
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 2 för ämneslärarexamen inriktning 
gymnasiet  

Avancerad nivå 
Talrädsla ur ett elevperspektiv   
 

 

En kvalitativ undersökning om elevernas erfarenheter av talrädsla 
och klassrummets maktstruktur  
 

 

 

 

 

Författare: Joanna Nilsson 

Handledare: Lottie Lofors-Nyblom 

Examinator: Patrik Larsson 

Ämne/huvudområde: Svenska 

Kurskod: sv3002 

Poäng: 15hp 

Examinationsdatum: 2018-06-12 

 

 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden  

Tel 023-77 8000 

 

 

    



 
 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker 
open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar 
spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 
rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Denna studie har min egen studie, När kommunikationen brister (Nilsson, 2018) bakom sig i 
vilken fokus läggs på forskningens skillnader mellan å ena sidan pedagogiskt å andra sidan 
psykologiskt sätt att se på talrädsla som ett problem för den didaktiska praktiken i svenskämnet. 
Denna undersökning av talrädslan intar ett elevperspektiv med syfte att se till elevernas 
erfarenheter av sin talrädsla samt hur eleverna tycker att läraren utövar makt i det pedagogiska 
klassrummet och svenskundervisningen. Det teoretiska ramverket består av Maurice Merleau-
Pontys teori om kroppens fenomenologi för att analysera elevernas erfarenheter av talrädsla och 
Michel Foucaults teoretiska tankar om makt, vilket innebär att det inte finns kunskap som är 
oberoende av makt eller makt som är oberoende av kunskap. Resultatet av studien visar 
talrädslans mångfacetterade uttryckssidor och elevernas erfarenheter tyder på didaktiska och 
pedagogiska problem när det kommer till övning för att uppnå jämvikt mellan kropp och 
medvetande. Resultatet visar också på vilket sätt maktstrukturer påverkar de elever som lider 
av talrädsla då eleverna söker empati och trygghet i klassrummet samt förmåga att anpassa 
muntliga framträdanden till mindre grupper. För att eleverna ska kunna uppnå jämvikt mellan 
kropp och medvetande efterfrågas lärarens utövning av makt för en inordnad och disciplinerad 
undervisning.  
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1. Inledning 
Under denna rubrik följer en bred och kort inblick i vad detta arbete bottnar i och varför det är 
ett viktigt ämne att beröra.  

En del av att gå i skolan handlar om att framföra muntliga presentationer. Vad eleverna får ut 
av att studera hur ett tal framförs är en sak och en helt annan att faktiskt praktisera det i en, för 
eleverna, utlämnande praktik inför hela klassen. Att läsa om retoriska processer och kunna 
förvandla det till en verklig situation kan förefalla enkelt för många men för elever med talrädsla 
är övning av muntliga framträdanden överordnat det som ska förmedlas under själva 
framträdandet. Det är relevant att se till hur eleverna upplever de muntliga framträdandena i 
klassrummet eftersom vi då kan få syn på och hjälpa elever som inte kan prestera eller nå målen 
inom svenskämnet på grund av talrädsla. Siffran för hur många elever som lider av talrädsla är 
svårfångad men Daniel Sandin (2017) menar att 20% av eleverna i grundskolan och gymnasiet 
lider så pass mycket av talrädsla att de utvecklar strategier för att undslippa muntliga 
framföranden i skolan.1 Det finns till och med tankar om att problemet ökat de senaste åren.2 
Av den anledningen är det därför motiverat att undersöka hur eleverna själva definierar sin 
talrädsla på gymnasiet i Sverige 2018.  

Det Läroplanen (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011) föreskriver att eleverna ska utveckla och vilka färdigheter eleverna förväntas besitta efter 
gymnasiet för kommande studier eller arbetsliv inom muntliga framträdanden stämmer inte 
överens med pedagogikens utformning. Alltså den kompetens som behövs för att bemöta, 
tillgodose och applicera tillvägagångssätt i undervisningen som gynnar elever med specifik 
social fobi i form av talrädsla. Kunskaper om hur lärare kan möta talrädda elever, eller för den 
delen det psykologiska fältet, är inget som får utrymme i lärarutbildningen.3 

Tanken om att applicera metoder från det psykologiska fältet är något som Sandin (2017) menar 
är högst angeläget och att lärare ska ta del av kunskaper inom KBT-behandling för att tillgodose 
elever med talrädsla i undervisningen.4 I läroplanen finner vi att eleverna ska ta del av den 
retoriska arbetsprocessen, vilket innebär ett ständigt tal om etos, patos och logos. Men för den 
talrädda behövs en mer grundlig förberedelse inom hela kommunikationsprocessen. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att lyfta fram talrädsla ur ett elevperspektiv och hur elevernas erfarenhet 
av talrädslan kommer till uttryck i klassrummet. Vidare är syftet att lyfta elevernas syn på 
lärarrollen ur ett maktperspektiv och på vad sätt makt synliggörs utifrån elevernas utsagor om 
sina erfarenheter av talrädsla. 

• Vilka erfarenheter har eleverna av talrädsla när det kommer till muntliga presentationer 
i klassrummet? 

• På vilka sätt synliggörs makt utifrån elevernas utsagor av lärarens roll i undervisningen 
av muntliga framträdanden? 

                                                           
1 Sandin, Daniel (2017) Talrädsla i skolan s.9 
2 Pusztai, Istvan (2012) Mod att tala s.15 
3 Lindén, Michael, Norström, Monica och Nyblom, Karin (1998) Våga tala: Om studenter med talängslan och 
Studenthälsans yttrandeträningskurser s.24   
4 Sandin, Daniel (2017) Talrädsla i skolan: att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala s.50   
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3. Bakgrund  
Under denna rubrik kommer en kort introduktion till begreppet talrädsla att presenteras. 
Avsnittet avser att mycket kort lyfta fram hur talrädsla behandlats inom psykologin och 
pedagogiken samt att lyfta fram vad som skrivs i Läroplanen, skollagen, PISA och på 
Skolverket: kring språkutveckling, muntliga framträdanden och syftet med 
svenskundervisningen. Sist presenteras studiens teoretiska ramverk. 

3.1 Definition 
I den föregående litteraturstudien När kommunikationen brister (Nilsson 2018) beskrivs en 
motivering till att använda sig av begreppet talrädsla och inte talängslan eller något annat 
liknande begrepp, då det är viktigt att förmedla en korrekt bild av problemet. Talrädsla handlar 
om elever som använder sig av flyktbeteende eller andra skyddsstrategier innan, under och efter 
ett muntligt framträdande.5 Därför kommer även denna studie att använda sig av begreppet 
talrädsla och inte något annat. 

3.2 Två forskningsfält  
Talrädslan kan yttra sig på många olika sätt och går att både utreda och behandla med hjälp av 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Den övervägande delen av forskning om talrädsla återfinns 
inom psykologiämnet. Att hitta forskning som har en didaktisk syn på problemet är betydligt 
svårare. Problemet för skolan är vilken roll lärare och andra befattningshavare ska ha inför 
skolans demokratiuppdrag och värdegrund när undervisningen hämmar elevernas rätt att göra 
sin röst hörd. Å ena sidan kan de psykologiska metoderna hjälpa elever ur en specifik social 
fobi i form av talrädsla. Å andra sidan finns det pedagogiska arbetssätt för att öva upp en 
säkerhet inför muntliga framträdanden. Då detta arbete avser en pedagogisk och didaktisk 
inriktning inom undervisning i svenska, kommer endast en kort redovisning att göras för de 
skillnaderna som finns mellan de två idétraditionerna samt exempel på hur en förening av dessa 
två kan se ut och ser ut i dagens skola. 

Inom psykologin benämns talrädsla som en specifik social fobi.6 KBT (kognitiv beteendeterapi) 
är ett sätt att arbeta kring detta psykologiska tillstånd och innebär olika tekniker. Den mest 
centrala inom KBT är exponeringsteknik i avsikt att uppnå en beteendeförändring med hjälp av 
positiv betingning. När den rädda utsätts för exponering av det obehagliga, kommer efterhand 
en avvänjning och till slut ett normaliserande tillstånd via det som kallas för habituering. Ett av 
huvudmålen med KBT är att den rädda ska lära sig hantera sin rädsla och lära sig sina egna 
svårigheter. Det handlar inte om att sluta vara rädd eftersom det är en naturlig, livsnödvändig 
instinkt hos människan.7 Problematiken för läraren består av att det kan vara mycket svårt om 
inte omöjligt för läraren med dagens lärarutbildning, tidomfång, tillgång till lokaler och 
erfarenhet att se elever på en sådan individbaserad nivå som det psykologiska fältet kräver. 
Huruvida det är lärarens uppgift som pedagog att utreda elevernas psykologiska tillstånd eller i 
vilken mån en lärare kan tillgodose elevernas psykiska hälsa går att diskutera, men berörs inte 
närmare här. 

I ett pedagogiskt perspektiv handlar det om retoriska övningar, alltså liknande de kognitiva 
arbetssätten genom en viss exponering av muntliga situationer men med ett tydligt fokus på hur 
ett tal arbetas fram. Det finns en mängd olika pedagogiska övningar inom området, exempelvis 
rygg-mot-rygg, tala framför spegeln, tala inför mindre grupper osv. Inom retoriken arbetar man 
utifrån tesen att alla kan tala med rätt övning och det är läraren som avgör vad som är en lämplig 

                                                           
5 Nilsson, Joanna (2018) När kommunikationen brister s.6 
6 Svirsky, Liv och Thulin, Ulrika (2011) Mer än blyg – Om social ängslighet hos barn och ungdomar s.24 
7 Ibid s.61–62   
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övning. Dock finns det två väsentliga brister inom det retoriska fältet. Den första är att talrädsla 
som grundas i personlighetsbaserad rädsla inte tillgodoses inom den retoriska övningen. Den 
andra bristen är att en självrannsakan av det personliga problemet inte lyfts fram lika tydligt 
som inom det psykologiska fältet.8 
 
Det som har hänt är att skolan blir en marknad för aktörer utifrån. På vad sätt skolan löser det 
pedagogiska problemet med psykisk ohälsa, brist på trygga klassrum och elever som inte når 
målen kan i några fall handla om att vilja förena det psykologiska fältet med det pedagogiska.9 
Irisdotter Aldenmyr (2014) skriver att ”I västerländska skolor har denna ambition bland annat 
lett till att man arbetar enligt socioemotionella handböcker eller manualer som är utvecklade 
för att stärka ungdomars självkänsla, sociala och emotionella utveckling.”10 Denna förening ser 
olika ut och är inte oproblematisk. I boken av Irisdotter Aldenmyr (2014) Hyfs, hälsa och 
gemensamma värden beskrivs hur undervisningen kan förenas med psykologiska metoder. 
Detta är något som Bartholdsson och Hultin (2015) också tar upp i boken Sociala relationer, 
värdegrund och lärarprofessionalitet och en del av det som föranleder problemet för skolan 
menas vara att  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål.11 

Vidare finner vi i Läroplanens värdegrund att ”Undervisningen ska dessutom bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar 
och aktivt delta i samhällslivet.”12 Bartholdsson och Hultin (2015) menar att arbetet med 
skolans värdeuppdrag gjorts på ett naivt och okritiskt sätt när kommuner implementerat 
manualbaserade program för att främja tryggheten, elevernas psykiska hälsa och välmående.13 
Det Irisdotter Aldenmyr (2014) menar är att vid en förening mellan det emotionella 
värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget uppstår det en spänning i form av konkurrens 
om hur resurserna i skolan ska fördelas.14 

3.3 Förberedelse och bedömning av muntliga framträdanden och nationella prov åk 3  
Det som går att finna på Skolverkets hemsida är exempelvis material för hur lärare kan öva upp 
sin förmåga att bedöma muntliga framträdanden i årskurs 6. Lärare kan alltså lyssna och göra 
en bedömning utifrån uppladdat material och därmed få stöd i hur ett muntligt framträdande 
kan se ut och hur det kan bedömas.15 Vidare finns det också stöd för lärare och huvudmän 
angående de viktiga delar som måste klargöras innan ett nationellt prov genomförs i muntliga 
framträdanden. Två av punkterna är:  

• Har hänsyn tagits till elever med funktionsnedsättning och deras eventuella behov av 
anpassningar av provsituationen?  

• Hur följer skolan upp de elever som är frånvarande under provdagen/dagarna?16 

                                                           
8 Pusztai, Istvan (2012) Mod att tala s.16–17  
9 Bartholdsson, Åsa och Hultin, Eva (2015) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet s.18 
10 Irisdotter Aldenmyr, Sara (2014) Hyfs, hälsa och gemensamma värden s.53 
11 Skollagen kap3 §3 
12 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) s.6 
13 Bartholdsson, Åsa och Hultin, Eva (2015) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet s.9 
14 Irisdotter Aldenmyr, Sara (2014) Hyfs, hälsa och gemensamma värden s.13 
15 Bedöma muntlighet: Skolverket (hämtat 2018-04-23) 
16 Organisera genomförandet av muntliga delprov: Skolverket (hämtat 2018-04-23) 
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Det muntliga nationella provet i svenska 3 skiljer sig från det skriftliga provet i samma kurs. 
En intressant sak i sammanhanget är hur förberedelserna skiljer sig åt. Skrivandet förefaller 
vara överordnat muntliga framträdanden i undervisningen och dessutom skiljer sig proven åt 
vad gäller tillgång till stöd och hjälpmedel. 

Tabell 1.17 Hur de två nationella proven i svenska 3 i åk 3 i gymnasiet är tänkta att genomföras. 

Delprov Genomförande Innehåll Tidsåtgång 

A Provdag Eleven skriver en utredande 
text av vetenskaplig karaktär 

240 min 

B Genomförs på lektionstid 
eller på en bestämd 
provdag 

Eleven genomför ett 
argumenterande anförande 
inom provets tema 

ca. 10 min 
per elev 

 

Delprov A: skriftlig framställning 

Delprov A genomförs på angiven provdag. Vid provtillfället får eleverna ett uppgiftshäfte 
med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Samtliga skrivuppgifter bygger på läsning 
och bearbetning av texthäftet. Skrivuppgiften leder till en utredande text av vetenskaplig 
karaktär på 600–800 ord. Skolan har möjlighet att låta eleverna genomföra det här 
delprovet på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en 
skrivyta med rättstavningsfunktion.  

Delprov B: muntlig framställning 

Delprov B genomförs på lektionstid eller på särskild tid som skolan har bestämt under en 
period på cirka fyra veckor efter genomförandet av delprov A. Provuppgiften leder till 
ett individuellt, argumenterande anförande inom provets tema. Anförandet förbereds av 
eleven individuellt utanför lektionstid.18 

Som citaten anger kan eleverna alltså inte räkna med att förberedelser inför det muntliga 
nationella provet sker på lektionstid men inför det skriftliga provet skrivs det inte ut på vad sätt 
eleverna ska förbereda sig på alls. Vidare finns det olika hjälpmedel som eleverna kan tänkas 
vilja använda under provets gång, exempelvis ordlista och rättstavningsfunktion. För det 
muntliga framträdandet finns inte någonting skrivet om hur eleverna kan finna stöd i sitt arbete 
med att förbereda ett 10 minuter långt framträdande. Eleverna förväntas kunna tala inför klassen 
eller en grupp genom förberedelser utanför skoltiden.  
 
Att det muntliga framträdandet är underordnat syns inom flera instanser som exempelvis i 
PISA-undersökningen där muntliga framträdanden inte förekommer.19 
 
3.4 Läroplanen och svenskämnet på gymnasiet 
 

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med 

                                                           
17 Nationella prov i svenska 3/ Svenska som andraspråk 3: Skolverket (hämtat 2018-04-23) 
18 Nationella prov i svenska 3/ Svenska som andraspråk 3: Skolverket (hämtat 2018-04-23) 
19 PISA (2016)  
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hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv.20 

Citatet är taget ur den aktuella Läroplanen för gymnasiet i ämnet svenska. Med tanke på att 
språket, enligt läroplanen, är människans främsta redskap för kunskapsutveckling är det av 
yttersta intresse att samtliga elever utvecklar förmågan om muntliga framträdanden i skolan. I 
Sverige har vi inte som exempelvis i USA ämnet ”speach” och kanske är obligatoriska kurser 
eller lektioner i tal en god tanke eftersom språket är människans främsta redskap för reflektion, 
kommunikation och kunskapsutveckling.  

Undervisningen ska stimulera elevernas förmåga att tala inför andra på ett lämpligt sätt i olika 
situationer och att på ett konstruktivt sätt förbereda sig.21 Vidare ska eleverna också utveckla 
kunskaper inom ”den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 
planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation i övrigt.”22 Men vilka metoder finns då att tillgå för att talrädda 
elever ska nå målen och utveckla sitt tal för att ta sig an livet efter gymnasiet? Detta är inget 
som uttalas eller berörs under lärarutbildningen i den omfattning som behövs i förhållande till 
problemets omfång. En del elever kommer aldrig komma över sin talrädsla vilket kan ses som 
en brist i skolans värdegrundsarbete och för svenskämnets mål. I litteraturstudien När 
kommunikationen brister (Nilsson 2018) lyfts denna aspekt fram i form av att pedagogiken i 
undervisningen tenderar att befästa en redan etablerad talrädsla samt att det är svårt att upptäcka 
talrädslans karaktär. Utbudet av våga-tala-kurser är väl utbrett på Sveriges högskolor och 
universitet men är i egentlig mening obefintlig i grundskolan och gymnasiets utbildningar, 
vilket är en indikation på att eleverna inte får med sig självsäkerheten och kunskapen att 
framföra muntligt.23 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna 
sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 
möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier.24 

Syftet med ämnet svenska på gymnasiet är att eleverna ska utveckla en tillit till sin 
språkförmåga för ett kommande vuxenliv oavsett om det gäller fortsatta studier eller arbete.  
Undervisningen måste därför ske på en högst individuell nivå, vilket är svårt när det kommer 
till talrädda elever som riskerar att gå miste om att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga.  

3.5 Tidig uppdelning av könsstereotyperna  
I forskning av yngre barn visas att det finns en etablerad föreställning av könsstereotyper redan 
innan skolstarten och att det finns en stor brist i hur vuxna samtalar kring könsroller i 
förskoleålder.25 I forskning av äldre elever har denna trend befästs än mer genom att flickor tar 
ansvar för hela klassen och pojkar har en mer lekfull och tävlingsinriktad inställning.26 Ur ett 
genusperspektiv hänvisar Palmér (2008) till Hultman och Einarsson (1984) vilka har gjort en 
undersökning av hur flickor och pojkar tar sig an ett muntligt framträdande. Projektet och 
undersökningarna tjänar sitt syfte genom att lyfta problemområden från ”skolans horisont” 
utifrån klassrumsinriktade undersökningar.27 Deras resultat är enligt Palmér (2008) nedslående 
                                                           
20 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) s.160 
21 Ibid. 
22 Ibid s.161 
23 Nilsson, Joanna (2018) När kommunikationen brister s.21–22  
24 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) s.160 
25 Einarsson, Jan (2009) Språksociologi s.357 
26 Ibid s.359 
27 Einarsson, Jan och Hultman, G Tor (1984) Godmorgon pojkar och flickor s.7 
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eftersom det visar sig att flickor är självsäkra när det kommer till att sitta på sin plats och svara 
på frågor men blir hämmade när det kommer till att stå inför klassen. Pojkarna däremot verkade 
inte hämmade av att stå framför klassen utan snarare tvärt om. Detta bottnade i 
klasskamraternas respons och respekt inför den som talade. Pojkarna hyllade sin kompis medan 
flickorna inte hade samma inställning.28 Vidare skriver Hultman och Einarsson (1984) att på 
gymnasienivå har pojkarna skaffat sig makten över språket och genom språket och att detta är 
något som börjat redan i förstaklass. Tystlåtna pojkar agerar stöd åt talföra pojkar medan de 
tysta flickorna förblir tysta både när det kommer till muntliga framträdanden och arbete i 
smågrupp.29 
 
3.6 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt har för avsikt att förklara arbetets teoretiska ram där makt och talrädsla är de två 
begrepp jag använder. Talrädsla presenteras utifrån ett sociologiskt maktperspektiv och ett 
retoriskt, fenomenologiskt perspektiv om kroppen och medvetandets jämvikt. 

Det sociologiska ramverket utgår från Michel Foucaults tankar om makt. Det ska sägas att makt 
som ord är mycket brett men det som är viktigt inom Foucaults tankar om makt är att det inte 
finns kunskap som är oberoende av makt eller makt som är oberoende av kunskap. Det som är 
intressant för min studie är ”hur de som underordnas faktiskt drabbas av makten.”30 Det som är 
svårt när det kommer till maktfrågor i klassrummet är att skolan står för demokrati och elevernas 
ansvar för livslånga lärande men likväl verkar eleverna under den vänliga maktutövningen.31 
De begrepp som förklaras nedan är styrning, normalitet och straff vilka alla verkar inom 
Foucaults teori om makt, en makt som inte alltid är synlig. Begreppen går ofta hand i hand som 
en del av den vänliga maktutövningen i skolan. 

Även om eleverna inte omfamnas av skolplikten längre så innebär ändå gymnasieutbildningen 
en viss styrning för att kunna tillgodose sig det som läroplanen föreskriver som exempelvis: 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 
liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.32 

Med denna text skulle eleverna kunna verka direkt under rektorn, tillsammans med Läroplanen 
men inom skolans styrning leds eleverna också av en kontroll och disciplin vilken handlar om 
scheman, utformning inom schemat och kontroll av uppfyllda mål och en sluten miljö: ”Skolans 
utrymme bringades att fungera som en undervisningsmaskin, men också som en maskin för att 
övervaka, rangordna och belöna.”33 Detta kallas för maktens mikrofysik34 men inom detta 
arbete används styrning som ett begrepp inom maktperspektivet för att beskriva maktutövning 
av välvilja och omsorg för eleverna. 

Normalitet är som en del av den disciplinära arena som skolan är. Foucault menade att inom 
skolan verkar en hel rad av olika förhållanden för att leda individen på rätt spår och ett normens 
straffsystem skapas genom jämförelser, differentiering, hierarkier, förenligheter och 
uteslutning.35 I min analys används begreppen för att belysa hur normaliteten påverkar eleverna 

                                                           
28 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.27 
29 Einarsson, Jan och Hultman, G Tor (1984) Godmorgon pojkar och flickor s.227 
30 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse s.xiii 
31 Bartholdsson, Åsa (2014) Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan s.17 
32 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.6 
33 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse s.149 
34 Ibid s.151 
35 Ibid s.184 
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på det ena sättet eller det andra. Bartholdsson (2014) skriver om ”maktutövning som 
normaliserande, disciplinerande och, när den inte missbrukas, nyttiggörande.”36 

Det sista begreppet är straff. Straffet är inte till för att skrämma utan för att disciplinera eleverna 
till att vilja prestera i muntliga framträdanden.37 Om däremot eleven inte gör det som förväntas 
leder det till konsekvenser i form av missat betyg i svenskämnet och missad kunskap och tillit 
till sin egen språkförmåga. Straff är inte heller något som läraren behöver hota med eller 
påminna eleverna om utan detta är något som eleverna är medvetna om i sina självständiga 
studier. 

För att kunna analysera elevernas talrädsla och deras erfarenheter använder jag de teoretiska 
begrepp som Pusztai (2012) använder sig av och vilka kommer från Maurice Merleau-Pontys 
teori om kroppens fenomenologi. Inom retoriken är resultatet av övning: uppnådda kunskaper, 
mod och erfarenheter av muntliga framträdanden. Merleau-Pontys menade att kropp och själ 
inte går att separera och att vi söker en jämvikt mellan medvetandet och kroppen.38 När 
jämvikten inte infrias skapas ett kaos där kroppens motoriska och perceptuella förmågor, 
tillsammans, försöker tillfredsställa och lösa situationens krav. Perceptuella förmågor betyder i 
denna mening våra observationer och uppfattningar av vad som händer i och med vår kropp 
under ett muntligt framträdande.39 Pusztai (2012) skriver att genom Merleau-Pontys teori ges 
en förståelse för att individen måste utsätta sig för kommunikativa situationer för att utvecklas. 
Att kroppen och medvetandet hela tiden samverkar samt att i inlärningsprocessen kommer 
kroppen att reagera olika på omgivningens krav. En van talare har jämvikt och kan kontrollera 
denna jämvikt av motorik, perception och mening, vilket en individ som lider av talrädsla måste 
öva upp genom goda, gynnsamma förhållanden i undervisningen. Mening betyder att eleverna 
har kontroll över vad som ska sägas.40 Jämvikt som begrepp används i denna studie som ett 
paraply för begreppen motorik, perception och mening. Förtjänsten av dessa teoretiska begrepp 
har att göra med att elever med talrädsla inte kan prestera om bara medvetandet fungerar eller 
om bara kroppen fungerar. Dessa två måste samverka för att uppnå jämvikten.41  

De presenterade teoretiska begreppen kommer bearbetas i analysen av studiens resultat. 

4 Aktuell forskning 
Under denna rubrik kommer några projekt och avhandlingar att ge en djupare mening till 
undersökningen i sin helhet. 

Palmérs avhandling Samspel och solostämmor (2008) visar att talet är underordnat det litterära 
när det kommer till muntliga framträdanden i klassrummet. Undervisningen tenderar dessutom 
att förstärka en redan befäst rädsla hos eleverna.42 Palmér (2008) utgår ifrån det sociokulturella 
perspektivet och genom en etnografisk metod följer hon klassrummets kommunikation. Palmér 
analyserar sina data med kommunikationens topik för att få syn på olika kommunikativa 
mönster. Avhandlingen omfattar smågrupper, individuella framförande och lärarens roll i 
klassrummet. Vår relation till det som vi talar och skriver om spelar en väsentlig roll för 
språkinlärningen hos eleverna. Vidare nämns två olika sätt att se på svenskämnets 
språkinlärning i forskningen, å ena sida funktionalisering och å andra sidan formalisering. 

                                                           
36 Bartholdsson, Åsa (2014) Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan s.18 
37 Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse s.12 
38 Pusztai, Istvan (2012) Mod att tala s.24 
39 Ibid s.25 
40 Ibid s.26 
41 Ibid. 
42 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.110 
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Funktionalisering handlar om att arbeta med autentiska drag och elevernas intresse, alltså 
kunskapsdrivet är överordnat de språkliga redskapen. Formalisering är då 
”undervisningsprincip skiljer mellan språkets formsida och dess innehållssida och därför 
arbetar med modellinlärning, hur man delar upp språksystemet i olika färdigheter som tränas 
var för sig och hur resultatet för svenskämnets del blir ett splittrat ämne utan egentligt 
innehåll.”43 
 
Palmér (2008) menar att forskning kring elevernas förberedda tal är knapphändig och resonerar 
kring vad som föranleder detta. Normen är lärarledda klasser där elevledda tal ses som en sorts 
variant av detta. Vidare kan den knapphändiga forskningen handla om att muntliga 
framträdanden inte hör till vanligheterna i undervisningen.44 För att få eleverna att våga tala 
inför helklass krävs det träning. Palmér (2008) skriver att den systematiska talträningen är att 
föredra och det får även stöd från flera håll. Talträningen innebär att eleverna noggrant ska 
arbeta fram ett tal och även utvärdera efter talet. Talträningen innefattar också att eleverna ska 
vara goda lyssnare och att talet ska vara mer integrerat i undervisningen. Sammantaget bör 
denna talträning även gynna elever med talrädsla.45 
 
I analysen av nationella prov i muntligt framträdande visar Palmérs (2008) undersökning att 
eleverna som intagit klassrummet som huvudaktörer kan skapa ett mer balanserat tal när det väl 
kommer till det nationella provet som eleverna på egen hand förberett. Eleverna som ingick i 
klasser som inte fått samma möjlighet som klassrummets huvudaktör utan endast innehar 
erfarenheterna av en muntlig kultur fick svårt att hålla lagom långa tal och var mer nervösa 
inför talet. Det som många elever ändå hade svårt med var att underbygga och ge djupare 
resonemang och detta menar Palmér (2008) kan ha att göra med att oavsett vilken klass som 
eleverna ingår i så ges inte eleverna utrymme att, under lärarens kontroll, få resonera tillräckligt 
och detta är något att ha med i beräkningarna eftersom all kommunikation hjälper eleverna i 
deras språkutveckling.46   
 
Bo-Arne Skiöld vid lärarhögskolan i Linköping har utgivit Blyghet – talängslan – tystnad: tre 
steg till invalidisering (1975). Boken är en redogörelse för ett försök riktat mot 
vuxenundervisning, men eftersom det förefaller som att problemet med talrädsla uppkommer i 
betydligt yngre åldrar så skriver Skiöld att det är angeläget att se hela problemkomplexiteten 
som talrädslan innebär. Skiöld (1975) menar att läraren gärna förbiser elever som är tysta 
eftersom de ofta bidrar till en behaglig klassrumsmiljö. Eleverna som är tysta utger ingen 
disciplinär svårighet för läraren men tystnaden kan också vara ett ”nödrop som aldrig 
uppfattas.”47 Det som blivit synligt för Skiöld (1975) är att elevernas faktiska kunskaper och 
det som sedan bedöms inte stämmer överens och dessutom lärarens egen bristfälliga kunskap 
kring rådande situation. Klassens och lärarens krav blir outhärdligt för många och gör att en del 
elever hoppar av utbildningen eller aldrig söker sig till en högre utbildning. 

Det arbete som genomfördes på vuxenundervisningen byggde på en samverkan mellan 
metodisk erfarenhet och psykologiskt intresserade svensklärare samt en kliniskt erfaren 
skolpsykolog. Skiöld (1975) menar att en komplett svensklärare skulle klara av större delar på 
egen hand när det kommer till att bemöta elever med talrädsla eller blyghet men de 

                                                           
43 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.20 
44 Ibid s.25 
45 Ibid s.26 
46 Ibid s.176 
47 Skiöld, Bo-Arne (1975) Blyghet – talängslan – tystnad: tre steg till invalidisering s.2 
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känslomässiga delarna bör med fördel delas mellan flera kompetenta parter.48 Grunden ligger i 
att problemet är känslomässiga blockeringar och resultatet blev en teknisk träning och 
psykologisk bearbetning vilket måste vara flexibelt eftersom problemet är individuellt. De 
faktorer som är medräknade som viktiga i träningsmodellen är gruppstorleken, tryggheten i 
gruppen, en stark gruppkänsla och återkoppling i direkt anslutning till talet.49 Fördelen med att 
ingå i träningsgrupp är att även om inte alla kommer över sin rädsla med en gång eller kanske 
inte alls, finns det en början av en kartläggning som eleverna kan ta med sig och läraren kan 
dessutom skicka eleverna vidare till adekvat hjälp.50 Förtjänsterna som medföljer denna text är 
just en tanke om att kombinera kognitiva metoder med retoriska övningar på ett medvetet sätt. 

Psykologen och universitetslektorn Hans Atterström (1983) menar att redan i förskoleålder kan 
talrollerna befästas och följa med upp i vuxen ålder. Det finns olika anledningar till att vissa 
blir tysta och andra inte, men oavsett om det är frivilligt, eller att tillfället inte ges, får det 
konsekvenser, både för individen och för samhället. Omgivningens attityd och tolkning av 
talrädda handlar inte sällan om att tysta personligheter är ointresserade, ovilliga, likgiltiga eller 
nonchalanta. I skolkontexten konkurrerar många problemområden om lärarens intresse. Denna 
kombination av omgivningens attityd och lärarens intresse resulterar i att de högljudda eleverna 
oftare får stora hjälpinsatser till skillnad från elever med talrädsla och det skapar en 
omedvetenhet kring talrädsla. Talrädsla grundas av sociala, psykologiska, pedagogiska och 
konstitutionella orsaker. Det vanligaste sättet att få syn på problemet är genom självrapportering 
vilket innebär den subjektiva erfarenheten.51  
 
Även om statistiken är snål och knapphändig över svenska elevers talrädsla pekar det ändå åt 
att problemet uppstår främst under förpubertet och puberteten, alltså när uppfattningen om jaget 
i förhållanden till andra utvecklas. Forskningen kring arv och miljö visar att barn förmodligen 
har olika benägenheter att utveckla talrädsla i och med att individer är olika känsliga inför 
miljöinflytande. Kombinerar man detta med sociologiska faktorer som samhällets 
prestationskrav, familjens uppfostringspraxis, ekonomi och skolans uppmuntran över tystnad i 
klassrummet kan ett närmande av uppkomsten av talrädsla uppnås.52 
 
Konsekvenserna för individen har i allra högsta grad med självkänsla, självförtroende och 
självbild att göra. Det är inte svårt att förstå eftersom attityden mot talrädda inte är positiv. Detta 
kan komma att påverka såväl nyfikenhet och lusten att lära som andra väsentliga 
inlärningsprocesser. Den talrädda frågar sällan om hjälp och undviker situationer där en möjlig 
konfrontation med det obehagliga kan ske.53 Det finns en överhängande risk att läraren 
missbedömer situationen och det grundas i lärarens omedvetenhet och lärarens uppfattning av 
talrädda. Vidare blir då också åtgärderna vanemässiga och inte individanpassade.54 

5 Metod 
Under denna rubrik kommer en utförlig redogörelse för hur undersökningens empiriska 
material samlats in, bearbetats och analyserats. Vidare kommer en redogörelse för trovärdighet, 
giltighet och etiska överväganden att presenteras.  

                                                           
48 Ibid s.3 
49 Ibid s.4 
50 Skiöld, Bo-Arne (1975) Blyghet – talängslan – tystnad: tre steg till invalidisering s.6 
51 Atterström, Hans (1983) Kommunikationssvårigheter i muntliga sammanhang s.1–13   
52 Ibid s.17–21   
53 Ibid s.24   
54 Ibid s.25   
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5.1 Metodansats 
Studien avser att lyfta fram ett elevperspektiv där elevernas olika upplevelser och erfarenheter 
av fenomenet talrädsla i klassrummet står i centrum. Jag har valt att använda en kvalitativ metod 
och fenomenografins metodansats. Fenomenografins förtjänster finns i analysen av elevernas 
egna erfarenheter av fenomenet i förhållande till omvärlden. Denna ansats kallas också ibland 
för kontextuell analys, men fenomenografi är det begrepp som används vidare i denna studie.55 
Förståelsen av vår omvärld ändras eftersom lärandet och erfarenheterna fortlöper livet ut. 
Eleverna har olika typer av erfarenheter av sin omvärld och sin talrädsla, vilket gör att 
fenomenets mångfacetterade sidor kan belysas. Inom fenomenografi benämns dessa olikheter 
som utfallsrum och är att förvänta sig inom denna metodansats. Dahlberg och Johansson (2015) 
menar dock att resultatet av en undersökning sannolikt inte omfattar samtliga erfarenheter av 
ett fenomen.56 Inom metodansatsen finns möjligheten att analysera hur nyanserade elevernas 
svar är och också hur väl medvetna eleverna är kring fenomenet talrädsla. Det kan förefalla att 
vissa elever inte förstår, inte kan uttrycka eller inte förmår reflektera över sitt tillstånd, medan 
andra elever kan förmedla en nyanserad bild, göra djupa reflektioner och har en större 
medvetenhet av fenomenet talrädsla. Inom fenomenografin finns alltså en chans att analysera 
detta närmare för att besvara frågeställningarna.  

Dahlberg och Johansson (2015) menar att en fenomenografisk intervju är halvstrukturerad och 
tematisk.57 Detta innebär projektion vilket inom metoden betyder att intervjun är styrd att 
handla om talrädsla med redan förbestämda frågor kring fenomenet. Därmed fördes 
respondenterna in på det tema som intervjun och undersökningen avser. Det som inom 
fenomenografi kallas för probing förekommer genom att intervjun i vissa fall krävde följdfrågor 
till eleverna och probing genom ett uppmuntrande kroppsspråk och ögonkontakt. Probingen i 
denna undersökning kunde utvecklas än mer för att uppnå det Dahlberg och Johansson (2015) 
menar vara uttömmande svar.58 Samtliga intervjuer har spelats in vilket är en förutsättning för 
en bra analys enligt Dahlberg och Johansson (2015).59 

Tabell 2 Annika Lantz (2013) visar den halvstrukturerade intervjuns karaktär.  

Intervjuformens 
karaktäristiska  

Den halvstrukturerade  

Utgångspunkt: Modell för begrepp och 
relationer mellan begrepp 

Frågeställningen 
gäller: 

Individens upplevelse av 
kvantiteter och kvaliteter. 
Intervjuaren söker kunskap om 
begreppens kvantiteter och 
eventuella relationer till 
begrepp. 

Kontexten bestäms: Formalt. 
Intervjuns 
uppläggning: 

Frågeområden i en bestämd 
följd och inom dessa 
följdfrågor. En kombination av 
öppna och fasta svar. 
Respondenten ger sin syn på 

                                                           
55 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015) red. Handbok i kvalitativ analys s.162 
56 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015) red. Handbok i kvalitativ analys s.163 
57 Ibid s.166 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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det som intervjuaren finner 
meningsfullt. Intervjuaren får 
en uppfattning om frågornas 
meningsfullhet för 
respondenten. 

Analys: Flera intervjuer på samma tema 
visar sig ofta vara jämförbara, 
en förutsättning för kvantitativ 
analys. De ev. öppna svaren ger 
en begränsad möjlighet till 
kvalitativ analys av fenomenets 
kvaliteter. 

 

5.2 Genomförande  
De 13 eleverna var uppdelade i grupp 1–6 med minst en elev och max tre elever. Eleverna hade 
vid ett tidigare tillfälle tagit ställning till hur intervjun skulle bli så trygg som möjligt. Grupperna 
avlöste varandra i ett upplagt intervjuschema som bara läraren kände till eftersom situationen 
riskerade att bidra till nervositet hos eleverna. Varje intervjutillfälle spelades in i samråd med 
varje grupp. Eleverna fick svara på tretton frågor av lite olika karaktär (se bilaga 1). 

Intervjufrågornas utformning inspirerades av självrannsakan som eleverna får göra vid 
högskolor och universitetens externa våga-tala-kurser. Det som varit relevant för eleverna att 
berätta är i vilka sammanhang talrädslan uppstår, vad eleverna varit rädda för under muntliga 
framträdanden, när talrädslan debuterade, i vilken mån talrädslan hindrat eleverna i studierna, 
om eleverna tidigare sökt hjälp för sin talrädsla och sist om eleverna funderat på bakomliggande 
orsaker till deras talrädsla.60 Nilsson (2018) sammanställer i litteraturstudien När 
kommunikation brister de faktorer som spelar roll för talrädda eleverna och säger att det är högst 
individuellt hur elever agerar och reagerar inför muntliga framträdanden.61 Intervjuerna började 
med en presentation där ålder, kön och gymnasieprogram sammanställdes i ett dokument. Sedan 
fick eleverna ytterligare en genomgång av frågorna och när inspelningen började riktades ordet 
till en elev i taget. När samtliga elever i gruppen svarat och inte tillade något gick intervjun 
vidare till nästa fråga. Lantz (2013) skriver att det spelar roll för hur frågorna är utformade och 
skapar olika typer av strukturer. Spannet är mellan helt öppen intervju till uppläst enkät och 
denna undersökning hamnar mellan öppen riktad intervju till halvstrukturerad intervju.62 

5.3 Urval  
Urvalet av elever började med att skapa en kontakt med lärare i svenska på ett gymnasium i 
södra Stockholm. Här söktes tre svensklärare varav två återkopplade för en närmare 
presentation av undersökningen. När denna kontakt var etablerad bestämdes en tid för 
genomgång för hur presentationen inför klasserna skulle gå till. Dessa lärare indikerade att det 
fanns elever med talrädsla i deras klasser, men hur vi skulle få eleverna att vilja delta av fri vilja 
diskuterades flera varv. Vi kom fram till att ett urval enligt självselektion var bästa sättet att få 
eleverna att vilja delta. Larsen (2009) menar att denna självselektion handlar om att efter en 
presentation av undersökningens syfte fick eleverna kliva fram själva och säga att man ville 
delta.63 Väl medveten om att talrädda elever i vissa fall inte vill räcka upp handen eller säga till 
                                                           
60 Lindén, Michael, Norström, Monica och Nyblom, Karin (1998) Våga tala: Om studenter med talängslan och 
Studenthälsans yttrandeträningskurser s.11–12   
61 Nilsson, Joanna (2018) När kommunikationen brister s.18 
62 Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik s.42 
63 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt s.77 
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inför hela klassen fanns därför en möjlighet att kontakta läraren på egen hand eller mig direkt. 
Responsen efter presentationen i klass nummer ett blev också helt utebliven under fyra dagar 
innan första elevgruppen tog kontakt och ville delta. I möte med klass nummer två kom eleverna 
fram under lektionens gång och ville delta i undersökningen. Att urvalet av elever gick snabbare 
och lättare efter presentationen i klass nummer två kan ha att göra med det som Larsen (2009) 
nämner som snöbollsmetoden eftersom lärarna förberett eleverna på vilka jag söker och 
varför.64 Sammantaget kom 13 elever att vilja delta varav fyra pojkar och nio flickor.  

Urvalet av elever förutsatte att endast elever som upplevt muntliga framträdanden som påtagligt 
jobbigt skulle delta och lärarens omdöme om vilka som bör vara med kontra vilka som faktiskt 
trädde fram stämde väl överens vilket gjorde urvalet trovärdigt. Syftet var att eleverna genom 
intervjun skulle få en chans att sätta sin egen erfarenhet i förhållande till intervjuns redan 
förutbestämda fenomen i form av talrädsla. Vidare ville jag att eleverna skulle svara utan 
vägledning eftersom intervjun avser att inte vara allt för strukturerad.  

5.4 Bearbetning  
Då samtliga intervjuer spelades in kunde materialet avlyssnas flera gånger och transkriberas. 
Det som författarna Dahlberg och Johansson (2015) menar är viktigt att tänka på är att deras 
presentation är ett exempel på många sätt att anlägga en fenomenografisk analysmodell på.65  
Dahlberg och Johanssons (2015) steg för bearbetning av materialet börjar med att bekanta sig 
med materialet, vilket också gjordes efter det att intervjuerna var färdiga. Steg två var 
kondensation, vilket innebar att finna det som var signifikant och betydelsefullt för en analys. I 
analysen sedan syns detta i form av passager som är representativa.66 Vidare i steg tre söktes 
likheter och olikheter mellan de olika passagerna och detta gjordes mer övergripande på hela 
materialet än vad som förespråkas hos Dahlberg och Johansson (2015). Det primära är dock att 
söka variationen och skillnader i svarsfrekvenserna.67 Det är också här som grunden läggs för 
hur olika slutsatser och jämförelser kan göras. I bearbetningen av data färgkodades de olika 
passagerna för att enkelt kunna finna ordning och för att sedan i analysmodellens steg fyra 
fastställa grupperingar av skillnader och likheter. Ett exempel från detta arbete med att gruppera 
eleverna utifrån när talrädslan först uppkom och grupperingarna blev många.68 I nian, i sexan, 
i förskolan, i ettan osv. Vidare in i steg fem artikuleras grupperingarna, vilket genererade i att 
exempelvis grupperingar utifrån likheterna av utsagorna från eleverna. Här kunde kategorierna 
”talrädsla som varit med länge” och ”talrädsla som uppkom senare” utkristalliseras. Ett exempel 
för hur maktperspektivet synliggjordes användes samma steg som ovan. Här utkristalliserades 
exempelvis gruppering av kategorierna ”elever som kräver vissa förutsättningar” och ”de elever 
som tar sig igenom ett muntligt framträdande trots talrädslan”.69 

5.5 Etiska riktlinjer  
Forskning där barn (här def. som omyndiga) är försökspersoner är ur etiskt perspektiv 
problematisk. Det ligger i sakens natur att det är svårare att erhålla ett adekvat informerat 
samtycke från barn, då deras förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är 
begränsad eller obefintlig, och de lättare kan låta sig påverkas av andra.70  

                                                           
64 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt s.78 
65 Fejes, Anderas och Thornberg, Robert (2015) red. Handbok i Kvalitativ analys s.167 
66 Ibid s.168 
67 Ibid s.169 
68 Se 6.1 
69 Se 6.2 
70 Forskning som involverar barn (2018) 
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Utav de 13 elever som ingår i materialet är det endast en som uppnått 18 år. Det är därför viktigt 
att eleverna är införstådda med vad som förväntas av dem. Frågorna delades ut i förväg där 
både syfte och frågeställningar visades upp (se bilaga 1). Jag som intervjuade presenterade mig 
inför helklass för att alla skulle veta vem jag var och vad jag gjorde i skolan. Eleverna fick 
avbryta intervjun när som helst och hänsyn togs då eleverna valde att inte svara på någon av 
frågorna som ställdes. Hänsyn togs också till att eleverna själva ville ställa upp på intervju i 
grupp. Endast en flicka gjorde enskild intervju men tryggheten för eleverna värdesattes högt. 
Samtliga intervjuer gjordes under anonymitet och kodades direkt med flicka 1–9 och pojke 1–
4 och skolan benämns som ett gymnasium söder om Stockholm. Denna anonymitet var eleverna 
väl informerade om innan intervjun startade. Behöriga lärare var också närvarande under 
informationstillfället inför helklass och innan presentationen i helklass fördes en diskussion 
mellan mig som intervjuare och behörig lärare.  

Forskning på en utsatt eller sårbar grupp, som barn, ska aldrig utföras om den istället kan utföras 
på en mindre utsatt grupp.71 Eftersom studiens syfte och frågeställning söker elevernas 
erfarenheter angående talrädsla söktes också den gruppen och det var frivilligt att delta. Vidare 
är samtliga inblandade medvetna om att texten kan komma att publiceras på en plattform som 
är tillgänglig för allmänheten.  

5.6 Reliabilitet och validitet  
I grunden har samma frågor ställts till samtliga grupper och i samma ordning men i en intervju 
av lite mer öppen karaktär blir svaren väldigt individuella och utvecklas på olika sätt. Viss 
probing har ställts eftersom vissa detaljer är viktiga för studiens syfte och frågeställning. Detta 
ökar, enligt Larsen, studiens validitet.72  

Reliabiliteten av denna studie innebär att en annan ska kunna genomföra samma studie och få 
liknande resultat, men påverkas av andra faktorer också.73 Det som påverkar denna studies 
resultat är att eleverna talade i grupp om tre eller två (med undantag för grupp två som endast 
består av en elev). Men eleverna svarade många gånger inte samma trots det eventuella 
grupptrycket som kan komma att påverka reliabiliteten av studien. Det förekommer att elever 
instämmer och håller med men fyller ut med egna ord och vinklingar av föregående talare. 
Vidare är hela intervjusituationen en faktor som påverkar och det är inte säkert att eleverna 
skulle svarat likadant inför hela klassen, inför läraren eller om intervjun inte var en intervju utan 
ett vardagligt samtal. Hanteringen av transkriberingen spelar också roll för reliabiliteten 
eftersom vid en upprepande studie behövs intervjuerna kodas på liknande sätt för att uppnå 
samma resultat.74 Eleverna är kodade och sedan användes olika färger för att finna signifikanta 
likheter alternativt olikheter.  

6 Resultat 
I detta avsnitt kommer intervjuerna som gjorts på en gymnasieskola söder om Stockholm att 
redovisas. Intervjuerna har för avsikt att spegla syftet samt besvara frågeställningarna i den 
ordning som står:  

• Vilka erfarenheter har eleverna av talrädsla när det kommer till muntliga presentationer 
i klassrummet?  

                                                           
71 Vetenskapsrådets riktlinjer om forskning som involverar barn 

72 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt s.81 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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• På vilka sätt synliggörs makt utifrån elevernas utsagor av lärarens roll i undervisningen 
av muntliga framträdanden? 

Eleverna är mellan 16 och 18 år och fördelningen av 13 elever är nio flickor och fyra pojkar, se 
tabell nedan. 

Tabell 3. En översikt av eleverna och intervjuschemat i sin helhet. 

Grupp ett Ålder Program 
Åsa  17 Sam/beteende 
Filippa 16 Sam/beteende 
Grupp två   
Gunilla 18 Sam/media 
Grupp tre    
Petra 17 Ekonomi/juridik 
Saga  17 Ekonomi/juridik 
Märta 17 Ekonomi  
Grupp fyra   
Tor 17 Ekonomi 
Gabriel 17 Ekonomi 
Grupp fem   
Petter 16 Ekonomi  
Oskar 17 Ekonomi 
Grupp sex   
Klara 17 Ekonomi 
Emmy 16 Ekonomi 
Sofia 16 Ekonomi/juridik  

 

Frågeformuläret som eleverna frivilligt tagit del av innan intervjun finns som bilaga (se bilaga 
1). Eleverna har själva valt att ställa upp på intervju i grupp och grupperna är utformade utifrån 
att det ska vara tryggt för eleverna. Eleverna har alla tagit ställning till huruvida intervjun skulle 
spelas in eller inte och samtliga intervjuer blev inspelade. Analysen av resultatet är kodad i 
fiktiva namn. Transkriberingen innehåller elevernas svar på frågorna och utsagorna innehåller 
talspråkliga uttryck. Probing markeras med (I:). 

6.1 Vilka erfarenheter har eleverna av talrädsla när det kommer till muntliga 
presentationer i klassrummet? 
Svaren på frågan ”Kommer du ihåg hur gammal du var första gången det blev påtagligt jobbigt 
att framföra muntligt i klassrummet?” visade att sju av tretton eleverna alltid haft svårt när det 
kommer till att tala inför andra. Det är något som funnits med hela livet och en känsla som 
eleven inte kommit över. Några av de elever som alltid upplevt talrädsla har ändå olika tankar 
om sin talrädsla. Eleverna vet själva inte varifrån talrädslan kommer och minns bara att det 
alltid funnits med dem. Några elever uttrycker också att talrädslan är en del av dem: 

Filippa: Jag har haft det sen lågstadiet, jag hatar att prata inför folk och alla ska kolla på mig. 

Gunilla: Asså jag tror det alltid har vart med mig sen jag var liten. För när jag var liten var jag nog också 
så här väldigt blyg. Så jag tror det alltid funnits med.  

I: Är det en del av dig? 

Gunilla: A typ lite. 
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Petra: Nej jag kommer faktiskt inte ihåg det. 

I: Har det alltid varit med dig? 

Petra: Jag tyckte nog det var jobbigare att räcka upp handen då, inför klassen tyckte jag inte det var lika 
jobbigt men vi hade nog inte presentationer då asså framför klassen. 

Oskar: Jag var i alla fall jätteung och jag vet inte riktigt hur det var men alltid när jag ska hålla tal så jag 
känner mig jätte, stressad innan, det händer alltid när jag ska testa nya saker, men när jag ska hålla tal 
så är det alltid samma sak.  

Sofia: Jag har väldigt svårt med det sociala och har alltid haft svårt med det här. När jag var liten på 
dagis stod jag bara tyst å bara varit så, så det har alltid varit. 

Elever som upplever uppkomsten av talrädsla senare i sitt liv minns tydligt när talrädslan tog 
över: 

Åsa: Det var i sjuan vi hade so-redovisning å då kände jag att det blev jobbigt.  

Emmy: Asså jag tycker nog det blev mer när man blev äldre när man började bry sig mer om vad andra 
tyckte jag kommer inte ihåg första gången jag gjorde det men det var väl i lågstadiet men det var i 
högstadiet när det blev mer betygsättande att man skulle göra det bra å så typ.  

Tor: Ja det skulle jag säga va i början på sexan eller nått sånt där då man precis kommit upp i högstadiet. 
Jag tror det var mycket hormoner och sånt där man började komma upp i puberteten och så där då blev 
det lite jobbigt för mig att prata tror jag. Man tänkte mer på vad som skulle kunna hända i stället för det 
bra det är min egen personliga sak. 

Svaren på frågan ”Vilka förtjänster tycker du det finns med att ha muntliga framträdanden i 
skolan? Är syftet tydligt för dig?” visar att åtta av tretton elever tycker det är viktigt med tal i 
skolan eftersom det kommer krävas i ett framtida yrke. Faktorerna som lyfts fram är möten, 
presentationer, kunna yttra sig på arbetet och hålla föredrag:  

Petra: Ja det beror på vad man jobbar med om man jobbar med ett jobb där det är mycket folk och man 
kanske är på mycket möten å sånt då kan det bara bra å våga uttrycka sig och säga vad man tycker och 
sånt det är väl det man förbereder sig på. det är typ det jag har fått uppfattningen om vad man ska ha det 
till. 

Saga: Jag tror samma sak att man ska våga säga vad man tycker och så här prata för sig själv (stå upp 
för sig själv). 

Klara: Det är väl för att typ öva upp inför framtiden de e ju bra att kunna hålla en presentation och kunna 
stå framför där alla har focus på en själv.  

Emmy: Jag tänker väl lite samma sak att det är för framtiden asså när du jobbar kommer du kunna hålla 
i möten o föredrag och du förväntas ju kunna det och det är därför vi övar på det.  

Det är då fem elever som är mer tveksamma till varför muntliga framträdanden övas i skolan. 
Eleverna som inte finner någon koppling till livet utanför skolans kontext beskriver det som 
onödigt (på grund av rädslan), som en förberedelse inför att tala med folk, vet inte alls, det 
förväntas överallt nu för tiden och det har med framtiden att göra: 

Märta: Jag tycker typ samma men jag tycker det är lite onödigt. 

I: Men tror du att du kommer låta bli att söka vissa jobb? 

Märta: Ja så kan det nog bli för att slippa. Jag tycker det är onödigt för att jag är rädd. 

Petter: Nej nej kanske för att göra bättre på fritiden å snacka med folk. 

Oskar: Nej asså jag vet inte riktigt.  
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Sofia: Man förväntas ju nästan kunna göra det i allt nu för tiden att kunna prata inför nästan alla för det 
är en del av vardagen.  

Svaren på frågan ”Vad händer i din kropp när du vet att ett muntligt framträdande är nära?” 
visar att tio av tretton elever upplever obehag innan ett muntligt framträdande och det yttrar sig 
i ångest, stress, svettningar, nervositet, hjärtat bankar, bygger upp en oro, klump i magen och 
varm i kroppen. Tre av eleverna uttrycker att det känns ganska lugnt fram till själva talet. Under 
det muntliga framträdandet är det samtliga som tycker det är påtagligt jobbigt vilket yttrar sig i 
mumlande, talar för fort, tittar ner, skakningar, darrig röst, stamning, rodnad, svimfärdig, rädsla 
för att komma av sig, bryter talet, gråt, hjärtklappning, svettningar och stelhet i benen. Efter ett 
muntligt framträdande är det åtta av tretton elever som upplever en lättnad och en skön känsla 
efter talet medan de övriga fem känner sig misslyckade, har ångest, mår jättedåligt, går ut och 
kommer inte tillbaka in i klassrummet: 

Petra: Innan så blir jag asså jag blir varm i kroppen, jag blir nervös men det tar inte över men jag blir 
varm. Och när jag pratar så kan det bli så att jag använder mycket eeee eeee att man räddar upp det med 
det och sen kan jag bli darrig på rösten men jag vill inte vara nervös men det blir lite så ändå. Och sen 
efter känns det bara som en lättnad. 

Saga: A, asså innan blir jag as stressad så jag inte kan hantera mig själv och under så asså jag brukar 
inte hinna läsa klart å så börjar jag gråta och så går jag ut a å sen går jag inte in i gen. 

Märta: A typ samma, alltså jag har typ ångest flera veckor innan och sen brukar jag bryta ihop under 
och sen är det typ ångest efter för att man har gjort så dåligt.  

Petter: Hjärtat börjar ju banka som a, börjar svettas, a börjar mumla bara få det så snabbt som möjligt å 
så ska man ha ett tal på fem minuter å så blir det bara en minut och man har skrivit så att det ska bara i 
fem minuter och sen säger man det hur snabbt som helst och så mår man skitdåligt efter.  

I: Beskriv hur du känner efteråt. 

Petter: Man känner sig bara misslyckad att man inte gjorde det man kan liksom.  

Oskar: A men det e mitt hjärta och så läser jag bara texten jättefort i stället för att läsa den långsamt som 
jag skulle efter sitter jag å tänker så här att jag kunde gjort den där tusen gånger bättre varför läste jag 
inte långsamt och sen kan andra efter säga att det var bra.  

Svaren på frågan ”Finns det någon del av det muntliga framträdandet som känns mer jobbigt?” 
visade att sju av tretton eleverna tänker sig att det är lättare att tala inför en främmande grupp 
men bara om det är en större grupp. Är det däremot en mindre grupp får det gärna vara de 
närmaste. På följdfrågan (I:) om det har med tryggheten i klassen att göra svarar fyra av eleverna 
att det spelar roll. För de sex elever som tycker gruppstorleken har betydelse i form av att de 
ska vara mindre grupper tycker samtliga att tryggheten i gruppen är viktig. Fyra av tretton elever 
säger att talarordningen är viktig och det antingen att tala först eller i mitten som är viktigt. Två 
elever uttrycker att talarordningen inte har någon betydelse och sju elever har ingen åsikt om 
talarordningen: 

Åsa: Jag tycker det är skönare att framföra redovisning inför folk jag inte känner typ. För då. Eller de e 
klart att man dömer folk även om man inte känner dom men det känns som om det är lite lättare. Än 
framför folk man känner. 

I: Kan det ha med tryggheten i klassen att göra? 

Åsa: Ja jag tror det. 

Filippa: Jag gör det hellre inför folk jag känner dom som jag är närmast med. Inte främlingar. 

I: Har talarordningen betydelse för er? 
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Åsa: Nej. 

Filippa: Nej. 

I: spelar Tryggheten i gruppen in?  

Åsa: Ja men även om jag tycker det är skönare att redovisa inför folk jag inte känner. 

Filippa: Ja absolut. 

Gunilla: Ordningen, jag vill helst vara först, för ju längre jag sitter å väntar å hör på alla andra ju mer 
hinner jag bli nervös och bygga upp nånting. Gör jag det på engång då har jag inte hunnit bli så där jätte, 
jättenervös. 

I: Blir det bättre framträdanden då tycker du? 

Gunilla: Ja det blir det, å sen tycker jag med gruppen också, e de jätte jättemånga människor så är det 
klart att de blir jobbigare för då tänker man bara på alla ögon typ, men sen kan de också, jag kan också 
ha en stor grupp om typ majoriteten är mina kompisar för då tänker man att man har självförtroende. 

I: Trygg? 

Gunilla: A, precis. 

I: Är tryggheten en förutsättning för att du ska våga tala? 

Gunilla: A, ja! 

Gabriel: A de e väl samma för mig jag har aldrig gjort för någon stor grupp jag tror jag skulle klara det 
men jag vet inte liksom jag tror inte jag skulle vilja riskera det nu när jag inte är jättebra på att hålla tal. 
Runt 10 personer funkar men alltså jag tror jag skulle klara helklass bara de att jag inte tagit tag i det 
och gjort det.  

I: Spelar tryggheten i gruppen roll för dig? 

Gabriel: Ja det gör det. 

Oskar: Asså för mig jag tror inte det spelar någon roll hur många människor jag pratar framför det är jag 
själv som känner mig osäker.  

Petter: A jag behöver lite speciellt speciella grupper då kan jag nog snacka lite bättre då känner jag mig 
mer trygg så då snackar jag lite bättre men är det folk jag inte känner mig bekväm med då är man rädd 
att säga fel och då säger man också fel bara för att man tänker på det.  

Svaren på frågan ”Skulle du säga att din talrädsla skiljer sig åt vad gäller de olika muntliga 
framträdanden som finns i klassrummet?” visar att det finns sju av tretton elever som uttrycker 
att det är specifikt muntliga framträdanden som är jobbigt:  

Klara: Det är specifikt muntliga framträdanden som är jobbigt.  

Emmy: Jag har en trygghet på min stol men när det framför hela klassen man står så är det focus på dig, 
jag brukar aldrig kolla på den som talar eftersom jag tycker det är jobbigt.  

Sofia: Jag håller med jag tror det har med blickar å göra och att alla ska se alla fel man gör jag tror dom 
bara tittar fel för det märker jag att jag gör när andra talar även om man lyssnar. 

För de sex elever som tycker andra tillfällen också är jobbigt uttrycks en oro inför högläsning 
och svara på frågor, räcka upp handen, men också att tala över huvud taget är jobbigt i alla 
situationer: 

Petra: Först så tyckte jag inte det men sen när jag blev äldre och fick diagnosen dyslexi så ville jag 
absolut inte läsa inför klassen för det va, jag har fått så mycket kommentarer om att du kan ju inte läsa 
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för du har dyslexi å då blir det så här om jag då skulle misslyckas, missa en bokstav eller uttala liksom 
ordet fel. Så jag tycker de e jättejobbigt å läsa högt. 

I: Om du känner dig trygg i gruppen hur är det då? 

Petra: A men då går det om det hade varit inför hela klasen så nej det hade jag nog inte vågat, inte ens 
för främmande. 

Märta: Alltid jobbigt, i allt. Men det är för jag är rädd att jag har fel och att folk dömer mig. Om jag 
skulle räcka upp handen och svara fel så skulle det vara jättejobbigt. 

Tor: Ja alltså nu när vi håller på med ett muntligt tal som är väl förberett då kan jag tycka det är jobbigt 
för vi har haft lång tid och vi får plugga väldigt mycket och göra det och tränar väldigt mycket på det 
här och då tycker jag det är jobbigt om man misslyckas med någonting och det kan jag tycka är väldigt 
jobbigt. Och när man sitter i klassrummet och räcker upp handen bara en sån sak är väldigt svår för mig 
också jag tycke det är jobbigt och jag tycker det är lättare att bara låta andra prata å lyssna på vad dom 
säger i stället för å säga någonting själv även om jag har någonting att säga så håller jag gärna handen 
nere.  

I: Hur löser du det? 

Tor: Det kan vara allt ifrån att tala med läraren efter men det handlar inte bara om i skolan utan det 
handlar om att inte ta så mycket plats även utanför också.   

Petter: Svara på frågor det kan jag väl göra för då är det snabbt och kort men att tala inför alla och att 
alla bara kollar på en det vill jag inte högläsning känns bara lite jobbigt ibland för att koppla ihop orden.  

Oskar: Det är lätt att svara på frågor men jag har svårt för språket och då är det klart att högläsning blir 
svårt för mig för jag så här oh shit de där ordet tänk om ingen fattar tänk om alla tänker va fan snackar 
han om.  

I: Får ni samma stresspåslag som vid muntliga framträdanden? 

Petter: Ja. 

Oskar: Ja.  

Svaren på frågan ”Känner du skam över att du tycker det är jobbigt?” visar att det endast är två 
elever som känner att talrädsla är skambelagt medan resten inte tycker det. 

Petter: Ja jag har ju så lite social fobi det förväntas att jag ska klara av det ja.  

Tor: Absolut inte jag sitter ju här och talar om det och det är något som vi alla går igenom jag, jag tror 
det bara är bra att prata om det man måste prata om det. 

6.2 På vilka sätt synliggörs makt utifrån elevernas utsagor av lärarens roll 
i undervisningen av muntliga framträdanden? 
Svaren på frågorna ”Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer? Finns det något i dina 
förberedelser som du föredrar över de andra?” visar att sju av tretton elever har någon form av 
strategi för att öva in talet innan framträdandet. Dessa strategier handlar om att skriva ner allt 
på datorn och läsa det högt för sig själv, läsa upp talet inför föräldrarna, öva framför spegeln, 
spela in sig själv, tala i allmänhet för att komma i gång, träna inför kompisarna och skriva talet 
många gånger: 

Gunilla: För det första brukar jag träna med kompisar å ofta har man tillräckligt med lektioner i skolan 
så man hinner träna med kompisar i skolan. Sen när jag var liten lärde jag med att man ska stå framför 
spegeln så det brukar jag göra åsså brukar jag även spela in mig själv just för då vet man hur långt de 
kommer va, då vet jag ungefär hur länge jag kommer bli tvungen att stå där. Då hör jag också hur snabbt 
jag pratar också. 
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Tor: Ja alltså många säger att man ska stå framför en spegel och så där men det har inte hjälpt mig så 
mycket det är mer att bara prata över huvud taget för mig själv och prata så tydlig som möjligt och 
artikulera bra det behöver inte vara just den text som jag skrivit utan det behöver bara vara att jag får 
igång momentet när man talar kanske det kan vara vad som helst bara försöka få igång mig typ. 

I: Har ni testat att spela in er själva? 

Gabriel: Nej jag hatar min röst. 

Tor: De e det är det värsta jag vet.   

Gabriel: Ja min röst låter så konstig och jag vill öva bort det men min röst låter så onaturlig när jag talar. 

De sex elever som inte förbereder sig tycker det är så jobbigt med muntliga framträdanden att 
förberedelserna är förenat med ångest: 

Saga: Alltså jag läser typ igenom det jag ska göra och sen lägger jag typ allt åt sidan å bara nej jag tänker 
inte mer på det här nu så jag förbereder mig typ inte för jag vill inte göra det så då känns det bättre å 
bara glömma bort det typ. 

Märta: Så gör jag också. 

Oskar: Om jag har några veckor på mig så på dom första veckorna gör jag ingenting jag så här gör allting 
på sista lektionen och det gör jag fort bara så jag blir godkänd.  

Petter: Improviserar jag gör ingenting inget alls.  

I: Tror ni att det gynnar er osäkerhet att förbereda er dagen innan eller inte alls? 

Petter: Nej jag borde egentligen göra det från dag ett men nej händer inte jag är lite för sprattligt.  

Oskar: Jag vet inte alltså jag gör det bara så jag får godkänt. 

Klara: Jag brukar typ inte göra det för då tänker jag bara ännu mer på hur jobbigt det är typ. 

Svaren på frågan ”Hur gör du för att ta dig igenom alternativ slippa hålla muntliga föredrag 
inför klassen?” visade att åtta av tretton elever kräver mindre grupper, dyker inte upp alls under 
lektionen där det muntliga framträdandet ska hållas eller meddelar läraren att det inte går: 

Gunilla: Jag brukar typ gå till läraren, ibland om det är jätte många elever i klassen som kommer till 
läraren då brukar dom göra små grupper med fem eller sju stycken. Å då e de ju lättare. 

I: Så du brukar be om mindre grupper? 

Gunilla: A, jag brukar göra det och oftast så går det å lösa. Och ibland kommer jag inte. 

Petter: Oklart men mest brukar jag inte vara där.  

Klara: Jag brukar vilja få det överstökat i mindre grupp och får jag inte mindre grupp så skippar jag det 
jag uteblir bara och struntar i det. 

Sofia: Jag brukar gå in med inställningen att jag ska göra det men om jag mår så pass dåligt innan så 
skiter jag i det och jag struntade i muntliga nationella efter som det finns undantag.75 

De övriga fem eleverna som tar sig igenom ett muntligt framträdande trots att det är jobbigt 
beskriver det som att man bara vill ha det överstökat, man får bita i det sura äpplet, eller att man 
inte haft något annat val: 

Filippa: Jag har blivit tvungen. 

                                                           
75 På grund av diagnos kunde eleven utföra sitt nationella prov under andra bestämmelser än övriga elever 
även om eleven gjorde ett försök att genomföra nationella provet inför helklass. 
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I: Du har tagit dig igenom det i helklass? 

Filippa: Ja. 

Tor: Ett prov försvinner inte för att du skippar det kommer alltid vara där och du kommer alltid behöva 
göra det förr eller senare det gör att det är lika bra att bita i det sura äpplet och göra det så bra som 
möjligt när man väl har chansen till det.  

Emmy: Jag brukar också vilja få det överstökat och det kommer ligga kvar om dom inte gömmer bort 
det och det är värre att göra det lång tid efter alla andra och det känns bättre att göra det när alla andra 
gör det. 

Svaren på frågan ”Hur skulle läraren kunna hjälpa dig i detta?” visar att två elever inte tror 
läraren kan hjälpa. 

Åsa: Jag vet inte. 

I: Om läraren i sjuan gjorde si eller så hade din rädsla minskat exempelvis? 

Åsa: Nä det tror jag inte. 

Märta: Jag har ju många gånger tänkt att jag hellre tar ett F i stället för. Jag tror det är en själv som måste 
ta i tu med det. 

Övriga elever har tankar om att läraren ska erbjuda mindre grupper, mindre grupper som 
eleverna känner sig trygga med, att arbetet ska gå mycket sakta fram, ta bort mobilerna och 
tvång. De vanligaste yttrandena handlar dock om empati och medkänsla från lärarens håll: 

Gunilla: Alltså egentligen tror jag inte en lärare kan hjälpa till mer än att tvinga oss att ha fler och oftare, 
för ju oftare desto lättare blir det. 

Petra: Ja alltså för mig har det funkat att läraren har tvingat mig att göra det… 

Saga: Jag vet inte riktigt det blir lika jobbigt hur man än gör känns det som fast jag vet inte om läraren 
sa a men ställ dig där och gör det du får F om du inte gör det kanske hade hjälpt men jag vet inte. Jag 
hade säkert tyckt det var lika jobbigt ändå men då hade jag ju gjort det. 

Tor: Det är en väldigt svår fråga för det är väldigt personligt det här och det är svårt att göra en 
omfattande hjälp till alla elever men med tanke på att det är så. Så kan man försöka låta eleverna jobba 
lite själva med sig själv för som sagt det är väldigt personligt och det är från person till person det är 
svårt för en lärare att kunna säga att vi gör så här så kommer det bli bra de e ju inte så för alla. Det lärare 
skulle kunna göra för att få eleverna så säkra som möjligt de e att försöka lära känna sig själva och kunna 
bli säkra med sig själva göra nån övning med det. 

Klara: Jag tycker det är bra att dom säger så här ni kan göra fel för det finns ingen annan som vet vad ni 
ska säga om du skriver en faktatext så är det ingen annan som vet det är bra att dom säger det flera 
gånger. 

Gabriel: … ja sen, en kan ju en lärare hjälpa väldigt mycket om den bara säger att vi vet att det är jobbigt 
visa att den finns där å nu erbjuder dom ju att man kan prata i så här mindre grupper för att bearbeta det 
här talsvårigheten. 

Svaren på frågan ”Finns det några konkreta övningar som du tagit del av inför muntliga 
framträdanden?” visar att sju av tretton elever minns specifika tips i form av, hur eleven ska 
hålla händerna under talet, hur eleven ska stå under talet, öva framför spegeln, stödord, använda 
smartboard, spela in sig själv och artikulera tydligare i alla sammanhang:  

Gunilla: Spela in, spegeln är tips jag fått i mellanstadiet men inget efter det. 

Tor: Hon gav mig ett papper med massa meningar. Läraren sa åt mig att läsa högt för mig själv hemma 
och det har hjälpt mig enormt och det hjälper mig att tala om andra saker för att få igång mig. 
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Gabriel: Ja vi fick göra en övning för ett tag sen när vi fick stå upp i klassrummet och man skulle se så 
stolt ut som möjligt och de e ju bra när man ska tala och att man inte står å gömmer sig det hjälpte sen 
hur man skulle gå tillväga med talet men inget i grundskolan. 

Resultatet visar att fem (då en elev inte svarat på frågan) elever inte tagit del av eller inte minns 
vilka tips som lärare eller andra givit dem under deras skolgång. Exempelvis: 

Märta: Nej inte så att jag har tagit åt mig.  

I: Så det kan vara någon som sagt tips till er utan att ni tagit åt er det. 

Märta: Ja. 

Petter: Ja de har jag väl men jag lyssnar inte så mycket.  

Oskar: Jag kommer inte ihåg faktiskt det kan hända att jag fått men jag kommer faktiskt inte ihåg. 

Emmy: Det är väl mer bara tro på sig själv jag tycker det är bra men power point tycker jag inte är bra 
och det hjälper inte mig så mycket. Jag kommer inte ihåg något. 

7 Analys av resultatet   
Avsnittet avser att analysera resultatet utifrån studiens teoretiska begrepp, vilka är 
maktperspektivets styrning som handlar om läraren som maktperson över elevernas lärande 
(rangordna, övervaka och belöna), normalitet som normens straffsystem (jämförelse, hierarkier, 
och uteslutning) och straff i form av att inte ta del av undervisningen eller uppnå ett betyg i 
svenska. Begrepp inom retorikens perspektiv handlar om att skapa jämvikt (motorik, perception 
och mening) mellan medvetandet och kroppen. 

7.1 Analys av elevernas erfarenheter av talrädsla  
Elevernas utsagor av deras talrädsla syns å ena sidan av de elever som haft problemet med 
talrädsla hela livet, å andra sidan de elever som upplever talrädsla vid ett specifikt tillfälle i 
högstadiet. Jämvikten mellan medvetandet och kroppen är något som inte alla elever upplevt 
någon gång under deras skolgång. Obalansen vad gäller när talrädslan uppkom beskriver 
eleverna själva, dels genom att eleverna hatar att tala inför folk, blyghet, att talrädslan är en del 
av elevernas personlighet, stress och svårt med det sociala överlag, dels när eleverna började 
bry sig om andra, puberteten, hormoner och rädslan för att göra bort sig. En synlig skillnad 
mellan pojkar och flickor handlar om att flickorna i större utsträckning lider av talrädsla sedan 
mycket ung ålder medan pojkarna upplever att talrädslan uppkom i högstadiet. Kopplar man 
detta till könsstereotyper och maktperspektiv finner man befästandet av talarrollerna redan i 
mycket ung ålder och normens straffsystem för hur flickor och pojkar talar och tilltalas redan i 
förskolan. 

Elevernas utsagor vittnar om att syftet med muntliga framträdanden inte är tydligt. Det är bara 
hälften av eleverna som kopplar muntliga framträdanden till framtida yrke, möten, 
föreläsningar, kunna tala för sig och hålla föredrag. De elever som inte vet, eller att det bara 
förväntas av dem i alla sammanhang eller att det bara känns onödigt på grund av rädslan saknar 
syftet av muntliga framträdanden, vilket är en viktig bit för att övning av muntliga 
framträdanden ska leda till jämvikt. Följdfrågorna eller probingen bestod i några fall av ifall 
eleverna tänker sig att talrädslan skulle hämma yrkesvalet senare, vilket eleverna också 
förmodade är ett didaktiskt problem för svenskundervisningen och ett personligt problem för 
eleverna.  

Elevernas oförmåga att kontrollera jämviktens motoriska och perceptuella förmågor tyder på 
brist i övning av muntliga framträdanden. Utsagorna vittnar om att kroppen reagerar med 
ångest, stress, svettningar, nervositet, bankande hjärta, oro, klump i magen och varm i kroppen 
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innan ett muntligt framträdande. Alla elever upplever inte stress innan men tio av tretton elever 
är ändå en ganska betydande siffra i sammanhanget. Samtliga elever upplever däremot 
erfarenheter av att under ett muntligt framträdande antingen mumla, tala för fort, tittar ner, 
skakar, stammar, darrig röst, rodnad, gråt, svimfärdig, rädsla för att komma av sig, bryta mitt i 
framträdandet, hjärtklappning, svettningar och stelhet i benen. Efteråt är det under hälften (fem 
elever) som upplever obehag och visar känslor som ångest, misslyckande, må jättedåligt samt 
lämna klassrummet och inte komma tillbaka in igen. De flest upplever ändå en lättnad att det 
är över. Tolkningen kan vara att elever som känner obehag även efteråt behöver stöd med att 
återhämta sig mentalt men att de stora insatserna bör ligga i undervisningen inför ett muntligt 
framträdande.  

Erfarenheterna av vilken del av det muntliga framträdandet som känns jobbigt visar främst tre 
faktorer som lyfts fram: gruppstorleken, talarordningen och tryggheten i gruppen. Idéerna som 
flera av eleverna har kring att tala inför en stor och främmande grupp visar sig bottna i ett behov 
av en trygghet i klassen. Talarordningen spelar roll när det kommer till hur stort stresspåslaget 
kommer bli eller att kamouflera sig som en i mängden, vilket kan tolkas som brist i 
självförtroende och en vilja att inte synas eller höras. Ur ett maktperspektiv kan detta tolkas 
som att eleverna inte vågar på grund av klassrummets normens straffsystem så som att jämföra 
sig med andra och att utmana hierarkier. För att jämvikten ska kunna övas upp krävs det trygga 
klassrum och styrning för att uppnå målet med svenskundervisningens muntliga framträdanden. 

Nära hälften av eleverna har erfarenheter av att få samma eller liknande stresspåslag vid andra 
muntliga tillfällen i klassrummet. Utsagorna visar att högläsning, räcka upp handen, svara på 
frågor och tala över huvud taget är tillfällen som kopplas ihop med dyslexi och språksvårigheter 
men också att inte vilja ta för mycket plats eller ångest över att göra fel någonstans. Utsagorna 
utger två olika erfarenheter, det ena handlar om språkstörning eller språksvårigheter och det 
andra närmar sig mer en fobi för att tala överlag. Det är också synligt av intervjuerna att pojkar 
i större utsträckning lider av obalans mellan kropp och medvetandet i flera muntliga situationer 
än flickorna. Flickorna känner sig mer trygga på sin stol än vad pojkarna gör och flickorna 
finner jämvikt i fler situationer än vad pojkarna gör. 

7.2 Analys av vilka sätt makten synliggörs 
Elevernas tankar kring hur ett tal förbereds på egen hand handlar egentligen om arbetet med att 
skapa jämvikt redan i förberedelserna. Problemet är att många av eleverna inte tycker det är 
roligt och finner inget syfte med muntliga framträdanden på grund av talrädslan. Eleverna 
tänker sig att tala inför föräldrarna, skriva ner det många gånger, tala till en spegel, tala och 
artikulera överlag, spela in sig själv osv. är effektiva metoder men sedan finns det de elever 
som förenar detta med ångest vilket gör att dessa elever inte kommer att lära sig metoder och 
tekniker på egen hand. Ur ett maktperspektiv måste styrningen vara dynamisk och normens 
straffsystem synliggöras av läraren för elever med talrädsla, eftersom talrädda elever inte förmår 
att öva på perceptuella, motoriska och meningen av muntliga framträdanden.   

Hur elever gör för att ta sig igenom alternativt slippa muntliga framträdanden får maktstrukturer 
i klassrummet att träda fram. Eleverna går till läraren för att be om mindre grupper och om 
läraren beslutar att det inte går kommer inte heller eleven att framföra sitt muntliga 
framträdande. Vidare straffas eleverna genom att eleverna måste göra ett muntligt prov för att 
få betyg i svenska. Även om eleverna är fria individer blir det tydligt att elevernas utbildning 
vilar på lärarens förmåga att tillgodose efterfrågan. För de som ändå genomför det muntliga 
framträdandet gör det bara för att få det överstökat. 

Två av eleverna tror inte att läraren kan hjälpa dem att komma över talrädslan och menar att det 
ligger hos jaget själv att lösa. Skolan som en demokratisk och kunskapsinstans är ändå beroende 
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av läraren. Eleverna yttrar sig om tvång som en metod att komma över sin talrädsla, tankar om 
att läraren skulle använda sin makt att ta mobilerna för att eleverna ska kunna fokusera på att 
studera inför muntliga framträdanden. De flesta elever tycker att deras talrädsla skulle dämpas 
om läraren visade medkänsla, empati och berättade för eleverna att stöd finns att hämta hos 
läraren. Elevernas utsagor uppvisar ett behov av få tydlig styrning för att uppnå jämvikten. 

Utsagorna visar på hur svårt det kan vara att nå eleverna i deras talrädsla. Tipsen eleverna fått 
av lärare under deras studieår är av olika slag och flera tycker inte att det är tips som hjälpt. Det 
är nära hälften av eleverna som inte ens minns att de fått några tips för hur ett muntligt 
framträdande genomförs eller förberedas. Detta kan vara en del av elevernas strategi för att 
förtränga och inte blanda sig med ångesten och rädslan som eleverna känner inför ett muntligt 
framträdande. Normens straffsystem i form av uteslutning kan också ha en avgörande roll för 
hur läraren riktar fokus i undervisningen och de talrädda eleverna är inte synliga. 

8 Diskussion  
8.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden fenomenografi har sina förtjänster i att kunna kategorisera och 
gruppera för att sedan analysera och tolka likheter och olikheter. Det finns också förtjänster i 
att intervjua personer om ett specifikt fenomen för att få en mer nyanserad bild av ett fenomen. 
Denna studie omges av ett elevperspektiv för att lyfta fram elevens syn på talrädsla. Förutom 
problemet med att få talrädda elever att träda fram och vilja tala med en främmande människa 
om sin talrädsla var intervjuerna en fråga om att få det så tryggt som möjligt för eleverna. Därför 
består resultatet av både enskild intervju och intervju i grupp. Varje intervju spelades in och det 
är en förutsättning för att få ett tillförlitligt resultat som möjligt av vad som faktiskt sagts under 
intervjutillfället.  

Det som ska tas med i beräkningarna vad gäller den fenomenografiska metoden är att individer 
påverkas av relationer, omgivning och erfarenheter och därmed inte heller säkert att studiens 
respondenter skulle svara på liknande sätt vid ett annat tillfälle. Detta inkluderar också om 
intervjuaren var någon annan eller om varje intervju gjorts enskilt och vidare att 
respondenternas språkliga uttryck är något för bearbetningen att tolka. Dahlgren och Johansson 
(2015) skriver att utmaningen ligger i att tolka en annans förståelse av omvärlden.76 Omvänt 
handlar det om att respondenterna förstår frågeställningen som intervjuaren söker svar på. Mina 
erfarenheter spelar roll för hur tolkningen av elevernas utsagor blir vilket också är att ha med i 
beräkningarna i en undersökning som denna. 

En undersökning som har metoden fenomenografi blir automatiskt svår att upprepa och få exakt 
samma resultat. Det som spelar in i denna studie har att göra med grupperingen av eleverna 
under intervjuerna. Resultatet tar inte hänsyn till vad eleverna skulle svara i enskilda rum, om 
intervjuaren varit någon annan eller haft en annan relation med eleverna. Vidare är det endast 
respondenterna som valt att delta i denna studie och deras erfarenheter av talrädsla som studien 
bygger på. De elever som ändå valde att ställa upp stämde väl överens med vad den behöriga 
läraren i respektive klass tänkte sig.  

I bearbetningen av intervjuerna användes inte heller fenomenografins sju steg som Dahlgren 
och Johansson (2015) presenterade samt att en mer utförlig probing skulle ge ett mer 
uttömmande intervjusvar.  

                                                           
76 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015) red. Handbok i kvalitativ analys S.163 



28 
 

8.2 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen delas upp efter studiens frågeställning och diskuteras utifrån syftet med 
svenskämnet, läroplanens värdegrund, den tidigare forskningen och studiens resultat.  

Erfarenheterna är individuella och inte lätta att gruppera, vilket visar på talrädslans 
mångfacetterade karaktär. Då Sverige inte har kurser i vad som i USA kallas för ”speach” måste 
läraren finna en pedagogik som passar och förmedlar ett gynnsamt klimat för alla när det 
kommer till muntliga framträdanden i svenskundervisningen. Det är alltid en konkurrens i 
klassrummet och både Skiöld och Atterström menar att de tysta eleverna bidrar till ordningen i 
klassrummet och tas därför inte på allvar. Talrädsla är ett svårt ämne då forskningen är främst 
äldre. Palmér resonerar kring anledningen av detta och menar att muntliga framträdanden är ett 
avbrott för den lärarledda undervisningen samt att muntliga framträdanden inte hör till 
vanligheterna i undervisningen.77 

8.2.1 Elevernas olika erfarenheter  
Atterströms och Palmérs resultat visar att talarrollerna kan befästas redan i förskolan.78 Och att 
undervisningen på gymnasiet sedan befäster denna talrädslan.79 Även om Atterström hävdar att 
det vanligaste är att talrädslan uppkommer under puberteten visar denna studie på att sju av 
tretton elever upplever talrädslan tidigare än puberteten. Eleverna uppnår inte jämvikt och i 
vissa fall är talrädsla något som alltid funnits med eleven. Detta tyder på att eleverna måste få 
öva sig i mening, perception och motorik. Skiöld skriver om ett försök till en förening av det 
psykologiska och det pedagogiska fältet inom vuxenutbildningen men stöter på problem 
eftersom det visar sig att eleverna lidit av detta sedan mycket ung ålder.80 Några av elever i 
denna studie uppvisar precis liknande tendens. Det är något som alltid funnits med och något 
som aldrig arbetats bort. Vad ålder och uppkomsten av talrädsla har med könsstereotyper att 
göra reder inte denna studie ut men det visar sig att flickor i högre grad lider av en talrädsla som 
uppkommit mycket tidigt medan pojkarnas talrädsla oftast uppkommit i just puberteten. Det 
som inom genusforskningen kommit fram till är att könsroller inte diskuteras tillräckligt bland 
pedagogerna inom förskolan men att en föreställning av könstereotyper redan finns hos mycket 
små barn.81  

Flera av eleverna förmodade att de skulle undvika vissa yrken på grund av talrädslan och det är 
här som skolan på ett didaktiskt och demokratiskt plan får problem. Läroplanen föreskriver att 
alla ska erövra och få stöd i sin språkutveckling eftersom som det är elevens främsta verktyg.82 
Förtjänsterna av muntliga framträdanden är svår att se när talrädslan hämmar individen och en 
jämvikt aldrig uppnås. Palmér ser tendenserna kring att normen av undervisningen är lärarledda 
klasser och eleverna tillåts inte inta talarpositionen i klassrummet eftersom det är på bekostnad 
av att läraren måste släppa kontrollen för ett tag. Eleverna får inte öva och resonera tillräckligt.83 

Att eleverna upplever stress som yttrar sig på olika sätt under ett muntligt framträdande råder 
det ingen tvekan om men även stress innan och ibland, långt innan, ett muntligt framträdande 
verkar också vara utbrett. Minst stresspåslag sker efter muntliga framträdanden men 
förekommer också. Det är dessa erfarenheter av stress som eleverna vill arbeta bort för att kunna 
prestera för ett betyg i svenskämnet. De pedagogiska kunskaperna om muntliga framträdanden 
är en väg som borde breddas med psykologiska tillvägagångssätt för att kunna bemöta talrädsla 
                                                           
77 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.25 
78 Atterström, Hans (1983) kommunikationssvårigheter i muntliga sammanhang s.1–13  
79 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.110 
80 Skiöld, Bo-Arne (1975) Blyghet – talängslan – tystnad: tre steg till invalidisering s.2 
81 Einarsson, Jan (2009) Språksociologi s.357 
82 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) s.160 
83 Palmér, Anne (2008) Samspel och solostämmor s.176 
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på ett mer nyanserat sätt. De försök som gjorts i och med de manualbaserade program som på 
ett okritiskt och naivt sätt applicerats i konkurrens om resurserna i undervisningen visar att en 
förening inte är helt enkel. Skiölds arbete ämnar nå de känslomässiga blockeringarna genom att 
förena pedagogik och psykologi eftersom en god, intresserad svensklärare kan nå många men 
inte alla.84 Eleverna ingår i en övningsgrupp för att på sikt nå målen. Svenskämnets syfte och 
mål berör, av förståeliga skäl, inte det psykologiska fältet och Skiölds försök visar goda 
förutsättningar i och med att en förening av skolans psykolog och engagerade svensklärare 
bidrar till övningsgruppens pedagogiska utformning och tillgodoser elevernas psykologiska 
behov. Resurserna fördelas mellan kompetenta parter. Eleverna i denna studie och deras 
erfarenheter av talrädsla speglar ändå en bild av att högst individuella problem men med 
nyanser av psykologiska och didaktiska problem inom skolans maktstruktur.  

För eleverna i studien spelade talarordningen, gruppens storlek och främst tryggheten i gruppen 
roll för hur ett muntligt framträdande skulle kunna slutföras eller genomföras över huvud taget. 
Några elever ovetandes av varandra resonerade kring att det skulle vara lättare att tala inför en 
grupp med främmande människor. I detta arbete tolkas det som en konsekvens av 
maktstrukturerna i klassrummet och att elevernas sätt att lyssna på varandra inte är gynnsamt. 
Palmér skriver också om vikten av goda lyssnare och att talet ska vara mer integrerat i 
undervisningen.85 Detta är något som eleverna i denna studie berör: en elev tittar inte på den 
som talar eftersom hon själv inte tycker det är tryggt, en annan elev tror att alla i klassen letar 
fel när hon talar eftersom hon själv gör det när andra talar. Det står också i Läroplanen att 
”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 
deras personliga utveckling.”86 och vidare ”Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad 
till kommunikationssituationen.”87 Tryggheten i klassen är viktigast men talarordningen och 
gruppstorleken har egentligen också med tryggheten att göra då eleverna uttrycker att det 
handlar om att inte synas och att inte stå i centrum för alla blickar. Arbetet med trygga klassrum 
är något som inte kopplas till talrädsla i direkt mening men denna studie visar att klassrummets 
maktstrukturer hämmar elever med talrädsla. 

Eleverna har erfarenheter av att talrädslan även yttrar sig vid andra muntliga situationer i 
klassrummet. Resultatet visar att det är främst pojkar som lider av talrädsla i den bredare 
omfattningen och flickor känner sig trygga på sig plats. Just den iakttagelsen återfinns hos 
Hultman och Einarsson vilka menade att flickor är självsäkra på sin plats och kan tala när de 
befinner sig i den trygga zonen men pojkar som agerar stöd åt talföra pojkar lider i större 
utsträckning av talrädsla.88 Pojkarna i denna studie uttrycker oftare talrädsla även vid 
högläsning, handuppräckning och att svara på frågor. Det förekommer hos flickorna också men 
inte alls lika tydligt. Det är flera av flickorna som uttrycker att det är specifikt muntliga 
framträdanden som är jobbigt men hos pojkarna är det endast en som möjligen uttrycker det.   

8.2.3 Lärarens position utifrån elevernas utsagor  
Sex av eleverna har ingen strategi för hur de ska arbeta fram ett muntligt framträdande, vilket i 
sig är stora problem för kommande nationella prov i muntligt framträdande eller en mindre 
examination för den delen. I det nationella provet av muntligt framträdande sker dessutom 
förberedelserna utanför skoltid. De strategier som ändå förekommer från sju elever är klassiska 
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retoriska metoder för att lära sig ett tal, möjligen med undantag från att skriva ner sitt tal flera 
gånger, men det är ändå ett sätt att memorera.  

Det visar sig att eleverna använder sig av flyktbeteende för att slippa muntliga framträdanden 
och i vissa fall meddelas läraren om frånvaron men inte alltid. De känslomässiga blockeringarna 
blir för stora och är för obearbetade för att eleverna ska våga. Talrädslan tar över. I andra fall 
vädjar eleverna till läraren som klassrummets främsta makthavare. Läraren kan här stjälpa 
eleverna i deras rätt till sin egen utveckling och ansvar över sin utbildning. Att ett muntligt 
framträdande inför hela klassen ska genomföras för ett betyg i svenska kräver en viss disciplin 
och en del elever genomlider muntliga framträdanden trots bristande övning och kunskap för 
att uppnå målet och få ett betyg i svenska. Det är snarare pedagogiska tekniker inför och verktyg 
för hur ett tal arbetas fram som behövs eftersom eleverna inte är förmögna att göra det på egen 
hand. Palmér efterfrågar en undervisning som tar hänsyn till elevernas behov av övning av 
muntliga framträdanden och det ska då ske genom systematisk talträning där eleverna noggrant 
arbetar fram ett tal samt utvärderar det efteråt.89 

Eleverna resonerar både om att läraren ska låta individen få utrymme att arbeta med sig själv 
och att läraren ska tvinga eleverna att genomföra muntliga framträdande. Det är till och med en 
elev som säger att det skulle kännas lika jobbigt oavsett och därmed skulle ett tvång vara ett 
sätt att i alla fall få betyg. Läraren ska också utöva sin position genom att ta mobiltelefonerna 
så att eleverna kan fokusera på det som verkligen ska göras och ingenting annat. Då skulle 
förberedelserna komma i gång i tid och det muntliga framträdandet skulle bli bättre. Men det 
som är slående är att eleverna oberoende av varandra vid flera tillfällen söker lärarens empati 
och förståelse. Om läraren – den person som har störst makt i klassrummet – visade medkänsla 
skulle eleverna tycka att det är en bra hjälp i sitt talrädda tillstånd. Detta är något av ett 
överraskande resultat som inte går att jämföras med den forskning som denna studie presenterar. 
Möjligen kan Skiölds resonemang kring lärarens bristande kunskap av situationen i 
klassrummet räknas hit.90 Atterströms liknande resonemang kring att den rådande attityden som 
omgivningen har av talrädda elever som nonchalanta och oengagerade i kombination med andra 
konkurrerande problem i klassrummet bidrar till en omedvetenhet om talrädslan hos läraren.91 
Elevernas tankar om att läraren ska visa medkänsla och empati kan kopplas till tryggheten i 
klassrummet som tydligt finns med som en av de absolut viktigaste delarna i arbetet med att 
komma över sin talrädsla. Elevernas utsagor tyder på att lärarens egen erfarenhet får en 
avgörande roll när det kommer till just förståelsen för hur deras maktutövning av styrning och 
normens straffsystem etablerar och håller ett grepp om de talrädda eleverna. De manualbaserade 
programmen som tagit plats i klassrummet kommer från det psykologiska fältet och det 
pedagogiska får stå tillbaka vilket Irisdotter Aldenmyr (2014) belyser som konkurrens om hur 
resurserna i skolan ska fördelas.92 Skolan bör främst vara ett pedagogiskt rum och därför bör 
också pedagogiska tillvägagångssätt också arbetas fram för ett skapa trygga klassrum. 

9. Slutsats 
Studiens syfte var att se talrädslan ur ett elevperspektiv, vilka erfarenheter eleverna har kring 
sin talrädsla samt på vilka sätt maktstrukturer synliggörs genom elevernas utsagor och 
erfarenheter. Genom att studera talrädsla utifrån ett maktperspektiv synliggörs hur de som 
underordnas faktiskt påverkas av den vänliga maktutövningen. Eleverna som lider av talrädsla 
har inte samma möjlighet att öva upp sin förmåga att hålla muntliga framträdanden. Elevernas 
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utsagor visar att det spelar roll hur lärare och klasskamrater utövar sina positioner. Elevernas 
erfarenheter av talrädslan visar på stora brister i kunskaper om och syftet med muntliga 
framträdanden. En oerfaren talare uppnår jämvikt genom att öva vilket får stöd från den tidigare 
forskningen men som inte infrias för att gynna elever med talrädsla i svenskundervisningen av 
olika anledningar. 

10. Vidare forskning 
Elevernas erfarenheter bör tas på stort allvar och vara betydande för hur arbetet mot trygga 
klassrum utformas. Uppkomsten av talrädsla är en del för det psykologiska forskningsfältet 
medan den pedagogiska forskningen bör lyfta fram vilka pedagogiska metoder lärare använder 
sig utav inför, under och efter ett muntligt framträdande samt vilka förtjänster det har för de 
talrädda eleverna. Det skulle då också vara intressant att se hur övriga klassen som inte anses 
lida av talrädsla uppfattar undervisningen om muntliga framträdanden. 

För att förlänga Skiölds försök att förena psykologi och pedagogik skulle det vara intressant 
med ett forskningsprojekt där skolpsykolog och svensklärare samarbetar för att förebygga och 
stärka elever med talrädsla på gymnasiet eller ännu hellre i grundskolans högre åldrar. 
Förtjänsten skulle vara att se om en skolpsykolog kan integreras på ett medvetet och riktat sätt. 
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Bilaga 1 
Syftet med studien är att lyfta fram talrädsla ur ett elevperspektiv och hur elevernas erfarenhet 
av talrädslan kommer till uttryck i klassrummet. Vidare är syftet att lyfta elevernas syn på 
lärarrollen ur ett maktperspektiv och på vad sätt makt synliggörs utifrån elevernas utsagor om 
sina erfarenheter av talrädsla. 

• Vilka erfarenheter har eleverna av talrädsla när det kommer till muntliga presentationer 
i klassrummet? 

• På vilka sätt synliggörs makt utifrån elevernas utsagor av lärarens roll i undervisningen 
av muntliga framträdanden? 
 

Elevintervju  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Gymnasielinje och årskurs 

4. Kommer du ihåg hur gammal du var första gången det blev påtagligt jobbigt att framföra 

muntligt i klassrummet? 

5. Vilka förtjänster tycker du det finns med att ha muntliga framträdanden i skolan? Är 

syftet tydligt för dig? 

6. Vad händer i din kropp när du vet att ett muntligt framträdande är nära? 

7. Finns det någon del av det muntliga framträdandet som känns mer jobbigt? 

8. Skulle du säga att din talrädsla skiljer sig åt vad gäller de olika muntliga framträdanden 

som finns i klassrummet?  

9. Hur förbereder du dig inför muntliga presentationer? Finns det något i dina förberedelser 

som du föredrar över de andra?  

10. Känner du skam över att du tycker det är jobbigt att tala inför klassen? 

11. Hur gör du för att ta dig igenom alternativ slippa hålla muntliga föredrag inför klassen? 

12. Hur skulle läraren kunna hjälpa dig i detta?  

13. Finns det några konkreta övningar som du tagit del av inför muntliga framträdanden? 
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