individer som känner sig ängsliga i alla situationer, men inte i hur hög 

grad. Atterström (2004) har inte heller någon definition på hur nervös, orolig eller ängslig man 

ska behöva vara för att det ska klassas som personlighetsbunden kommunikationsängslan. Som 

Bodie (2010) framställer det så har olika forskningsområden sina olika definitioner på fenomenet. 

Således har det varit en definitionsfråga hur personlighetsbunden kommunikationsängslan ska 

kunna överföras till statistik. Här kan det vara metodvalet som brister i denna fråga. Eftersom 

kommunikationsängslan är så subjektivt så hade en intervjumetod även kunnat belysa om elever 

anser sig själva vara personlighetsbundet kommunikationsängsliga eller situationsbundet 

kommunikationsängsliga. Att känna sig nervös vid alla situationer, om än väldigt lite och lågt 

värderat, skulle också kunna klassas som personlighetsbunden kommunikationsängslan. Frågan är 

då om man behöver göra den klassificeringen, eftersom det då också har en väldigt liten påverkan 

på kommunikationen.  

 

Det visade sig att majoriteten av undersökningens respondenter gav uttryck för att 

kommunikationsängslan ökade ju fler åhörare som fanns närvarande och ju mer formell 

kontexten var då de håller tal. Samma slutsats dras av Atterström (2004:14), och framställs i 

Bodies litteraturstudie av ämnet (2010), vilket får anses stödja min studies reliabilitet. Visserligen 

är detta ett resultat som skulle kunna klassas som en allmän sanning, då de flesta av oss är 

benägna att bli mer nervösa vid att framställa tal inför en stor publik eller i en kontext som inte är 

familjär. Det var också förväntat att respondenterna skulle rapportera detta resultat. Det bör dock 

påpekas att det inte är en självklarhet att bli ängslig vid höga publiksiffror och i en formell 

kontext, och en studie utförd på kommunikationsängslan som inte tar upp framställt tal inför 

publik skulle sakna en viktig aspekt av fenomenet. De flesta studier kommer ändå fram till att tal 

inför publik är den kontext som bidrar mest till kommunikationsängslan (Atterström, 2004), 

(Bodie, 2010), (Olsson Jers, 2010). Här har mitt eget syfte varit att bekräfta detta, men att sedan 
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undersöka hur detta faktum, som det nog får lov att kallas, påverkas av faktorer som kön och 

betyg. 

 

Faktorerna kön och betyg visade sig ha en intressant påverkan på kommunikationsängslan. 

Flickor rapporterar högre kommunikationsängslan än pojkar i min studie och likaså elever med 

låga betyg i jämförelse med elever med höga betyg. I Atterströms studie framgick att det inte 

fanns någon signifikant skillnad på kommunikationsängslan avseende kön (2004:14), vilket min 

studie avviker ifrån. Det man måste ha i åtanke är att Atterström genomför sin studie på 

lärarstudenter, vilket såklart har en stor betydelse, eftersom respondenterna är äldre och mer 

kommunikativt utvecklade än respondenterna i min studie. I Atterströms studie har 

gymnasievalet, där kommunikativ förmåga övas och förbättras enligt Olsson Jers (2010), haft en 

påverkan på kommunikationsängslan, där ett traditionellt mer kommunikativt övande program 

(samhällsvetenskap) jämförts med ett mindre kommunikativt övande program (naturvetenskap). I 

Bruzelius et als (1981) studie framgick att det fanns en distinkt skillnad i talutrymme mellan 

pojkar och flickor. Anledningarna till detta kan vara många. Eftersom flickorna i min studie 

rapporterar högre kommunikationsängslan är det rimligt att anta att detta skulle kunna vara en av 

anledningarna till att de i så fall deltar i mindre utsträckning. Betygens förhållande till 

kommunikationsängslan har inte hittats i tidigare forskning. Däremot nämns att självsäkerhet och 

vana med situationen är en stor bidragande faktor till att kommunikationsängslan sjunker 

(Palmér, 2008). Goda studieresultat är någonting som med all säkerhet bidrar till att eleverna 

känner att de behärskar kommunikationsformen, vilket gör att kommunikationsängslan stagnerar. 

Här har det varit intressant att skillnaden mellan betyg är ganska liten jämfört med skillnaden i 

upplevd ängslan beroende på kön. Här är det kanske så att de med höga betyg fortfarande känner 

av en ängslan, som har mer att göra med prestationskrav än själva kommunikationsformen, vilket 

gör att skillnaden blir mindre i min undersökning.  

 

Kommunikationsängslans närvaro inom skolans värld är någonting som bevisats i min studie, där 

jag betraktat fenomenet som ett problem ur ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Dysthe (2003) är 

språk och identitet sammanbundna, vilket i förlängningen innebär att bristen på språk gör att 

identitetsbyggandet blir lidande. I min studie finns exempel på elever som på grund av att de 

upplever kommunikationsängslan avstår från att delta i lika hög utsträckning i alla situationer, 

vilket innebär att de avstår från att bekräfta och bygga sin identitet i dessa kontexter. Problemet 

är dock hanterbart. Eleverna i min studie deltar ändå i ganska hög utsträckning, vissa trots att de 

känner en stark kommunikationsängslan. Möjligtvis är det fortfarande så som det visade sig i 
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Bruzelius et als (1981) studie att flickor får ta mindre utrymme i skolan än pojkar, därav 

ängslighet när de väl ska ta plats. Här tycker jag att det är viktigt att påpeka att 

kommunikationsängslan inte är biologiskt betingat, utan att det förmodligen är så att de sociala 

könsrollerna avgör kommunikationsängsligheten genom olika erfarenheter vid kommunikation i 

klassrummet. 

 

6.3 Fortsatt forskning och pedagogiska följder 
Kommunikationsängslan i muntliga kontexter är ett allmänmänskligt fenomen som aldrig 

kommer att försvinna, speciellt inte i skolans värld där individer med ovana vid 

kommunikationsformen skall öva upp den inför framtiden. Fortsatt forskning för att förstå och 

kunna förklara fenomenet och dess orsaker är viktigt, inte minst för att kunna ge de lärare som 

arbetar med dessa elever dagligen insikt i hur de kan arbeta för att stötta eleverna och se till att de 

klarar sig i en alltmer kommunikativ skola och ett alltmer kommunikativt arbetsliv. För 

verksamma lärare kan det vara bra att känna till hur kommunikationsängslan och kön respektive 

betyg hänger ihop. Det kan hjälpa till i pedagogiska överväganden och vara till hjälp när det 

kommer till att stötta eleverna i deras utveckling.  
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Bilaga 1 

Enkät om tal i klassrummet 

Jag är: 

  Pojke  Flicka   

 

 

Skola________________________________ 

 

Årskurs_______________________________ 

 

 

 

 

   

Vilket är ditt nuvarande betyg i svenska/svenska som andraspråk? 
Kryssa endast i en ruta. 

 F   E 

 D   C 

 B   A  Vet ej/annat 

 

Om du bedömer dig själv, vad tror du blir ditt meritvärde (medelbetyg) när du gått ut 
grundskolan?  

Mitt meritvärde blir ca    (tal mellan 0 och 340) 

 

 

1. Vilket/vilka ord stämmer bäst in på dig? 
Kryssa i en eller flera rutor. 

 Utåtriktad   Tystlåten 

 Osäker   Självsäker 

 Positiv   Negativ 

 Lat   Ambitiös 

 

 

2. Brukar du delta aktivt i samtal och diskussioner när hela klassen är med? 
Kryssa endast i en ruta. 

 På varje lektion  

 På vissa lektioner i veckan  

 Mer sällan  

 Aldrig 

 

 

3. Brukar du delta aktivt i samtal om ni har ett grupparbete i skolan? 
Kryssa endast i en ruta. 
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 Varje gång  

 Om vi gör något intressant  

 Bara när läraren kommer förbi  

 Aldrig 

 

 

4. Kan du samtala och diskutera med vem som helst i klassen? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Alla  Mer än hälften  Mindre än hälften  Inga 

 

5. Blir du nervös av att prata med personer som du inte känner? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Ja, alltid  

 I vissa situationer, nämligen:__________________________________ 

 Nej, aldrig 

 

 

6. Blir du nervös om läraren ställer en fråga och ber dig svara när du inte räckt 

upp handen? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

7. Blir du nervös och stressad när du ska hålla ett tal inför hela klassen ensam?  

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

8. Blir du nervös och stressad när du ska hålla ett tal inför hela klassen 

tillsammans med en grupp? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

9. Hur nervös blir du om du ska hålla tal inför 3-5 personer i klassen? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 
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1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

10. Hur nervös blir du om du ska hålla tal inför halva klassen? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

11. Hur nervös blir du om du ska hålla tal inför hela klassen? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

12. Hur nervös blir du om du ska hålla tal inför en annan publik än din klass, 

t.ex. en grupp med vuxna utanför skolan? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

13. Hur nervös är du innan du ska hålla ett tal? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 

 

 

14. Hur nervös är du när själva talet hålls? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls nervös       
Väldigt nervös 
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15. Hur orolig känner du dig efter att du har hållit tal och läraren ska bedöma? 

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls orolig       
Väldigt orolig 

 

 

16. Hur orolig känner du dig om klassmedlemmar ska bedöma dig genom 

kompisrespons/kamratbedömning? 
Ange det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 
1 2 3 4 5 

  

Inte alls orolig       
Väldigt orolig 

 

17. Hur ofta arbetar ni med prat- och talövningar i din klass? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Varje dag  

 Varje vecka 

 Någon gång i månaden   

 Någon gång varje termin 

 Aldrig 

 

18. Har du deltagit i undervisning där du fått öva på att tala inför publik innan 

en redovisning? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Ja   Nej 

 

19. Hur många timmar ägnar du åt att träna på en muntlig framställning, 

exempelvis då du ska hålla ett tal inför publik? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Mindre än en timme  Mer än en timme 

 Mellan 2-3 timmar  Mer än 3 timmar 

 Inte alls  

 

 

20. Har du några särskilda skäl som gör att du inte behöver hålla tal inför 

helklass? 
Kryssa endast i en ruta. 

 Ja   

 Nej 

 

Om Ja, vilket/vilka skäl? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21. Var tycker du själv att du hamnar på en skala mellan 1 och 5, där 1 = Inte 

bra på att hålla tal och 5 = Mycket bra på att hålla tal?  

 
1 2 3 4 5 

  

Inte bra på att hålla tal       
Mycket bra på att hålla tal 

 

 

22. Beskriv med egna ord vad du tycker om att hålla tal i skolan: 

Inspiration: kul eller jobbigt, viktigt eller värdelöst och så vidare 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

23. Vad tycker du är det bästa med att hålla tal inför publik? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24. Vad tycker du är det värsta med att hålla tal inför publik? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bilaga 2  

Information om en studie av elevers muntliga kommunikation i 

klassrummet 

 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Jag jobbar dessutom som lärare och jag undervisar i svenska och engelska. 

 

Jag skriver ett examensarbete där jag undersöker elevers inställning till att kommunicera 

muntligt i skolan vid exempelvis redovisningar, gruppsamtal och att svara på frågor i 

klassrummet. Eleverna har tillbetts svara på en enkät som mäter hur pass lugna eller nervösa 

de känner sig vid olika muntliga sammanhang i skolan.  

  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att samla in data genom att be eleverna svara på 

en enkät om muntlig aktivitet i klassrummet. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under april och maj månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande. Om du har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på skolan 

såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma 

dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 

Studiens handledare: Josefine Krigh, Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

tel. 018 471 7985, e-post: josefine.krigh@edu.uu.se 

 

Köping 21 april 2014 

 

Simon Hedlund  

simon.hedlund@koping.se 

simon.hedlund.1471@student.uu.se 

 

 

mailto:josefine.krigh@edu.uu.se
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Bilaga 3 
Till elev på _______skolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Information om studien: 
Studien, som kommer att handla om elevers muntliga framställning i skolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Simon Hedlund som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att svara 

på en enkät om min muntliga framställning. Jag vet vad studien innebär och vill delta i 

studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Underskrift  
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Bilaga 4 – Tabeller 
 

Tabell 3. Fördelningen av kön bland respondenterna i undersökningen 

Kön Procentfördelning 

Pojkar 44 

Flickor 56 

Summa 100 

 

 

Tabell 4. Typvärde för angivna svar vid olika skolkontexter för samtliga respondenter 

  Spontant Gruppred. Tal för liten grupp Tal för halvklass Tal för helklass Övriga 

Typvärde 1 1 1 2 5 5 

 


