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Sammanfattning    
Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolans tidiga år hanterar talängsliga elever och hur de 
övar upp dessa elevers kommunikativa förmåga. 
Det empiriska arbetet består av fem klassrumsobservationer samt fem intervjuer med lärare. Under observationerna 
studerade jag hur lärarna hanterade de talängsliga eleverna samt vilka metoder och arbetssätt lärarna använder för 
att öva upp elevernas muntliga förmåga och skapa ett kommunikativt självförtroende. 
 Lärarna tror att talängslan bottnar i en osäkerhet hos eleven men även att eleven känner sig osäker i gruppen. Därför 
anser lärarna att det är viktigt att arbeta med tryggheten för att ge eleverna en god grund för talutveckling. 
Mitt resultat tyder på att lärare inte gör någon åtskillnad mellan de talängsliga eleverna och de övriga. De bedriver 
samma muntliga övningar och arbetssätt med alla elever. 
Dock var lärarna överlag  i min studie mer uppmuntrande gentemot de talängsliga eleverna, att de stödjer dem både 
under och utanför lektionstid samt att de får redovisa och öva upp sin muntliga förmåga i en mindre arena. 
Resultatet visar att lärare ger talängsliga elever goda möjligheter till talutveckling i vissa avseenden. De är väldigt 
uppmuntrande och uppmärksamma gentemot de enskilda eleverna när de samtalar i klassrummen för att på så sätt 
skapa en trygghet. De arbetar även med att skapa ett gott gruppklimat genom att använda spelregler så att alla elever 
skall våga yttra sig. 
 
 
 
 
 

NyckelordTalängslan, kommunikativ förmåga, talövningar, arbetssätt 



 
 

 Sammanfattning 
 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i praktiken övar upp talängsliga elevers 

muntliga förmåga samt hur de ger dem goda förutsättningar för detta. I litteraturstudien 

undersöker jag vad talängslan innebär och vad som inom forskning anses som goda 

förutsättningar för elevers talutveckling. 

    Undersökningen baseras på studiet av fem informanter och deras klasser. Jag inledde varje 

delstudie med att observera klassrumsaktiviteten under en skoldag. Därefter intervjuade jag 

informanterna för att se vilka tankar, erfarenheter och synpunkter de har om talängsliga elever 

och talutveckling. 

    Alla informanter nämner att de har erfarenhet av talängsliga elever och de tror att detta 

bottnar i att eleven känner en osäkerhet i sig själv, men även i gruppen samt rädsla för att göra 

bort sig. Alla informanter inser vikten av att få alla elever att känna sig trygga med sig själva, 

läraren och den övriga gruppen för att de skall kunna och våga utveckla sina kommunikativa 

färdigheter.  

    Undersökningen visar att lärare har olika tillvägagångssätt och engagemang för att eleverna 

ska få möjlighet till utveckling. Några informanter använder sig av medvetna strategier medan 

andra integrerar detta i den övriga undervisningen eller utifrån gruppens behov av övning. 

    Min undersökning visar att lärare inte gör någon större åtskillnad mellan de talängsliga 

eleverna och de övriga eleverna i klassrummet. De använder samma övningar för alla elever, 

oavsett om de är talängsliga eller inte. Min studie visar dock att lärare ger dessa elever mer 

uppmuntran och stöd i muntliga sammanhang och att de får möjlighet att öva upp sin förmåga 

utifrån sina egna förutsättningar. 
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1. INLEDNING 
 
1.1. Bakgrund  

Dagens kunskapssamhälle och uppdragsgivare ställer allt högre krav på social kompetens hos 

sina medarbetare. Det är inte sällan man i arbetsgivares annonser ser nyckelord såsom social 

kompetens och god kommunikativ förmåga.  

    Skolans uppdrag är att fostra morgondagens medborgare och ett av målen är att utveckla 

elevernas muntliga förmåga, så att de erhåller denna kommunikativ kompetens. 

Under min praktik på både mellan- och högstadiet observerade jag att ett flertal av eleverna 

inte sade någonting alls under lektionerna. Jag upplevde även att de blev nervösa inför de 

sporadiska muntliga presentationerna och anföranden som förekom. 

     I målen för grundskolans kursplan i svenska, nämns att den muntliga språkförmågan har 

stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är 

därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling. Det är även viktigt att eleverna utvecklar en språklig säkerhet i tal och kan, 

vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan.(Kursmål, Svenska)  

    I målen för svenska för åk 5 nämns det att eleverna skall kunna muntligt berätta och 

redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, dessutom skall de kunna 

samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter. (Ibid.) 

   Även om läroplanen och kursplanen påvisar vikten utav detta, upplever jag att det är ett 

flertal elever i grundskolan som känner rädsla eller har svårigheter med att uttrycka sig 

muntligt inför andra i klassrummet. För att uppnå de mål som läroplanen ställer är det därför 

viktigt att skolan tidigt börjar öva upp dessa elevers muntliga förmåga och att man åtgärdar 

deras eventuella kommunikativa svårigheter 

    Den här studien kommer därför att behandla hur lärare i grundskolans tidiga år utvecklar 

sina elevers kommunikativa förmåga. 
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1.2 Syfte och problemformuleringar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärare i grundskolans tidiga år i praktiken 

hanterar talängsliga elever i sin undervisning och hur de övar upp dessa och även andra 

elevers kommunikativa förmåga. De frågeställningar jag vill fokusera är: 

 

- Kan man som observatör urskilja elever med talängslan i skolpraktiken? 

- Hur bemöter lärare, i grundskolans tidiga år, elever med talängslan?  

- Vad definierar lärare som orsaken till talängslan? 

- Vilka metoder och arbetsformer använder sig lärarna av i praktiken, för att skapa goda           

            möjligheter för elevers talutveckling i klassrummet? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Med mitt syfte och mina frågeställningar i bakhuvudet har jag studerat vad forskningen säger 

om elevers kommunikativa färdigheter och utveckling. Jag har även studerat vilka arbetssätt 

och strategier som lärare kan använda för att ge elever möjligheten att utveckla sin muntliga 

förmåga. 

 
 

2.1 Definition av talängslan 

Språkforskaren Siv Strömqvist (1998) menar att det finns två aspekter som kännetecknar 

talängslan. Den första är att en person känner en ångest över att uttrycka sig muntligt inför 

andra personer som lyssnar. Den andra är när en person känner oro att tala i en specifik och 

offentlig situation. (Strömqvist, s.94) 

   Pedagogen Bo-Arne Skiöld (1992) anser att talängslan eller talkänslighet som han även 

benämner det, är starka nervösa stressreaktioner som främst sker i talsituationer samt att 

eleven begränsas i sin kommunikativa förmåga. (Strömqvist, s.62) 

    Tyst är en definition som ofta används om talängsliga barn. Enligt Nationalencyklopedien 

(2005) används termen tyst specifikt om en person som talar lite eller inte alls. Det kan även 

innebära att personen talar med låg stämma eller ger något nämnvärt ljud ifrån sig. 

    I detta arbete kommer jag att använda termen talängslan, eftersom jag tror att denna 

problematik för elever framförallt uttrycker sig specifikt i skolan eller andra offentliga 

sammanhang. Lärarstudenten Charlotta Winbladh (1996) fann i sitt examensarbete att många 

av dessa talängsliga elever inte har några problem med sin talaktivitet på fritiden eller i andra 

sammanhang där de känner sig trygga och inte är tysta. (Winbladh, s.35f) 

 
 

2.2 Skolans uppgift och mål 

I skolan är det viktigt att man skapar en trygghet för eleverna för att gynna deras 

språkutveckling. Men det är även av relevans att lärare känner till olika metoder så att alla 

elever får möjlighet att utveckla sin talförmåga, vilket även omnämns i läroplanen. 

    Ett av skolan strävande mål är att eleverna ska känna en trygghet och lust till att lära. 

I läroplanen står det att: 

”skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Lpo 94, s.8) 
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     Skolan har även ett ansvar för att varje elev som fullgjort grundskolan: 

”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka ideèr och tankar i tal och skrift” 

(Lpo 94, s.12) 

 

    Läraren har även en viktig roll i elevers språkutveckling, läraren skall: 

”organisera och genomföra arbeten så att eleven får stöd för sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpo 

94, s.12) 

  

 

2.3 Elevers talutveckling 

Siv Strömqvist (1998) menar att barns grundläggande talutveckling börjar i hemmet. Därefter 

förs en del av utvecklingen automatiskt över till skolan och det blir även en del av dess 

uppgift att utveckla elevers muntliga färdigheter. Från att barnet talat vardagligt, oftast i 

enskilda samtal med få personer skall de när de börjar skolan utveckla ett mer formellt språk, 

tala sammanhängande och lära sig tala till flera personer samtidigt. 

För många elever sker inte denna övergång problemfritt och det ställer höga krav på skolan, 

om den vill att alla elever ska få en god språkutveckling. Det krävs att de rätt 

förutsättningarna finns där. Strömqvist talar om två grundläggande faktorer som är viktiga för 

elevers tal- och språkutveckling i skolan. Den första är att eleven skall känna en trygghet. 

Eleven måste känna en säkerhet för att kunna utvecklas, något som denne kan få genom att 

erhålla möjligheten att öva och använda språket i klassrummet.  

Den andra faktorn är kunskap. Eleverna måste få kunskap om vad som förväntas utav dem. 

Dessutom måste de erhålla de teoretiska och praktiska förutsättningarna för att uppfylla det 

som förväntas utav dem. De måste även få kunskap om olika former av samtal och situationer 

där talet tillämpas. 

Dessa två faktorer tillsammans kan ge eleven det kommunikativa självförtroende som är av 

stor vikt när det gäller deras utvecklande av det talade språket. (Strömqvist, s.14ff) 

    Förutom att eleven har tillit till sig själv, anser grundskolelärarna Lindfors och Munkby 

(2001) att grunden för att elever skall kunna utveckla sin muntliga förmåga är ett tillåtande 

klassrumsklimat. De anser att ett tillåtande klassrumsklimat innebär en positiv atmosfär, att 

uppmuntra för att alla skall bli och våga bli hörda och sedda. (Lindfors och Munkby, s.10)  

    Pedagogen Vygotskij menar att språket är en medfödd reflex som förändras, utvecklas och 

internaliseras genom kulturell verksamhet. Han menar att människan alltid befinner sig i 

förändring och att vi hela tiden har möjligheten att utveckla kunskaper och erfarenheter från 

andra människor i olika samspelssituationer. (Kroksmark, s. 446) Nya kunskaper tillägnar vi  
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oss genom att använda det vi redan kan. Vygotskij talar om zonen för proximal utveckling i 

där man kan hjälpa barn att utveckla sina färdigheter. Först utvecklar barnet olika färdigheter 

gradvis med hjälp av en annan person, exempelvis en lärare, därefter så har barnet utvecklat 

en egen färdighet och kan lösa problemet själv. På nästa nivå är färdigheten internaliserad och 

automatiserad. Detta benämner Vygotskij som medierat lärande då barnet genom samspel har 

tillägnat sig strategier för att lösa ett problem, vilket i sin tur blivit en del av barnet och kan 

använda den internaliserade färdigheten i andra sammanhang. Därefter återgår barnet till steg 

två och fortsätter sin utveckling vidare. (Ibid, 450ff) Det är därför viktigt att en lärare fort kan 

kartlägga sina elevers utvecklingsmöjligheter och föra dem vidare till nya färdigheter och 

hjälpa dem att utvecklas. 

  Metodiklektorerna Göran Ejeman & Marianne Larsson (1982) anser, precis som Vygotskij, 

att förutsättningen för en god utveckling av elevernas språk är att de använder den i 

meningsfulla sammanhang i samspel med andra. i klassrummet är det viktigt att eleverna 

känner att de får tala om det som är viktigt för dem själva och att de får vara fria att ge uttryck 

åt sina känslor och tankar. (Ejeman &Larsson, s. 92) 

 

 

2.4 Talängslan hos elever 

Föreläsaren Bengt Hemlin (2003) menar att de flesta människor aldrig får lära sig hantverket 

att tala. Detta leder till att många heller inte anser att de kan, då de upplever att deras ord inte 

kommer fram och att man inte gör sig själv rättvisa. Får man ingen hjälp, finns en risk att en 

ond cirkel sätts igång, och man gör sig allt mindre hörd. Hemlin anser att den onda cirkeln 

gällande tystnad och talängslan grundläggs tidigt, runt åldern 9-11 år och att det därför av stor 

vikt att ingripa tidigt och hjälpa denna person, innan cirkeln går runt för många varv. (Hemlin, 

s.12) 

    Enligt pedagogen Monica Ekenwall (1998) yttrar sig talängslan hos människor på två sätt, 

dels fysiska symptom men även psykiska. De fysiska symptomen är vanligast och kan till 

exempel vara att personen uppträder nervöst i form av darrande röst, darrande händer, 

skakande knän, rodnad samt kallsvettningar. De psykiska symptomen är att personen ofta 

tappar tråden under sitt anförande eller får en blackout och inte kan genomföra anförandet. 

(Ekenwall, s.81) 

    Talpedagogen Karin Svanholm diskuterar kring talängslan i Ejeman & Molloy (1997 
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Enligt henne kan talängslan utvecklas när som helst för elever. Det finns elever som går 

igenom hela skoltiden med detta problem, och vanligast är det bland flickor, menar  

Svanholm. Talängslan är ett hinder för eleven då han eller hon oftast önskar att uttrycka sig 

samt att eleven har kunskaper och färdigheter för det. De problemområden som de talängsliga 

brottas med i klassrummet är högläsning, längre muntliga redogöranden samt att delta i ett 

anförande. De talängsliga eleverna upplever otrygghet och stress i bedömningssituationer och 

klasskamraterna är ofta inte de lättaste åhörarna. Svanholm menar att det heller inte är rimligt 

att ha som krav eller mål att alla elever skall klara de mest krävande muntliga 

framställningarna. Ett alternativ kan vara att ha mindre grupper eftersom pressen för de 

kommunikationskänsliga eleverna minskar där. ( Ejeman & Molloy, s.20ff) 

    Anne- Mari Folkesson (1998) redogör i sin avhandling om Vygotskijs analys kring varför 

vissa människor har svårt att uttrycka sig muntligt. Vygotskij anser att formulera sig muntligt 

består av en process som förvandlar tanke till ord. Dessa två hör ihop men de täcker inte 

varandra. Många gånger kan det vara svårt att hitta ord för sina tankar. Detta förklarar 

Vygotskij med att tanken är en hel bild som måste delas upp ett ord i taget och i rätt följd när 

man använder det yttre språket. Vid ett muntligt framträdande kan det vara svårt att förtydliga 

tankar för andra eftersom man inte har tid för eftertanke, som t.ex. vilka ord man ska välja 

eller formulera sig, som man har när man skriver. (Folkesson, s.63f) 

    Folkesson har även undersökt hur bedömningen av elever i åk 5: s muntliga färdigheter 

sker i nationella utvärderingar och dess resultat. Hon fann att ett bra tal hos eleverna 

kännetecknas av att eleven kan ta ordet, hittar på ett innehåll, kan motivera sina åsikter, kan 

reflektera kring sina tankar samt att ta berättarrollen. I den undersökning som Folkesson 

gjorde 1995 fann hon att 43 % av eleverna i åk 5 hade problem med att uttrycka sig muntligt. 

Det som eleverna framförallt hade svårast med var att ta berättarrollen, endast 6-10 % hade 

förmågan att göra det. De övriga eleverna tar istället på sig en roll där det låter som att de 

svara på frågor istället för att ha en presentation.  

En annan faktor, som 85 % av eleverna hade problem med var att reflektera och föra ett fritt 

resonemang. Något som de flesta av eleverna dock inte hade något problem med, var att hitta 

på ett innehåll i sin framställning. Det var bara 15 % som hade svårigheter med detta när de 

inte fick någon lärarhjälp. (Ibid, s.146ff) 

    Under senare år har det riktats kritik mot skolan och dess arbete med att utveckla elevers 

kommunikativa färdigheter. Gunnarsson & Gunnarsson (1997) har gjort en undersökning på  
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en låg- och mellanstadieskola i Mellansverige, där 265 elever fick svara på en enkät som 

handlade om muntlig framställning. 

Resultatet visade att 80 % av lågstadieeleverna tyckte att det var roligt att prata inför klassen. 

Bland eleverna på mellanstadiet, var det bara 30 % som fann det roligt och givande med  

muntlig framställning. Resultatet visade även att ju äldre eleverna blev, desto högre krav 

ställde de på sig själva och kände mer press. (Gunnarsson & Gunnarsson, s.3ff) 

 

 

2.5 Lärarens roll 

Lindfors & Munkby (2001) anser att lärare bör sträva efter att det skapas en öppenhet, respekt 

och tillit i klassrummet som stärker elevernas självkänsla. De anser att det är viktigt att man 

inom skolan arbetar med värdegrundsfrågor och social kompetens och utveckling från första 

början och inte under tonåren då elever har svårare att agera utifrån sig själv. Lindfors & 

Munkby menar att social träning och utveckling är minst lika viktig som övrig undervisning i 

skolan och att det måste ägnas mera tid åt denna färdighet. (Lindfors & Munkby, s.10) 

    Ekström (2001) menar att lärarens roll är viktig i stödjandet av elever med 

kommunikations- svårigheter för att dessa ska nå social utveckling. Hon diskuterar vikten av 

att vara en lyssnande lärare gentemot alla elever och att ha mycket ögonkontakt och ge dem 

gensvar. Detta speciellt mot de elever som är ”lågstatuselever” i klassen, det är viktigt att 

dessa blir uppmärksammade och får gehör i klassrummet. (Ekström, s.37) 

    Svanholm poängterar i Ejeman & Molloy (1997) att det är viktigt att läraren är 

uppmärksam på de tysta barnen, eftersom det kan dölja sig en talängslan bakom tystheten. Det 

är även viktigt att de tysta barnen inte placeras i för stora grupper eller i grupper med allt för 

talföra elever, eftersom det finns risk att eleven resignerar och då får mindre stöd av sina 

gruppmedlemmar. Som lärare skall man heller inte tvinga en svårt kommunikationskänslig 

elev att ha en presentation ensam, många gånger kan det underlätta för eleven att redovisa i 

grupp, anser Svanholm. ( Ejeman & Molloy, s.21) Det är även viktigt att den talängsliga 

eleven får uppleva presentationen som positiv för att öka dess självförtroende. Slutligen anser 

Svanholm att det är viktigt att vara berömmande och uppmuntrande gentemot dessa elever. 

(Ibid, s.23) 
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Skiöld (1992) anser tvärtom, att uppmuntran inte har betydelse för de talängsliga eleverna. 

Han har undersökt elever som har muntliga kommunikationssvårigheter i skolan och han fann 

att det inte hjälpte att lärarna uppmuntrade och gav stöd till de mindre verbala eleverna i  

klassrummet. Det hjälpte inte heller med att bedriva stödjande samtal enskilt med eleven. 

(Strömqvist, s.67) I sin undersökning fann Skiöld att problemet ofta inte är språkligt hos dessa  

elever, utan att de hade emotionella blockeringar inför att tala. De talängsliga eleverna kände 

att de inte var intressanta, utan tråkiga att lyssna till samt att de hade dåligt självförtroende. 

(Ibid, s.69) Skiöld anser även att det är viktigt att man som lärare ser till att alla elever får  

komma till tals i början i den nya gruppen. Detta för att stärka positioner och att det blir en 

jämlik gemenskap i gruppen. (Ibid, s.65) 

    Ejeman & Molloy (1997) anser att dialogen i klassrummet är avgörande för elevers 

framgång eller inte. Det sätt som elevernas tal blir bemött på av lärare påverkar elevernas 

identitet på ett avgörande sätt och att man som lärare därför bör tänka på hur man 

kommunikationsmässigt agerar och planerar i klassrummet. De anser att klassrummet skall 

vara fullt av språklig aktivitet från eleverna såsom samtal, diskussion och argumentation. 

Dock anser de att så är inte fallet i dagens skola, utan att det är läraren som står för den mesta 

av talaktiviteten, vilket inte gynnar elevers språkutveckling. Lärare berövar elevernas 

taltillfällen och det är även sällan som lärare fokuserar på deras talutveckling i 

undervisningen. Oftast handlar undervisningen om att eleverna läser eller skriver, istället för 

att samtala och lyssna. En anledning till detta enligt Ejeman & Molloy är att läsning och 

skrivning är lättare att kontrollera i ett klassrum. (Ejeman och Molloy, s.10f) 

    Språkforskaren Olga Dysthe (1996) anser även hon att lärare tar för mycket talutrymme i 

klassrummet. Hon observerade i ett klassrum under en vecka och upptäckte att det lärarstyrda 

samtalet egentligen var ett monologiskt samtal. Frågorna läraren ställde var oftast slutna och 

eleverna svarade bara med kortfattade svar. Dysthe menar att det är ojämn fördelning av 

talutrymmet i klassrummet. Förutom sina egna observationer hänvisar hon även till en studie 

gjord av Lundgren & Gustavsson som visar att läraren står för 75 % av den muntliga 

kommunikationen i klassrummet, medan eleverna står för 25 %. (Dysthe, s.10) 

 

 

2.6  Särskilda metoder och arbetssätt för talutveckling 

Under 1990-talet har framförallt sociokulturella teorier påverkat den svenska undervisningen 

och detta perspektiv framförs av bland annat av Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk  
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psykologi. Säljö menar att sociala faktorer påverkar de sätt som vi får del av kunskaper och 

färdigheter och att samtala och interagera är utmärkande för det sociokulturella perspektivet 

inom skolan. Den form av kunskap som är användbar kommer att förändras på grund av  

omvärldens krav och behov. Vi lever i ett informationssamhälle och lärande blir då något som 

inte sker isolerat eller i särskilda situationer utan lärandet är en produkt av all mänsklig  

aktivitet. Säljö menar att kunskapen inte finns likt ett fotografi i våra huvuden utan kunskaper 

och färdigheter härstammar från historien och som vi blir delaktiga igenom interaktion med 

andra människor. (Säljö, s.65) Kunskapen konstrueras av individen och det är genom 

kommunikationen som sociokulturella resurser skapas men det är även genom  

kommunikation som de förs vidare. Säljö betonar barns aktivitet i förhållande till omvärlden 

som central för utvecklingen. Barnet måste själv bedriva lärandet genom att undersöka, 

fundera och foga samman delar. Säljö diskuterar det viktigaste redskapet för människors 

mediering, nämligen språket. Det är genom språket vi för en dialog med andra, vilket spelar 

en central roll för lärandet inom detta perspektiv. (Ibid, s.81f) Språket ger en symbolik och det 

ger oss en mening och innebörd. Vi formar även oss själva och andra etiskt genom 

kommunikationen och vi uppnår förståelse av vår omgivning, språket är således ett 

intellektuellt redskap som vi kan använda i vårat lärande, menar Säljö. ( Ibid, s.85ff) 

    Ejeman & Larsson anser att dialogpedagogik främjar elevers språkutveckling.(Ejeman & 

Larsson, s.81) 

Dialogpedagogik innebär att läraren talar med eleven istället för till eleven och att läraren 

intar en mer lyssnande roll.  Eleven får då möjlighet att uttrycka sina tankegångar i helhet 

istället för att svara kortfattat, vara den som skall svara samt leva upp till förväntningar, vilket 

inte gynnar elevens trygghet i klassrumssammanhang. (Ibid, s.83) 

    Ärnström & Hagberg (1995) menar att det muntliga berättandet inte är en medfödd 

förmåga, utan man utvecklar den mer eller mindre. (Ärnström & Hagberg, s.68) De anser att i 

början är berättandet inte något massmedium, utan ett lokalmedium.” (Ibid.) Därför ska man 

börja i mindre grupper med att utveckla denna förmåga, efterhand byggs elevernas förmåga 

upp och de känner sig bekvämare i berättandet och kan utöka mediet. De anser att det 

muntliga berättandet inom familjen där den grundläggande träningen sker, fått mindre 

utrymme i dagens läge, jämfört med bara för femtio år sedan. Istället för att man berättar för 

varandra, har TV tagit över denna roll i hushållen. Ängström & Hagberg framhåller att det är 

viktigt att lyfta fram berättandet i skolan som kompensation till hemmen. (Ibid, s. 69f) 
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Ekström (2001) förespråkar och anser att det är möjligt med en medveten språkträning i alla 

situationer och ämnen i skolan. Hon anser även att det är viktigt att lärare är medvetna om 

språkträningens betydelse och att de låter eleverna träna muntlig framställning i meningsfulla 

sammanhang. (Ekström, s.7) Ekström nämner en metod som hon kallar för ”Lilla gruppen”  

och som kan jämföras med Ärnström & Hagbergs begrepp lokalmedium. (Ärnström & 

Hagberg, s.68) 

Metoden ”Lilla gruppen” kan vara en åtgärd för att minska dessa känslor hos eleverna och på 

så sätt har en stor betydelse för den muntliga kommunikationen. Den ”lilla gruppens” syfte är 

att eleverna tillsammans samtalar, lär, stöttar samt diskuterar med varandra under lektionerna. 

De olika grupperna har även en egen planering och denna gemenskap leder till att det skapas 

en trygghet hos varje elev. (Ekström, s.38) Ekström betonar även vikten av att eleverna ofta  

får ha muntliga framträdanden i klassrummet, och att dessa utgår från någonting som till 

exempel föremål, mindmaps, artiklar eller bilder. (Ibid, s. 20) Övningar i framträdanden kan 

även bestå av vardagliga improvisationer, där eleverna till exempel får låtsas att de handlar 

eller ringer ett telefonsamtal. (Ibid, s. 47) Vidare anser Ekström att det är viktigt att det finns 

spelregler för talande och lyssnande som eleverna är insatta i samt att man använder 

turtagande så att alla elever får komma till tals. (Ibid, s. 41) 

    Författaren Brian Way (1977) är en förespråkare för att använda socialt drama i skolan och 

indirekt betyder det ”att öva sig att leva”. (Way, s.17) Way anser att dramats syfte är enkelt, 

läraren ska först och främst försöka utveckla elevernas emotionella säkerhet att tala samt 

främja deras personliga utveckling. Eleverna får uttrycka tankar, känslor och fantasier genom 

improvisationer, under okritiska former och lär sig därigenom att uppträda. När eleverna 

behärskar detta så kan man börja utveckla deras språkliga förmåga och agerande. (Ibid, s.133) 

Det sociala dramat kan innebära att eleverna agerar i tal och rörelse utifrån verkliga 

situationer såsom att ringa ett telefonsamtal, vara i en affär eller i en park. Övningarna kan 

först börja i grupp, för att främja de blyga och få dem tryggare, för att sedan individualiseras 

allt mer. (Ibid, s.134ff) 

    Pedagogen Monica Ekenwall (1998) talar om metoden OTK (Oförberedda talares klubb), 

vilken kan relateras till det sociala dramat. Hon anser att denna metod är mycket bra för 

elevernas talträning. Den innebär lekfulla övningar, där man med olika medel lockar eleverna 

att tala och denna metod kan bota talängslan. Metoden innebär systematisk talträning som 

varvas med förberedande uppgifter. Övningarna kan allt eftersom göras svårare beroende hur 

eleven utvecklas. Det är viktigt med utvärderande samtal med eleven så att denne kan uppleva  
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sin egen utveckling. Ekenwall menar även att det är viktigt att prata med eleverna om hur de 

upplever det att tala inför folk. Eleverna får höra att de flesta ibland känner obehag att tala 

inför folk samt att det ger en talängslig elev möjligheten att identifiera rädslan, vilket 

underlättar bearbetningen. (Ekenwall, s.246ff) 

    Strömqvist (1998) menar att det är viktigt att i början bedriva trygghetsövningar som går i 

lekens tecken med eleverna. Det är även viktigt med variation och att man bedriver olika 

sorters muntliga övningar så att eleverna får lust att tala och öva. (Strömqvist, s.53) 

Strömqvist utgår framförallt från olika teman i sitt talträningsprogram för muntlig 

framställning; lek, högläsning, samtal, regelbundna framföranden samt framträdanden. (Ibid, 

s.66ff)                                                  

Det första steget i talträningsprogrammet är att man ska leka vid de första övningarna. 

Övningarna kan se ut som sådana att eleverna intervjuar varandra, har presskonferens eller  

talar oförberett i OTK. Strömqvist menar att man ska ge eleverna en grundläggande trygghet 

med att uttrycka sig muntligt inför andra. Att i början ha lekfulla övningar med eleverna så 

avdramatiserar muntlig framställning för dem, då det inte ställs några krav på dem (Ibid, 

s.53f) Det andra temat som Strömqvist menar är viktigt för elevernas muntliga 

språkutveckling är högläsning. Det är viktigt att utvecklingen sker under positiva former 

eftersom det oftast förknippas med obehag bland vissa elever och kan därför gärna 

genomföras i mindre grupper. (Ibid, s.66f) Det tredje temat är samtalet, och Strömqvist är 

kritisk till hur mycket utrymme lärarna tar i klassrumssamtalen. Utvecklingen sker hos den 

som har ordet, därför bör så många elever som möjligt få komma till tals istället för läraren. 

Strömqvist anser att denna träning kan börja med samtal i par för att utökas därefter i större 

grupper. (Ibid, s. 69ff) Därefter betonar Strömqvist att eleverna regelbundet skall genomföra 

diskussioner, debatter och redovisningar under mer eller mindre planerade tillfällen. Det är 

viktigt att eleverna får vanan och sedan hålla kvar vid den. (Ibid, s.71ff) Slutligen menar 

Strömqvist att framträdande är en relevant del i talträningsprogrammet och framträdandet kan 

bestå av att man demonstrerar ett föremål. Denna övning avdramatiserar framförandet för 

eleven då fokus istället ligger på föremålet som demonstreras. (Ibid, s.74ff) 

    Även pedagogen Steinberg (1993 )talar om vikten av att samtala med eleverna i skolan, att 

man lyssnar på dem och ger dem gehör, vilket ger dem en grund för trygghet. Det är viktigt 

att man skapar en god relation till eleverna och Steinberg anser att man skall knyta an till 

elevernas intressen och verklighet. (Steinberg, s.112) 
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Ejeman & Molloy (1997) betonar också vikten av att skapa en talvänlig miljö i klassrummet 

eftersom muntlig kommunikation är en känslig del av elevernas personlighet. 

Hur man som lärare bemöter elever i klassrumsdialogen är avgörande för deras utveckling. 

(Ejeman & Molloy, s.10ff) Framförallt är det viktigt att eleverna känner att de blir lyssnade på 

och får uppmuntran av åhörarna, eftersom att känna att man blir hörd stärker självkänslan. Det  

är viktigt att ha ett arbetssätt som främjar samtalet i klassrummet och Ejeman & Molloy 

menar att grupparbetsformer såsom mindre grupper, så kallade bikupor är att föredra. I dessa 

grupper skall samspelet mellan eleverna betonas och de skall stötta och lära utav varandra. 

Ejeman & Molloy anser även att det är viktigt att ha medvetna talövningar utan större krav 

där eleverna får göra bort sig. (Ibid, s.19) 
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3.  METOD 

I detta kapitel presenterar jag hur jag gått tillväga för att genomföra min studie. 

 

 

3.1 Etnografi 

För att uppnå mitt syfte med undersökningen valde jag att i mitt empiriska arbete använda mig 

av en etnografisk ansats i form av deltagande observation samt kvalitativ intervju. 

Etnografi är en vanlig form av social forskning eftersom det är ett reflexivt arbetssätt. Man 

måste se till det faktum att forskare är en del av den sociala värld som de studerar. 

(Hammersley & Atkinson, s. 21f) Karaktäristisk för etnografin är den deltagande 

observationen, då forskaren deltar i en människas eller grupps liv oftast under en längre 

period och ser vad som händer, lyssnar och ställer frågor. (Ibid, s.1) 

Inom etnografin anses deltagande observation vara den egentliga metoden men även 

datainsamling genom intervjuer och enkäter förekommer. Observatören studerar regelbundet 

gruppens beteende och lyssnar på vad som sägs i interaktionen mellan deltagarna. De övriga 

verktygen såsom intervju och enkäter använder forskaren för att få information om sådant 

som inte framgår av observationen eller om forskaren uppfattar något som diffust. (Bryman, 

s.276ff) Intervjuer inom etnografin består av spontana samtal men även mer formella 

intervjuer och det senare är mest förekommande. (Hammersley & Atkinson, s.139) Inom 

etnografin anses varje intervju vara sin egen och de liknar oftast inte varandra, Detta eftersom 

man ej använder sig av några förbestämda frågor utan att man är öppen och reflexiv. 

Intervjuerna blir således ofta ostrukturerad men det är även vanligt att använda en 

intervjuguide och därmed nyttja en semistrukturerad intervju. (Ibid, s. 152ff  samt Bryman, 

s.127) 

  

 

3.2 Urval och informanter 

En svår del inom etnografin är att finna informanter som är villiga att delta i undersökningar 

eftersom det kräver en del tid av informanterna. (Bryman, s.278) 

Mitt urval har därför genomförts utifrån bekvämlighetssynpunkt för att få tillgång till olika 

klassrum. Jag kontaktade lärare som jag har mött under min praktik eller som jag har varit i 

kontakt med tidigare, men mitt urval har även genomförts strategiskt.(Bryman, s.114f samt 

Trost, s.118)  
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Informanterna min undersökning är verksamma i årskurs 2 –5, detta för att se om det finns 

några skillnader i deras sett att hantera muntlig kommunikation beroende på elevers ålder. Att 

det endast blev kvinnliga informanter beror på att jag inte fann någon manlig informant som 

hade möjlighet att deltaga i undersökningen. 

Jag valde även att informanterna skulle vara verksamma i olika skolor eftersom varje skola 

har sin egen lokala plan och syn som påverkar hur lärare ska hantera muntlig kommunikation:  

Informant 1 är klasslärare i årskurs 4 på en skola i mellersta Sverige. Hon har varit verksam 

som lärare i 22 år.  

Informant 2 är ämneslärare i skola i södra Sverige. Hon undervisar i ämnena engelska och 

svenska i årskurs 2 –5. Hon har arbetat som lärare i 8 år. 

Informant 3 är klasslärare i årskurs 4 på en skola i södra Sverige. Hon har arbetat som lärare i 

10 år.  

Informant 4 är klasslärare i årskurs 5 på en skola i mellersta Sverige. Hon har arbetat som 

lärare i 27 år. 

Informant 5 är klasslärare i årskurs 4 på en skola i södra Sverige. Hon har arbetat som lärare i 

32 år. 

 

 

3.3 Genomförande 

För att skapa en bakgrund och en förståelse för det område jag skriver om inleder jag min 

undersökning med en litteraturstudie. Jag studerar vad forskningen anser om talängslighet och 

vilka strategier lärare kan använda sig utav för att utveckla elevers talförmåga. 

För att få svar på mina frågeställningar använder jag mig även utav observationer och 

intervjuer i min empiriska studie. 

 

 

3.3.1 Observation 

Enligt Einarsson & Hammar Chiriac (2002) finns det två former av observation, den 

lågstrukturerade samt den högstrukturerade. Observation med låg grad av struktur innebär att 

man tittar allmänt kring ett fenomen medan man under en observation med hög grad av 

struktur har specifika utgångspunkter för studien.(Einarsson & Chiriac, s.17) 
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Under mina observationer valde jag en semistrukturerad observation inom temat muntlig 

kommunikation eftersom jag ville studera hur de olika informanterna hanterar detta i 

allmänhet och för att finna likheter och skillnader utifrån deras agerande. Jag valde att göra ett  

 

övergripande observationsschema som innefattade punkter jag vill fokusera på under mina 

observationer. (Se Bilaga 1) 

Jag kontaktade mina informanter via telefon och mail och berättade att jag undersökte muntlig 

kommunikation i klassrummet. För att inte mina observationer och intervjuer skulle påverkas 

och få större tillförlitlighet valde jag att inte berätta om mitt precisa syfte med mitt arbete. 

(Bryman, s.447) Men jag såg ändå till att informanterna ändå fick en god inblick i mitt arbete.  

Jag inledde mina olika undersökningar med att observera informanterna och deras klasser 

under vardera en dag för att se hur de agerar i praktiken. Observationerna varade mellan 3 – 6 

timmar beroende på informantens schema. 

    Min observatörsroll i denna studie, om man skall utgå från Einarsson & Hammar Chiriac ( 

2002) definitioner var observatör som deltagare. Einarsson & Hammar Chiriac menar att 

observatören är känd av gruppen och att observatörens syfte är främst att observera och inte 

delta aktivt i gruppens arbete. (Hammar & Chiriac, s. 27) 

Jag förhöll mig passiv gentemot de som jag observerade, jag satt för mig själv i klassrummen  

och nedtecknade det jag såg och hörde som jag fann intressant för min undersökning. 

Med tanke på arbetets reliabilitet, det vill säga precision och säkerhet så förhöll jag mig 

konsekvent och i både genomförande och bedömning under observationerna. (Ibid, s.43) 

Efter de olika undersökningarna skrev jag rent mitt material och kategoriserade, för att sedan 

analysera mitt observationsmaterial. 

 

 

3.3.2 Intervju 

Förutom att erhålla svar på mina frågställningar genom att observera i de olika klasserna, 

intervjuade jag även mina informanter efter observationen. Genom att intervjua mina  

informanter kunde jag få svar på sådant som inte framkom under observationerna eller som 

jag uppfattade som oklart (Bryman, s. 276ff) 

Jag ansåg även att de inledande observationerna även kunde vara givande för mina intervjuer, 

då jag kunde exemplifiera utifrån det jag observerat samt få olika utgångspunkter för 

intervjuerna och få fram informantens helhetssyn gällande området. Eftersom jag utgick från  
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etnografin och Bryman (2004) ståndpunkt på kvalitativa intervjuer, valde jag att under mina 

intervjuer utgå från en intervjuguide. Denna innefattade olika teman som berör mina 

frågeställningar. (se Bilaga 2) 

Intervjuerna ägde rum i informanternas klassrum eller arbetsrum beroende på deras egna 

önskemål. Intervjuerna med de olika informanterna tog ungefär 30 minuter och dessa spelades 

in på band för att underlätta arbetet med analysen (Ibid, s.310f)  

    Efter intervjuerna genomförde jag en selektiv transkribering, det vill säga att jag har 

översatt intervjuerna till skriftspråk och jag har till exempel uteslutit hummanden och 

liknande uttryck. (Bryman, s. 310ff) Därefter analyserade jag både observations- och 

intervjumaterialet och kodade efter teman och mönster i materialet. Enligt Bryman finns det 

ingen rätt metod att koda insamlad data.(Bryman, s. 385) Men jag valde att koda efter teman 

utifrån de avsnitt i där det fanns likheter och skillnader i informanternas utsagor och agerande 

och som framkom under mina intervjuer och observationer. Likheter och skillnader fann jag 

runt olika nyckelord som alla informanter nämnde: trygghet, självförtroende, metoder samt 

arbetssätt. 

 

 

3.4 Forskningsetiskt förhållningssätt 

 Innan jag påbörjade observationerna och intervjuerna med informanterna försäkrade jag dem 

om att utgå ifrån de etiska principer som finns inom samhällsvetenskaplig forskning och som 

bland annat Bryman (2000) redogör för. 

En etisk princip att ta hänsyn till är att undersökningen ej leder till någon skada för dem som 

deltar, varken fysisk eller psykisk sådan. (s.443) 

En annan vedertagen princip är samtyckeskravet där informanten lämnar sitt samtycke till att 

deltaga och att denne även har rätten att dra sig ur undersökningen. Samtyckeskravet innebär 

även att informanten skall få full information om undersökningens syfte och upplägg. 

Men Bryman (2000) menar att det inom viss samhällsforskning är svårt att få fullt samtycke 

för sin studie, speciellt inom etnografin, då man har många sociala kontakter och det vore 

omöjligt att få alla inblandades samtycke till undersökningen. Så var det även i mitt fall då jag 

observerade många elever. Men jag anser att mina observationer av eleverna inte var av etisk 

känslig karaktär. Därför ansåg jag att endast informanternas samtycke till observation av 

aktiviteten i klassrummet var tillräckligt. Informanterna gav även sitt samtycke till att bli  
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intervjuade och de fick information om att de fick avsluta undersökningen om dem ville. 

(Bryman, s.446ff) 

Bryman anser även att det inom samhällsforskning är svårt att till fullo ge information och det 

är många gånger som forskare inte ger alla detaljer om sitt arbete eftersom det kan påverka  

hur informanten agerar eller responderar. För att få min undersökning mer tillförlitlig, valde 

jag, som nämnt innan, att inte fullt ut redogöra för mitt precisa syfte för informanterna. Detta 

för att det eventuellt kunde ha påverkat deras agerande i klassrummet, om de visste mitt 

precisa syfte. Jag utelämnade dock inga viktiga detaljer, jag var ej heller dold och mitt arbete 

var inte etiskt känslig som kunde påverka mina informanter negativt. (s.446ff) 

Ytterligare en etisk princip inom samhällsforskning är att inte inkräkta på informanternas 

privatliv.(s.448) Jag försäkrade dem innan jag påbörjade min undersökning att det var 

anonymitet och konfidentialitet som råder i min studie, inga namn på vare sig elever eller 

lärare, skola eller stad skulle nämnas i arbetet. De namn som omnämns i studien är fingerade. 

 

 

3.5 Metoddiskussion 

Den metodiska ansats jag valt i detta är arbete är etnografi. Detta arbetssätt innebär ofta en 

process där forskaren spenderar lång tid hos sina informanter och gör regelbundna 

observationer och intervjuer. På grund av tidsbegränsningen som detta arbete har, valde jag att 

endast spendera en arbetsdag hos mina olika informanter då jag observerade och intervjuade 

dessa. Jag tycker att jag ändå fick en god inblick i informanternas agerande och deras 

tankegångar om elevers kommunikativa förmåga och utveckling. Det etnografiska arbetssätt 

som jag har valt kan liknas med begreppet ”Observju” som Hultman använder sig utav för att 

beskriva arbetssättet där man kombinerar observation med intervju. (Hultman, s.26) 

    I min undersökning studerar jag hur lärare övar upp sina elevers kommunikativa förmåga. 

Forskare ( Strömqvist m.fl.) poängterar att grunden för att elever ska kunna öva upp denna 

förmåga är att de har ett gott självförtroende. 

Jag är medveten om att elevers självförtroende inte bara är skolans ansvar att utveckla utan 

även hemmets. I min studie har jag dock valt att bortse från relationen skola – hem på grund 

av tidsbegränsningen. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag resultatet från min empiriska studie. Jag har valt att dela upp 

presentationen utifrån de teman jag fann vid min analys. 

 

 

4.1 Talängsliga elever 

Vid mina observationer utgick jag bland annat från Ekwalls symptom av hur talängslan kan 

visa sig och hur lärare resonerar om det. Det kan innebära att personen till exempel darrar, 

rodnar, tappar tråden och får blackouter när de talar. De kan även känna rädsla för att behöva 

tala och på så sätt uppträda nervöst. (s.81) 

    Under observation 1 lade jag märke till två elever som jag uppfattade som talängsliga. En 

flicka verkade talängslig och orolig framförallt under en lektion i engelska. Flickan visade ett 

nervöst beteende varje gång läraren skulle ställa frågor och hon tittade ner i bänken för att 

undvika att få frågor och hon räckte sällan upp handen. När hon räckte upp handen så var det 

oftast en markering med handen, när läraren redan avgjort vilken elev som skulle få svara. 

Under de övriga lektionerna var eleven mer aktiv, men hon hade fortfarande mindre 

talaktivitet än sina klasskamrater i helklassdialogen. När flickan arbetade med sin bänkgranne 

talade hon relativt mycket och jag upplevde att den här flickan framförallt var rädd för att 

uttrycka sig högt i klassen. När flickan sedan under en datalektion skulle arbeta med en elev 

från en annan klass upplevde jag henne som otrygg. Hon talade inte mycket med sin 

skolkamrat och hon visade inte engagemang i de uppgifter de utförde, utan hon satt mest och 

stirrade in i skärmen eller på andra elever. Om skolkamraten frågade henne något svarade hon 

tyst och oftast var svaret, ”jag vet inte”. Den andra eleven jag uppfattade som talängslig var 

en pojke. Han var väldigt innesluten i sig själv och gjorde inte mycket väsen utav sig. Under 

klassrumsdialogen med läraren tittade han ofta åt ett annat håll än där läraren befann sig. Det 

gav ett intryck att han inte ville vara delaktig i samtalen. Han verkade även vara väldigt 

rastlös och hade svårt att hålla i fingrarna i styr, vilket jag uppfattade som att han var orolig. 

Under skolarbetet talade han inte  mycket med sin bänkkamrat utan det var denne som stod 

för det mesta av talaktiviteten och han verkade lite uppgiven och likgiltig. 

Under observationen blev det en övning där man frivilligt fick berätta vad man hade svarat på 

en essäfråga. Ungefär hälften av eleverna visade intresse för att berätta högt inför de andra, de 

två elever som jag antagit som talängsliga räckte inte upp handen vid förfrågan. 
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Under den uppföljande intervjun med informant 1 sa hon att hon var medveten om dessa 

elevers problem och hon ansåg att talängslan bland elever var vanligt förekommande: 

”Jo, det har jag, finns nästan någon i varje kull man haft som är rädd för att yttra sig eller är väldigt blyg.” 

 

 Hon anser att talängslan kan relateras till att det finns en osäkerhet hos eleven gällande 

skolan eller enskilda ämnen och att talängsligheten kan yttra sig olika i olika situationer. Det 

finns lektioner där elever är mer tysta och lektioner där de är mer talaktiva. Det hela beror på 

hur säker eleven är i ämnet, menar informanten och syftar på flickan jag tidigare observerat. 

Informanten nämner även att talängslighet kan innebära ett ointresse för skolan och att man 

har olika kvaliteter och anlag, i detta fall syftar hon på pojken jag observerade:  

”Vissa elever är jätteintresserade av skolan och tycker det är roligt att lära sig och vara aktiva oh frågvisa på 

lektionerna. Medan vissa andra elever kanske inte alls tycker det är lika kul och inte är lika delaktiga i de olika 

samtalen i skolan.” 

 

    Under observation 2 studerade jag tre olika klasser och det var framförallt under en 

engelsklektion i årskurs 5 jag uppfattade en talängslig elev. 

Denna lektion bestod av ett samtal om vintern, samt att arbeta med ett kapitel i en 

övningsbok. Eleven var inte aktiv i handuppräckningen och hon tittade ofta bort. Under en 

genomgång bad läraren eleven att översätta ett stycke i helkass. Eleven började skruva lite på 

sig och därefter satte hon händer mot pannan, tittade ner i boken och började översätta de 

första orden. Därefter blev det tyst och hon funderade och till slut sa hon: ”Men jag vet inte” 

och verkade nervös. Läraren uppmuntrade och sa ”Visst kan du” och hjälpte eleven med 

översättning ord för ord. Efteråt fortsatte hon att titta ner i boken. 

 Under intervjun med informant 2 nämnde hon att talängslan bland elever är vanligt, men hon 

anser att det inte handlar om att eleven är rädd för att tala, utan är rädd för att göra bort sig: 

”Det som eleverna är rädda för är att svara fel och göra bort sig, inte tala i den bemärkelsen” 

 
    Under observation 3 upplevde jag att de flesta elever var aktiva och talföra i 

klassrumsdialogen. Men jag uppfattade två elever som blev ängsliga när de fick en fråga att 

besvara. Den ena eleven var en flicka och hon sa knappt ingenting i helklass under de 

lektioner jag observerade, hon skakade på huvudet så fort hon fick en fråga och viskade fram 

att hon inte visste. Den andra eleven var en pojke och han satt bredvid den andra eleven som 

jag uppfattade som talängslig. Han yttrade sig heller inte självmant inför de andra 

klasskamraterna under de lektioner jag observerade. Vid ett av de tillfällen när läraren frågade  
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pojken något mumlade han något tillbaka. Jag uppfattade inte vad han svarade, men efter att 

han svarat så tittade han lite runt i klassrummet, precis som att han tittade efter 

klasskamraternas reaktioner. 

Under det självständiga arbetet arbetade flickan och pojken tillsammans. Jag noterade att de 

båda pratade och löste sina uppgifter, dock gjorde de inte så mycket väsen av sig som de 

övriga eleverna. 

    Informant 3 nämnde i intervjun att hon hade samma uppfattning angående de elever som 

jag observerat som talängsliga. Hon tror att talängslan ofta beror på att eleven känner en 

osäkerhet inför sig själv och hon upplever det som vanligt förekommande: 

”För ibland kan det hänga samman med att man inte är så självsäker och man vill inte prata” 

 

    Under observation 4 uppfattade jag en flicka som talängslig. Redan innan dagens lektioner 

började lade jag märke till henne eftersom eleverna gått in tidigare i klassrummet. Medan de 

övriga eleverna pratade livligt med varandra satt den här flickan tyst för sig själv och läste i 

sin bänkbok. Hon tittade upp ibland och flackade med blicken. 

Under lektionerna var inte flickan aktiv i klassrumsdialogen, hon räckte sällan upp handen, 

utan istället så tittade hon i böckerna eller skissade något i sin anteckningsbok. 

Fick eleven en fråga svarade hon kortfattat på den och hennes tonläge var lågt. 

När de arbetade i par under vissa lektioner uppfattade jag som att hon tog ett steg tillbaka och 

lät sin klasskamrat tala mest men hon var ändå delaktig i samtalet och verkade mer trygg. 

Under en lektion hade de grupparbete och även där uppfattade jag eleven som mindre trygg än 

när de arbetade två och två. Hon talade inte mycket med sina gruppmedlemmar förutom en 

annan flicka som hon även samarbetade med inom gruppen. 

    Intervjun därefter visar att informant 4 tror att det finns olika orsaker till att eleverna är 

ängsliga. En orsak hon nämner är bland annat utanförskap i gruppen, vilket nu var fallet med 

en flicka jag noterade som talängslig under observationen. Är eleven inte trygg i gruppen så 

blir denne osäker på allt, säger informant 4: 

”Är man osäker i sig själv riskerar man att hamna utanför gruppen, är man sedan utanför i gruppen så blir man 

osäker på allt” 

 

    Under observation 5 var det svårt att urskilja någon talängslig elev under de olika 

lektionerna, eftersom alla elever var väldigt talaktiva i dialogen. Men under svensklektionen  
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recenserade två elever var sin bok inför klassen. Det märktes att den första eleven inte hade 

några problem med att uttrycka sig högt inför andra och hon verkade trygg. Däremot den  

andra eleven verkar mer nervös. Innan det blev hennes tur att recensera stod hon i hörnet 

längst fram i klassrummet och skakade. Hon småpratade lite med klassens assistent och 

försökte verka oberörd genom att småskratta även om hon hade svårt att stå still. När det blev  

hennes tur att ha ett anförande fortsatte hon att skaka med händerna. Hon höll en ganska kort 

recension och under tiden tittade hon ner i sin bok och tittade bara upp ibland. Hon utstrålade 

att hon inte var bekväm med att stå framför klassen och berätta och jag fick uppfattningen att 

hon ville ha det snabbt överstökat. Resten av lektionerna studerade jag denna flicka särskilt, 

och då gav hon inget sken av att vara talängslig utan hon verkade trygg och var aktiv i 

klassrumsdialogen. 

     Informant 5 sa i den uppföljande intervjun att hon var medveten om elevens problem, men 

hon ansåg att hon tagit stora kliv framåt i sin utveckling. Precis som informant 4 ansåg även 

informant 5 ansåg att talängslan kunde bero på utanförskap i gruppen: 

”Om man känner att man är utanför, då är man ju inte trygg i sig själv” 

 

 

4.1.1 Sammanfattade analys av hur en talängslig elev kan karaktäriseras 

Ett genomgående drag i min undersökning är att alla informanter har erfarenhet av talängsliga 

elever och att de även har sådana elever i sina nuvarande klasser. 

Informanterna nämner olika orsaker till varför eleverna får talängslan. Informant 1 nämner att 

det kan handla om ointresse för ämnet eller svårighet för ett ämne som i sin tur leder till en 

osäkerhet hos eleven. Informant 2 och 3 tror att det beror på osäkerhet och dåligt 

självförtroende. Informant 4 och 5 i sin tur nämner att det handlar om utanförskap i gruppen 

vilket leder till att eleven blir otrygg. 

Det gemensamma hos informanterna är att de anser att talängslan bottnar i en otrygghet hos 

eleven, både individmässigt och kollektivt i grupp. 

 
 

4.2 Skapa trygghet hos individen 

De iakttagelser jag gjort tyder på att lärare tacklar denna problematik olika och använder olika 

tillvägagångssätt för att stärka sina elever.  
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Under observation 1 lade jag märke till att läraren var väldigt uppmuntrande mot eleverna och 

att hon försökte nå varje elev. Det märktes genom att hon lyssna på vad eleverna sade och hon 

gav respons på vad varje elev sa och då inte i form utav korta kommentarer utan hon frågade 

och visade sig intresserad.  

Under detta samtal var de talängsliga eleverna tysta och hon tillfrågande dem inte någon gång.  

Läraren hänvisade och återkopplade även det eleverna sagt under dagens olika samtal för att 

stärka de olika elevernas yttranden. Under en lektion där uppfattade en talängslig elev, var 

hon mer givmild med uppmuntran, framförallt mot eleven som var talängslig. Läraren ställde 

några frågor till henne under lektionen och hon svarade väldigt tyst och gav ett ängsligt 

intryck. När eleven svarade märkte jag att läraren var uppmuntrande mot henne och sa att hon 

var duktig. Läraren var i och för sig uppmuntrande mot alla elever som svarade under 

lektionen. Men jag upplevde att denna elev fick mer respons än de övriga när hon svarade. 

Under en annan lektion som var SO/No rörde sig läraren mer i klassrummet och hjälpte 

eleverna eftersom de arbetade på egen hand. Hon använde mycket kroppskontakt och hon var 

uppmuntrande och lättsam mot eleverna. Den andre eleven som jag noterat som talängslig var 

inte så delaktig i pararbetets dialog under So/No. Läraren tittade ofta till detta par och frågade 

hur det gick och försökte inspirera honom, genom att le och skoja lite. Lektionen avslutades 

med att några elever berättade vad de kommit fram till och hon ställde ytterligare frågor om 

det. När en elev svarade fel vid ett tillfälle gav hon respons till eleven genom att säga: ”Nej, 

det stämmer inte! Någon annan?”   

    Informant 1 säger i intervjun att förutom att ge alla eleverna positiva kommentarer är det 

även viktigt att man visar sig uppmuntrande gentemot eleverna genom att lyssna aktivt på 

dem under samtalen. Informant 1 nämner att ha ögonkontakt och att man ställer följdfrågor, 

visar intresse och närvaro är viktigt från lärarens sida. Detta framförallt mot de elever som är 

osäkra i sin muntliga kommunikation, så att de känner sig säkrare när de yttrar sig: 

”Då får de bekräftelse på att det de säger är viktigt och som lärare gäller det att ha ögonkontakt med dem och 

lyssnar aktivt och ställer följdfrågor. Framförallt är det viktigt att bemöta de tysta eleverna på detta sätt. 

/…/Skulle jag bara vifta bort det de sagt, skulle de nog tänka efter ytterligare en gång innan de vågade yttra 

sig.” 

 

För att få igång de talängsliga elevernas dialog brukar hon ibland vara mer lättsam gentemot 

dem. Hon anser att de är oroliga av sin natur och det gäller ibland att lätta på spänningen. 

Eleverna inser då att hon bara vill dem väl och att de känner sig tryggare med en leende 
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fröken, vilket hon anser är viktigt att alla elever i klassen förstår. Hon säger att hon även 

försöker prata med enskilda elever under skoldagarna för att höra hur de trivs i skolan och om 

dem upplever något som svårt. 

     Under observation 2 märkte jag att läraren, liksom under observation 1 gav mycket 

uppmuntran till alla sina elever i klassrummet. Det bestod av kortare kommentarer såsom 

”Bra! och  ”Jättebra!  Jag uppfattade att hon gav mer positiva kommentarer till de elever som 

var mindre talaktiva under samtalen. Vid ett tillfälle under min observation nämnde en elev 

som jag uppfattade som talängslig att den inte kunde svaret på en fråga. Detta godtog inte 

läraren, utan hon sa: ”Jo, men visst kan du det!” Därefter med hjälp och stöd från läraren 

lyckades eleven ge rätt svar och hon stärkte denna med positiva kommentarer. Läraren 

agerade även uppmuntrande genom att be eleverna utveckla sina svar, hon uttryckte sig ofta 

”Jag vet att ni kan! Får jag se fler händer nu!”   

När läraren var verksam i klassrummet använde hon mycket ögonkontakt och kroppskontakt 

med eleverna och när hon hade möjlighet så satte hon sig ner jämte eleverna för att få mer 

närhet i dialogen. 

    I intervjun menar informant 2  att om man har man en talängslig elev är det framförallt 

viktigt att få dessa att inse att det inte är farligt att svara fel, det är inget som händer. 

Till skillnad från de övriga informanterna betonar hon inte uppmuntran gentemot eleverna 

utan hon talar istället om att peppa de talängsliga och även de övriga eleverna. Hon anser att 

det är av vikt att eleverna känner att hon är på deras sida och vill hjälpa dem. 

Informanten nämnde även att hon respekterar varje elev när de talar med varandra. Får en elev 

en fråga så hjälper hon eleven fram till svaret om denne inte kan svara. 

Anledning till detta sa informanten, är att hon anser att om hon skulle skicka frågan vidare till 

en annan elev, skulle det kännas som att nonchalera eleven: 

”Underbestämt betyder det: Jaja, du kan inte så nu får någon annan elev svara. Det är inte bra för elevens 

självförtroende” 

 

Informant 2 nämner även att hon försöker skapa en god relation till de enskilda eleverna i 

klassen och att hon pratar med dem enskilt ibland under lektionerna.  Då ger hon ofta 

konstruktiv kritik till sina elever, i form av vad de kan utveckla och göra bättre samt att 

uppmuntra dem till att säga vad de tycker, eftersom man inte kan tycka fel.  

    Under observation 3 lade jag märke att även, precis som de övriga lärarna an vänder 

mycket uppmuntran i undervisningen. Jag uppfattade inte, att hon som informant 2, gav mer  
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uppmuntran till de talängsliga eleverna för att få dem tryggare i samtalet. Vid ett tillfälle var 

det snarare tvärtom, när hon frågade pojken som jag uppfattade som talängslig. Han mumlade 

att han inte visste svaret skickade hon snabbt frågan vidare till en annan elev. Detta utan att ge 

någon form av respons till den talängslige elev som fick frågan först. Men jag uppfattade att  

läraren, precis som informant 1 ville nå alla elever genom att säga kommentarer såsom ”Eller 

hur Stina?” till en elev som inte varit mycket aktiv under dialogen. Jag upplevde detta som att 

läraren, även om inte Stina sagt något, ville visa att hon tänkte på henne. Under det enskilda 

arbetet gick läraren omkring och hjälpte eleverna, det var ofta hon hukade sig ner för att få 

god ögonkontakt med eleverna. Hon använde även kroppskontakt väldigt mycket, framförallt 

när eleverna upplevde att det var svårt och hon sade stödjande ord såsom: ”Visst klarar du det 

här, du är jätteduktig”. 

    Informant 3 anser att det är viktigt att man i början i en ny klass observerar sina elever, för 

att se hur de agerar och därefter bemöter man dem som de personligheter de är. Det är viktigt 

att man ser alla elever och att man säger något eller på något annat sätt kommer i kontakt med 

dem varje dag för att få dem att känna sig trygga och sedda. 

Det är även viktigt att ha en god relation med sina elever, menar informant 3: 

”Innan man kan ställa några riktiga krav på dem måste jag känna att jag har en bra relation med dem.” 

 

Informant 3 betonar också vikten av uppmuntran i klassrummet när det gäller elevens trygghet 

vid talutveckling, speciellt om de är talängsliga. Men hon menar att det finns en problematik 

när det gäller detta. Vissa elever kräver större utrymme för att bli sedda. Den elev man ser 

mest i klassrummet, kanske tycker att den har minst uppmärksamhet, man får försöka vara så 

rättvis som det går, menar informant 3. Men uppmuntran är framförallt viktigast när man 

introducerar ett nytt ämne för eleverna, som till exempel engelska, enligt informanten. Det är 

viktigt att få varje elev att känna att den kan och vågar istället för att det alla gånger blir rätt, 

menar informant 3. På detta sätt får eleverna ett självförtroende och det skapar en trygghet där 

man vågar prata.  

     Under observation 4 märkte jag en flicka som var väldigt tyst och verkade ängslig när hon 

fick ordet. Jag upplevde att till skillnad från de övriga informanterna så var det denna lärare 

som gav mest stöd till en elev under lektionerna. Liksom informant 1 använde hon sig av en 

lättsam hållning och sade uppmuntrande saker till denna elev och skojade lite med henne 

under det självständiga arbetet. Under de olika lektionerna när eleverna arbetade självständigt, 

gick läraren runt och talade enskilt med eleverna och uppmuntrade dem även om dem även  
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om dem inte räckte upp handen. Jag fick intrycket att hon talade med dem om vad de gjorde 

bra, då hon kommenterade det eleverna åstadkommit. Läraren använde sig även mycket av 

kroppskontakt gentemot eleverna, det var ofta de fick en klapp på axeln. 

Informant 4 gav liksom de övriga informanterna mycket beröm till alla sina elever. Men till 

skillnad från de andra använde hon sällan korta kommentarer såsom ”Bra!” utan hon  

utvecklade sin respons lite mer. Hon lyfte fram innehållet mer i sina kommenterar och sade 

mer exakt vad som eleven gjorde bra. Liksom informant 1 knöt hon an till elevernas tidigare 

svar och utvecklade det ” Precis som Peter sa tidigare...”  

    Informant 4 nämner i intervjun att hon under det individuella arbetet försöker uppmuntra de 

elever hon har och få dem att känna sig trygga i sig själva och få dem att veta att de kan. Detta 

gäller framförallt arbetet med den talängsliga eleven läraren har i sin klass. För informant 4 

gällde arbetet att få eleven mer delaktig i gruppen och att få eleven trygg i sig och i gruppen. 

För att åstadkomma detta nämnde informanten att hon försökte visa sig så mycket som 

möjligt för eleven och uppmuntra, så denne känner att hon har läraren på sin sida.  

Informanten nämner även att hon försöker utveckla de enskilda elevernas självförtroende. 

Detta gör hon genom att uppmuntra och få dem att inse att de är bra. Men istället för att 

uttrycka sig i korta kommentarer försöker hon att utveckla sin respons mer till de olika 

eleverna. Hon anser att om man säger olika kommentarer för många gånger får de ingen 

effekt utan man måste utveckla sin respons hela tiden. För hör man att man är bra hundra 

gånger och något som fröken även säger till alla andra, lyssnar man till slut inte, utan kanske 

börjar tveka, menar hon: 

”Jag försöker att utveckla min respons mer gentemot eleverna, annars kan det nog bli en mättnad på uttrycket 

”jättebra” och det finns en risk att eleverna inte tar det till sig” 

 

    Under observation 5 skulle två elever recensera varsin bok och som nämnts innan fanns det 

en tydlig skillnad mellan deras framträdanden. Den ena eleven var mer trygg än den andra 

som signalerade en väldig nervositet. Jag observerade att läraren och klassen, efter den 

talängsliga flickans framträdande enbart gav positiv feedback. De frambringade det som 

eleven gjort bra och hon fick mycket applåder, både från läraren och klassen. Men läraren 

agerade positivt gentemot alla de enskilda eleverna, framförallt när de hade haft 

framträdanden och presentationer i klassrummet. Det var intressant att hon, förutom själv 

även lät de övriga eleverna uttrycka sina åsikter om hur deras klasskamrats presentation gick, 

bara i positiva ordalag. Under de olika lektionerna uppmuntrade läraren även sina elever  
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genom att bli en av dem. Till skillnad från de övriga informanterna blev hon en av eleverna 

under deras övningar då hon deltog. Jag observerade att detta gav henne en möjlighet att 

personligt uppmuntra eleverna och förmedla något annat en bara ett: ”Bra!” 

    I intervjun säger informant 5 att det är viktigt att man måste stärka en talängslig elev precis 

hela tiden: 

”Man stärker ju henne hela tiden och tar fram alla bra saker” 

 

Även informant 5, precis som informant 3 försökte lyfta fram varje elev, framförallt de 

talängsliga så att de fick visa vad de var bra på och på så sätt stärka deras självförtroende och 

självtillit: 

”Ja, först måste de vara trygga i sig själva, det finns inget annat” 

 

Informant 5 menar att det är så man får gå tillväga, att efterhand och ta fram det som eleverna 

är bra på eftersom att självförtroende är inget man ger eleven rakt av. Hon menar att hon ofta 

låter eleverna berätta om något som de är bra på. För att stärka enskilda elever använder hon 

även en metod som heter ”Den gyllene stolen” Denna metod innebär att en elev får sätt sig på 

en stol och att klasskamraterna får säga en positiv kommentar vardera om sin klasskamrat. 

Hon berättade att eleverna efter detta brukar bli så glada och känna sig uppskattade. 

 

 

  4.2.1 Sammanfattande analys av hur lärare kan skapa trygghet hos individen 

Alla informanter framhåller vikten av att de talängsliga eleverna och även de övriga eleverna 

måste känna en trygghet och en säkerhet i sig själva för att kunna utvecklas. 

De använder både liknande och olika tillvägagångssätt för att skapa trygghet och 

självförtroende individuellt hos sina elever. Något genomgripande var att alla lärare ofta 

använde sig av uppmuntran till alla sina elever som yttrade sig i klassrummet. Detta för att få 

eleverna trygga i sig själva och att få eleverna att tro på sin egen förmåga. Detta är framförallt 

viktigt för de talängsliga eleverna, enligt alla informanter. 

Alla informanter använde sig flitigt av kommentarer såsom ”Bra!”,  ”Jättebra!” samt ”Good!”  

i syfte att höja sina elevers tillit sig själva.  Uppmuntran bland informanterna består även av 

ett leende, en klapp på axeln så att läraren även visar och bekräftar för sina elever att de tror 

på dem och att de kan, vilket höjer elevernas självkänsla i skolan. Informanterna arbetade 

likadant med att skapa trygghet hos de enskilda eleverna, oavsett om de var talängsliga eller  
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inte. Men jag uppfattade att majoriteten av informanterna gav de talängsliga eleverna mer 

positiv respons än sina klasskamrater och att man även talade med dem om deras problem. 

Informanterna uppvisar olika medvetenhet om hur de kan skapa trygghet, bl.a. genom att 

uppmuntra, återkoppla till det elever tidigare sagt, ha en lättsam hållning eller själva inta 

elevrollen. 

 

 

4.3 Skapa trygghet i gruppen  

Ett gott och tryggt klimat i klassrummet är grunden för all inlärning och utveckling hos 

eleverna. Det är viktigt att de känner att de känner att de vågar yttra sig inför de andra i 

gruppen och att de blir bemötta med respekt. 

    Under observation 1 upplevde jag att det var ett gott klimat eleverna emellan. 

Eleverna respekterade varandra när någon hade ordet och lyssnade. Vid ett tillfälle sa en elev 

något fel och de övriga fnissade lite. Läraren påpekade att man inte ska skratta i fall någon 

säger fel. Under observationen lade jag märke till att det satt tydliga regler på väggen vid 

tavlan om hur man skulle agera mot varandra i klassrummet och läraren sa till elever vid 

minsta utagerande mot andra elever. 

Turtagandet under observationen skedde genom att eleverna räckte upp handen om dem ville 

säga något, läraren gick aldrig i någon medveten ordning vid någon resultatgenomgång. 

    I intervjun nämnde Informant 1 att det är viktigt att det finns en förståelse mellan eleverna i 

gruppen eftersom alla inte är lika bra på allt. Det är viktigt att skapa ett gott arbetsklimat i 

varje ny klass, menar informant 1. Hon inför och betonar regler varje gång hon träffar en ny 

klass. Reglerna innebär förståelse för varandra, att man ska lyssna på varandra och att man 

inte ska retas. Detta för att det inte blir miner eller skratt varje gång någon elev uttrycker sig 

fel. Informant 1 poängterade att ifall det skulle uppstå något sådant i hennes klassrum så säger 

hon ifrån på skarpen, för ett bra klimat är grunden för deras utveckling och ingen elev ska 

behöva oroa sig för att gå till skolan: 

”Jag brukar verkligen säga till på skarpen ifall någon skulle skratta åt någon som har det svårt att till exempel 

uttala ett ord” 

 

    Under observation 2 mötte jag tre olika klasser, i de två första klasserna var det ett gott 

klimat precis som i observation 1. I den tredje klassen hade några elever svårt att respektera 

den elev som hade ordet och de talade rakt ut i klassrummet. Precis som i observation 1  
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tillrättadevisade läraren dessa elever med att poängtera deras regler: ”Det är en i taget som 

skall prata och alla ska få göra sin åsikt hörd” Jag uppfattade turtagandet, som skedde genom 

handuppräckning som slumpmässig då läraren inte verkade ha någon medveten plan. Detta 

ledde till att det emellanåt blev ojämn talfördelning mellan eleverna. 

   Informant 2 nämner i intervjun att grunden för trygghet elever emellan är att alla elever får 

komma till tals och lyssna på varandra. För att genomföra detta använder sig även denna 

informant av tydliga regler i klassrummet. Ingen får skratta, reta eller ge kommentarer ifall 

någon säger fel. 

    Under observation 3 var det liksom i majoriteten av de tidigare observationerna ett gott och 

tryggt klimat i gruppen. Precis som i observation 2 var turtagandet delvis slumpmässigt men 

jag upplevde att majoriteten av eleverna var delaktiga i dialogen, förutom de elever som jag 

uppfattade som talängsliga. Vid högläsning och resultatgenomgång var turordningen mer 

medveten och eleverna fick svara i den ordning de satt. 

     I intervjun med informant 3 framkom det att hon, till skillnad från de tidigare 

informanterna, inte använder sig av några direkta regler utan hon anser att man får anpassa det 

efter gruppen. Ibland har hon regler de första dagarna och ibland räcker det att man talar om 

arbetsro med eleverna.  

”Jag känner att jag får se, jag har sett nu att det fungerar ganska bra och jag tycker att de är tysta och jobbar, 

och då känner jag att då räcker det” 

 

Informanten nämner att ifall det skulle uppstå någon konflikt elever emellan så tar hon upp 

det enskilt med dem det gäller. Något som även är viktigt för gruppklimatet är att eleverna 

inte själva får välja vem de ska sitta jämte och arbeta med, menar informanten. Informanten 

vill att eleverna ska inse att varenda kamrat i klassen är lika bra att sitta med och oftast går 

denna uppdelning bra, men ibland blir det konflikter angående detta, men det brukar lösa sig 

rätt fort, säger hon. 

    Vid observation 4 uppfattade jag gruppklimatet som sämre än de övriga observationerna. I 

klassen fanns det utanförskap och tydliga grupperingar. Vissa elever hade svårt för att 

samarbeta, lyssna på varandra och tenderade att bli bestämmande vid grupparbete. 

Liksom informanten vid observation 1 hade denna informant satt upp en plansch med regler i 

klassrummet och hur man ska vara mot varandra.  
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Det var bara under dessa observationer som jag noterade detta med synliga regler i 

klassrummet. Under de övriga observationerna kom regler först på tal när läraren 

tillrättavisade elever som var utagerande mot andra elever. 

När det gäller turtagning lät läraren bara de elever som räckte upp handen svara, vilket ledde 

till ojämn talfördelning bland eleverna. Men vid rättning använde sig läraren, precis som 

informant 3, en särskild turordning så att alla fick komma till tals. 

Det var endast under denna observation som jag lade märke till att läraren medvetet försökte 

skapa en gemenskap i klassen under det dagliga arbetet. Informanten arbetade mycket med att  

skapa en vi-känsla i klassrummet och det var ofta som hon nämnde ”vi i klassen” för att få 

samman gruppen. 

     I intervjun med informant 4 nämner att hon betonar gruppklimatet i klassen nu eftersom 

det är en flicka i klassen som upplever sig som utanför. Det var även den flickan som jag 

uppfattade som talängslig i denna klass. 

Informanten berättar att hon uppfattade att klimatet i klassen var dåligt när de började hos 

henne eftersom det var konflikter och en elev kände sig utanför. Det är viktigt att man känner 

av när man får en ny klass menar hon. Skulle man märka att det är ett dåligt klimat får man 

börja med att arbeta med det. För det är viktigt att det finns ett bra klimat i klassen om dem 

ska våga yttra sig eller exponera sig. Hon berättar att hon arbetar med att få flickan, som 

upplever sig lite utanför, mer delaktig i gruppen. Detta gör hon genom att prata med klassen 

om hur man ska fungera som grupp och att hon betonar ”vi” i klassen. Hon låter även flickan 

arbeta med de som hon ser att hon kommer överens med, för att bygga upp en trygghet. När 

eleven blivit trygg med några elever, utvecklar man omfånget, menar informanten. 

”Ett bra gruppklimat är jätteviktigt för allt och få alla att känna sig delaktiga, 

det får man arbeta mycket på när man får en ny klass 

 

De övriga informanterna nämnde ”vi” ibland men jag upplevde inte lika utpräglat och ej 

heller i samma syfte som informant 4. 

    Under observation 5 uppfattade jag att det var ett väldigt gott klimat mellan eleverna, de 

lyssnade, respekterade och var uppmuntrande gentemot varandra. Alla elever var delaktiga i 

samtalen eftersom läraren använde sig av medveten turordning i form av namnkort. Läraren 

hade varje elevs namn på ett kort och hon blandade sedan dess kort och drog ett namn, och 

denna elev skulle sedan svara eller berätta om något. 
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 I den uppföljande intervjun nämner informant 5 att hon upplever att klimatet är väldigt bra i 

klassen och hon menar att det är en grundtrygghet de fått sedan lågstadiet. Hon anser att det är 

viktigt att eleverna är trygga och att de känner att de behöver varandra i gruppen. För att 

uppnå detta hos eleverna arbetar hon med något som kallas Charlieprojekt. Detta är ett projekt 

som är schemalagt på skolan och det handlar om värderingar och hur man är mot varandra. 

Det innebär att eleverna skriver dagbok, om precis vad de vill. Därefter läser läraren detta, 

vilket eleverna vet om, och sedan för ett samtal om det i grupper uppdelade i pojkar och 

flickor. Informanten menar att genom att använda detta projekt blir varje elev sedd i gruppen 

och de får utbyta åsikter med varandra vilket stärker sammanhållningen. 

Precis som informant 3, poängterade informant 5 att ingen elev får välja vem de ska sitta med, 

utan det lottar dem fram. Detta för att inte riskera att någon elev skall känna sig utanför. 

Informanten nämner att de är oerhört uppmärksamma på det och arbetar aktivt mot mobbing 

och utanförskap på skolan. Men hon ansåg även att det finns en problematik, det finns ingen 

garanti och man kan aldrig säga att en elev aldrig blir utanför.  

 

 

4.3.1 Sammanfattande analys av hur lärare kan skapa trygghet i gruppen 

Alla informanter talade om vikten av att ha ett gott klimat mellan eleverna för att eleverna ska 

våga yttra sig och våga framträda. Överlag i mina observationer upplevde jag att det var ett 

bra gruppklimat i de olika klasserna. Man lyssnade på varandra, man talade inte i mun och 

man respekterade varandra..  

Två av informanterna hade tydliga regler i klassrummet om hur man ska bete sig mot 

varandra, medan de övriga nämnde dessa regler först när en situation uppstod. 

Vid de muntliga framträdanden som jag observerade fick eleverna applåder av sina åhörare 

och positiva kommentarer. Det var sällan några skratt eller pikar när någon elev svarade fel, 

visade känslor eller slog sig. Naturligtvis händer det, precis som informant 5 nämnde, att 

elever blir utanför eller att det blir ett skratt åt någon i klassrummet, något jag även märkte 

under mina observationer. Det finns ingen garanti att man alltid kan ha ett gruppklimat där 

alla känner sig trygga, trots att man arbetar för det, menar hon. Uppstod det en situation där 

eller fnissade eller talade när en annan elev hade ordet gav lärarna snabbt tillsägelser till de 

elever som störde 

Något som även förekom under en av mina observationer var att informant 4 arbetade med 

inkluderande arbetssätt, där hon betonade ”vi”-känslan i klassen, detta för att få alla delaktiga.  
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De övriga informanterna arbetade även mer eller mindre med turordning för att få alla elever 

delaktiga i samtalen och genomgångarna. 

 

 

4.4 Arbetssätt och strategier 

I skolan kan man använda olika arbetssätt och medvetna strategier som är fördelaktiga för 

elevernas talutveckling. Det är viktigt att eleverna får använda talet i undervisningen och att 

de ofta får öva på muntlig framställning i olika former. 

 Under observation 1 noterade jag att skoldagen inleddes med att läraren förde ett 

morgonsamtal med sina elever där hon diskuterade kommande aktiviteter med eleverna.  

Under lektionerna bedrev läraren ofta en inledande och repeterande dialog med eleverna. Jag 

observerade att det var läraren som stod för det mesta av talutrymmet och att eleverna i sin tur 

gav korta svar eller kommentarer tillbaka i samspelet mellan dem. Vissa gånger under min 

observation skedde det dock att elever utvecklade sitt svar eller berättande, men detta skedde 

framförallt under morgonsamtalet. Därefter under lektionerna arbetade eleverna oftast i par då 

de löste uppgifter tillsammans men de arbetade även individuellt. Under en lektion hade vissa 

elever en kort muntlig presentation inför klassen. Läraren frågade ifall någon ville berätta, det 

var svårt att avgöra i stunden, men lite mer än hälften av eleverna räckte upp handen och 

visade intresse. De två elever som jag misstänkt som talängsliga räckte inte upp handen och 

ville inte berätta. 

    Informant 1 anser i intervjun att det är viktigt att eleverna får arbeta två och två och på så 

sätt samarbeta med varandra. Genom samarbetet lär dem sig att lyssna, förklara och resonera 

med andra elever vilket gynnar deras kommunikativa förmåga, menar informanten. Den här 

informanten hade inte mycket grupparbete i sin klass. Hon anser att det finns en risk att de 

tystare och även svagare eleverna försvinner i grupparbetet. Men trots att informant 1 föredrar 

pararbete hos sina elever, nämner hon att hon ibland har grupparbeten inom SO:n där eleverna 

arbetar tre och tre. Informant 1 menar även att det är viktigt att lyfta fram alla elever steg för 

steg, varje elev har något som de är bra på, det gäller att ta fram det så att de syns och hörs 

under skolarbetets gång.  Detta gäller framförallt de talängsliga eleverna, men hon sa att man 

inte får pressa dessa elever. Har man en talängslig elev i klassen så är det viktigt att man först 

låter ta eleven stegen mot att våga: 

”Hans första steg är att vara med och genomföra det, att våga stå inför klassen. När jag uppfattar honom som 

mer trygg i det så ska jag prata med honom om hur man gör det på bästa sätt” 



  32   
 

 
 

  

För att öva upp elevernas muntliga förmåga använder hon sig bland annat av morgonsamtal. 

Hon anser att genom att diskutera något som berör elevernas vardag får det de flesta att öppna 

sig i klassrumssamtalen även de som är talängsliga. Informant 1 nämner även att de har 

gruppredovisning för att öva upp elevernas förmåga att presentera, men detta är mer vanligt i 

åk 5 och 6. Enligt informanten handlar det i åk. 4 mer om att eleverna ska få trygghet och 

vana genom att tala och berätta högt inför klassen. Därför använder hon avdramatiserade 

muntliga övningar, som till exempel sitta på sina platser och berätta om något eller ställa sig 

framme i klassrummet och läsa något de skrivit. Informant 1 menar att det är viktigaste att 

först få dem att våga, framförallt talängsliga elever, därefter kan man börja diskutera med dem 

hur man gör en bra muntlig framställning. 

    Under observation 2 märkte jag att hon ofta använde sig utav en repeterande dialog med 

sina elever under inledningen och avslutningen av lektionerna. Det var dock inte något 

morgonsamtal i den bemärkelsen som informant 1 hade. Läraren hade ofta en mindmap som 

utgångspunkt. Jag uppfattade många utav eleverna som aktiva under dessa dialoger, något 

som läraren poängterade att hon krävde från deras sida. Men hon tillfrågade inte de elever 

som inte räckte upp handen och som kan uppfattas som talängsliga. Jag observerade att 

läraren stod för den mesta av dialogen trots att hon ofta bad sina elever utveckla sina svar. 

Efter de inledande dialogerna under de olika lektionerna fick eleverna arbeta individuellt och 

att de avslutade med en genomgång 

    Informant 2 nämner i intervjun att hon anser att varje lektion är en övning och hon bedriver 

medvetet mycket dialog med eleverna och att hon ofta ber eleverna att utveckla sina 

kortfattade svar: 

”Ja, att bara svara med ett ord utvecklar ingen, därför vill jag att de utvecklar sina svar och även svarar varför. 

Det blir lättare en dialog då” 

 

Hon anser att dialogen är ett bra arbetssätt och även metod för att utveckla elevernas muntliga 

förmåga eftersom de får använda sitt tal i helklass. Informant 2 berättar att hon sluter en 

överenskommelse med de elever som hon uppfattar som tysta eller talängsliga. Läraren och 

eleven kommer överens om att eleven ska tänka på att bli mer talaktiva och läraren i sin tur 

lovar att aldrig ställa en fråga till dem om dem inte räckt upp handen. Hon menar att eleverna 

på detta sätt slipper känna pressen. Men samtidigt har de lovat henne att bli mer aktiva och att 

våga räcka upp handen mer. Informant 2 anser att detta är ett bra sätt, eftersom de tar bort 

elevens stress att få en fråga och inte kunna svara och därmed tro att han eller hon gör bort  
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sig. Eleverna blir därmed mer avslappnade inför en dialog i klassrummet och till slut öppnar 

de sig mera. Om man har en talängslig elev, är det även viktigt att börja med enkla muntliga 

övningar för att bygga upp deras säkerhet, menar informant 2.   Informanten säger att hon 

varierar individuella arbetssätt med grupparbete och hon lät ofta de äldre eleverna i åk. 5 sitta 

i grupper och diskutera en text. Detta arbetssätt gynnar eleverna att våga yttra sig framförallt 

när det gäller egna ställningstaganden, menar hon. Förutom mindmaps nämner informanten 

att hon även använder OTK i form av att alla elever till exempel får säga något som är rött 

eller blått. Detta är, enligt henne, enkla övningar där alla kan säga något, även de talängsliga 

eleverna. Efterhand i årskurserna utvecklar hon de teman som eleverna ska hänvisa till och 

berätta om.  

   OTK är en metod som Ekenwall pläderar för inom talträning är OTK – oförberedda talares 

klubb. Denna metod innebär att man inleder talträningen med eleverna med lekfulla och 

spontana övningar så att de får en lust att vilja tala och det kan även åtgärda eventuell 

talängslan hos eleverna. Det kan innebära att man beskriver föremål eller oförberett talar om 

något i en stund, och allt eftersom ökar man svårighetsgraden. (s. 246ff) 

   Informanten berättade att hon även använder sig av ”Klassens timme”, varannan vecka. 

Under denna stund är det en grupp elever som håller i lektionen, de kan läsa en dikt, berätta 

en saga eller framföra en sketch. Syftet är, enligt henne, att de under avslappnade former skall 

presentera något eller exponera sig inför klassen och att få en vana. Hon nämner att de även 

har redovisningar ibland och övar på det. Vid presentationer låter hon sina talängsliga elever 

redovisa i mindre grupper om dem hellre vill det. Informant 2 poängterade även att det inte 

alltid är viktigt att ha muntliga övningar eller redovisningar i helklass, utan det ger lika 

mycket att vara i halvklass för alla elever, enligt henne. 

    Informanten har märkt att det finns en tendens att eleverna blir tystare och ängsligare i de 

högre årskurserna, eftersom eleverna blir mer medvetna om varandra: 

”Det jag kan se är tydliga tendenser att eleverna i allmänhet blir tystare och tystare ju äldre de blir, det vill 

säga att de får allt svårare att säga vad de tycker” 

 

    Under observation 3 märkte jag, att informant 3 liksom informant 1 inledde dagen med ett 

morgonsamtal. Till skillnad från informant 2 som bara tillfrågade de elever som räckte upp 

handen i klassrummet frågade informant 3 även de elever som inte räckte upp handen under 

samtalen. Senare, som en del av morgonsamtalet fick en elev läsa almanackan och berätta vad 

det skulle bli för lunch, vilket inga andra gjorde av de övriga observationerna. Utöver det  
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noterade jag att läraren inte använde någon särskild strategi för att öva upp elevernas förmåga, 

utöver att tala med dem i dialog, vilket var utmärkande för just denna observation. Eleverna 

fick bland annat arbeta i helkass då de läste högt ur olika böcker och de fick läsa i turordning. 

Liksom under de tidigare observationerna upplevde jag att läraren var den som stod för det 

mesta av talet i klassrummet och att eleverna svarade ganska kortfattat på hennes frågor. 

Förutom individuellt arbete, förekom det att eleverna arbetade i par och löste olika uppgifter. 

    Informant 3 nämner under intervjun att hon använder varierande arbetssätt så att eleverna 

interagerar med varandra, dels i par men även att tala i helklass. Informanten nämner att hon 

försöker vara noggrann med att alla elever skall vara delaktiga i samtalen och frågar därför 

även dem som inte räcker upp handen. Alla ska ha möjlighet att få utveckla sitt tal genom att  

samtala, oavsett om man är tyst eller talför, menar hon. Informant 3 anser att det är viktigt att 

de talängsliga eleverna får känna att de klarar av att tala inför andra. Hon anser att de som är 

talängsliga i denna klass är bland de duktigaste och att det är viktigt för deras självförtroende 

att se att de klarar av och är duktiga och visa detta för de andra, menar informanten. Hon 

nämner även att hon oftast ger dessa elever enkla frågor som hon vet att de klarar av och ger 

uppmuntran därefter. Även informant 3 menar att det är viktigt att inte pressa de talängsliga 

eleverna, utan att de först får upp en vana. Hon menar att en vanlig missuppfattning när man 

talar om detta problem med eleven är att de tror att de ska bli de mest talaktiva i klassen. Men 

så är inte fallet, alla elever är olika vissa talar mer eller mindre, det viktiga är att alla känner 

att de vågar och att man får dem till en normal talaktivitet, menar informanten. Informanten 

nämner att hon placerar de två talängsliga elever hon har i sin klass tillsammans, hon menar 

att då måste någon utav dem blomma ut och tala. Förutom morgonsamtal, säger informanten 

att hon använder sig av helgsamtal, då man pratar om vad eleverna gjort i helgen. Hon 

upplever att de talängsliga eleverna brukar öppna sig när det hänt något särskilt i deras vardag 

som de vill dela med sig till de övriga: 

” Men sen märker man att när de här talängsliga barnen har gjort något särskilt, då räcker de upp handen. Så 

då känner väl dom att idag har det hänt något speciellt och det vill jag berätta om” 

 

Informant 3 relaterar mest till sporadiska redovisningar som en övning i muntlig framställning 

och hon menar att hon anpassar efter gruppen hur mycket övning de behöver inom detta 

moment. Hon nämner att de emellanåt brukar ha redovisningar i grupper inför helklass, det är 

lagom betungande för eleverna, anser hon.. Däremot om det finns många talängsliga elever 

eller om de är ovana så delar hon oftast upp dem och de får redovisa i smågrupper. 
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Under observation 4 märkte jag att läraren inte använde mycket dialog med eleverna i 

helklass som de andra informanterna gjorde, förutom ett morgonsamtal samt några 

genomgångar. Precis som under observation 2 använde de en variant av OTK, under svenskan 

fick eleverna göra en övning där de intervjuade varandra, en form av rollspel eller socialt 

drama. Alla elever var delaktiga och levde sig in, även den talängsliga flickan som verkade 

utanför. Men lektionerna bestod oftast av att eleverna fick ofta instruktioner i början av 

lektionerna och därefter arbetade de på, endera enskilt eller i par, då de fick lösa uppgifter. 

Några lektioner avlutades med en resultatgenomgång av det de arbetat med och läraren ställde 

frågor som eleverna svarade på. Hon tillfrågade bara de elever som räckte upp handen. Under 

So –lektionen fick eleverna arbeta i grupp och tillverka ett kollage, vilket var det enda forma 

av grupparbete jag urskiljde under alla mina observationer. 

    Intervjun med informant 4 visar att hon medvetet använder sig av varierande arbetssätt, 

detta för att försöka nå alla elever. Själv föredrar hon när eleverna arbetar i par, hon menar att 

det är lättare att nå alla elever då, för när de arbetar i grupp finns en risk att man bara vänder 

sig till ett par av eleverna, oftast de som är mest styrande. När det gäller muntliga övningar för 

talängsliga och även alla elever, nämnde informant 4 att hon brukar låta eleverna tala mycket 

två och två för att utveckla talet. När det gällde att hålla i presentationer så låter hon oftast 

sina elever redovisa gruppvis i början. Hon menar att man inte kan ha för höga krav heller, 

utan skulle några vilja redovisa i mindre grupper så låter hon dem göra det. 

”Man kan inte tvinga någon elev och det skulle jag heller aldrig göra. Det går lika bra att man redovisar två 

och två eller i grupper. Man börjar alltid någonstans” 

 

 Informanten nämnde att hon brukade hantera de talängsliga eleverna med varsamhet i 

helklassituation tills eleven blivit mer säker i sig själv. Detta kan liknas den överenskommelse 

som informant 2 använde sig utav med sina talängsliga elever. Hon poängterade dock att 

skulle någon elev aldrig räcka upp handen så skulle hon prata med denne om orsaken och 

komma fram till en lösning. Informant 4 nämner att hon ibland använder rollspel i 

undervisningen. Oftast får eleverna arbeta två och två och samspela tillsammans. Informanten 

tror att det är bra för deras utveckling, både den muntliga men även för deras personlighet. 

Även informant 4 anpassar mycket efter gruppen när det gäller övningar inom muntlig 

presentation. Hon nämner att om hon har en grupp där många av eleverna är trygga i sig 

själva och inga problem med att tala inför andra så har de oftast individuella redovisningar,  
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om eleverna själva vill. Hon menar att det naturligtvis är individuellt hur man upplever att tala 

inför grupp, alla i en klass klarar det inte lika bra.  

    Under observation 5 började läraren ofta sina lektioner med att eleverna fick arbeta i 

helklass utifrån tavlan eller OH. De förde en dialog där utrymmet, till skillnad från de övriga 

observationerna, var jämt fördelat mellan läraren och eleverna. Därefter fick eleverna arbeta 

självständigt eller i par. Det var ofta eleverna fick gå fram och presentera eller något för sina 

klasskamrater, som t.ex. rim eller recension. Eleverna fick även ta över lärarens roll, det vill 

säga ställa sig där framme och be de andra plocka ihop och lugnt gå ut på rast. Under 

lektionerna använde informanten namnkort när eleverna skulle svara på frågor, allt eftersom 

blandade hon de olika korten. Jag noterade att det inte var många elever som räckte upp 

handen, men de fick frågor ändå. Dagen avslutades med att alla elever samlades i en cirkel  

kring läraren och att varje elev kort skulle berätta vad det bästa med dagen varit. När de 

gjorde det svarade varje elev med en kort mening och de upprepade ofta varandras svar. 

    Informant 5 nämner i intervjun att hon aldrig tar hänsyn i klassrummet, alla elever ska vara 

talaktiva i klassrummet, oavsett om de är talängsliga eller inte. Eleverna måste få öva och tala 

mycket, dels i dialogen men även presentera. Informanten nämner att hon ofta låter 

talängsliga elever börja i en tryggare ände när det gällde att berätta och presentera för andra 

och de får redovisa inför läraren eller en mindre grupp. Hon nämner att hon även använder sig 

av namnkort och att dessa får avgöra vem utav eleverna som skall svara och att nå alla: 

” Jag kör det här och så blandar vi. Det är engelska, allt! Så därför behöver de egentligen inte räcka upp 

handen” 

 

Hon nämner att de ofta har muntliga övningar i form av att eleverna får gå fram och 

presentera något, oftast under varje lektion och detta är något som alla elever skall göra. 

Informant 5 sa att hon även använder mindmaps och hon anser att mindmapen är en väldigt 

bra metod för elevernas inlärning utvecklande av sin muntliga förmåga. Eleverna får rita 

några saker utifrån ett tema och därefter gå fram och berätta inför klassen utifrån den 

mindmap de gjort. Informant 5 anser att man genom denna metod berör olika intelligenser: 

”I och med att man vet att det finns så många olika intelligenser, en del är verbala, en del har synen och en del 

hör” 
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Precis som informant 2 märker informant 5 att eleverna blev mer ängsliga över att yttra sig i 

dialogen ju äldre det blev och hon ansåg att det är då bra om de har tryggheten och de 

grundläggande kunskaperna om muntlig framställning. 

 

   

4.4.1 Sammanfattande analys av arbetssätt och strategier 

 Under mina observationer urskiljde jag olika arbetssätt hos informanterna. I interaktionen 

mellan lärare och elever var det mest vanligt förekommande att lärarna förde en 

dialogpedagogik med sina elever och detta ses även som en metod bland informanterna för att 

öva upp sina elevers kommunikativa förmåga. Detta användes framförallt inledningsvis under 

de olika lektioner där de repeterade eller fick instruktioner. Det var sällan det fördes några 

diskussioner mellan eleverna utan detta fick plats inom ramen för pararbete. Under mina 

observationer upplevde jag ofta att det var lärarna som stod för den mesta av den muntliga  

kommunikationen i klassrummet och att eleverna ofta gav kortfattade svar. Emellanåt var det 

även ojämnt fördelat mellan eleverna. När eleverna skulle arbeta själva var det vanligast 

förekommande att eleverna arbetade enskilt eller i par med olika arbetsuppgifter under mina 

observationer. Bara under en lektion i min observationsserie bedrevs det arbete i grupp där 

eleverna interagerade och samtalade tillsammans, som i den sociokulturella anda som 

Ekström beskriver och där kommunikationen har betydelse. ( s.38) 

     Alla informanter nämnde att de övade eleverna på muntlig framställning och presentation, 

men detta i olika utsträckning och strategi. Enligt informanterna finns det olika metoder för 

hur man kan öva upp sina elevers muntliga förmåga, en del ses som en naturlig del av 

undervisningen och kan innebära att man talar med varandra i klassrummet eller redovisar 

emellanåt. Andra kan ses som mer medvetna metoder för att utveckla sina elevers 

kommunikativa förmåga. Vid mina observationer lade jag märke till att de flesta utav 

informanterna, mer eller mindre började skoldagen med någon form av morgonsamtal. Några 

informanter använde sig utav metoden OTK och socialt drama. Under mina observationer och 

intervjuer med informanterna fick jag dock uppfattningen att det vanligaste sättet att öva 

muntlig framställning inför andra var genom sporadisk redovisning eller recension i 

klassrummet samt att eleverna fick talträning genom att just tala. Gemensamt för 

informanterna var även att man inte använde någon särskild metod enbart för de talängsliga 

eleverna. Utan de var delaktiga i de övningar som de andra eleverna hade. En viss hänsyn  
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kunde man se genom att de fick redovisa i mindre grupper och fick mer stöd under 

övningarna. 

Informant 2 nämnde att hon hade en överenskommelse med sina talängsliga elever. Hon lovar 

att bara fråga dem i klassrummet när de räcker upp handen, samtidigt lovar eleverna att 

försöka bli mer aktiva i dialogen och räcka upp handen. Även informant 4 har en liknande 

överenskommelse. 
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5.DISKUSSION 

Följande kapitel inleds med att jag diskuterar och analyserar mitt resultat i förhållande till 

tidigare forskning. Därefter diskuterar jag min studies brister och förtjänster samt avslutar 

med förslag på fortsatt forskning. 

 

 

5.1 Diskussion om min studies resultat i jämförelse med tidigare rön 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år i praktiken 

hanterar talängsliga elever i sin undervisning och hur lärare erbjuder elever goda möjligheter 

till talutveckling. För att ta reda på hur lärarna hanterar de talängsliga eleverna var jag 

intresserad av vilken erfarenhet lärarna har av talängslan. Jag ville ta reda på lärarnas 

funderingar kring orsaker och hur de sedan åtgärdade detta i praktiken. 

    Under mina observationer fann jag talängsliga elever i varje klass och alla informanter 

bekräftade även att de hade erfarenhet av talängsliga elever i sina nuvarande klasser men även 

tidigare klasser. Informanterna tror att problematiken ligger i att eleverna har känner en 

osäkerhet inför sig själv och att göra sig hörd. Ett ointresse för skolan eller att eleverna känner 

ett utanförskap, kan också vara orsaker till talängslan. 

Det är bland annat detta lärare i allmänhet måste arbeta med för att skapa goda förutsättningar 

för elevernas talutveckling, anser jag med stöd i tidigare forskning. 

    Ejeman & Molloy (1997) ger rådet att lärare skall vara generösa med uppmuntran, 

framförallt mot de talängsliga eleverna för att få dem trygga i klassrumssituationen. De anser 

att om läraren tar vara på varje tillfälle att ge beröm och uppskattning så får eleven mera mod 

att våga yttra sig och möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga. De rekommenderar även att 

det är viktigt att lärare bedriver samtal och en dialog som känns inspirerande och intressanta 

för eleverna. Eleverna känner sig mer delaktiga och att man på så sätt skapar en trygghet. 

    Även Svanholm betonar i Ejeman och Molloy (1997) att lärare skall uppmuntra sina elever 

vid utvecklandet av den muntliga förmågan, det får eleverna att våga mer eftersom de får 

bekräftelse och då känner sig trygga.  

    Mitt resultat i undersökningen tyder på att informanterna  inte gör någon större särskillnad 

mellan de talängsliga eleverna och de övriga eleverna i undervisningen. En skillnad som jag 

dock kom fram till är att informanterna ger de talängsliga eleverna mer uppmuntran och stöd i 

undervisningen när de presterar något muntligt. Informant 2 och 4 sluter även  
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överenskommelser med dessa elever gällande dialogen i klassrummet och samtalar med dem 

på tu man hand för att stötta dem och visa att de är medvetna om elevens problem. 

Det är intressant att ställa detta i paritet med Skiölds (1992) åsikter gällande bemötande av 

talängsliga elever. Han anser att stöd och uppmuntran i klassrummet inte hjälper de 

talängsliga eleverna utan att det istället handlar om emotionella blockeringar. Jag upplevde 

dock under mina observationer att eleverna tog till sig responsen, framförallt i de fall där 

läraren utvecklade den mer och inte bara gav en kort kommentar. 

Som svar på min frågeställning om vilka metoder och former lärare använder sig av fann jag  

att alla mina informanter börjar i en trygg ände med alla sina elever vid muntliga övningar för 

att därefter utveckla dem successivt. Skillnaden i hanterandet av övriga elever och talängsliga 

elever är att medan de övriga eleverna redovisar inför andra så får de talängsliga eleverna 

redovisa inför en kamrat, läraren eller i mindre grupper om dem vill. Många utav 

informanterna hanterade de talängsliga eleverna på detta sätt för att inte pressa dem. 

    Svanholm diskuterar den framförallt denna press som de talängsliga eleverna kan känna i 

klassrummet. Svanholm betonar att man aldrig ska tvinga en talängslig elev att uppträda 

ensam i klassrummet. Talandet måste vara en positiv upplevelse för eleven, annars kan elev få 

högre grad av talängslighet och det är något man får känna av. Svanholm anser att det inte är 

rimligt att som lärare ha som krav att alla elever skall klara de olika formerna av muntlig 

framställning lika bra. Elever är olika, och har olika förmågor som de är bra på. 

Ärnström och Hagberg (1995) anser även dem att man successivt ska börja med muntliga 

övningar med de talängsliga och även de övriga eleverna i ett lokalmedium för att därefter 

utöka till ett massmedium. Det kan till exempel vara att eleven berättar för läraren, en 

klasskamrat eller en mindre grupp för att sedan berätta inför hela gruppen. Detta var ett 

vanligt förekommande sätt hos mina informanter då de låter sina talängsliga men även de 

övriga eleverna börja i detta medium. Det viktigaste är att eleverna färdigheter byggs upp och 

att de får en vana  

    Ingen utav informanterna i min studie använde sig utav någon särskild metod för att 

utveckla just de talängsliga elevernas talförmåga, utan de metoder och strategier man använde 

innefattade alla elever i undervisningen. Några lärare var mer medvetna om vilka strategier 

som finns och de använde sig ofta av sådana. Till exempel informant 2, 4 och 5 uppger att de 

använder sig av socialt drama och OTK, vilket de fann givande för elevernas talutveckling. 
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Både Way (1976) och Ekenwall (1998) förespråkar detta, eftersom det ger eleverna en 

grundtrygghet i att agera inför andra människor och att muntlig framställning blir 

avdramatiserat.  

    Informant 2 och 5 använde sig även av mindmaps i undervisningen och de ansåg att detta 

var en bra strategi för att utveckla elevers muntliga förmåga. Eleven hade då med 

mindmapens hjälp stöd för sitt berättande eller redogörande. 

    Även Vygotskij (2001) och Ekström (2001) anser att mindmaps utvecklar minnet hos 

eleverna och att den är positiv för inlärningen, eftersom man oftast registrerar ord, inte 

meningar. Man minns ord som sedan ger associationer, detta gör att fantasin stimuleras och 

man kan berätta mer sammanhängande när man har en helhet att utgå ifrån. 

    Dialogpedagogik i form av morgonsamtal var vanligt förekommande och de flesta av 

informanterna tycker det är en bra metod för att få elever att öppna sig och även för dem 

själva att visa att dem lyssnar på eleverna. 

   Ekström (2001) och Steinberg (1993) framhåller vikten av att de elever som yttrar sig under 

ett samtal får känna att de är värdefulla och få gehör. De rekommenderar lärare att ha dagliga 

samtal med eleverna, där ordet är fritt i gruppen och de får berätta eller uttrycka sin åsikt om 

någon företeelse. Under dessa samtal kan man även uppmärksamma de elever som annars inte 

självmant brukar berätta något och höja deras status i gruppen. Detta såg jag prov på att 

lärarna erbjöd under mina observationer. 

   Vissa utav informanterna, bland annat informant 3 ansåg att redovisning ibland var övning 

nog och att man anspassade efter gruppen hur mycket övning de behövde. Vilket inte kan ses 

som en god möjlighet, eftersom man behöver öva kontinuerligt, oavsett vad man lär sig, enligt 

min åsikt och som även forskningsläget stödjer. 

     Strömqvist (1998) nämner att det är viktigt att ofta ha muntliga övningar i undervisningen 

för att eleverna ska utveckla sitt kommunikativa självförtroende. Dessa övningar behöver inte 

nödvändigtvis ske i helklass, utan de kan ske i par, grupper eller halvklass. 

Under mina observationer uppfattade jag olika arbetssätt, men det vanligaste var att 

informanten inledde med en dialog över ämnet och att eleverna därefter arbetade enskilt eller i 

par. 

Det var bara under en lektion under mina observationer som eleverna arbetade i grupp och 

som man tolka som ett sociokulturellt arbetssätt, där samtal och samarbete elever emellan står 

i fokus. 
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För att utgå från Ejeman & Molloys (1997) ståndpunkt upplevde även jag att det var en 

betoning på läsning och skrivning i skolan. Det var en del samtal under lektionerna, endera 

mellan lärare- klass eller elev – elev. Under helklassdiskussionerna märkte jag att det ofta var 

slumpmässig turordning vilket resulterade i att vissa elever kom mer till tals än andra. De  

talängsliga eleverna var oftast tysta under dessa samtal. Det var sällan det förekom några 

diskussioner elever emellan i helklass eller i grupper.  

Ejeman & Molloy (1997) kritiserar skolan och lärarna och menar att de tar för mycket 

talutrymme samt att de inte betonar sina elevers talutveckling. De menar att mycket av 

skolarbetet går ut på att läsa och skriva, istället för att samtala och diskutera, vilket inte 

gynnar elevernas kommunikativa förmåga. 

    Dysthes (1996) undersökning visar att det är vanligt förekommande att det är lärarna som 

har mest talutrymme i klassrummet och inte eleverna, vilket är hämmande för deras 

utveckling. För att utveckla sitt tal och bli säkra i det måste eleverna få använda sitt tal, menar 

hon.  

    Detta upplevde även jag under mina observationer, trots att vissa informanter bad sina 

elever utveckla sina svar och inte svara kortfattat så var det läraren som stod för det mesta av 

talutrymmet i klassrummet. Så när det gäller talutrymmet i den mening som Ejeman & 

Molloy beskriver gav inte lärarna sina elever goda möjligheter att utveckla sin talförmåga. 

    Det var bara två lärare, informant 2 och 5 som hade en medveten hållning till att utveckla 

elevernas kommunikativa förmåga och de sade sig ofta öva detta med eleverna, dels i 

dialogen men även olika övningar. 

    Strömqvist (1998) anser att förutom att eleverna skall vara trygga i sig själva för att 

utveckla sin muntliga förmåga på ett givande sätt är det även viktigt att det finns en trygghet i 

hela gruppen, så att eleverna ska våga yttra sig. Därför att lärare även måste arbeta med att 

skapa ett positivt gruppklimat mellan eleverna för att öka deras möjligheter, menar 

Strömqvist. 

    I min studie uppgav alla informanterna att de var medvetna om trygghetens innebörd och 

möjlighet för att utveckla sina elevers förmåga. De arbetade med att stärka sina elever 

individuellt genom mycket uppmuntran och stöd och de arbetade även med gruppklimatet  i 

form av regler, skapa en gemenskap och turtagande och skapade på så vis goda möjligheter 

för eleverna. 

    Informant 5 var väldigt medveten om trygghetens betydelse och hon nämnde att de ofta 

hade övningar som t.ex. Gyllene stolen och Charlieprojekt för att lyfta fram elevernas positiva  
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egenskaper samt skapa gemenskap i gruppen. Användandet av turtagande i klassrumment 

skiljde sig en del mellan informanterna och varierade även inbördes. Vanligast var dock att 

man under samtalen frågade de eleverna som räckte upp handen. Eftersom de talängsliga 

eleverna inte gjorde detta allt för ofta under mina observationer blev det en ojämn fördelning i  

talandet mellan elever. Vid rättning och genomgångar var det dock vanligt att man gick i 

ordning så att alla elever fick tala. Framförallt informant 3 och 5 bad elever svara även om de 

inte räckte upp handen, det anser det viktigt att alla elever får komma till tals för 

gruppklimatets skull. 

     Det anser även Skiöld, han menar att tysta elever riskerar att bli utanför om de inte deltar i 

samtalen samt att de skapar en obalans i gruppen. Därför är det viktigt att alla elever ska 

komma till tals i mer eller mindre utsträckning vid ett inledande skede i gruppen, oavsett om 

de är tysta eller inte. 

     Regler som till exempel att man ska lyssna på varandra och respektera varandra, är något 

som även Ekström (2001) anser är givande för gruppklimatet och elevernas talutveckling. 

Hon betonar att det är viktigt att ha spelregler för talare och lyssnare i gruppen. De som 

lyssnar ska lyssna på allvar utan att kommentera och inte avbryta. Samtidigt skall de som talar 

vid en presentation fördela utrymmet jämt mellan varandra, skriva svåra ord på tavlan samt 

växla mellan olika sätt att presentera. Därefter kan det vara lämpligt med en utvärdering. 

Ekström betonar att lärare aktivt skall använda en regel om turtagande i den muntliga 

kommunikationen i klassrummet, eftersom det ger alla elever en rättvis chans att komma till 

tals. Det innebär att varje elev får uttrycka sin mening eller åsikt om något. Det kan hjälpa de 

tystare eleverna att få komma till tals medan de mer talföra eleverna får lära sig att inte 

avbryta utan att respektera sina klasskamrater. 

   Två av mina informanter nämnde att de hade uppmärksammat att eleverna blev tystare 

under lektionerna ju äldre det blev. De tror att orsaken är att eleverna blir mer medvetna om 

sig själva och inte vågar uttrycka sig på grund av osäkerhet. Detta kan relateras till den 

undersökning Gunnarsson & Gunnarsson gjorde, där de fann att 80% av eleverna på lågstadiet 

tyckte det var roligt med muntlig framställning, medan siffran var 30 % på mellanstadiet. 

    Avslutningsvis vill jag framhålla att lärare kan skapa goda möjligheter för elever genom att 

ge dem stöd, individuell och kollektiv trygghet och uppmuntran. Men under mina 

observationer förekom det inte mycket medveten övning på muntlig framställning, detta 

omnämndes även intervjuerna. Det var bara informanterna 2 och 5 som jag uppfattade som 

medvetna av den muntliga kommunikationens betydelse. Eleverna övade framförallt genom  
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att tala i dialog, där det oftast gav, med några undantag, korta svar vilket inte utvecklar någon 

elevs muntliga förmåga och framställning. Övningarna bestod även vanligtvis av högläsning 

samt samtal och samarbete med bänkkamraten.  

Det var bara informant 5 som hade regelbundna övningar med eleverna under skoldagen, 

informanterna 1, 2 och 4 hade det någon gång i veckan och informant 3 menade att hon 

använde det vid behov. 

För att ge eleverna goda möjligheter att utveckla sin talförmåga, måste de framförallt få öva 

mycket, för att erhålla det kommunikativa självförtroende som är av stor vikt idag. 

 

 

5.2 Min studies brister och förtjänster 

Mitt urval är inte representativt men ger ändå en god inblick i hur lärare agerar och reflekterar 

gällande sina talängsliga elevers utveckling. Jag har under arbetets gång försökt hålla mig så 

konsekvent som möjligt med tanke på arbetets reabilitet. Dessvärre kunde jag inte påverka 

observationernas tidsomfång, med tanke på informanternas arbetsschema, vilket ledde till att 

vissa observationer blev kortare än andra. Men i sin helhet påverkar inte detta undersöknings 

resultat då jag även intervjuade mina informanter och fick lyssna till deras tankegångar och 

strategier. 

 

 

5.3. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång med denna studie har nya frågor väckts. Något som kan vara intressant 

att studera och som jag föreslår för fortsatt forskning är att undersöka hur skola och hem kan 

utveckla sitt samarbete för att gemensamt öka elevernas kommunikativa förmåga.
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Bilaga 1                                  Observationsschema 
 
 
 

• Talängsliga elever 
 
• Lärarens agerande 

 
• Klimat 
 
• Klassrumskommunikation 

 
• Talutrymme 
 
• Metoder 

 
• Arbetssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 
 

  

Bilaga 2                                                 Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 

• Ålder 
• Utbildning 
• Antal år i yrket 

 
 
Har Du någon erfarenhet av talängsliga elever? 

• Förekomst 
• Orsak 
• Observation 

 
 
Hur hanterar Du talängsliga elever i klassrummet? 

• Åtgärder 
• Bemötande 
• Observation 

 
Hur mycket låter dina elever öva på muntlig framställning? 

• Övning 
• Tillvägagångssätt 
 

 
Använder Du några särskilda arbetssätt (metoder) för att utveckla dina elevers 
muntliga färdigheter? 

• Metod 
• Arbetssätt  
• Individuellt/grupp 
 

 
Vad anser Du vara goda förutsättningar för att elever skall kunna utveckla sin muntliga 
förmåga? 

• Självförtroende 
• Trygghet 
• Stöd 
• Övning 

 
Hur ger Du dina elever goda möjligheter i praktiken? 

• Talutrymme 
• Trygghet 
• Övning 

 
 

 
 



                                                                                                                                                    
 

 
 

  

 


