
1 

 

Talängslan i klassrummet  

 

 
En kvalitativ studie om lärares arbete med talängslan i 

svenskämnet i årskurs 4 vid muntlig framställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Mechlin Yacoub 

 

Handledare: Cecilia Annell 

Södertörns högskola | Institution för kultur och lärande 

Självständigt arbete 1 15 hp  

Svenska | HT 2017 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract    

English title: Speech anxiety in the classroom:  A qualitative study of teachers' work with 

speech vocabulary in Swedish subjects in 4th grade at oral presentations 

 

Author: Mechlin Yacoub 

 

Supervisor: Cecilia Annell 

 

This study is based on teachers' experiences of how they work with speech anxiety pupils in 

the classroom in the Swedish subject in 4th grade at verbal presentations and opinions. The 

purpose is to find out how a teacher understands and supports a speech fear pupil in oral 

submissions and opinions. The questions that the study will be based on are: What methods 

and working methods are used to prevent and promote pupils' talents? How does the teacher 

visualize and supports speech anxiety pupils in the classroom at oral presentations and 

opinions? In what way is the work of rhetoric benefiting speech anxiety pupils? 

The study consists of qualitative methods based on observations and interviews. Data has 

been collected through four observations and three interviews. 

The result has shown that in the classroom there are between three and five pupils who either 

suffer from speech anxiety or who are merely silent. Oral presentations are something that 

most pupils feel discomforted and therefore the teacher adjusts the teachings according to the 

pupil's needs and prerequisites. The teacher has varied teaching to enable all pupils to feel 

included, thus creating confidence and self-esteem through different working methods and 

group size. Furthermore, it was found that the teachers work with a good classroom climate 

for the student's learning and development. To get a functioning classroom and education, the 

class must work socially.  

The conclusion is that teachers already at the lower stage work deliberately and actively with 

oral requests for the pupils to become good talents in the long run. It is essential that a safe 

classroom environment is created, and that the teacher communicates with pupils who do not 

speak about their needs. In addition, it's important that speech anxiety and silent pupils get 

practice in speaking so they can strengthen their speech, become more visible and 

comfortable with their speech in front of other pupils 

 

Keywords: speech anxiety, self-confidence, safety, verbal petitions 

Nyckelord: talängslan, självförtroende, trygghet, muntliga framställningar  
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1. Inledning  

I livet finns en hel del situationer där vi som individer förväntas kunna framlägga våra 

föreställningar, lärdomar och uppfattningar verbalt. Det har blivit allt vanligare och mer 

betydelsefullt att i skolan kunna tala och diskutera. Därmed finns inga osäkerheter om att det 

finns ett anspråk på att kunna bemästra ”konsten att tala”. Tal och muntlig framställning har 

fått ett mer omfattande utrymme bland de centrala målen i svenskämnet i årkurs 4–6 i 

läroplanen för grundskolan (Skolverket 2014, s. 224). Med detta menas att retorik som 

betyder talarkonst, förr i tiden var ett huvudämne i skolan men kom sedan att gå förlorad i 

början på 1800-talet från svenska läroverk (Hellspong 2011, s. 38). Nuförtiden har retoriken 

återigen fått mer utrymme i skolan och finns med i det centrala innehållet för svenskämnet i 

årskurs 4–6 under rubriken ”tala”. Retorik är en teori om talarkonsten och är en metod som 

används i skolan för att stärka en talare (Hellspong 2011, s, 42).  

 

Talängslan, rädsla att tala inför andra är ett problem för många elever i den svenska 

grundskolan. För de flesta elever är muntlig framställning inga konstigheter och här får de 

tillfälle att redogöra för sina kunskaper och tankar. Sandin (2017) skriver i sin bok Talrädsla i 

skolan att det finns två olika typer av elever. De elever som är vana att stå inför publik och de 

elever som är talängsliga (Sandin 2017, s.9). Vidare menar han att det finns för- och nackdelar 

med muntlig framställning. Fördelen är att det kan ge plats för förklaringar och mer 

omfattande svar som vid vissa situationer kan vara svåra att framföra skriftligt. Nackdelen är 

att elever kan uppleva obehag med att tala inför publik. Att enbart räcka upp handen för att 

svara på en fråga kan upplevas som jobbigt och obehagligt för en del elever, menar Sandin 

(2017, s.9). Den muntliga framställningen är för dessa elever en smärta där risken finns att 

man inte lyckas förmedla vad man kan och på så sätt kan eleven prestera under sin förmåga 

(Sandin 2017, s. 9).  

 

När det handlar om att tala inför andra är begreppet risk centralt. Med detta menar Miyata 

(2002) att risken för att förnedras eller förlöjligas av klasskamraterna kan bidra till att eleven 

känner sig sårad och obekväm. Vidare menar hon, för att eleven ska få bättre förtroende för 

sig själv och mötas med respekt måste han eller hon våga ta risker och försöka tala inför 

publik. Riskers förekomst bland talrädda elever är att lärare och andra pedagoger på skolan 

bör vara medvetna om att det finns elever som känner besvär vid att tala (Miyata 2002, s.12). 
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Det innebär att det för en lärare är viktigt att tidigt bli observant på saken och att agera för att 

kunna bidra med hjälp och stödja talängsliga elever. Ifall pedagoger eller andra vuxna på 

skolan inte agerar och stödjer dessa elever, finns det en risk att rädslan för att tala inför andra 

kvarstår i livet. 

 

Enligt kursplanen ska elever i svenskundervisningen få givna omständigheter att bli bättre på 

sitt tal-och skriftspråk och detta för att få ökat förtroende för sin språkliga förmåga. På så sätt 

kan elever tala i olika sammanhang och för olika syften (Skolverket 2014, s. 222).  

Det blir uppenbart att elever ska få tillfälle att träna för att förbättra sin talförmåga, vilket kan 

bidra till att alla elever vågar tala i klassrummet. Vidare ska de kunna använda språket som 

det är tänkt att användas, likt ett redskap, och måste därför få en möjlighet att förbättra sin 

verbala förmåga. Lärarens skyldighet blir således att skapa de förutsättningar som behövs för 

att dessa elever ska få mod att tala. Vidare bör lärarna bidra med särskilt stöd till talängsliga 

elever och ha en grundläggande kunskap om talängslan för att kunna förstå, behandla och 

bistå eleverna optimalt.  

 

Målet med denna studie är därmed att undersöka lärares erfarenheter av hur de vid muntlig 

framställning arbetar med talängsliga elever i klassrummet i svenskämnet i årskurs 4. Vidare 

vill jag ta reda på hur lärare utifrån erfarenheter och kunskaper arbetar med talängsliga elever 

för att dessa ska våga föra sin talan och bli synliga i klassrummet. Anledningen till att jag 

valde att skriva om detta ämne är för att jag känner empati för de talängsliga eleverna. Under 

min tid i grundskolan var jag en av de elever som inte var lika synlig som mina klasskamrater. 

Det var ingen lärare som klagade på att jag var besvärlig eller som blev observant på att jag 

var tyst. Detta kunde bero på att jag var snäll, omtyckt av många lärare, var mycket ambitiös 

och gjorde allt jag skulle med bra resultat. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag 

kunnat observera att det i klassrummet finns elever som är aktiva talare men även talängsliga 

elever. En del lärare vet hur de ska hantera sådana situationer där talängslan förekommer 

medan andra inte alls vet hur de ska arbeta förebyggande. Enligt läroplanen för grundskolan 

(Skolverket 2014), ska skolan skapa en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket 

2014, s. 10). Jag anser att kommunikation är en viktig aspekt för elevers lärande och 

utveckling. Därför vill jag i denna studie undersöka hur talängsliga elever får stöd av lärare 

för att de ska kunna verka och få den plats som de förtjänar.  
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I denna undersökning avgränsas studien i förhållande till elevers talängslan vid muntliga 

framställningar i en klass i årskurs 4 i svenskämnet. Anledningen till val av avgränsning i 

ämnet svenska för talängsliga elever är att det finns kunskapsluckor om hur man arbetar 

främjande med dessa elever. Tidigare forskning syftar på att lärare är medvetna om orsaker 

till talängslan men att de inte alltid vet hur de ska stödja talrädda elever i klassrummet. Denna 

undersökning är viktig eftersom alla elever trots sina förutsättningar ska få samma möjlighet 

att utvecklas.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie undersöker hur lärare utifrån sina erfarenheter arbetar med talängsliga elever i 

klassrummet i svenskämnet för årskurs 4 vid muntlig framställning. Syftet är att undersöka 

hur lärare förstår och stödjer talängsliga elever vid muntlig framställning.  

 

Frågeställningarna som studien kommer att utgå ifrån är följande:  

• Vilka metoder och arbetssätt används för att förebygga elevers talängslan i 

svenskämnet?  

• Hur synliggör och stödjer läraren talängsliga elever i klassrummet vid muntlig 

framställning i svenskämnet? 

• På vilket sätt är arbetet med retorik främjande för talängsliga elever i svenskämnet? 
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3. Bakgrund  

Under denna rubrik redogörs det för hur läroplanen ser på talängslan vid muntlig 

framställning. Vidare redogör studien för orsaker och symptom till förekomsten av talängslan 

hos elever samt för retorik som verktyg, vilket används för att utveckla elever till att bli en 

god talare.  

 

3.1  Vad säger läroplanen i ämnet svenska? 
 

Läroplanen är den förordning som all personal på grundskolan bör använda och utgå ifrån vid 

planering av exempelvis en undervisning, beroende på vilket ämne eller område det gäller. I 

denna studie används kursplanen för svenskämnet och undersökningen behandlar talängslan 

vid muntlig framställning. Talängslan hamnar i detta fall, med koppling till det centrala 

innehållet för årskurs 4–6, under rubriken ”tala, lyssna och samtala” (Skolverket 2014, s.222).  

 

I läroplanen står det att: ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket 2014, s.10).  

Ifall en elev inte upplever social gemenskap som frambringar trygghet, blir det således 

skolans uppdrag och skyldighet att hjälpa och stödja eleven för att han eller hon ska få 

uppleva den sociala gemenskapen. Skolan är den plats där eleverna ska fungera individuellt, 

samarbeta och vara kapabla att resonera och argumentera för sitt påstående. Enligt Skiöld 

(1989) är det viktigt för läraren att vara medveten om hur snabbt en elevs ställning i en grupp 

bestäms. Exempelvis upplever talräddda elever att arbete i en mindre grupp ger trygghet och 

acceptans till skillnad från en stor grupp som hindrar eleven från att bli synlig eller från att 

våga tala. Därför behöver läraren arbeta utifrån den enskilda elevens behov och 

förutsättningar för att låta alla elever komma till tals så tidigt som möjligt (Skiöld 1989, s.8–

9). Skiölds (1989) teori går hand i hand med läroplanen som uttrycker det på följande sätt: 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket 2014, s. 

10). 

 

Vad säger läroplanen om talandets roll i undervisningen inom svenskämnet? I läroplanen för 

grundskolan anges vikten av muntlig träning i skolan, där de skriver om att eleven i 

svenskundervisningen ska förbättra sina färdigheter i att skriva, läsa och tala. Vidare står det 

att i undervisningen ska eleven få en möjlighet att utveckla sitt språk eftersom språket är det 
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främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket 2014, s. 222). Läroplanen 

menar att det är via språket som eleven utvecklar sin identitet och kan uttrycka känslor och 

tankar som bidrar till en förståelse av hur andra elever känner och tänker. Det betydelsefulla 

är att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och fungera i ett samhälle där skilda 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket 2014, s.222).   

 

Under rubriken ”Syfte” i läroplanen framkommer det i undervisningen att stödja elevens 

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i tal samt anpassa språket efter varierade syften, 

sammanhang och mottagare. Vidare ska undervisningen bidra till att stärka elevens 

medvetande om och förtroende för den egna muntliga förmågan. Det ”Centrala innehållet” är 

en annan rubrik i läroplanen om svenskämnet. Rubriken omfattar bland annat att förbättra 

färdigheter för att träna på att argumentera vid olika samtalssituationer, framföra muntliga 

presentationer och att förbättra sitt verbala berättande om ämnen relaterade till skola och 

vardagsliv. Vidare ska eleven tillgodogöra sig kunskaper av hjälpmedel som stödord, digitala 

medier och bilder. Dessa verktyg ska hjälpa eleven vid planering och genomförande av 

muntliga presentationer men också för att skapa sig en förståelse av hur gester och 

kroppsspråk kan inverka på en presentation (Skolverket 2014, s. 224).  

 

3.2  Orsaker till talängslan 

Enligt Sandin (2017) finns det många orsaker till talängslans uppkomst hos elever. En orsak 

kan vara påverkan av miljön och innebär att eleven har dålig erfarenhet från det förflutna av 

till exempel muntlig framställning. Det har lett till att elever har övat på att sammankoppla 

muntlig framställning inför grupp med något obehagligt. Denna tolkning förknippas med 

psykologin, som talar om klassisk betingning, vilket innebär att eleven förknippar en viss 

känsla med en speciell situation (Sandin 2017, s.31). I detta fall gäller det känslan inom 

talängslan kopplad till muntlig framställning, menar Sandin (2017). Konkreta minnen är något 

de flesta elever minns från någon händelse eller ett tillstånd. Dessa minnen kan vara en av 

orsakerna till uppkomsten av talängslan. Exempel på situationer kan ha varit när elever har 

kommenterat den muntliga presentationen, skrattat eller på något sätt fått den som pratat att 

känna sig besvärad. Sandin (2017) påpekar att det är viktigt att betona att det sällan behöver 

vara ett tillstånd som för en främmande åskådare uppfattas som ovanligt. Därför är det inte 

sällsynt att läraren knappt lägger märke till vad som inträffar men för eleven som erfar 

händelsen, finns en risk att det inverkar på livet (Sandin 2017, s.32). I enlighet med Sandins 



11 

 

(2017) teori nämner Skiöld (1989) i sitt häfte ”Kan du inte tala?” några orsaker till varför 

många elever väljer att vara tysta. Orsakerna kan bland annat vara att eleven inte är 

intresserad av ämnet, inte har tillräcklig med kunskap, är blyg eller är rädd för att göra bort sig 

(Skiöld 1989, s. 9). En annan orsak kan vara att eleven lär sig genom att iaktta hur andra 

människor gör, vilket innebär att han eller hon berörs av de människor vars relation är nära. 

Detta beteende presenterar Sandin (2017) som modellinlärning eller observationsinlärning. 

När det handlar om upphovet till talängslan kan man vid vissa tillfällen hitta motiveringar hos 

bland annat föräldrars uppföranden. Troligtvis har föräldrarna varit kritiska eller föregått med 

en dålig förebild. Sandin (2017) menar att eleven kan känna sig osäker på sig själv och 

uppleva en rädsla att tala inför andra (Sandin 2017, s. 32). 

 

3.3  Symptom vid talängslan 

Talängslans symptom enligt Sandin (2017) förknippas med kroppens reaktioner och styrning 

av kroppens nervsystem. För den lärare som intresserar sig för talängslan är det viktigt att ha 

kunskap om talängslans symptom och hur kroppen reagerar på det. Vid arbete med talängsliga 

elever är denna kunskap ett bra alternativ för eleverna att ta emot (Sandin 2017, s. 40). 

Kunskap om kroppen och dess reaktioner bidrar till att eleven har förståelse för sig själv samt 

emotioner och reaktioner som erfars. Sandin (2017) menar att kunskap leder till mindre rädsla 

beroende på vad man upplever och känner, vilket enligt honom är viktigt för att eleven ska 

kunna godta, behandla och bli av med det besvär som upplevs.  Som lärare kan man bidra 

med förutsättningar för elevens mod att känna förtroende, genom att tydligt introducera 

kunskap om kroppens funktioner och hantering av reaktioner. Förmedling av kunskap blir en 

viktig grundläggande del för en lyckad undervisning (Sandin 2017, s. 40).  

Den vanligaste symptom är kognitivt symptom, som utgår från våra tankar, hur och vad vi 

tänker, anklagar och förhör oss själva. Vid exempelvis en muntlig presentation kan eleven 

redan i förväg känna obehag, vilket kan medföra att eleven känner att han eller hon kan göra 

bort sig inför sina klasskamrater. Inför en presentation kan eleven uppleva att han eller hon 

befinner sig i en bubbla (Sandin 2017, s. 45). Det konstaterar Sandin (2017) som 

överfokusering på sig själv och sin egen insats och menar att eleven inte minns vad som 

skulle sägas. Efter avslutad presentation kan eleven bli självkritisk och uppleva presentationen 

som misslyckat. Känslan förstärks med negativa tankar som eleven är omedveten om, så 

kallade automatiska tankar, vilka är svåra att hantera. Sandin (2017) påpekar att en del 

talängsliga elever kan känna sig trötta efter en muntlig presentation, vilket kan bero på att 
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eleven innan framförandet upplevde ångest och nervositet. När framförandet är över kan 

eleven slappna av och kroppen påbörjar en återhämtning.  Det är något som en lärare bör vara 

uppmärksam på och ha förståelse för eftersom eleven kan uppleva trötthet under resten av 

skoldagen (Sandin 2017, s. 46). En annan form av symptom kan innebära att eleven undviker 

situationer som påverkar än negativt och kan exempelvis vara att man hittar på ursäkter för att 

undvika att prata. Det innebär att eleven kan uppleva emotionella symptom, vilket betyder att 

han eller hon kan känna sig frustrerad, misslyckad, nedstämd och deprimerad (Sandin 2017, s. 

47).  

 

3.4  Retorik som verktyg vid talängslan 

Retorik står för konsten att tala och används ofta för att kunna anpassa efter och påverka 

mottagaren genom muntlig framställning. I skolan används retorik som metod för att stärka 

elevers talförmåga och självinsikt. Genom att ha mod att få sin röst hörd blir eleverna 

delaktiga och får insteg i samhället (Hellspong 2011, s, 42). Retorik är ett bra sätt för eleverna 

att förbereda och utföra bra presentationer. Det innebär att eleven genom att ha retoriska 

kunskaper vet hur han eller hon ska framstå som professionell och på så sätt uppleva 

självsäkerhet. (Sandin 2017, s. 69).  

 

Aristoteles var en filosof som undervisade retorik under 400-talet. Han definierade retorik 

som ” konsten att övertyga människor”. Med detta menade han att det som beslutar om i 

vilken omfattning en talare når ut till sina åskådare styrs av konsten av att styra individers 

känslor, tankar och handlingar (Johannesson 2005, s. 24). Enligt Aristoteles utgår en talare 

från tre begrepp för att lyckas övertyga sin publik. Dessa tre centrala begrepp är: ethos, logos 

och pathos (Johannesson 2005, s. 24). Begreppen bör användas som metod vid muntlig 

framställning men också för att de är speciellt riktade mot talängsliga elever (Sandin 2017, s. 

85).   

Ethos handlar om att skapa trovärdighet och utgår från talarens karaktär och personlighet. 

Såvida talaren är medveten om det här kan det ge till följd i att mottagaren blir mer tillgänglig 

för talarens innebörd och känner ett förtroende för talaren. Grundtanken är att eleven är påläst 

och ger intryck av att vara kunnig inom sitt arbete. Ett sätt att arbeta med ethos är att som 

lärare påminna eleven om att det i framtiden förmodligen kommer att pratas om saker som 

eleven behärskar. På så vis är det möjligt att låta eleven själv få välja ett ämne som den kan, 

vilket exempelvis kan vara personliga erfarenheter för att låta eleven framstå som expert 
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(Sandin 2017, s. 85). Elevens självsäkerhet kan det leda till att publiken känner tilltro för 

eleven som talare, vilket innebär att den elev som känner sig självsäker kan få publiken att tro 

på det som sägs, även om det som berättas ifråga inte är rätt. Därmed finns det elever som 

talar om saker som faktiskt stämmer men kan sakna förmågan att få uppmärksamhet för sitt 

tankesätt. Detta är något som den talängsliga eleven känner igen sig i, vilket innebär att han 

eller hon upplever att ingen i publiken lyssnar till honom eller henne (Sandin 2017, s. 86). 

Som lärare är det viktigt att försöka hjälpa elever att framstå som en trovärdig talare.  

Logos handlar om att förmedla information, där talaren tillämpar rätt språk för att nå ut med 

sitt budskap och för att tankarna ska erfaras som tillförlitliga för åhörarna. För att mottagaren 

ska reagera positivt på det talaren vill nå ut med är det viktigt att talaren utgår från 

kompetenta argument och rätt ordval (Hellspong 2011, s. 47). Det är viktigt att den 

förmedlade informationen innehåller en tydlig struktur och logik för det eleven säger. För en 

lyckad presentation kan läraren bistå med hjälp för eleven, där han eller hon får arbeta 

avsiktligt med planen men även understryka vikten av tydliga övergångar mellan 

presentationens varierande delar (Sandin 2017, s. 88).  

Pathos som är retorikens tredje centrala begrepp handlar om att väcka känslor hos publiken. 

Ett sätt att väcka publikens känslor är att talaren kan använda sig av bilder vid muntliga 

presentationer. Ett annat sätt att väcka publikens känslor är personliga berättelser (Sandin 

2017, s. 87). Denna affekt står för det mesta i överensstämmelse med de känslor som talaren 

själv visar. Genom att väcka känslor hos publiken bidrar det till att de får ta del av den 

information och det budskap man som talare vill föra vidare (Hellspong 2011, s. 47–48). 

Gemensamt med ethos och logos omfattar pathos en del av de grundläggande redskapen för 

att övertyga. Talaren kan beroende på talets syfte ha avsikt att väcka olika känslor som 

exempelvis ilska, längtan, glädje och medlidande. 
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4. Teori  

 

I denna studie kommer det sociokulturella perspektivet ligga till grund för arbetet. Inom det 

sociokulturella perspektivet ingår både lärare och elev som aktiva i den sociala processen för 

lärandet. Vidare definieras de centrala begrepp som används under hela studien och det som 

studien grundar sig på, vilka är muntlig kommunikativ förmåga, talängslan, trygghet och 

självförtroende.  

 

4.1  Det Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Semenovich Vygotskijs vetenskap om 

utveckling och lärande (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 297).  Termer som redskap och 

verktyg intar en central plats i ett sociokulturellt perspektiv.  Grundteorin utgår från att vi som 

människor genom interaktion lär oss av varandra och vi är i behov av redskap för att utveckla 

tänkandets metoder. Vygotskij redogör för språket som redskapens redskap. Genom 

kommunikation med andra individer kan vi uttrycka oss och språkliga begrepp hjälper oss att 

samordna vår omvärld. Språket är det som vi är i behov av och som används i det mesta vi 

gör. Vidare talar han om språket som är ett teckensystem, a sign system och fungerar som ett 

medierande redskap. Det hjälper oss att förstå världen, uttala oss och fördjupar vår förståelse 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). Enligt Vygotskij är det genom det talade och skrivna 

språket som vi människor kan kommunicera om världen och skapa en allmän uppfattning om 

våra medmänniskor (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). 

 

Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet förknippas med Säljös teori (2000) där de 

båda intresserade sig för det sociokulturella perspektivet där människor lär och utvecklas 

genom sitt tänkande och agerande. Utgångspunkten enligt Säljö (2000) för ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och människans tänkande eller agerande, är att intresset ligger i hur 

människor och grupper tillgodogör sig och använder fysiska och kognitiva resurser. I detta 

perspektiv ligger fokus på samspelet mellan grupper och individ (Säljö 2000, s. 18). Enligt 

Säljö (2000) är språket den unika enheten i mänsklig kunskapsbildning som har bidragit till 

människans förmåga att tillsammans kommunicera erfarenheter och byta kunskaper, vilka kan 

vara givande vid framtida situationer (Säljö 2000, s. 82).  
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4.2  Teoretiska begrepp  

4.2.1 Muntlig kommunikativ förmåga 

Muntlig förmåga är enligt Olsson Jers (2012) viktig för elevens språkutveckling och är en 

viktig del inom den kommunikativa förmågan, där det bland annat handlar om att kunna 

samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter och redovisa. Å andra sidan handlar det om att kunna 

anpassa efter situation och mottagare samt att det är nära förknippat med identitet. Vidare 

menar hon att den kommunikativa förmågan i muntlig framställning kan förknippas med 

situationer i klassrummet där elever får sin röst hörd. Exempelvis kan det vara vid muntliga 

presentationer, högläsning, diskussioner eller samtal (Olsson Jers 2012, s. 6–7). Olsson Jers 

(2012) framhåller att demokrati och kommunikation hör samman och går ut på att få sin röst 

hörd i samhället. Därför ska skolan se till att alla röster kommer till tals och blir lyssnade till. I 

grundskolans styrdokument formuleras den kommunikativa förmågan på olika sätt men har ett 

tydligt budskap: ” Kommunikativ kompetens är viktigt för en medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Genom att få delta i kommunikativt meningsfulla sammanhang erövrar man 

kunskap om hur man utvecklar både sin förmåga och sin kompetens att röra sig i olika 

sammanhang” (Olsson Jers 2012, s. 58–59).  

 

De elever som observerades i årskurs 4 får redan vid lågstadiet öva på muntlig framställning 

där klasskamraterna lyfts fram som lyssnare. Den som pratar, det vill säga talaren riktar sig 

mot mottagaren och här är det inte talaren som står i centrum utan publiken bestående av 

lyssnare. Det innebär att den som talar kan känna mindre oro vid muntliga situationer 

eftersom den som talar fokuserar på den större gruppen än på sig själv. Som lärare är det 

viktigt att detta lyfts fram tidigt för att hindra att elever känner obehag att tala inför andra eller 

inför större grupper (Olsson Jers 2012, s. 59). I årskurs 4–6 tränar eleverna på att vara aktiva 

lyssnare genom att rikta blicken mot talaren och i det centrala innehållet lyfts gester och 

kroppsspråk in i arbetet med tal, aktiv lyssnare och samtal (Skolverket 2014, s.224).  

 

Läraren kan tillsammans med eleverna skapa ett tryggt klassrumsklimat vid muntlig 

framställning genom att diskutera hur man ska vara som lyssnare respektive talare. 

Exempelvis kan talaren tänka på att tala högt och tydligt samt ha ögonkontakt med sina 

åhörare medan lyssnaren ska rikta blicken mot talaren och lyssna aktivt (Olsson Jers 2012, s, 

59). På så sätt skapas ett gott klassrumsklimat där självförtroende och trygghet träder fram hos 

eleven. En annan synvinkel på mottagaranpassningen är att den aktiva lyssnaren ska vara 
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involverad i den muntliga framställningen då det ses som ett lär-tillfälle, en form av 

undervisning (Palmér 2010, s. 113–114). Vidare klargör Palmér (2010) att en muntlig 

framställning bör vara anpassad efter mottagarens kunskaper, ålder och förväntningar för att 

kunna funka som ett lär-tillfälle inom den pågående lektionen.  

 

4.2.2  Talängslan  

Talängslan och talrädsla är begrepp som används i studien och var även några av de ord som 

användes som sökord vid sökandet av information om området. Beteckningen talängslan var 

det sökord som användes mest, fick flest sökträffar och blev det centrala begreppet i studien. 

Andra ord som användes vid informationssökningen var våga tala och rädsla. Sandin (2017) 

definierar ordet talängslan som: ”Ett vanligt begrepp för att beskriva rädslan inför situationer 

som innebär att man måste tala inför andra”. Copp (1980) definierar begreppet som ” det 

akuta undvikandet av tal”, som kan innebära att den talängsliga eleven är ovan eller okunnig 

om ämnet, olust och trött (Copp 1980, s. 8). Talängslan kan även enligt Strömquist (1998) stå 

för två skilda fenomen: ”Det kan dels innebära en allmän blyghet och rädsla för att yttra sig 

inför andra, en ångest för att över huvud taget bli tvungen att säga något om många lyssnar, 

till exempel i klassrummet. Dels kan det tolkas som en ovanligt stark känsla av ovilja inför 

den mer specifika kommunikationssituation som det offentliga talandet innebär” (Strömquist 

1998, s. 94).  

 

Elever kan känna och leva med social rädsla som är ett vanligt förekommande fenomen i 

klassrummet. Det finns de elever som vågar ta för sig i klassrummet medan andra elever är 

tystlåtna. De elever som är socialt ängsliga har tankar som: ” tänk om jag säger fel” eller ” 

tänk om de tycker att jag är tråkig”. Det mest utsatta problemområdet i ett klassrum som de 

flesta elever känner talängslan för, är att tala inför andra (Gren Landell 2014, s. 72).  

Gren Landell (2014) menar att när eleven känner rädsla och är talängslig så väljer han eller 

hon att undvika en hel del situationer och uppgifter, som bidrar till att man inte får klart för 

sig vad man egentligen kan och klarar av. I sin tur kan detta leda till en vag förmåga av den 

upplevda självförmågan eller självkompetensen (Gren Landell 2014, s. 53). Bergh (1987) 

påpekar att talängslan är ett behov av språkligt självförtroende och att denna tillit är kopplad 

till det generella självförtroendet. Vidare menar han att talängslan är något som håller tillbaka 

eleven från att inrätta sig i det normala livet (Bergh 1987, s. 7). 
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4.2.3 Trygghet 

Trygghet är ett mycket viktigt fenomen som ska finnas i skolan och i klassrummet. Genom att 

eleverna förstår begreppet trygghet kan de tillsammans skapa en god skolmiljö och ett tryggt 

klassrumsklimat. I skolan ska lärare skapa en trygghet för elever för vidareutveckling av deras 

kunskaper, där självförtroendet utgör grogrunden för inhämtning av kunskap (Wahlström 

1993, s. 21). Tryggheten hör till det som man värdesätter högt. Då man talar om 

visionsbyggandet där det på olika sätt försöker klargöras hur den framtida 

samhällsmedborgaren bör fungera och vilka egenskaper han eller hon bör ha, så framgår det 

nästan alltid att det viktigaste kriteriet är trygghet. Maslows är en välkänd behovstrappa som 

visar på att trygghet är ett av de första trappstegen på väg mot självförverkligande. I skolan 

ska eleverna få erfara en miljö, där de känner trygghet. Trygghet innebär bland annat att 

eleven vågar försvara sin åsikt, vågar vara med och bestämma, vågar pröva nya saker, vågar 

vara sig själv och att vara generös mot andra för att bli synlig (Wahlström 1993, s. 20–21).  

 

4.2.4 Självförtroende 

Självförtroende består av två ord, vilka är själv och förtroende. Ett gott självförtroende 

innebär att eleven har förtroende för sig själv och tillgång till att uppnå och utföra saker.  Juul 

(2009) definierar begreppet självförtroende för hur eleven upplever sina insatser, vilket utgår 

från vad eleven tror att han eller hon kan eller vad man inte uppnår att göra (Juul 2009, s. 90).  

Wahlström (1993) definierar begreppet självförtroende som känslan ”jag kan” och menar att 

självförtroendet hos elever stimuleras genom nya uppdrag och utmaningar samt när de får 

komplimanger för sina gärningar (Wahlström 1993, s. 23). Elever växer som människor när 

de får möjlighet att ta ansvar och känna för sin egen potential, där de erfar att uppnå saker och 

ting. Enligt Wahlström (1993) är eleven i behov av självförtroende för utveckling och god 

förutsättning i livet. Ett växande självförtroende kan leda till att det blir enklare att dra lärdom 

av de kunskaper som är viktiga i elevens pågångna framväxt och framtid. Vid stärkandet av 

elevers självförtroende bidrar man som lärare till att de vågar stå upp för sig själva och har 

mod att tala inför andra (Wahlström 1993, s. 22–24). 

 

4.3  Teorireflektion 

I denna studie kommer det sociokulturella perspektivet ligga till grund för arbetet och betonar 

vikten av ett gemensamt lärande, delaktighet och kommunikation. Vygotskij tar upp 

begreppet ”mediering” som verktyg, vilket är det främsta verktyget för människans språk och 
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grunden för allt lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språk och tänkande en enhet, där 

språkets användning kan variera beroende på vilket socialt sammanhang eller situation det rör 

sig om (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). 

 

I det sociokulturella perspektivet kan kommunikation och användning av språk ingå i en länk 

mellan individ och omgivning (Skolverket 2014). Skolverket (2014) menar att i en dialog med 

omvärlden kan eleven samla på sig erfarenheter och ändra sin verklighet. Elever är i behov av 

att kommunicera med varandra för att bygga på sin kunskaps- och språkutveckling 

(Skolverket 2014).  

Begreppen trygghet och självförtroende är viktiga fenomen som visar sig i skolan och ingår i 

det sociokulturella perspektivet. Detta stödjer sig på läroplanen där det tydligt framgår att 

elever i en god miljö bland annat får utvecklas och uppleva trivsel för framsteg samt för att 

besegra svårigheter (Skolverket 2014, s. 10).  

 

Det sociokulturella perspektivet kan ha både för- och nackdelar. Fördelen med det 

sociokulturella perspektivet är att människor inte behöver känna sig ensamma eftersom de är 

en del av samhället och ingår i grupper och sociala sammanhang. Nackdelen med det 

sociokulturella perspektivet är att oavsett om vi är en del av det sociala sammanhanget så har 

vi i slutändan egna erfarenheter. Det innebär att vi är olika och fungerar på olika sätt, där det 

alltid finns någon som är annorlunda och skiljer sig från gruppen. I enlighet med forskarna 

Sandin (2017), Skiöld (1989) och Copp (1980) är dessa för- och nackdelar vanliga 

förekommande fenomen i skolan.  

 

Sammantaget grundar sig dessa redogörande teorier i studien på ett sociokulturellt perspektiv 

om talet och lärandet. Utifrån synen på hur lärare förstår och stödjer sina talängsliga elever i 

muntlig framställning, har forskningsfrågor kunnat utformas. Eftersom talängslan är ett brett 

område, har studien avgränsats med vad som ska tas upp i studien.  
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5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer det ske en redogörelse om olika undersökningar från tidigare 

forskare. Studie grundar sig på elevers talängslan i klassrummet och att våga tala inför andra, 

vilket har redovisats och granskats i tidigare forskning.  

 

Bo-Arne Skiöld (1989) har skrivit ”Kan du inte tala?” ett häfte för didaktiska studier, med 

fokus på talängslan. Undersökningen visar att talängsliga elever kan besväras av negativa 

känslor när de ska framföra något, vilket kan innebära en bristande förmåga att hitta ord och 

formulera sig förståeligt. Det som kan hända vid en muntlig framställning i ämnet svenska är 

att talrädda elever blir avstängda av sina påfrestningar strax innan och under sitt framförande, 

vilket kan leda till att de inte minns vad som sagts. Vidare påstår Skiöld (1989) att det finns 

tystlåtna och talängsliga elever som inte vill synas i klassrummet på grund av blyghet eller 

rädsla för att göra bort sig. Vidare menar han att talängslan är ett uttryck för bristande 

självförtroende som kan uppstå i gruppsammanhanget och bör därför behandlas i grupp 

(Skiöld 1989, s. 44). Elevens självförtroende kan bli starkare ifall man systematiskt medvetet 

använder en grupps resurser bestående av associationer och aktivt lyssnande. I sin forskning 

har Skiöld (1989) kommit fram till att talängslan kan åtgärdas vid kommunikation och 

deltagande i olika gruppmoment och övningar. Arbeten i en grupp kan få talängsliga elever att 

känna en ökad säkerhet och självtillit samt att grupparbeten leder till stora förbättringar vid 

diskussion av olika ämnen eller muntlig framställning. Slutligen menar Skiöld (1989) att 

gruppmoment och andra övningar kan få talängsliga elever att våga träda fram eftersom de 

blir mer observant på sig själv och vågar yttra sig (Skiöld 1989, s. 37–38).  

 

Berith Copp (1980), har skrivit ”Att tala eller inte tala”, en D-uppsats i pedagogik, där fokus 

ligger på talängslan. Uppsatsen bygger på fyra fallbeskrivningar med avsikt att kommentera 

olika typer av yttrandesvårigheter. De fyra fallbeskrivningarna varierar i förhållande till kön, 

uppväxtförhållanden och social bakgrund. Copps (1980) definition av talängslan innebär att 

eleven vid vissa situationer och/eller inför sina klasskamrater upplever obehag för att tala och 

därför försöker eleven undvika situationer där han eller hon behöver tala i. Talängslan kan 

skilja sig i situationer där man inte vill tala och detta för att eleven känner sig oerfaren, inte 

har kunskap om ämnet, upplever blyghet och andra typer av problem som bidrar till att man 

inte vågar eller vill föra sin talan (Copp 1980, s. 8). Vidare menar Copp (1980) att talängslan 

är emotionellt beroende och uppfattas utifrån ett inre eller yttre förväntande krav på en 
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intellektuell muntlig prestation eller inre eller yttre förväntande krav på emotionella och 

muntliga budskap. Copp (1980) har i sin forskning kommit fram till resultat som visar att 

talängslan upplevs utifrån inre och yttre förväntade krav på intellektuella verbala prestationer 

och emotionella verbala budskap. Vidare kom Copp (1980) fram till att huvudorsaken för 

talängslan är rädsla för miljöns negativa muntliga, men framförallt negativa icke-verbala 

reaktioner. Detta har sin grund i osäkerhet, brist på övningar i muntliga framställningar och 

dåligt självförtroende (Copp 1980, s. 27–28).  

 

Cecilia Olsson Jers (2012), har skrivit avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att tala 

fram sin trovärdighet”. Avhandlingen visar hur lärare ur ett retoriskt perspektiv kan skapa bra 

och viktiga lärandesituationer vid en muntlig framställning. Olsson Jers (2012) anser att den 

muntliga framställningen är i behov av att få samma status i klassrummet som de skriftliga 

inlämningarna. Det är ett bra sätt för att bemöta elevers oro i att våga föra sin talan inför 

publik. Vidare nämner hon i sin avhandling att träning av muntlig kommunikation i 

klassrummet handlar om demokratiska rättigheter. Det innebär att eleven övar på att föra fram 

en åsikt genom att tala inför publik. De demokratiska rättigheterna handlar även om att ge alla 

elever lika möjligheter att få sin röst hörd och att lära sig att lyssna till andra.  

I Olsson Jers forskning har resultat visat att byggandet och konstruktion av trovärdighet, ska 

ses som ett varierande förlopp i klassrummet. Byggandet av trovärdigheten inträffar i den 

process som efterträder ett framträdande och konstruktionen inträffar i själva uppträdandet 

inför klassen. Vidare visar resultatet att det är i en undervisning där talare, lyssnare och 

innehåll får lika utrymme som det finns rikligare möjligheter för elever att skapa och inrätta 

trovärdigheter. Denna trovärdighet ökar elevers kommunikativa förmåga. Olsson Jers (2012) 

har i sin avhandling även kommit fram till ett resultat som innebär att det finns en viktig 

faktor för att bygga och etablera trovärdighet. Denna faktor handlar om innehållet i det 

eleverna talar om. När innehållet engagerar eleverna sätts ethos, pathos och logos, som är 

retorikens tre grundläggande begrepp i rörelse och eleverna får tillfälle att tala fram sin 

trovärdighet (Olsson Jers 2012, s. 11).  

 

Janet Collins (1994), skrev doktorsavhandlingen”The Silent Minority: Developing Talk in the 

Primary Classroom” (1994). Collins (1994) skriver i sin avhandling att språk är centralt för 

barns känslomässiga och kognitiva utveckling, där de första språkkunskaper som eleven ska 

lära sig är att lyssna och tala. Som lärare kan man prata med eleverna och lyssna till dem för 
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att bidra med stöd för deras lärande. För att eleverna ska lyckas och få ut det mesta av sina 

inlärningsmöjligheter som erbjuds är det viktigt att de blir aktiva deltagare i klassrummets 

diskurser.  Många elever är tysta i klassrummet och visar ofta olust att gå med i klassrummets 

sociala och teoretiska diskurser. De tysta eleverna som inte pratar risker att inte bli upptäckta, 

utvecklar inte kunskaper och mod att yttra sig. I sin forskning har Collins (1994) påpekat att 

tystnaden i klassrummet är relaterat till känslomässiga faktorer. Faktorer kan bland annat vara 

blyghet, att eleven skäms, rädsla att göra bort sig eller att publiken upplever än som trist. 

Studien har även visat att elever antingen beskriver sig som blyga eller inte pratar mycket 

snarare än att de är ängsliga att tala inför publik (Collins 1994, s. 217). Lärarens relation till 

eleven kan också ha en djup inverkan på eleven, menar Collins (1994). Bristande relation 

mellan lärare och elev kan bidra till en svaghet på elevens lärande. Därför är det viktigt att 

skapa en god relation mellan lärare och elev för att våga tala i klassrummet. Vidare menar 

hon, för att auktorisera tysta elever till att inta en mer aktiv roll i sitt lärande är det viktigt att 

som lärare identifiera och utveckla situationer där elever kan känna sig trygg i sina förmågor 

att ”göra något” (Collins 1994, s. 219).  
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6. Metod  

I detta avsnitt framställs metoder som använts för studiens undersökning samt överväganden 

och strategiska val som analysen grundar sig i. Studien utgår från en kvalitativ forskning och 

baserar sig på semistrukturerade intervjuer och observationer. Det innebär att jag har använt 

mig av metodtriangulering för att öka den kvalitativa metodens reliabilitet. 

Metodtrianguleringens kombination bidrar till att jag kan studera samma fenomen från flera 

olika håll (Ahrne & Svensson 2011, sid. 27). Till följd av detta kommer avsnittet att redogöra 

för analysmetoder och etiska principer som studien grundar sig på. Anledningen till varför det 

inte blev en kvantitativ metod var till följd av att den inte ger valmöjligheter för 

intervjupersonen att själv få välja sina svarsord, vilket intervjupersonen får tillgång till i den 

kvalitativa forskningen. Inom det kvalitativa forskningsupplägget finns det två huvudsakliga 

sätt att insamla egna data. Den första metoden sker genom observation, där data stödjer sig på 

forskarens intryck av handlingar och interaktion i verkliga situationer. Intervju, som är den 

andra metoden, är data som grundar sig i vad lärarna berättar i intervjun och samtal med 

forskaren (Johannessen & Tufte 2003, s.88). 

 

Denna studie grundar sig på fyra observationer för att undersöka lärares erfarenheter av hur de 

arbetar med talängsliga elever i klassrummet i svenskämnet i årskurs 4 vid muntlig 

framställning. Syftet är att ta reda på hur lärare förstår och stödjer en talängslig elev. För att få 

en djupare förståelse och kunskap om hur lärare arbetar med talängsliga elever vid muntlig 

framställning, intervjuades tre lärare.  

 

6.1 Intervju 

I den kvalitativa metoden ingår intervju som innebär att vi tar del av kvalitativa data, en så 

kallad ”mjukdata”. Ur ett vinklat perspektiv kan en intervju framställa kunskap om det mesta. 

Med detta menar Dalen (2008) att intervjuer frambringar förståelse om människors subjektiva 

vetanden och erfarenheter de har av något (Dalen 2008, s. 9) Intervjun har även en förmåga 

att samla in den utfrågades känslor, normer och språkkompetens, vilket ligger till grund för 

den kvalitativa metoden och som används i undersökningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011, s. 56). 

 

I undersökningen används som tidigare nämnt en semistrukturerad intervju. Enligt Dalen 

(2008) är avsikten med semistrukturerade intervjuer att forskaren i förtid har valt ut ett ämne 
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som grundar sig på öppna frågor (Dalen 2008, s. 30–31). För att kunna skriva detta arbete 

måste jag få svar på mina frågeställningar, vilket kommer att ske genom den 

semistrukturerade intervjun med tre lärare på skolan. Som förberedelse inför intervjuerna 

skapade jag en intervjuguide med ett visst antal frågor som senare kom till bruk vid 

intervjutillfällena (se bilaga 2).  Enligt Johannessen och Tufte (2003) är fördelen med 

strukturerade intervjuer att svaren kan jämföras, där flera av de intervjuade lärarnas data 

samlas in (Johannessen & Tufte 2003, s. 97). Intervjuguidens frågor ställdes i samma ordning 

till lärarna och detta för att få konkreta svar på mina frågor som sedan underlättade för mig 

vid jämförelsen av svarens likheter och skillnader.  

 

Intervju som kvalitativ metod har både svagheter och styrkor, vilket jag som forskare har tagit 

hänsyn till vid mitt val av metod. Intervjuns styrkor är att den går någorlunda snabbt att 

genomföra och man får ett mer omfattande material ifall man har intervjuer som är kvalitativt 

inriktade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 57). Nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer är den flexibiliteten, vilket syftar till att forskaren inte kan anpassa intervjun för 

informanten. Forskaren kan därmed inte uppfatta viktiga aspekter eller problemområden och 

kunskap som lärare har. Svagheterna i en intervju är att den ” ger en begränsad bild av ett 

fenomen och således måste behandlas därefter och om möjligt, kompletteras med fler 

metoder” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.56). 

 

I intervjuer kan tiden användas effektivt och detta på grund av att som forskare ha varit 

fokuserad och koncentrerad. Vidare menar Johannessen och Tufte (2003) att analysarbetet blir 

lättare och mindre tidskrävande genom att forskaren arbetar utifrån att analysera fråga för 

fråga och jämför vad informanterna har svarat på frågorna (Johannessen & Tufte 2003, s.97). 

I mina avslutade intervjuer sammanställdes lärarnas svar genom att jag tog varje fråga för sig 

och jämförde svaren. Denna metod underlättade mycket för mig som forskare eftersom jag 

snabbt kunde sortera frågorna för att sedan ta ut det mest relevanta och använda det i resultat 

och analysdelen (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194).  

 

6.1.1 Genomförande av intervju  

När ett område hade valts i studien och utformningen av syfte var klart började jag söka fakta 

om ämnet och letade efter tidigare forskning som passar in på ämnet. Därefter utformades 

intervjufrågor (se bilaga 2) med utgångspunkt i syfte, frågeställningar, tidigare forskning och 
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teorier och centrala begrepp som har varit centrala i undersökningen. Det andra steget i 

genomförandet var att ta kontakt med skolan och de avsedda lärarna. Detta gjordes genom att 

jag skickade ut mejl till lärarna som innehöll ett informationsblad (se bilaga 1) samt en 

intervjuguide, vilket gav dem en möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. I det 

utskickade mejlet skrevs även en redogörelse för vem jag är, syftet med studien, vad jag ville 

undersöka och vad som skulle ske med materialet. Det skickades även ut etiska regler som 

presenterade bland annat rätten till anonymitet. Dalen (2008) menar att det är viktigt att 

precisera innan man påbörjar en intervju för att lärare ska få klart för sig vad jag som forskare 

vill ha ut av detta (Dalen 2008, s. 42). Efter att ha fått en bekräftelse från skolan och lärarna 

kom vi överens om tid och plats för intervjun. En intervju kan vara mellan 20 minuter upp till 

flera timmar och därför gjordes intervjuerna med lärarna vid olika tillfällen, i detta fall vid två 

olika tillfällen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.45). Under intervjuerna ställdes samma 

frågor vilka även ställdes i enlighet med ordningen på frågeformuläret. 

 

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna spelades intervjuerna in med hjälp av en 

telefon. Anledningen till inspelningen var för att vara säker på att man fått med lärarnas egna 

ord. Det inspelade materialet gör att undersökningen blir lättare men att det även är ett bra sätt 

för att under intervjun kunna föra egna anteckningar. Att föra ner egna anteckningar kan vara 

en fördel ifall t.ex. tekniken på något sätt skulle sluta fungera och då kan forskaren ta hjälp av 

de nedskrivna stödorden för att återställa dialogens innehåll (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011, s.53). Efter att ha slutfört intervjuerna arbetade jag med det analyserade materialet 

byggd på de givna omständigheterna att intervjuerna har spelats in och transkriberats (Dalen 

2008, s. 65).  

 

6.2  Observation 

Observation är en annan typ av kvalitativ metod och fungerar som tillägg till en intervju. En 

observation utgår från att forskaren befinner sig på en plats som är relevant för studien för att 

se och lyssna. Genom att anteckna det som sker under eller efter observationer skapas data 

(Johannessen & Tufte 2003, s.88). Observation är en metod som ofta ger information till 

skillnad från en intervju som inte kan få fram lika mycket information. I denna studie 

genomfördes en öppen observation, vilket innebär att som forskare ha underrättat läraren om 

studien och dess syfte (Lalander 2011, s. 89). Dock finns det en nackdel med en öppen 

observation, där ”forskareffekten” d.v.s. att människors handlande inverkas på deras kunskap 
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om forskarens närvaro.  För att få tillgång till fältet kan forskaren skapa ett förtroende och få 

acceptans av dem som studeras att vistas i den miljön. På så sätt får forskaren tillgång till den 

viktiga informationen (Johannessen & Tufte 2003, s.90). Vid den första observationen var 

eleverna väldigt nyfikna på vem jag var och presterade inte lika bra på grund av min närvaro. 

Vid de resterande tre observationerna gick det mycket bättre och jag kunde genomföra mina 

observationer utan att inverka på elevernas koncentrationsförmåga.  

 

6.2.1 Genomförande av observation  

Observation var en annan metod som genomfördes i studien och detta för att få svar på de 

forskningsfrågor som inte kunde lyftas fram i intervjun. Områden som studerades i 

klassrummet var: ”Hur förhåller sig läraren till de talängsliga eleverna vid muntlig 

framställning i ämnet svenska? På vilket sätt arbetar läraren för att få de talängsliga eleverna 

att komma till tals? Hur ser tal- och klassrumsklimatet ut?” 

Observationerna skedde med enbart en lärare och detta på grund av att de andra två lärarna 

inte kunde ta emot mig för observationer. Observationen inträffade vid fyra olika tillfällen för 

att med jämna mellanrum undersöka om det hade skett någon förändring hos de talängsliga 

eleverna. Eleverna och läraren visste om min närvaro men dock visste inte eleverna specifikt 

varför jag var där utan de trodde att det var ett vanligt besök. Anledningen till varför jag och 

läraren inte var specifika med min närvaro var dels för att inte påverka deras beteende och 

dels för att de ska kunna känna sig bekväma med att tala inför mig (Stukát 2005, 50–51). Vid 

observationerna var jag passiv, vilket innebär att jag satte mig längst bak i klassrummet för att 

observera läraren men också för att eleverna inte skulle bli påverkade av min närvaro 

(Lalander 2011, s. 90). Vid genomföring av observationer är det viktigt att man som forskare 

dokumenterar det man anser vara relevant och meningsfullt att observera. Som deltagande 

observatör studerar man det som sker på fältet och de områden som studien syftar till. Efter 

det avslutade observationstillfället var det dags att sammanställa det dokumenterade 

materialet för att ta ut det mest relevanta i studiens analys.  

 

6.3 Urval  

Val av undersökningsgrupp kan vara svårt och detta på grund av att man som forskare bland 

annat måste besluta om vilka som ska ingå i undersökningen och hur många som ska delta. 

Denna studie genomfördes på en grundskola med utgångspunkt i kvalitativ metod vad avser 
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fyra observationer och intervjuer med tre legitimerade SV-lärare som jobbar i årskurs 4–6.  

De har långa erfarenheter av att jobba som lärare och deras antal år inom arbetet varierar.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) påpekar att den forskningsfråga man har är väsentlig 

för vilken grupp av människor man är intresserad av att intervjua. Därför blir nästa steg i 

arbetet att välja ut lämpliga människor för intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 

s.42). Vid urvalet av lärare försökte jag få en variation vad avser antal år som de har 

undervisat. Jag utgår från att lärarnas tillvägagångssätt stärks med hjälp av kunnighet. Därför 

blir det intressant att undersöka vilka erfarenheter dessa lärare har av att bemöta talängsliga 

elever. Vid en kvalitativ studie påstår Trost (2005) att det räcker med att intervjua cirka fyra 

lärare och detta för att hindra att det blir överlägset. Forskaren kan på så vis genomföra sin 

undersökning av data och bli observant på delar som sammanförs eller skiljs åt (Trost 2005, s. 

123). Det viktiga i studien är kvalitén och därför blir det oftast lättare med färre 

intervjupersoner. I denna studie var svårigheten i urvalet att få ett svar från de lärare som fick 

ett mail utskickat. En del lärare svarade på mailet men kunde dessvärre inte delta i 

undersökningen och detta på grund av att de inte ville ställa upp eller att de inte hade 

tillräckligt med tid. Efter att ha varit i kontakt med fem skolar inom Stockholms län fick jag 

svar från en skola där de kunde ta emot mig för observationer och intervjuer.  

 

För att kunna framföra resultatet av studien och ha intervjupersonerna som anonyma har de 

deltagande lärarna fått påhittade namn i resultatdelen. I tabellen nedan redovisas namn, 

årskurs som läraren undervisar i och deras bakgrund.  

 

Tabell 1. Medverkande lärare i undersökningen 

Påhittade namn  Årskurs Yrkeserfarenhet Utbildning 

 Olof 

 

4 9 år Lärare 4–6, 

inriktning: SV, SO 

och Eng 

Berit 

 

4 23 år Lärare 4–6, 

inriktning, SV, SVA, 

och matte  

Zelina 

 

4 11 år  Lärare 4–6, 

inriktning: SV, NO 

och bild 
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6.4 Analysmetod 

Studien utgår från analysmetodens tre grundläggande arbetssätt, vilka är att sortera, reducera 

och argumentera (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194). Sortering av empiri kan ses som ett 

”kaosproblem”, vilket innebär att man vid en kvalitativ metod kan dokumentera ett flertal 

sidor med information. All information som har dokumenterats verkar inte relevant och kan 

tas bort genom att man plockar ut viktiga delar ur texten för att förhålla sig till studiens syfte. 

Genom att sortera information skapar man som forskare en ordning bland sitt material för 

analysen (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194). Då studien baserar sig på en kvalitativ metod 

med intervju och observation framkom mycket information som var relevant för studien. Efter 

flera genomgångar av sorterad information valdes det mest väsentliga för studiens syfte. 

Reducering av empiri svarar på ”representationsproblemet”, det vill säga absurditeten i att 

visa allt och med detta företräda materialet i dess helhet. Med detta menar Rennstam och 

Wästerfors (2011) att reducering innebär att välja och välja bort ur det insamlade materialet. I 

den färdiga texten kommer inte allt till användning och syftet med att reducera material är för 

att skapa en god fördelning av materialet (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 202). Reducering 

av det empiriska materialet utsorterades och minskades, vilket gav en bra grund för forskaren 

att kunna tala om något viktigt. Som forskare är meningen med det insamlade materialet att 

det efter en reducering vill nå ut med väsentlig information till läsaren, vilket är förknippat 

med teori och tidigare forskning som studien grundar sig på.  

Efter att ha sorterat och reducerat är det dags för argumentation av empirin som besvarar 

”auktoritetsproblemet”. Det innebär att materialet slutligen sätts i relation till tidigare 

hypoteser eller studier som man har refererat till. Därmed är det viktigt att argumentera med 

stöd från sitt material hellre än att endast redovisa det (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 205–

206). 

6.5 Validitet och reliabilitet  

En god forskning har både hög validitet och hög reliabilitet. Validitet innebär att mäta det som 

undersökningen är avsedd för att mäta, det vill säga att det finns en relation mellan slutsats 

och problemformulering. Det är viktigt att använda rätt metod för rätt syfte och att 

undersökningen ger väsentliga svar på forskningsfrågorna. För att stärka studiens validitet kan 

man prova sitt instrument som undersökningen bygger på, i detta fall intervjufrågor, innan den 

faktiska undersökningen inträffar (Thurén 2007, s.26).  
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Reliabilitet betyder hur pålitlig en studie är, läsaren ska tro på det resultat som forskaren har 

kommit fram till i sin undersökning. För en hög reliabilitet ska de intervjuade lärarna i studien 

vara bekväma med sina frågor och rimligen kunna dem. Det är viktigt att studien inte sker 

slumpmässigt, utan det är bra om frågorna som ställs vid intervjuerna sker i samma ordning. 

En inspelning av intervjuerna bidrar också till ökad reliabilitet för på så vis kommer allt som 

sagts att vara med i inspelningen. I denna undersökning fick jag en bekräftelse av lärarna om 

att spela in intervjuerna. Detta ökar tillförlitligheten och för mig var det en förmån då jag efter 

avslutad intervju kan transkribera och plocka ut det mest väsentliga för studiens syfte (Thurén 

2007, s.26). 

 

6.6  Etiska principer 

Vid förberedelser av en intervju är det viktigt att som forskare vara medveten om och använda 

sig av de fyra forskningsetiska grundreglerna. Det fyra kraven som ingår i de etiska 

övervägandena är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I informationskravet ska intervjupersonen få klart för sig om vad avsikten 

med forskarens studie innebär. Innan intervjun skickades det ut ett informationsblad till 

informanterna i avsikt att informera dem om studiens syfte. Bryman (2011) förklarar 

samtyckeskravet betydelse och betonar att de som deltar i undersökningen, själva får avgöra 

om han/ hon vill medverka (Bryman 2011, s. 131). Detta användes då alla informanter fick 

frågan om de ville medverka i undersökningen innan det att intervjun bokades in. Deltagarens 

uppgifter som används i studien ska vara konfidentiell, vilket innebär att andra människor inte 

kan ta del av informationen utan det är enbart uppsatsens författare som har förfogande till 

materialet. De som är involverade i undersökningen har lämnat uppgifter som endast får 

användas i enlighet med undersökningens syfte, det så kallade nyttjandekravet. (Bryman 

2011, s. 131–132). Den här studien följer nyttjandekravet då informanternas personliga 

uppgifter enbart används för att ge svar på studiens syfte.  
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7. Resultat och Analys  

I följande avsnitt presenteras och diskuteras resultat och analys av de tre intervjuerna samt de 

fyra observationstillfällena. Resultatet kommer att redovisas i form av två rubriker ” Intervju 

med lärarna” och ”Observation i klassrummet”, där varje del redovisas var för sig med 

ytterligare underrubriker. Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning, teorier och centrala begrepp som har varit centrala och 

lyfts fram i undersökningen.  

7.1  Intervju med lärarna  

I undersökningen intervjuades tre legitimerade SV – lärare. Svaren från lärarna har 

sammanställts och redogjorts i tre underrubriker som är ett sammanslaget svar från 

intervjufrågorna. De lärare som har varit delaktiga i undersökningen benämns med fiktiva 

namn och detta för den lovade anonymiteten. 

7.1.1 Ett fungerande tal- och klassrumsklimat i svenskämnet 

 

Samtliga lärare anger klassrumsklimatet som den viktigaste faktorn för en god lärmiljö men 

också för all inlärning och utveckling hos eleverna. Med klassrumsklimat menar lärarna att 

eleverna visar varandra respekt, ger varandra arbetsro, trygghet och hjälp. Vidare påstår 

lärarna att klassrumsklimatet är avgörande om talklimatet ska bli tillåtande för talängsliga 

elever att våga tala i. I intervjun med lärarna framgick det att trygghet är en annan viktig 

faktor för ett bra klassrumsklimat men som också är viktig för lärandet. Det är viktigt att 

eleverna känner att de vågar yttra sig inför sina klasskamrater och att de blir bemötta med 

respekt. I enlighet med Collins (1994) menar hon att ett bra klassrumsklimat kan leda till ett 

starkare självförtroende och en ökad trygghet hos eleverna (Collins 2014, s. 219). 

Trygghetsfaktorn är ett av de första trappstegen i Maslows behovstrappa under uppsegling 

mot att låta eleverna finna sitt eget ”jag” för att komma till uttryck. Vidare menar Maslow att 

anspråk på lägre nivå måste tillgodoses innan krav på en högre nivå kan användas (Wahlström 

1993, s. 20-21). Lärarna förklarar att eleverna måste känna trygghet, gemenskap och 

uppskattning från sina klasskamrater. Efter att dessa behov har blivit tillgodosedda kan lärarna 

utöva lektioner i svenskämnet utifrån elevernas intresse för att de ska lära sig. I intervjun med 

Berit nämnde hon förtroende som en viktig faktor i klassrummet och menar att det är viktigt 

att som lärare skapa en relation med sina elever, vilket är främjande för elevens intresse att 

arbeta men också för elevens lärande. Berits beskrivning kan förknippas med Copp (1980), 
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som framställer vikten av lärarens personlighet, vilket är betydande för ett fungerande 

klassrumsklimat (Copp 1980, s. 36).  

 

I intervjun med Zelina framgår det att hon i ämnet svenska arbetar utifrån den enskilda eleven 

samt genom interaktioner. Vidare framgår det att Zelina främst arbetar med eleven som 

individ, för att därefter kunna arbeta tillsammans för att skapa bra gruppdynamik. Zelina 

menar att när hon arbetar med individen så lägger hon fokus på att stärka elevens svagheter, 

samtidigt som hon lägger fokus på att stärka elevens styrkor. Vidare tänker Zelina att hon inte 

pratar om regler med eleven utan om visioner, exempelvis hur hon och eleven vill ha det i 

klassrummet och i skolan (Intervju 10 november 2017). Talklimatet är tillåtande i 

klassrummet och Zelina stödjer eleverna beroende på deras styrkor och svagheter. Det finns 

de elever som inte hörs i klassrummet men är aktiva och gör det som de blir tillsagda till att 

göra. Men det finns också de elever som är väldigt tystlåtna som frågar om hjälp. Enligt 

Zelina och Berit är talklimatet mycket lovande i klassrummet och de menar att klassen har lärt 

sig att visa empati och respekt för varandra. I klassrummen finns det tillexempel ingen elev 

som skrattar åt någon annan eller åt en kamrat som uttalar något ord fel. Vid muntliga 

framställningar i svenskämnet kan en elev säga positiva saker till den som talar om något, 

som exempelvis ” det där var intressant” eller ” du har bra röstläge”.  Olof däremot menar att 

talklimatet är positivt men vid vissa tillfällen kan elever slänga ur sig kommentarer fastän de 

inte har ordet (Intervju 10 november 2017). Det Olof brukar göra vid sådana situationer är att 

han frågar eleverna hur man ska vara som en god lyssnare och eleverna brukar svara att man 

ska visa intresse, ha ögonkontakt och visa respekt för den som talar. Vidare tycker Olof att det 

är viktigt med ett tryggt klassrumsklimat för alla elevers välmående. Samtliga lärare har 

elever i sina klassrum som vågar fråga, de är extroverta och pratar mycket men det finns även 

de elever som är blyga och som inte vågar lika mycket. I Zelinas klass finns det tre talängsliga 

elever som hon är medveten om och därför kan hon aldrig tvinga den eleven att prata, utan 

istället låter hon eleven prata om han eller hon känner för det. I enlighet med Collins (1994) 

menar hon, för att auktorisera tysta elever till att inta en mer aktiv roll i sitt lärande, är det 

viktigt att som lärare identifiera och utveckla situationer där elever kan känna sig trygga på 

sina förmågor att ”göra något” (Collins 1994, s. 219). 
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7.1.2 Stöttning av talängsliga elever vid muntliga framställningar i 

svenskämnet 
 

I intervjuerna ansåg lärarna att det är oerhört betydande att öva på muntliga framställningar i 

skolan för att utveckla elevers kunskaps- och språkutveckling i svenskämnet. Vidare 

förklarade de att det finns en del elever som upplever muntliga framställningar som 

obehagligt och nervöst. De symptom som eleven visar är att han eller hon uttalar sig för att 

säga fel, inte lyckas med sitt framförande och att eleven vid vissa tillfällen inte har 

ögonkontakt med sin publik. Sandin (2017) beskriver det som att man är överfokuserad på sig 

själv och sin insats att man utesluter viktiga aspekter (Sandin 2017, s. 45).  I Zelinas klass 

finns det tre talängsliga elever och elever som inte vågar tala inför större grupp. Dessa elever 

benämner Zelina som ”tystlåtna elever” och de lider inte direkt av talängslan utan upplever 

det mer som oro att tala inför andra. Dessa elever förkommer också i Olof och Berits 

klassrum. Lärarna berättar att det finns situationer där talängslan inte existerar. För Berit 

förekommer inte talängslan vid par konstellationer eftersom eleverna här upplever trygghet 

och trivsel (Intervju 6 november 2017). Vidare menar Zelina att talängslans uppkomst 

influeras beroende på grupp och elever.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är samspelet mellan grupper och individuellt 

lärande centralt (Säljö 2000, s. 13). Vygotskijs teori inom det sociokulturella perspektivet 

förknippas med Säljös teori (2000) där de båda intresserade sig för det sociokulturella 

perspektivet där eleverna lär och utvecklas genom sitt tänkande och agerande. I intervjuerna 

ansåg lärarna att det är viktigt att lägga en god grund för muntlighet. Vidare menar de för att 

undvika rädsla och oro är det bra att i svenskundervisningarna arbeta med muntliga 

framföranden från grunden.  

 

I skolan arbetar lärarna utifrån läroplanen där fokus ligger på muntliga förmågor. De tystlåtna 

eleverna som inte deltar aktivt på lektionerna riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ämnet 

svenska. I svenskundervisningarna arbetar lärarna med den muntliga kommunikativa 

förmågan hos talängsliga och tystlåtna elever utifrån olika arbetssätt, metoder och strategier. 

Dessutom har klassrumsklimatet, övningar, uppmuntran och anpassningar en inverkan på 

elever, vilket är bra för den kommunikativa förmågan. För att främja muntlighet i 

klassrummet utgår Olof från olika övningar där eleverna får arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Zelina däremot arbetar utifrån ett kooperativt lärande och uttrycker sig på följande sätt: ” Med 

ett kooperativt lärande övar eleverna på att arbeta tillsammans, uttala sig och dela kunskaper 
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mellan sig” (Intervju 10 november 2017). Detta kan förknippas med det sociokulturella 

perspektivet, där elever genom kommunikation och interaktion sinsemellan förstår sin egen 

identitet och sin omvärld (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). 

I intervjun med Olof berättar han om sina tystlåtna elever och uttrycker sig följande: ” Jag 

tvingar aldrig på dem någonting, de får positiv feedback direkt och jag ber eleven viska 

(Intervju 10 novemeber 2017). Till skillnad från Zelina som uttrycker sig på följande sätt: 

”Jag frågar eleven om jag ska stå bredvid som ett mentalt stöd och om eleven vill sitta vid sin 

plats och framföra sitt framträdande. Jag ber även eleven berätta svaret för mig för att få 

bekräftelse att han/hon sitter på rätt svar. Om svaret inte är korrekt får eleven stöd/verktyg för 

att kunna ge rätt svar vid framställningen” (Intervju 10 november 2017). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses eleven som en aktiv individ som försöker komma fram till en lösning av 

problemet genom att använda information (Säljö 2000, s. 17). Genom att stödja sig på lärarens 

frågor kan den talängsliga eleven försöka svara, för att visa att han eller hon förstår. I 

klassrummet finns det flera elever som har denna kunskap men eftersom de inte vågar eller 

vill komma till tals så kommer de inte bli synliga, varken för läraren eller för gruppen. Enligt 

Copp (1980) har läraren en viktig roll i elevernas muntliga framställningar. Eftersom eleven 

känner obehag att tala inför klassen blir det således lärarens skyldighet att se till att talängsliga 

och tystlåtna eleven känner tillräckligt med stöd av läraren (Copp 1980, s.37).  

 

I intervjuerna lyftes betydelsen av gruppstorleken fram i klassen. Lärarna menar att ett sätt att 

hjälpa talängsliga elever att komma till tals är arbeten i par eller i mindre grupper. Genom att 

arbeta i par för att sedan utöka det till mindre grupper kan läraren bistå med hjälp för att 

försöka arbeta med att stärka elevens självförtroende till att bli en aktiv talare. För Zelina 

innebär par och grupparbeten i svenskundervisningen en betydande möjlighet för talrädda 

elever. Det innebär att de elever som inte brukar prata i klassrummet nu vågar träda fram och 

ta för sig när de arbetar i par eller i en mindre grupp.  Par och grupparbeten är enligt Zelina ett 

bra alternativ även om de tysta eleverna inte medverkar eftersom de istället kan lyssna, höra 

och ta del av den information som tas upp i klassrummet (Intervju 10 november 2017). I 

enlighet med Skiöld (1989) menar han att talet är vårt främsta sätt att i en grupp bevisa vår 

existens, och som lärare är det oerhört viktigt att låta alla gruppmedlemmar komma till tals. 

Eleverna får på så sätt sin identitet bekräftad när de alla får en möjlighet att tala (Skiöld 1989, 

s. 10).  
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7.1.3 Framställning av retorik som främjande i svenskundervisningen  

Samtliga lärare är överens om hur de arbetar med retorik vid muntlig framställning i 

svenskämnet och anser att retorik som arbetssätt stärker eleverna. I intervjun med lärarna 

diskuterades begreppet retorik, där de menar att retorik är likt en verktygslåda, fylld med 

hjälpmedel för att hjälpa talaren att argumentera, bygga upp sin trovärdighet och hur man bäst 

använder sitt tal. Svenskläraren Olof argumenterar för retorik som ett språk där en talare 

använder språket för att kunna tala, tänka och reflektera. Vidare ansåg Berit att talet är det 

som står i fokus och självförtroendet stärks genom kunskaper i att tala, lyssna och samtala. 

Därmed ökar inlärningsförmågan och gruppdynamiken reagerar positivt. Lärarna berättar 

även att en god retorikutbildning bidrar till att elever får bättre förutsättningar i både skola och 

vardagsliv. Samtliga lärare förklarar att deras elever är intresserade av det retoriska arbetet 

och känner sig delaktiga i svenskundervisningen. En del elever brukar ibland säga att 

svenskundervisningen ger mer om man själv är involverad i diskussionen eftersom man här 

blir tvungen att tänka på det som sägs och det man ska tala om. Säljö (2000) påstår att det 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv där det sker samspel och kommunikation som elever 

utvecklar sina kunskaper (Säljö 2000, s. 17).  

Retorik är ett verktyg för talängslan och de talängsliga och tystlåtna eleverna presterar bättre 

när de får arbeta enskilt eller i en mindre grupp och därför arbetar lärarna efter varje elevs 

behov och förutsättning. På så sätt kan elever känna växandets glädje, där de får en möjlighet 

att våga, vilja och klarar av att tala. Med anknytning till Sandin (2017) menar han att 

retorikarbetet är främjande för samtliga elever oavsett behov. Det innebär att om en elev har 

retoriska kunskaper så vet han eller hon hur man ska framstå som professionell och blir mer 

säker på sig själv (Sandin 2017, s. 69).  

 

I de ställda intervjufrågorna till lärarna framkom det intressanta svar som handlade om bland 

annat muntliga framställningar som är viktiga för elevens framtid, olika former av övningar 

för ett aktivt deltagande och arbeten i olika stora grupper. Detta påstående förknippas med det 

sociokulturella perspektivet som talar om att eleven genom kommunikation med andra, 

formas till en tänkande individ (Lundgren, Säljö, 2014, s. 302).  

Lärarna arbetar mycket med muntlig framställning i svenskämnet och det har de gjort med 

sina nuvarande klasser redan från årkurs 1. De anser att deras elever har utvecklats, blivit 

tryggare och bättre i att tala. Även Zelinas tre talängsliga elever har kommit en bra bit i sin 

talutveckling. Olsson Jers (2012) skriver att skolan har i uppdrag att fostra medborgare som 
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vill och kan redovisa sina åsikter och tankar (Olsson Jers 2012, s. 11). Lärarens arbete utifrån 

ett retoriskt sätt ska i svenskundervisningarna hjälpa eleverna vid muntlig framställning att 

där bland annat, uttrycka tankar, samtala och läsa högt.  

 

Därtill berättar Olof att han tror att eleven vid muntlig framställning utvecklas när han eller 

hon utgår från retorikens tre centrala begrepp för att tänka igenom det som ska förmedlas till 

klassen. Berit och Zelina menar att det är ett sätt för eleverna att stärka sitt självförtroende för 

att få en bekräftelse av både sin lärare och sina klasskamrater. Självförtroendet är enligt 

Wahlström (1993) betydande för eleven att ha förtroende för sig själv och för att våga tala 

inför andra (Wahlström 1993, s. 24).  Däremot menar lärarna att den tystlåta och/eller 

talängsliga eleven blir synlig vid muntlig framställning och får därmed en bekräftelse av 

läraren. Vid det här laget är det viktigt att som lärare vid en muntlig framställning tänka på att 

ha ett gott klassrumsklimat. Vidare är det viktigt att skapa en trygghet bland eleverna där de 

känner sig accepterade för att våga komma till tals och att variera gruppstorleken i 

svenskundervisningarna.   

 

I det retoriska arbetet vid muntlig framställning påstår Zelina att ” Elever behöver öva på 

olika muntliga framträdanden redan vid tidig ålder eftersom livet går ut på att stå och framföra 

sina åsikter, tankar och andra framföranden. Elever lär sig att våga ställa frågor, vågar komma 

fram och berätta när det händer något.  Dessutom är det viktigt att eleven bygger upp sin 

självsäkerhet.” (Intervju 10 november 2017). Enligt läraren, liksom Säljö (2000), är det viktigt 

att redan tidigt ge elever möjligheter att tala inför grupp men också i helklass. Denna 

möjlighet bidrar till att den talängsliga eleven vänjer sig och vågar tala inför publik. Det 

sociokulturella perspektivet påpekar att elever kan dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper genom att de talar med varandra (Säljö 2000, s. 14)  

 

Zelina arbetar mycket med att hjälpa sina talängsliga elever att bli en god talare och för att 

minska deras rädslor. Hon berättar att hon har en talängslig elev som i över ett år inte har 

pratat inför gruppen eller svarat på muntliga frågor. Den eleven fick börja med att viska i 

hennes öra och Zelina fick repetera det eleven sade. När eleven väl kände sig trygg med 

Zelina, började de med att prata tyst och hon fick återigen upprepa det eleven berättade. 

Därefter bad hon eleven prata mer tydligt och i dagsläget känner sig eleven trygg i att arbeta 

enskilt och i en grupp (Intervju 10 november 2017).  
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För Berit har retoriken alltid varit ett bra sätt att stärka ”jaget”. Retorik är en bra metod för 

elever som i framtiden ska bli en bra talare. Hon arbetar mycket med texter, enskilt och i par, 

eleverna vill mer än gärna presentera sina arbeten och det gör dem med hjälp av en 

PowerPoint presentation. Collins (1994) menar att språket är centralt för elever att bli en bra 

lyssnare respektive talare och därför är det bra att de blir aktiva deltagare i klassrummets 

diskurser (Collins 1994, s. 219). Arbetet i par och enskilt bidrar enligt Skiöld (1989) till 

förbättringar för talängsliga elever vid diskussion av olika ämnen och när de ska hålla i en 

muntlig framställning (Skiöld 1989, s. 37). Olof är också överens med Berit. Han menar att 

eleven känner sig trygg när han eller hon får öva inför sina klasskamrater. Vidare får de 

feedback av varandra som bidrar till att elevens stärks i sin framställning. För elever är det 

viktigt att öva och leka för att bli en bättre muntlig talare. Säljö (2000) påstår att det ur ett 

sociokulturellt perspektiv där det sker samspel och kommunikation som elever utvecklar sina 

kunskaper (Säljö 2000, s. 17).  

 

 

7.2 Observation i klassrummet 

Observation i klassrummet genomförs vid fyra tillfällen för att undersöka hur läraren förstår 

och stödjer elevens talängslan vid muntlig framställning i ämnet svenska. Undersökningen 

baserar sig på en klass med 23 elever i årskurs 4 i ämnet svenska varav tre elever har 

talängslan. Undervisningarna i svenska pågår mellan cirka 40 minuter upp till 1 timme. 

Eleverna arbetar i halvklass, i par och i mindre grupper. Vid de två första 

observationstillfällena arbetar läraren utifrån ett kooperativt lärande där eleverna får träna på 

att presentera olika ämnen som de blir tilldelade. Vid den tredje observationen arbetar 

eleverna retoriskt där de får öva på muntlig framställning. Denna observation bygger vidare 

på den fjärde observationen där elever får uppträda i form av teater. Klassens mentor som 

observeras vid alla de fyra tillfällena namnges som Zelina, vilket är ett fiktivt namn för 

lovande av anonymitet.  

 

De tre punkter som är centrala och som observeras under de fyra tillfällena är: 

• På vilket sätt kan omgivningen skapa ett tryggt klimat i klassrummet? 

• Hur förstår och stödjer läraren de talängsliga eleverna vid muntlig framställning i 

svenskämnet? 

• På vilket sätt arbetar läraren i ämnet svenska för att låta de talängsliga eleverna 

komma till tals? 
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7.2.1 Observationstillfälle 1  

Det är måndag morgon och eleverna kliver in i klassrummet för att sätta sig på sina platser, 

alla är vända mot White board tavlan. En del elever är trötta medan andra är glada och 

laddade med energi då de precis har haft höstlov. Zelina som är klassföreståndare för klassen 

hälsar alla elever välkomna och säger att det är trevligt att se dem igen. Hon börjar med att 

introducera dagens upplägg för att eleverna ska få en inblick i hur dagen kommer att se ut. 

Vidare skriver hon upp en rubrik på tavlan som de ska arbeta med under svenska lektionen, 

som lyder såhär:” Du ska berätta om någonting från höstlovet när du kände glädje. Du ska 

beskriva hur glädjen kändes och hur någon annan kunde märka glädjen”.  

 

Zelina använder sig av ett kooperativt lärande, vilket innebär att elever samarbetar med 

varandra för att uppnå delaktighet och ett dialogiskt klassrum. I dagens lektion i ämnet 

svenska ska eleverna arbeta i par och för att göra det rättvist för alla elever, använder Zelina 

”glasspinnemetoden”. Denna metod utgår ifrån att hon slumpmässigt drar en pinne med 

elevens namn på och det anger vilken elev som ska arbeta med vem. Metoden kan också 

användas vid andra tillfällen där man slumpmässigt drar en pinne för att undvika 

problematiken med exempelvis handuppräckning, blyga och talängsliga elever. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv lär sig elever genom att interagera med varandra. Utgångspunkten 

enligt Säljö (2010) ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och elevens tänkande/agerande, 

ligger i intresset för hur individuella- och grupparbeten tillgodogör och använder sig av 

fysiska och kognitiva resurser. I detta perspektiv ligger fokus på samspelet mellan gruppen 

och den enskilda eleven (Säljö 2010, s. 18).  

För Zelina är arbete i par en möjlighet för den talängsliga eleven att synas och höras för att 

sedan låta eleven ta ett steg för att våga tala inför större grupp. Par och grupparbeten är enligt 

Skiöld (1989) ett bra arbetssätt för alla elever att komma till tals och det är även en möjlighet 

för de talängsliga eleverna att få en ökad säkerhet och självtillit (Skiöld 1989, s.37). 

 

Vid detta observationstillfälle noterar jag att alla elever vågar prata. Det beror på att 

pararbeten är något som de flesta elever känner sig trygga med. I enlighet med Skiöld (1989) 

är sådana övningar ett tillfälle för de tysta eleverna att våga träda fram eftersom de blir 

säkrare på sig själva (Skiöld 1989, s. 37).  Enligt min uppfattning samarbetar elever med 

varandra när de arbetar i par. Genom att läraren ställer följdfrågor tränar eleverna på sitt tal. Å 
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andra sidan anser jag att eleverna lär sig genom att lyssna, resonera och diskutera med 

varandra, vilket är främjande för deras muntliga kommunikativa förmåga.  

 

Vidare fortsätter observationstillfället med att eleverna kliver fram i klassrummet parvis och 

berättar om varandras höstlov för klasskamraterna. Vid dessa muntliga framställningar 

observerar jag att talängslan tydligt framträder hos de tre eleverna. De tre talängsliga eleverna 

visade bland annat blyghet och saknad ögonkontakt. För att stödja dessa tre elever ställer 

Zelina följdfrågor som får dem att våga tala, vilket bidrar till att eleverna får något sagt på 

svensklektionen. Jag anser att vikten att ställa rätt frågor är betydelsefull för elevernas 

utveckling. Zelina använder sig av öppna frågor som inte har några felaktiga svar.  

Den kreativa läraren menar Skiöld(1989) ska ur alla undervisningsnivåer främja nyfikenhet 

och frågor. Frågandet måste från lärarens sida uppfattas som en vilja att veta om saker och 

ting (Skiöld 1989, s. 37). Zelina verkar känna sina elever väl att hon vet hur hon ska kunna få 

alla sina elever delaktiga vid muntlig framställning. Det är viktigt att inkludera alla och 

anpassa sina svensklektioner efter elevens behov för en god lärmiljö.  

7.2.2 Observationstillfälle 2  

 

Det är fredag och eleverna har en sista lektion i svenska innan de får ta helg. Dagen har varit 

väldigt lång och eleverna är trötta därför bestämmer sig Zelina för att avsluta dagen med 

talträning i form av en övning. Hon väntar på att alla elever ska komma in i klassrummet för 

att inte behöva upprepa samma information flera gånger. I väntan på att eleverna ska komma 

in i klassrummet skriver hon upp följande på tavlan ” Ni ska sitta varannan kille och varannan 

tjej”. Som observant blir jag uppmärksam på hur en del elever suckar och frågar varför de ska 

sitta på det viset men eleverna är skötsamma och gör så som det står på tavlan. När alla elever 

är på plats börjar Zelina med att inleda lektionen. Hon berättar för eleverna att de under denna 

svensklektion ska arbeta med en övning som heter ”På minuten”. Denna lektion är en retorisk 

övning som innebär att kunna tala oförberett om ett påhittat påstående under en minut. Eleven 

får inte upprepa sig, komma av sig eller staka sig, ifall det skulle ske stannar läraren eller en 

elev tiden och en annan elev får fortsätta berätta om påståendet efter att ha startat tiden igen. 

Retoriska övningar innebär att framföra saker som eleven vill nå ut med, att vara en aktiv 

talare, vara tydlig och att eleven får sin vilja igenom, därför arbetar läraren med retoriska 

övningar i klassrummet. Övningar är ett bra redskap, enligt min uppfattning. Det får eleverna 

att stärkas i grupp men också som individ. Vidare menar jag att övningar stärker talträningen 
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och ökar gemenskapen på ett lekfullt och bra sätt. För eleverna är det viktigt att öva och leka 

för att bli en bättre muntlig talare. Säljö (2000) påstår att det ur ett sociokulturellt perspektiv 

där det sker samspel och kommunikation utvecklar elever sina kunskaper (Säljö 2000, s. 17).  

Zelina är medveten om att det finns talängsliga och tystlåtna elever i klassen och därför väljer 

hon att placera eleverna om fyra grupper där de sitter varannan kille och varannan tjej. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande är samspelet mellan grupper och individuellt lärande 

centralt (Säljö 2000, s. 13). Det sociokulturella perspektivet är synligt i detta 

observationstillfälle genom att de talängsliga eleverna har lättare för sig att delta i 

grupparbetet eftersom de på så sätt inte behöver framstå som nervösa inför en helklass. 

Collins (1994) menar att auktorisera tysta och talängsliga elever till att inta en mer aktiv roll i 

sitt lärande är det viktigt att som lärare identifiera och utveckla situationer där elever kan 

känna sig accepterade, delaktiga och trygga på sina förmågor ” att göra något” (Collins 1994, 

s. 219). Vidare menar Collins (1994) för att få ett fungerande klassrumsklimat behöver läraren 

vara medveten om och hjälpa till att bryta ner de hinder som kan existera mellan tysta elever 

och de elever som tar större talutrymme. Eleverna måste känna sig bekväma med sina 

kamrater för att kunna stärka sitt självförtroende för att tala och bli synliga (Collins 1994, s. 

221).  

Vid detta observationstillfälle lade jag märke till att eleverna trivs med att arbeta i mindre 

grupper. De elever som vid det tidigare observationstillfället inte vågat yttra sig, kommer nu 

till tals. Eleverna känner sig mer trygga och kan vara sig själva utan att behöva känna besvär. 

I det sociokulturella perspektivet är den grundläggande uppfattningen att få ett fungerande 

klassrumsklimat genom interaktion mellan en grupp människor och individen. Genom att 

eleverna får arbeta i grupper lär de sig att kommunicera med varandra som leder till ökad 

kunskap (Säljö 2014, s.14).  

 

7.2.3 Observationstillfälle 3  

Det är tisdag förmiddag och eleverna kliver in i klassrummet efter en kort rast. De sätter sig 

tyst på sina platser och väntar på att läraren ska börja med sin lektion. Under denna 

svensklektion ska eleverna arbeta med muntlig framställning där de dagen innan har fått i läxa 

att ta med sig ett föremål som betyder något för dem. Det valda föremålet ska eleven sedan 

berätta om för sina klasskamrater för att försöka få sin publik intresserad av föremålet.  I 

enlighet med Sandin (2017) är det bra att eleven får välja sitt ämne, i detta fall sitt föremål 

eftersom eleven vet vad den ska prata om och på så sätt känner sig eleven mer självsäkerhet 
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(Sandin 2017, s. 85). Eleven som presenterar sitt föremål ska försöka skapa förtroende hos sin 

publik (ethos) och tala till elevers förnuft det vill säga att argumentera för sin sak (logos). 

Vidare ska eleven använda kamraternas känslor (pathos) genom att få sina klasskamrater 

berörda av det som berättas. De retoriska grundläggande begreppen ethos, logos och pathos 

användning vid denna muntliga framställning är bra på sitt sätt. Ethos bidrar till att elever 

känner förtroende för varandra och logos är bra för elevens språkanvändning där han eller hon 

enligt Hellspong (2011) använder rätt språk för att nå ut med sitt budskap men också för att 

välja rätt ordval (Hellspong 2011, s. 47). Pathos däremot används väldigt bra av eleverna och 

flera elever blev berörda av det talaren berättade om, då man som observant ser hur elevernas 

kroppsspråk ändras. 

 

Eleverna ska i årskurs 4 i ämnet svenska, kunna känna trygghet och bli vana med att prata och 

presentera högt för klassen. I denna undervisning i ämnet svenska utgår Zelina mycket från att 

få sina elever att våga föra sin talan i klassrummet, vilket är viktigt för deras kunskaps- och 

språkutveckling. Språket är enligt Vygotskij ett medierande redskap som hjälper eleverna att 

uttala sig och fördjupa sin förståelse (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). I förhållande 

till Olsson Jers (2012) teori menar hon att det talade språket handlar om att kunna uttrycka 

sina egna uttalanden (Olsson Jers 2012, s. 6). Det innebär att i denna muntliga övning får 

eleverna själva bestämma hur de vill framföra sitt ord och utifrån hur de känner sig mest 

bekväma genom att sitta eller stå. Det är viktigt att eleven vågar föra sin talan, speciellt 

talängsliga elever för att kunna utvecklas och stärka sin självtillit. 

Som stöd ställer sig Zelina bredvid de talängsliga eleverna eftersom dessa elever känner 

trygghet att ha sin lärare i sin närvaro. Enligt min uppfattning anser jag att eleverna känner sig 

trygga i sitt framförande och att de kan slappna av och få en möjlighet att växa, ta ansvar och 

stärka sitt självförtroende.  

 

7.2.4 Observationstillfälle 4 

Det är fredag, den sista lektionen på skoldagen och klassen ska uppträda för sina 

klasskamrater. Eleverna har under två veckor arbetat med ett projekt som heter ”Operan” men 

har haft två dagar på sig att hinna förbereda inför uppträdandet med hjälp av musikläraren och 

dramaläraren. Vid detta uppträdande är alla elever med och deltar. Eleverna blir indelade i 

grupper, vilket får de talängsliga eleverna att känna trygghet samt att de blir synliga. Det 

behövs en trygg utgångspunkt för eleverna att våga tala inför andra och därför är grupparbeten 
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ett alternativ, enligt mig. Enligt Wahlström (1993) är det bra om den talängsliga eleven vågar 

pröva nya saker, får vara med och bestämma samt vågar vara sig själv för att bli synlig i 

klassrummet (Wahlström 1993, 21). Den talängsliga eleven utmanar sina rädslor och skapar 

sig ett självförtroende för att kunna känna mod att tala inför andra, vilket är något som jag blir 

uppmärksam på. Ur ett sociokulturellt perspektiv anses interaktioner med sin omgivning ha en 

inverkan på eleven för att samla erfarenheter och förändra sin verklighet (Johansson 2012, s. 

54). Samspelet mellan eleverna är tydlig där kommunikation fördelas jämt mellan parterna 

och eleverna känner att de kan uttrycka sig. Något annat som jag uppmärksammar vid denna 

observation är när de talängsliga eleverna vänjer sig vid att tala inför grupp och de blir mer 

lugna vid genomförandet av den muntliga framställningen.  

 

Vid uppträdandet förekommer det även vid vissa tillfällen att en del elever beter sig illa mot 

eleven som talar genom att de skrattar när han eller hon exempelvis uttalar ett ord fel. Vid det 

ögonblicket reagerar läraren och förklarar för eleverna att det inte är tillåtet att uppföra sig på 

det viset när en klasskamrat försöker redovisa eller tala. Vid den muntliga presentationen är 

läraren tvungen att flera gånger säga åt eleverna att vara tysta och lyssna på den som pratar. 

Elever är i behov av att träna på att lära sig att lyssna till varandra. Under ett tillfälle tvingas 

läraren att avbryta uppträdandet för att förklara för eleverna att det är tillåtet att göra misstag 

och om en elev säger något fel, ska klasskamraterna genom ögonkontakt och kroppsspråk visa 

att det är tillåtet att göra fel. Det handlar om att stödja varandra som klass men också om att 

den som står där framme och presenterar något ska känna sig trygg och självsäker samt ha 

kunskap om att det är tillåtet att säga fel för att lyckas nästa gång. Ur det sociokulturella 

perspektivet engagerade sig Vygotskij för tänkandets och språkets utveckling som kan 

kopplas samman till denna observation. Genom att elever får kommunicera kan de uttrycka 

sig, då språket är det som eleverna är i behov av och används i alla muntliga moment. 

Vygotskijs medierande redskap, vilket är språket, hjälper oss att förstå världen, att uttala oss 

och att fördjupa vår förståelse (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301).  
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8. Slutdiskussion 

Denna studie baserar sig på lärares erfarenheter av hur de vid muntlig framställning arbetar 

med talängsliga elever i klassrummet i svenskämnet i årskurs 4. Syftet är att undersöka hur en 

lärare förstår och stödjer talängsliga elever vid muntlig framställning.  I studien används 

kvalitativa metoder vars resultat visar lärarnas sätt att arbeta med talängsliga elever vid 

muntlig framställning. Men det var ganska svårt att få svar på hur lärarna utifrån sina 

erfarenheter arbetar med talängsliga elever genom enbart observation. Vid detta tillfälle 

fungerade intervjuerna som en kompletterande del och svaret på frågan kom att bli mer 

begriplig.  En slutsats man kommit fram till i denna studie är att de lärare som deltog i 

undersökningen har erfarenhet av att arbeta med talängsliga elever men även med tystlåtna 

elever som framkom i undersökningen. I varje klassrum finns det talängsliga och tystlåtna 

elever, där lärarna är medvetna om deras behov och kan på så sätt stödja dem. Lärarna är 

överens om att det är viktigt att se över individuella behov hos eleverna men arbetar också 

med att få eleverna att samverka och delta i grupp.  

 

Studiens resultat visar att lärarna undervisar enligt läroplanen där fokus ligger på muntliga 

förmågor i svenskämnet. Tystlåtna elever som inte deltar aktivt på lektionerna riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven i det svenska ämnet.  Lärarna menar att de arbetar med den muntliga 

kommunikativa förmågan i svenskämnet hos talängsliga och tystlåtna elever utifrån olika 

arbetssätt, metoder och strategier. Studien visar också att klassrumsklimatet är en viktig faktor 

för en god lärmiljö men även för inlärning och utveckling hos eleven i svenskämnet. Lärarna 

menar att klassrumsklimatet är avgörande för att talklimatet ska bli tillåtande för talängsliga 

elever att våga tala. Eleverna tycker om att arbeta tillsammans, skapa fina presentationer och 

tänka tillsammans, där de också får stärka och bygga upp varandra. Läroplanen, Lgr 11, är 

tydlig med att ” varje elev får utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2014, s. 8). Talängsliga elever behöver stöd från 

läraren men också från sina klasskamrater och därför är läraren i behov av att arbeta med hela 

klassen för att nå upp till ett resultat och ett bra klassrumsklimat. För att få en fungerande 

klass måste eleverna visa empati och stödja varandra för att skapa trygghet och tillit som kan 

stärka självförtroendet hos alla elever.  

Klassrumsklimat, övningar, uppmuntran och anpassningar som påverkar eleverna är bra för 

den kommunikativa förmågan. Det kan förknippas med det sociokulturella perspektivet, där 

eleverna ömsesidigt genom kommunikation och interaktion kan förstå sin egna identitet och 
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sin omvärld (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 301). Lärarna är överens om det retoriska 

arbetet vid muntlig framställning och anser att retorik är ett arbetssätt som stärker eleverna. I 

intervjuerna diskuteras begreppet retorik, där samtliga lärare menar att begreppet är fylld med 

hjälpmedel för att hjälpa talaren att argumentera, att bygga upp sin trovärdighet och hur 

talaren på bästa möjliga sätt kan använda sitt tal. 

I studien visar det sig också att lärarna anser att en god retorikutbildning vid muntlig 

framställning i svenskämnet leder till bättre förutsättningar för eleverna i relation till skola 

och vardagsliv. Lärarna menar vidare att deras elever har ett intresse av det retoriska arbetet 

som får dem att känna delaktighet i undervisningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar 

Säljö (2000, s. 17) att eleverna utvecklar sina kunskaper genom samspel och kommunikation. 

Vidare framkom det i studiens resultat att retorik som verktyg hjälper de talängsliga och 

tystlåtna eleverna att prestera bättre när de får arbeta enskilt eller i mindre grupper. Därför 

utgår lärarna från elevernas behov och arbetar utifrån det. På så vis upplever elever växandets 

glädje där de ges en möjlighet att våga, vilja och kunna tala. Detta kan kopplas till Sandin 

(2017, s. 69) som menar att retorikarbetet är främjande för alla elever oavsett behov och 

förutsättningar. Vidare menar Sandin (2017, s.69) att om en elev har retoriska kunskaper så 

vet han eller hon hur man framstår som professionell och på så vis blir säkrare på sig själv. I 

intervjuerna framkom det att lärarna redan vid årskurs 1 arbetar mycket med muntlig 

framställning. Det retoriska arbetet ska hjälpa eleverna att bland annat, uttrycka tankar, läsa 

högt och samtala.  Däremot menar lärarna att vid muntlig framställning i svenskämnet blir 

tystlåtna och talängsliga elever synliga och bekräftade av läraren.  

 

En annan viktig faktor som förekommer i studiens resultat är begreppet trygghet som är viktig 

för lärandet. Detta går hand i hand med Collins (1994, s.219) som menar att ett starkare 

självförtroende och en ökad trygghet bland elever skapas genom ett bra klassrumsklimat. 

Lärarna menar att elever måste känna trygghet, gemenskap och uppskattning från sina 

klasskamrater. Efter att ha tagit hänsyn till dessa behov kan lärarna planera en lektion utifrån 

elevers intresse för en god inlärning.  

 

Lärarna är även överens om att variera gruppstorleken i svenskundervisningen, vilket även 

Säljö (2000, s. 14) går in på, där han påstår att det är viktigt att tidigt hjälpa eleverna att tala 

inför grupp men även helklass. De båda kvalitativa metoderna som används i denna studie 

visar i princip samma resultat vad gällde gruppstorlekens betydelse. Lärarna i intervjuerna 

menar att ett sätt att hjälpa talängsliga elever att komma till tals är arbeten i par eller i mindre 
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grupper. Genom att arbeta i par för att sedan utöka det till mindre grupper kan läraren bistå 

med hjälp för att försöka arbeta med att stärka elevens självförtroende till att bli en aktiv 

talare. Olsson Jers (2012, s. 59) anser att skolans uppgift är att alla elevers röst ska komma till 

tals och bli lyssnade till. Vidare menar hon, för att bli en god medborgare krävs det att 

eleverna har en kommunikativ kompetens och när eleverna får delta i kommunikativa 

sammanhang intar de kunskap om hur man förbättrar sin förmåga och sin duglighet att röra 

sig i olika sammanhang. 

 

Studiens resultat visar vad gäller observationsundersökningarna att läraren utgår från ett 

kooperativt lärande i svenskämnet med hänsyn till de talängsliga elevernas behov och 

förutsättningar för en god lärmiljö. Med anledning av att låta elever samverka med varandra 

för att uppnå delaktighet och ett dialogiskt klassrum, där mycket av arbetet sker i par-och 

grupparbeten. Detta medför en möjlighet för dessa elever att synas, bli observanta på sig 

själva, uppleva trygghet och höras i klassrummet. Detta resultat kan förknippas och tolkas ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2010, s.18) menar att elever utvecklas och lär sig genom 

att samarbeta med varandra, där fokus enligt honom ligger på samspelet mellan den enskilda 

individen och gruppen. Vidare menar han att lärande och elevens tänkande eller agerande, 

ligger i intresset för hur den enskilda individen och grupparbeten tillägnar sig och använder 

fysiska och kognitiva resurser.  I likhet med Säljös teoretiska begrepp, det sociokulturella 

perspektivet, menar Skiöld (1989, s.37) att par och grupparbeten är ett bra arbetssätt för att 

alla elever ska komma till tals och det är även en möjlighet för de talängsliga eleverna att få 

en ökad säkerhet och självtillit.  

Studiens resultat visar också utifrån observationsundersökningarna att retoriska övningar är 

ett bra redskap i svenskämnet eftersom det medför att eleverna stärks i grupp men också som 

individ. Retoriska övningar stärker talträningen och ökar gemenskapen på ett lekfullt och bra 

sätt. För eleverna är det viktigt att öva och leka för att bli en bättre muntlig talare. 

Slutligen visar studien också resultat på att under svenska lektionerna är det bra för elever att 

arbeta med muntliga framställningar. Enligt Zelina ska eleverna i årskurs 4 i ämnet svenska, 

kunna känna trygghet och bli vana vid att prata och presentera högt för klassen. Vidare arbetar 

hon mycket med att få alla elever att våga föra sin talan i klassrummet, vilket är viktigt för 

deras kunskaps- och språkutveckling. Lärarna har med stort intresse berättat om deras 

erfarenheter av att förstå och stödja talängsliga elever i sina klassrum.  
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I denna studie har jag fått en djupare inblick i hur talängsliga elever upplever muntliga 

moment och hur lärare arbetar med dessa elever. Det är något jag kommer ta med och 

använda mig av i mitt framtida yrkesutövande. Talängsliga elever ska inte behöva känna att 

de inte duger, göra sig osynliga och inte känna acceptans. Enligt mig tror jag att det i andra 

skolor finns talängsliga elever som ännu inte har blivit upptäcka av sin lärare eller andra 

pedagoger, vilket kan bidra till att eleven riskerar att förbli osynlig och kanske inte har en 

möjlighet att nå kunskapskraven. Talängsliga elever förblir blyga och rädsla att våga föra sin 

talan kan kvarstå i livet vilken kan inverka på eleven vid vuxenålder. Med detta menar jag att 

lärare och andra pedagoger behöver ta till sig mer kunskap om ämnet och bli mer observanta i 

klassrummen men också ute på skolgården. Det är viktigt att tidigt upptäcka sådana elever för 

att kunna åtgärda problemet vilket kan vara främjande för elevens senare skolår och framtid.   

 

I denna genomförda studie har fokus varit ur ett lärarperspektiv om hur de förstår och stödjer 

talängsliga elever i muntliga framställningar och yttranden. I vidare forskning skulle det vara 

intressant att undersöka vilka dessa talängsliga elever är, det vill säga om det är killar eller 

tjejer som betraktas som talängsliga och hur läraren bemöter dem. Något som jag också skulle 

vilja undersöka är hur elever upplever att tala inför publik. Det är grundat på ett 

elevperspektiv där det sker en enkätundersökning på skolan men också intervju med elever för 

att få en verklighetsbild av hur dessa elever upplever muntliga moment.  
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Bilaga 1  

Informationsblad till lärare 

 

Information om ett forskningsprojekt 

”Elevers talängslan vid muntliga framställningar och yttranden: hur förstår och 

stödjer lärare talängsliga elever?” 

 

Projektet är ett självständigt arbete som utförs av studenten Mechlin Yacoub vid 

Grundlärarutbildningen 4–6 med inriktning internationell profil, Södertörns högskola. 

Projektet löper under oktober-november 2017.   

 

Bakgrund till projektet 

I dagens svenska skolor är alla skolämnen lika viktiga men svenska är ett ämne som tar störst 

utrymme och består av grund för elevers språkutveckling. Språket är det vägande verktyget i 

all undervisning. Det är viktigt att elever utvecklar sin språkliga förmåga och lär sig att 

framföra sin talan. Talängslan, rädsla att tala inför andra är ett problem för många i den 

svenska grundskolan. I klassrummet sker det muntliga framställningar som de flesta känner 

obehag inför. En del elever har svårt att framföra sina presentationer och yttranden och detta 

på grund av flera orsaker. En av orsakerna kan exempelvis vara rädsla för att råka säga fel 

som får till följd att eleverna skrattar åt en. Skolan arbetar efter styrdokumentet där de strävar 

efter att skapa en god miljö för elevens utveckling och trygghet. Som lärare är det viktigt att 

tidigt agera på ängsliga elever för att kunna förebygga deras rädsla genom olika arbetssätt och 

metoder.  

I projektet kommer lärare att intervjuas om hur deras arbete med talängsliga elever och 

muntliga framställningar ser ut samt hur de förstår och stödjer ängsliga elever. Då studien 

kommer att offentliggöras ges de respondenter som ber om att få vara anonyma den 

möjligheten.  

Kontaktuppgifter 

Mechlin Yacoub          mechlin_yacoub@hotmail.se , 076XXXXXXX 

Kursansvarig 

Jenny Magnusson        jenny.magnusson@sh.se, 08-608 XX XX  

Handledare  

Cecilia Annell             cecilia.annell@sh.se, 08-608 XX XX  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor med lärarna  

 

1. När utbildade du dig till lärare? 

2. Hur länge har du arbetet som lärare? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad har du för utbildningsbakgrund?  

5. Hur länge har du jobbat inom läraryrket? 

6. På vilket sätt kan du som lärare skapa ett bra klassrumsklimat? 

7. Vid vilka situationer anser du att talängslan uppkommer? 

8. Vad tror du att talängslan kan bero på? 

9. Har du elever som inte vill/vågar tala vid muntliga moment? 

10. Finns det elever som har svårt att yttra sig överhuvudtaget? 

11. Upplever du som lärare att det finns situationer där talängslan inte existerar? 

12. Hur hanterar du talängsliga elever vid muntliga framställningar? 

13. Vilka arbetssätt och metoder använder du för att främja muntlighet i klassrummet?  

14. Vilka möjligheter har du som lärare att göra något åt problemet med talängsliga 

elever? 

15. På vilket sätt anser du att arbetet med retorik är är gynnande för talängsliga elever? 

16. Finns det något du vill tillägga? 


