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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöktes elevers upplevelser av att tala inför sin klass. Studien grundar sig 

på 5 enskilda, semi-strukturerade intervjuer med gymnasieelever från en skola i sydvästra 

Sverige. Deras svar tolkades utifrån tre kategorier: (1) Hur upplever eleverna att prata inför en 

grupp med människor? (2) Vad tror de att det kan bero på om de känner sig talängsliga? (3) 

Vad använder sig elever av för strategier för att underlätta för sig själva när de ska tala inför 

sin klass? Resultatet visade att oro inför att tala inför klassen är högst vanligt. Två av eleverna 

nämnde att alla i deras klass känner sig oroliga och detta alltså är normen i klassen. Vad gäller 

bakgrunden till deras oro så var det ganska så varierat men en koppling mellan fler som 

lyssnar och större oro verkar ändå finnas hos ett flertal elever. Även deras strategier varierade 

ordentligt med allt från att förbereda sig minutiöst och kunna allt utantill till att inte se någon 

mening med att förbereda sig alls. I diskussionen presenteras några kortare förslag på hur man 

skulle kunna försöka ta sig an att hjälpa dessa elever och förhoppningsvis göra det enklare för 

dem både i och efter skolan. En större studie av detta, kompletterat med intervjuer utav 

elevernas lärare hade nog kunnat ge en djupare förståelse och vara till stor nytta i skolan. 

Nyckelord: Talängslan, elevers upplevelser, utbildningsvetenskap 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

Mark Twain konstaterade att ”Det finns bara två typer av talare i världen 1. De nervösa och 2. 

Lögnare”.1 Alla tycker vi det är jobbigt att prata inför andra även om vissa har lättare för det. 

Den allra jobbigaste typen av muntliga framträdanden är den vi märkligt nog utsätter våra 

elever för, att prata inför jämbördiga.2 Det är något som de flesta vuxna undviker in i det sista 

men som vi trots det tar för givet att skolungdomar ska klara nästan dagligen. Enligt 

kunskapskraven i läroplanen ska eleverna kunna producera saker både muntligt och skriftligt 

vilket alltså innebär att de måste kunna tala inför en grupp.3 Detta görs för att förbereda 

eleverna inför de otaliga yrken där det faktiskt krävs att man kan framföra en presentation 

eller på annat vis prata inför en större eller mindre grupp. Men att det har ett syfte gör det ju 

inte nödvändigtvis mindre skrämmande att prata inför andra. Det är som sagt fortfarande en 

högst skrämmande uppgift och många elever drabbas därav utav något som kallas för 

talängslan. Talängslan är tyvärr, om än inte så konstigt, väldigt vanligt i svenska skolor och 

blir inte bättre i högre åldrar utan snarare tvärtom.4 

Men vad gör man då när eleverna drabbas av talängslan? Ann Cederberg genomförde för 

cirka 20 år sedan en undersökning där hon intervjuade lärare för att se hur de hanterade elever 

med just talängslan. Från hennes intervjuer kan man anta att lärarna var osäkra eller okunniga 

kring hur de bäst hanterar talängsliga elever. De saknade helt enkelt den kunskap som krävs 

för att hjälpa elever med talängslan. Det finns mängder med olika hjälpmedel och tekniker 

som lärare skulle kunna använda sig utav för att underlätta för elever med talängslan. 

Cederbergs forskning pekade dock tydligt på att många lärare hade stora luckor i sin kunskap 

kring hur man skulle kunna hjälpa en elev med talängslan. De valde därför att antingen inte 

göra något alls eller så försökte de hjälpa men i sin avsaknad av kunskap så stjälpte det mer än 

det hjälpte de stackars eleverna.5 

                                                 
1 Mark Twain, (översatt av mig från: There are only two types of speakers in the world. 1. The nervous and 2. 

Liars.) 
2 Cederberg, 1997, s. 111-122 
3 Skolverket. Läroplan GY11. 2011 
4 Cederberg, 1997 
5 Cederberg, 1997 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Cederbergs forskning genomfördes för ungefär 20 år sedan och nu finner jag det högst 

intressant att få reda på om det faktiskt har skett någon förändring. Jag väljer dock att ta en 

annorlunda ansats i denna undersökning och tänker istället för att intervjua lärare, rikta in mig 

på eleverna och deras syn på det hela. Jag vill veta om de upplever talängslan, vad det i så fall 

är som orsakar det och huruvida de tror att man kan göra något åt det. Jag vill också veta om 

det är något som deras lärare någon gång under deras skolgång har tagit upp och diskuterat 

enskilt eller i grupp för att på så vis försöka få reda på om kunskapen och medvetenheten har 

ökat i skolmiljön. 

Vad jag ämnar undersöka är alltså gymnasieelevers upplevelser kring talängslan utifrån 

följande frågeställningar: 

 Hur upplever elever att prata inför en grupp med människor? 

 Vad tror de att det kan bero på om de känner sig talängsliga? 

 Vad använder sig elever av för strategier för att underlätta för sig själva när de ska tala 

inför sin klass? 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel ämnar jag gå över tidigare forskning som har gjorts som är relevant för min 

undersökning. Jag kommer först att gå igenom nyckelbegreppet talängslan som jag använder i 

den här undersökningen för att sedan gå in på vad det kan bero på och slutligen presentera 

olika forskares teorier kring att tackla talängslan på. 

 

2.1 Talängslan och social fobi 

Talängslan kännetecknas enligt Cederberg utav  

”fysiska och psykiska obehag som infinner sig i samband med muntlig kommunikation och 

som kan leda till att den drabbade oftast avstår från att ta till orda”6 

Detta står i kontrast eller möjligen liknelse till social fobi som enligt Liv Svirsky och Ulrika 

Thulin kännetecknas av  

”en stark och ihållande rädsla för en eller flera sociala situationer eller prestationssituationer. 

Situationer där personen kommer i kontakt med obekanta människor eller riskerar att utsättas 

för granskning av andra”7 

Det skulle alltså kunna vara högst troligt att en person som lider av social fobi också lider av 

talängslan men bara för att man lider av talängslan så behöver man inte vara drabbad utav 

social fobi. En av de likheter som finns mellan dessa är att det finns en rädsla för att göra bort 

sig eller att personen ska framstå som mindre intelligent än andra.8 Men i denna undersökning 

kommer jag fortsättningsvis fokusera på talängslan då det är något som kan hanteras direkt i 

skolmiljön. I fall utav social fobi bör det istället tas hjälp utifrån då det rör sig om svårare 

psykologiska problem. 

Enligt Britt Backlund så kan det vara så många som cirka 15 % av Sveriges gymnasieelever 

som lider av talängslan.9 Detta är alltså nästan var sjätte elev. Trots att det ”bara” är runt var 

sjätte elev som lider av talängslan så är det långt många fler som finner det jobbigt. 

Gunnarsson har pratat om talängslan med hundratals grupper som innehöll allt från lärare och 

                                                 
6 Cederberg, 1997, s. 111 
7 Svirsky och Thulin, 2006, s. 19 
8 Svirsky och Thulin (2006) och Backlund (2006) 
9 Backlund, 2006, s. 145 
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studenter till gymnasieelever och alla han frågade hade någon gång känt oro inför att tala inför 

andra.10 Så att även om du kan känna oro inför att tala inför andra så måste det inte klassas 

som just talängslan. De allra flesta har inte talängslan men har ändå någon gång upplevt oro 

inför att tala inför andra. Vad som kan vara intressant att notera är dock att för de flesta 

personer gäller det bara i vissa situationer. Vad gäller just elever så kan det vara så att det bara 

upplevs som skrämmande när det rör sig om att räcka upp handen i klassen eller vid 

presentationer som rör åsikter och inte fakta men för majoriteten verkar det finnas ett 

samband mellan större grupper och mer talängslan vilket jag återkommer till nedan.11 

 

2.2 Var kommer talängslan ifrån? 

Var talängslan kommer ifrån och hur den uppstår hos varje individ kan variera väldigt stort. 

Alla minns inte när eller hur det uppstod men för vissa kan det röra sig om ett särskilt tillfälle 

som de minns extra tydligt. Det kan röra sig om att de kanske blev utskrattade utav klassen 

eller retad för något de gjort när de talade.12 Det kan vara så att de gjort bort sig när de skulle 

redovisa ett mattetal eller att klasskamrater har kommit med elaka kommentarer efter 

lektionen.13 Det kan också vara så att de varit mobbade under en tid och då kan det vara 

otroligt jobbigt att tala inför en grupp som redan är fientligt inställd. För andra så kan det vara 

så att oron har kommit smygandes med tiden utan någon tydlig anledning. För de allra flest så 

uppstår denna oro någon gång i de tidiga tonåren.14 Men i vissa fall kan det uppstå så tidigt 

som i förskolan om eleven upplevt att den misslyckats. Det är dock inte alltid skolmiljön som 

är anledningen till talängslan utan hur hemmiljön är kan ha precis lika stor inverkan. Eleven 

kan exempelvis ha väldigt kritiska föräldrar som antingen nedvärderar allt eleven gör eller 

ställer på tok för höga krav.15  

När en elev väl börjar på gymnasiet så finns det många gånger en stor osäkerhet och en dålig 

självkänsla som kan bero på en rad olika saker, till exempel de ovan nämnda. Detta gör att 

även om en elev har goda kunskaper i hur den ska presentera något kan det lätt försvinna eller 

inte synas om eleven har dåligt självförtroende eller en dålig självbild.16 Detta kommer alltid 

                                                 
10 Gunnarsson, 2012, s. 26 
11 Backlund, 2006, s. 145 
12 Axelsson, 2011, s. 10 
13 Gunnarsson, 2012, s. 26-27 
14 Axelsson, 2011, s. 10 
15 Gunnarsson, 2012, s. 27 
16 Backlund, 2006, s. 145 
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att handikappa eleven om det inte görs något åt det. Även rädslan för att hamna utanför kan 

kopplas till detta. Om en elev inte är säker i sig själv så kan det många gånger även finnas en 

rädsla för hur de som lyssnar ska reagera och i förlängningen för att hamna utanför.17 Vidare 

kan detta göras värre många gånger utav lärare som bara vill väl men som inte vet hur de ska 

agera. Lärare kan i all välmening pressa elever som vanligtvis är tysta till att prata vilket bara 

ökar pressen och gör det värre.  

 

2.3 Vad kan man göra åt talängslan? 

 Olika personer tycks ha olika idéer kring hur man ska hjälpa elever med talängslan. Men det 

som de allra flesta verkar vara överens om är att desto större en grupp är, desto jobbigare 

upplevs det att prata inför den. Detta stöds utav bland annat Ann Cederberg, Liv Svirsky & 

Ulrika Thulin och Britt Backlund. De menar alla att vid riktigt små grupper på några enstaka 

personer så är det väldigt få som tycker det är jobbigt. Men i takt med att gruppstorleken ökar 

så ökar också antalet personer som tycker det är jobbigt att prata.18 Detta är något som många 

lärare antagligen tar tillvara på genom att försöka minska på grupperna. Här finns det dock två 

problem. För det första så är det bara är en tillfällig lösning då man inte kommer åt roten till 

det hela och för det andra så tar detta mycket mer tid och energi från läraren som redan är 

under press att ge alla elever den lektionstid de ska ha enligt läroplanen. Vad man istället 

skulle kunna göra är olika beroende på vem du frågar men jag har valt ut några alternativ och 

kommer nedan att försöka reda ut vad de innebär. 

 

2.3.1 Fyra vanliga anledningar till talängslan 

Hans Gunnarsson har kategoriserat in de vanligaste anledningarna till att man har talängslan i 

fyra kategorier vilka är att man: 

 har för höga krav på sig själv 

 har en känsla av att sakna kontroll 

 känner sig skild från gruppen 

                                                 
17 Backlund, 2006, s. 145 
18 Cederberg (1997), Svirsky & Thulin (2006) och Backlund (2006) 
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 är rädd för att göra bort sig19 

Höga krav kan komma från flera olika håll, det kan komma från hur man är uppfostrad, vilken 

personlighet en elev har eller om en situation är särskilt pressande. När det är en ny klass så är 

det därför extra viktigt att skapa en miljö där misstag är tillåtna och där det essentiellt är 

kravlöst. Eleverna behöver känna att det inte finns någon möjlighet för dem att misslyckas. 

Om lärare och elever visar intresse, berömmer, applåderar och ställer frågor kring innehållet 

så kan det hjälpa i att lätta kraven som eleven antingen har på sig själv eller som den känner 

utfrån från andra.20 

Känslan av att sakna kontroll kan för många leda till nervositet. Det är därför väldigt viktigt 

att eleverna är ordentligt förberedda. Genom att vara ordentligt förberedd så kan eleven ta 

kontroll över situationen och känna sig säkrare. Det gäller också att läraren har förberett 

ordentligt med att ge all information om hur det kommer gå till och att se till att all teknik 

fungerar som det ska. Förbereds det på detta vis så ökar chanserna för att eleverna ska lyckas i 

de allra flesta fall. Det finns dock en risk att en elev förbereder sig ”för mycket”. Det går 

alltså så långt att eleven känner att den absolut inte får misslyckas efter att ha förberett så här 

mycket. Huruvida talet spelar roll för elevens framtid kan också spela in i hur pass nervös 

eleven känner sig. Om det exempelvis är något som ska betygsättas så skulle detta kunna öka 

pressen och minska på känslan av kontroll.21 

När elever ska tala inför sin klass kan de lätt känna sig isolerade från gruppen. Så länge de 

bara sitter och lyssnar så kan de vara avslappnade och smälta in bland alla andra som lyssnar 

men om de tvingas ställa sig framför de andra och tala så kan de plötsligt känna sig väldigt 

ensamma.22 Så länge de är lyssnare så behöver de inte ens lyssna om de inte vill, de kan titta 

upp i taket, låta tankarna vandra i väg, kommentera något med den som sitter jämte eller till 

och med somna en stund. Som talare däremot så ökar plötsligt pressen eftersom fokus är på 

dem. Som talare måste de också hela tiden ha något att säga vilket ökar pressen ytterligare.23 

Ett första steg i att hjälpa eleverna som upplever det som att de blir isolerade kan vara att 

peppa dem inför talet. Säga saker som: se det som en ära och en utmaning och inte ett straff, 

njut av att vara i centrum för en stund, de lyssnar bara på dig för en stund och snart kommer 

                                                 
19 Gunnarsson, 2012, s. 28 
20 Gunnarsson, 2012, s. 29 
21 Gunnarsson, 2012, s. 29 
22 Gunnarsson, 2012, s. 30 
23 Rogers, 1985, s. 21 
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det vara över. Ett annat tips kan vara att försöka hitta någon i publiken som man vet är positivt 

inställd till en för att få några uppmuntrande blickar emellanåt och ha någon att fästa blicken 

på. Tycker man däremot inte att man har någon som man kan fästa blicken på och tycker det 

är jobbigt att ha så många blickar på sig så kan man försöka titta i pannan på folk istället. De 

uppfattar det då som att man tittar på dem samtidigt som det blir lite lättare för en själv. Att 

använda visuella hjälpmedel kan och också underlätta för då avleds blickarna från de som 

tittar.24 

När en elev ska hålla tal så blir det väldigt lätt att de går in med inställningen att det kommer 

gå dåligt vilket många gånger också blir resultatet när de har den inställningen. Det bir helt 

enkelt som en självuppfyllande profetia. Eftersom tonåringar dessutom är extra känsliga för 

att göra bort sig så skapar de väldigt lätt en negativ självbild och utifrån den bilden så är det 

väldigt lätt att misstolka signaler från andra. Om någon exempelvis är på dåligt humör och 

fäller en negativ kommentar så tar de väldigt lätt åt sig. Om man då istället försöker skapa en 

positiv atmosfär i klassrummet så ökar man chansen att eleverna får en mer positiv självbild. 

Genom att framförallt i början när klassen precis har bildats, ha övningar där man bygger upp 

trygghet, värme och glädje mellan eleverna så kan man förhoppningsvis förebygga en del av 

de negativa inställningarna. Övningar som behövs i så fall är sådana där det inte går att 

misslyckas, där allt är tillåtet och där eleverna får känna sig trygga i att vara med varandra i 

olika sammanhang. Även övningar där man plockar fram varandras positiva sidor är viktigt 

för att öka självförtroendet. Efter allt detta så är det också viktigt att påminna eleverna om 

positiv visualisering, genom att föreställa sig att de ska lyckas så ökar de också chansen att det 

kommer bli så.25 

 

2.3.2 Mindfulness 

Åsa Nilsonne skriver i sin bok Mindfulness i hjärnan om hur man med hjälp av mindfulness 

kan styra sina tankar i olika situationer. Enligt henne förändras och förvandlas hjärnan 

kontinuerligt och detta gör att hur vi ser, hör och känner är under konstant förändring. Detta 

beror på att hjärnan bygger upp och suddar ut kopplingar mellan olika hjärnceller beroende på 

hur mycket vi repeterar något. Det är därför det hjälper att träna på att spela piano exempelvis. 

Ju mer en person spelar, desto mer förstärks banden mellan cellerna som behöver samarbeta 

                                                 
24 Gunnarsson, 2012, s. 30-31 
25 Gunnarsson, 2012, s. 31-33 
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för att det ska gå att spela. Med tillräckligt mycket träning så behövs inte alls samma fokus på 

vad som ska göras eftersom cellerna har byggt upp ett så starkt band. Likadant fungerar det åt 

andra hållet, ju mindre du tränar på något desto sämre blir kopplingen i hjärnan som behövs 

för att utföra något. Japanska barn har t.ex. inga problem med att skilja på ”r” och ”l” men 

eftersom det inte behövs för att tala japanska så försvinner också förmågan att skilja på dessa 

två när de blir äldre.26 Precis som att vi kan öva oss på att spela piano eller hur vi pratar så kan 

vi öva oss i hur vi tänker och just detta menar Nilsonne att mindfulness handlar om. Genom 

att träna mindfulness så ökar man sin förmåga att styra sin uppmärksamhet, man övar på att 

känna medkänsla både för andra men också sig själv samt att man blir bättre på att styra sina 

känslor. 

Ulrika Axelsson skriver om mindfulness i sin forskning kring talängslan och menar att detta 

är ett utmärkt redskap för att hjälpa personer med talängslan. Hon håller även kurser i att 

motverka talängslan och har där sett hur man genom att träna sig i mindfulness, kan träna bort 

negativa beteenden som uppstår när man ska tala inför publik. Vad hon dock också poängterar 

är att detta är något som tar tid och tålamod och är därför inte någon snabblösning då hjärnan 

måste anpassa sig till ens nya tankesätt. Det kräver alltså långsiktigt tänkande och en hel del 

motivation. Men även om man bara har lite tid varje dag så finns det korta övningar som man 

kan göra hemma för att arbeta på att motverka sin talängslan. Framförallt handlar detta om att 

medvetet hålla negativa tankar borta och fokusera på positiva tankar för att på så vis få bort de 

hjärnspöken man har.27 

 

2.3.3 Drama 

Christina Chaib har i sin doktorsavhandling studerat ungdomar som håller på med teater och 

har i sina intervjuer hittat ett flertal exempel på ungdomar som inte alls tycker det är lika 

jobbigt längre att stå inför sin klass och prata samtidigt som de har klasskamrater som tycker 

det är jättejobbigt. De menar alltså att genom teaterarbetet så har de blivit av med den rädsla 

som de tidigare haft och som flertalet av deras klasskamrater fortfarande upplever med att stå 

inför sin klass och prata.  I sin undersökning kommer hon fram till att det finns framförallt 

fem områden som stärks utav deltagande i ungdomsteater. Dessa fem är självförtroende, 

                                                 
26 Nilsonne, 2009 
27 Axelsson, 2011 
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frihetskänsla, identitet, kommunikation och empati och kommer nedan att beskrivas.28 Dessa 

skulle troligtvis även kunna vara applicerbara på skola och undervisning och gås därför 

igenom här. 

Självförtroendet är större hos ungdomarna som håller på med teater jämfört med deras 

jämnåriga kamrater enligt teaterungdomarna själva. Saker såsom personlig säkerhet och 

förmåga att kunna uppträda i oförutsedda sammanhang ökar. I gruppen skapar de en dynamik 

som gör att det finns en trygghet att kunna uttrycka sig och stå för sina åsikter utan att vara 

orolig. Vidare så får de en bättre inblick i vilka förväntningar och krav som är rimliga att 

ställa på sig själva men även på sina kamrater. Detta gör att i grupperna så skrattar de 

betydligt oftare med varandra än åt varandra. Många utav ungdomarna menar också att 

självförtroendet de får är överförbart på det “verkliga livet”29, de tycker exempelvis att det är 

betydligt lättare att presentera något inför sin klass i skolan än vad de tidigare gjort. Något 

som deras klasskamrater fortfarande kämpar med.30   

Frihetskänslan ökar hos teaterungdomarna. Teaterlokalerna utgör en slags fristad för 

ungdomarna där det är mer tillåtet att t.ex. visa känslor och agera utåt. Genom att agera roller 

så säger sig ungdomarna få en frihetskänsla. De kan nämligen genom teatern använda hela sin 

kropp som ett instrument med hjälp av sinne, tankar, känslor, fantasi, ärlighet och 

medvetenhet vilket vidare bidrar även till en högre självkännedom. En undersökning utav 

Rosenberg menar att teater utvecklar fantasin mer än andra konstnärliga former vilket skulle 

kunna förklara varför det ger en sådan frihetskänsla.31 “På scen är allting tillåtet”32 menar t.ex. 

en av ungdomarna.33 

Chaib berättar om hur identiteten stärks genom teater. Teatern ger en slags 

samhörighetskänsla, “vi som spelar teater och andra”.34 När en ny grupp startas eller om det 

tillkommer fler personer i en grupp så börjar man alltid med övningar som leder till 

avslappning och att de lär känna varandra. Genom detta får de ett starkare band och kan 

kollektivt skapa något genom samarbete. Det är självklart inte så att alla alltid kommer 

överens men det verkar överlag finnas en god gruppdynamik vilket är nödvändigt för att 

                                                 
28 Chaib, 1996 
29 Chaib, 1996, s. 135 
30 Chaib, 1996, s. 130-140 
31 Rosenberg, 1989, s. 21-27 
32 Chaib, 1996, s. 152 
33 Chaib, 1996, s. 140-154 
34 Chaib, 1996, s. 154 
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kunna skapa något gemensamt. De måste verkligen samarbeta för att det ska fungera och detta 

om något får de lära sig genom teatern, de stöttar, kritiserar och tröstar om det behövs och 

visar allmän medmänsklighet.35 

Med hjälp av teatern menar Chaib att ungdomarna utvecklar instrument för att förbättra sin 

kommunikation både på scenen men även ute i det vardagliga livet. De lär sig t.ex. att stå 

framför folk, att utveckla strategier för att undvika pinsamma situationer och att utveckla sitt 

språk. De lär sig uttrycka sig och bli medvetna om både vad de säger och hur de säger det. De 

talar högre, tydligare, i lugnare tempo samt att de rör mer på munnen. Ungdomarna blir också 

betydligt bättre på att lyssna vilket är essentiellt i kommunikation. Det är inte bara 

dramaövningarna som bidrar till allt detta utan framförallt reflekterandet runt omkring.36 

Ordet empati är invecklat och därmed svårt att definiera men en definition som fungerar är 

Kelley Reardons: “empathy is the ability to imagine the feelings of another person without 

abandoning one’s own perspective on the situation”. Reardon menar att barn som är trygga 

och känner sig omtyckta har lättare än andra för att känna empati.37 Chaib fortsätter på samma 

tänk och menar att genom att ungdomarna sätter sig in i rollerna och hur andra människor har 

det så utvecklar de empati. De lär sig om andra människor, deras känslor och beteenden som 

en slags beteendevetenskap. Man skulle alltså kunna säga att de förbereder sig för 

vuxenlivet.38  

 

2.3.4 U.S.A. och dess syn på muntliga presentationer 

I USA arbetar man en hel del med att stå inför grupp och prata redan från tidig ålder. Ett 

särskilt projekt som vill driva detta vidare har utvecklats på Texasuniversitetet i Austin, USA 

och kallas för Drama for Schools (DFS). Målet med DFS är att stödja estetikintegration för 

lärare som inte undervisar i estetik men som önskar integrera drama med undervisning. Detta 

sker genom att läraren får instruktioner i hur hen ska undervisa med hjälp av exempelvis 

interaktiva lekar, improvisation och rollspel. De vill med studien få elever och lärare att mötas 

mer och få ut en större känsla utav mening i vad de gör samtidigt som de inte bara får se och 

                                                 
35 Chaib, 1996, s. 154-170 
36 Chaib, 1996, s. 170-182 
37 Reardon, 1991, s. 79 
38 Chaib, 1996, s. 183-194 
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höra om något utan faktiskt uppleva det själva. Detta program menar de har även ökat 

engagemanget från elevernas sida vilket ju är något som många lärare efterfrågar. Studien 

fokuserar på mellanstadieelever för att försöka skifta lärkulturen i såväl klassrum som skola 

men även ut i distrikten som helhet.39 Med utgång i vad Chaib kommer fram till i sin studie 

om ungdomsteater så kan man också anta att ungdomarna utvecklas inom en mängd olika 

områden. Genom att integrera in drama i undervisningen så borde eleverna få åtminstone en 

del av de positiva effekter som teaterungdomarna i Chaibs studie upplevde. Detta innebär 

alltså att de troligen får ett starkare självförtroende, ökar sin kommunikationsnivå och 

möjligen även ökar sin förmåga att känna empati.40  

 

  

                                                 
39 Cawthon, Dawson och Ihorn, 2011  
40 Chaib, 1996 
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3. Metod och genomförande 

I det här kapitlet kommer jag gå igenom hur jag genomförde min undersökning vilket 

innefattar att jag förklarar och motiverar mitt val av empirisk metod, urval, tillvägagångssätt 

och etiskt förhållningssätt. Detta kommer koppla samman mina frågeställningar med mina 

resultat samt analys och diskussion för att visa på att jag har undersökt det jag ämnade 

undersöka på ett genomtänkt sätt med lämplig metod för datainsamling och analys. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Då den här undersökningen ämnade att undersöka elevers upplevelser av att tala inför andra 

så lämpade sig en kvalitativ datainsamlingsmetod bäst. Jag valde därför mer specifikt att 

genomförda den med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att det var i förväg 

utvalda frågor (se bilaga 1) som ställdes, men att det var öppna frågor utan förutbestämda svar 

samt att det under intervjun lämnades rum för följdfrågor och utvecklingar av svar. För att få 

till en så kvalitativ intervju som möjligt så förklarade jag vilken betydelse deras svar hade för 

undersökningen och på vilket sett de bidrog, för att på så vis få dem mer engagerade och 

villiga att svara så utförligt och sanningsenligt som möjligt.41 

På grund av tidsaspekten som ges under det här arbetet så blev urvalet ett bekvämlighetsurval. 

Detta innebär att jag valde att intervjua elever på en skola där jag redan hade kontakter sedan 

tidigare och att jag begränsade antalet intervjuer till 5 stycken. Detta gjorde att jag kunde 

snabbare få tag på elever som kunde tänka sig att bli intervjuade och få en någorlunda 

representativ bild utan att lägga ner för mycket tid på att hitta elever. Jag valde också att 

använda elever som var 18 år eller äldre för att inte behöva få ett godkännande av föräldrar. 

Åldersvalet medförde också att jag ökade chanserna för att få mognare svar med större insikt 

från elever som snart kommer att antingen bege sig ut i arbetslivet eller söka sig vidare till 

högre och mer pressande studier på högskola eller universitet. 

För att få till en bra undersökning så måste undersökningen ske på ett tillförlitligt sätt.42 I det 

här fallet valde jag att ha en semistrukturerad intervju för att kunna få de svar jag söker vilket 

jag troligen inte hade fått om jag istället hade använt exempelvis enkäter. Denna typ av 

                                                 
41 Patel och Davidson, 2003 
42 Patel och Davidson, 2003, s. 98 
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intervju gjorde det lättare för mig att minska risken att lägga orden i munnen på den jag 

intervjuade.  

En god undersökning undersöker det den faktiskt avser att undersöka, det vill säga den har 

god validitet.43 I den här undersökningen så var den största svårigheten att utforma frågorna 

på ett vis så att de jag intervjuar svarar på det som frågan avser. Det var även viktigt att inte 

låta intervjuerna sväva ut för mycket i svaren utan att hålla det någorlunda samlat vilket jag 

anser att jag gjort. 

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav när det kommer till etik inom forskning för att 

på så vis skydda individerna i ett forskningsprojekt.44 Dessa kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan finns en kort beskrivning 

av dessa etiska krav samt en beskrivning av hur denna undersökning har ställt sig till dessa. 

Det först kravet som är informationskravet innebär att alla individer i ett forskningsprojekt 

måste informeras om deras roll i projektet samt vad projektet går ut på. Detta gjordes i 

samband med att eleverna frågades om de kunde tänka sig vara med på en intervju. De fick då 

veta att undersökningen gick ut på att få veta vad eleverna har för åsikter och tankar kring 

muntliga presentationer eller liknande situationer där de måste prata inför klassen och att jag 

därför var intresserad av just deras åsikter. 

All medverkan är frivillig enligt samtyckeskravet. Deltagande har även rätt att välja hur 

mycket de vill vara med och om de vill hoppa av mitt i. Deltagarna fick redan från första 

förfrågan veta att det var frivilligt att delta i undersökningen. De påmindes därefter även innan 

intervjun om att de inte måste delta samt att det är fullt tillåtet att avbryta när som under 

intervjun om de så önskar. 

För att inte deltagande personer ska kunna identifieras av utomstående så finns 

konfidentialitetskravet. De personer som intervjuades fick alla veta att all information om dem 

var konfidentiell. Ingen information om dem visas alltså i den här undersökningen utan alla 

                                                 
43 Patel och Davidson, 2003, s. 98 
44 Vetenskapsrådet. 2002 



   

16 

 

namn har tagits bort och jag har istället valt att kalla dem för E1, E2, E3, E4 respektive E5. 

Vidare kommer inte heller skolans namn att nämnas för att vidare säkra att det inte går att 

spåra tillbaka vem som har sagt vad under intervjuerna. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlad data endast får användas i 

forskningsändamål och får inte lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. All information som är insamlad till denna undersökning är alltså endast till för detta 

projekt och kommer inte att publiceras. 

Själva undersökningen genomfördes på skolan där informanterna själva går för att ha en 

bekant miljö. De togs ut en och en och placerades mitt emot mig vid en bänk i ett tomt 

klassrum där intervjun tog plats. Som jag nämnt ovan så poängterade jag även här innan 

inspelningen började att medverkan var frivillig och att de därför hade möjlighet att hoppa av 

även under intervjun om de skulle vilja. 

 

3.3 Hermeneutik 

Som vetenskapsteoretiskt förhållningssätt har jag valt att använda Hermeneutik. Hermeneutik 

handlar om att tolka eller förstå och ordet i sig definierar Føllesdal, Walløe och Elster som 

”studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå till väga att uppnå förståelse”.45 Det är ett 

förhållningssätt inom forskning där man försöker få kunskap om och förstå hur andra 

människor uppfattar sin verklighet.46 I detta fall så gäller det alltså för mig att försöka förstå 

hur eleverna upplever att tala inför andra. För att lyckas med detta så är det inom hermeneutik 

också viktigt att först ha förförståelse. Förförståelsen är en tillgång vid kvalitativ forskning för 

att det hjälper till att bidra med information när man vill se både helheten och delarna. Att se 

just både helhet och delar är essentiellt inom hermeneutik och kallas för holism. Holism är 

alltså när forskaren pendlar mellan helhet och delar. För att få en så omfattande bild som 

möjligt måste man alltså först försöka få en helhetsbild för att sedan gå in på djupet och kolla 

på delarna och slutligen ställa delarna och helheten i kontrast till varandra. Den totala bilden 

är alltså inte bara summan av delarna utan helheten tillsammans med och i kontrast till 

delarna. När det då kommer till intervjuer så måste forskaren växla mellan en objektiv och en 

                                                 
45 Føllesdal, Walløe och Elster, 2001, s. 133 
46 Patel och Davidson, 2003 
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subjektiv bild för att få en så god förståelse av det studerade problemet om möjligt. Forskaren 

växlar alltså mellan sin egen och den intervjuades syn på problemet och använder här sin 

förförståelse tillsammans med empati eller medförståelse som verktyg i tolkningen för att få 

med både sin egen och den intervjuades synvinklar. 47 För min del gäller det alltså att inte bara 

se problemet från mitt eget perspektiv, utan att också försöka sätta mig in i hur eleverna 

tänker. Genom detta kommer jag ha enklare att ställa elevernas uppfattningar mot varandra 

och få en klarare helhetsbild av hur verkligheten ser ut. Det kan dock vara värt att ha i åtanke 

att eftersom min förförståelse kommer att spela en stor roll i hur jag tolkar den data jag får in 

och därmed även påverkar min subjektivitet under arbetets gång så är mina tolkningar just det, 

mina tolkningar. Jag kommer utifrån mitt eget perspektiv att gå mellan helhet och delar i 

svaren från de olika informanterna för att försöka få en så bra bild av deras uppfattningar som 

möjligt. En viktig sak att notera är också att bara för att man förstår något så betyder det inte 

att det är hermeneutik. Hermeneutiken syftar mer till att verka som en tolkningsprocess i syfte 

att uppnå förståelse.48 Det är alltså inte bara för mig att förstå eleverna som jag intervjuar utan 

att lyssna på vad de har att säga och sedan försöka tolka det i hopp om att därefter uppnå en 

form av förståelse. 

 

3.4 Metoddiskussion 

Undersökningens reliabilitet anser jag var god under förutsättningarna som fanns. Den ger 

dock en ganska så vinklad bild eftersom den bara undersöker elevernas upplevelser och som 

dessutom återges i andrahand. Vad som hade kunnat göra den bättre hade varit om den som 

intervjuade var mer bevandrad i konsten att intervjua. Eftersom jag som författare även var 

den som intervjuade så gjorde jag så gott jag kunde men det finns så klart utrymme för 

förbättring. Även intervjufrågorna hade kunnat ändras något efter att ha sett resultatet. Jag 

hade exempelvis kunna ställa fler följdfrågor om varför de valde att göra på olika sätt och 

även försöka ställa fler frågor om tidigare minnen utav att tala inför andra. Hade det funnits 

mer tid så hade det så klart även varit intressant att ha med fler elever att intervjua både ur ett 

kvantitativt men även ett kvalitativt synsätt. Att även intervjua lärarna tror jag hade gett en 

mer nyanserad bild av verkligheten då jag hade fått ta del av en helt annan synvinkel som jag 

då hade kunnat jämföra med elevernas för en djupare analys. 

                                                 
47 Patel och Davidson, 2003 
48 Føllesdal, Walløe och Elster, 2001, s. 136 



   

18 

 

4. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer jag presentera svaren jag fick i mina intervjuer utifrån mina 

frågeställningar i problemformuleringen. Svaren kommer löpande att analyseras utifrån min 

egen uppfattning om dem och till viss del relateras till den tidigare forskningen som 

presenterades i kapitel 2. Jag har nedan valt att kalla eleverna för E1, E2, E3, E4 och E5 för 

att hålla det så neutralt som möjligt. 

 

4.1 Hur upplever elever att prata inför en grupp med människor? 

I denna del försöker jag komma fram till hur eleverna upplever att hålla en presentation från 

det att läraren säger att de ska ha en fram tills de har genomfört den. Svaren jag har använt i 

denna del kommer främst från fråga 1 och 2 (se bilaga 1). Utifrån främst dessa två frågor 

framgick att ingen utav de fem jag intervjuade upplever muntliga presentationer på något 

positivt vis. Redan i den första intervjun när jag intervjuade E1 så fick jag höra lite om hur 

jobbigt det kan vara: 

L: Vad har du för tidigare erfarenheter av att hålla presentationer? 

E1: Ja alltså det har varit många skolarbeten så man blir tvingad till det men det 

är ju inget kul. 

L: Så om en lärare säger att ni ska hålla en presentation, vad är din första tanke 

då? 

E1: Åh nej! (skratt) Ångest… 

L: Varför ångest? 

E1: Jag har ju liiite social fobi så jag klarar inte av att stå framför klassen utan 

att svettas som en gris och få panik. 

Om det är så att eleven i fråga faktiskt har social fobi är svårt att säga. Det skulle lika gärna 

vara något som eleven har diagnostiserat sig själv med. Men oavsett vad det beror på så är 

upplevelsen av muntliga presentationer något väldigt jobbigt.  

E2 verkar ha haft liknande upplevelser och beskriver det som ”skräckartat typ” när läraren 

säger att de ska hålla en presentation. Detta är för att E2 upplever det som att hen blir ”uttittad 
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och bedömd liksom”. E2 fortsätter sedan med att säga att ”man tror att man skämmer ut sig 

ifall man säger fel eller så”. På frågan sedan om hur det känns att hålla en presentation svarar 

E2:  

E2: Alltså väldigt nervöst. Man tänker kanske lite för mycket. När man 

egentligen kunde det så kanske det blir värre för man är nervös så tappar man 

bort sig. Och då har jag väldigt svårt att hitta tillbaka eller vad man ska säga. 

L: Vad skulle vara värsta möjliga scenario? 

E2: Ifall folk börjar skratta kanske. Om folk märker att man är nervös. 

Jag tolkar detta som att E2 har en stor rädsla för att bli skild från gruppen. Hen är orolig för att 

skämma ut sig och troligen även vilka konsekvenser detta skulle få även om det inte direkt 

uttrycks eller kanske ens har tänkts på utav E2. Vilka konsekvenser detta skulle vara är alltså 

oklart men skulle kunna vara en rädsla för att hamna utanför. Denna rädsla gör sedan att E2 

redan innan presentationen har målat upp en bild av hur hen kommer att misslyckas och säkert 

spelat upp mer än ett scenario i huvudet. Detta blir sedan som en självuppfyllande profetia, 

eftersom E2 redan innan har bestämt att hen kommer misslyckas så blir det också så. När E2 

då enligt hen själv misslyckas så spär detta på ytterligare inför nästa gång då E2 garanterat 

kommer minnas hur jobbigt det kändes och därför gå in med inställningen ännu en gång att 

det inte kommer gå vilket leder ner i en negativ spiral av fortsatt känsla av misslyckande. 

E3 är kanske den med minst erfarenhet av att hålla muntliga presentationer och säger själv att 

”jag har typ alltid kommit undan med presentationer o så”. Detta gör det dock extra intressant 

att se varför E3 försöker undvika det. 

L: Om en lärare säger att ni ska hålla en presentation, vad är din första tanke då? 

E3: Nej… jag vill inte. 

L: Hur kommer det sig att du känner så tror du? 

E3: Jag vet faktiskt inte. Det är typ bara att alla glor på en och lyssnar på vad jag 

har att säga. Det är det som är typ jobbigt. 

L: Vad är du rädd för att de ska tycka eller tro? 

E3: Jag vet inte, att det är dåligt eller äh. 
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L: Är du rädd för att de ska tycka att du är sämre än dem? 

E3: Ja typ. 

E3 får det att låta som att hen har haft någon dålig erfarenhet tidigare som sedan satt 

ordentliga spår och fått E3 att tro att det bästa sättet att inte uppleva det igen är att försöka 

undvika det så långt det går.  

E4 har inte heller gjort så många muntliga presentationer men det framgår tyvärr inte riktigt 

varför. E4 kan ändå redogöra någorlunda väl för hur hen upplever det när det väl sker. 

L: Om en lärare säger att ni ska hålla en presentation, vad är din första tanke då? 

E4: Jag blir typ nervös. 

L: Varför då? 

E4: Jag vet inte, det har alltid känts… alltså vissa har det ju svårare, vissa kan ju 

knappt redovisa alltså framför hela klassen. Jag har inte direkt svårt för det men 

det blir ju så automatiskt att man bara blir nervös. 

L: Varför tror du att du känner så? 

E4: Det är nog för att du står själv framför hela klassen och du ska stå och 

snacka. Det blir alltid så man vill inte säga fel men man kommer nog ändå säga 

fel. 

Här ställer E4 sin nervositet i relation till hur andra känner och upplever då att det inte är så 

farligt. Dock presenterar E4 något väldigt intressant, nämligen att det verkar som att normen i 

klassen är att vara nervös. Detta skulle kunna medföra att eleverna i klasserna inte ser något 

intresse i att bli av med sin nervositet då det ändå är så som det ska vara. Det skulle dock även 

kunna vara en bra sak. Om klassen upplever att alla är nervösa så kan det vara så att det sätter 

mindre press på varje individ. Det finns då ingen uppenbart stor klyfta mellan eleverna vilket 

gör att det inte heller uppstår något behov av att förbättras för att inte verka sämre.  

Den femte och sista eleven jag intervjuade som jag kallar för E5 beskriver en oro inför att 

presentera något inför hela klassen. Främst en oro för att någon ska skratta. E5 säger att man 

stressar väldigt mycket under en presentation, ”tänk så glömde jag detta eller tänk så sa jag 

inte det, gjorde jag något fel. Det är ju det man tänker under hela tiden”. Det låter som att E5 
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är orolig för att ett misstag ska leda till att hen gör bort sig. Troligen skulle E5 behöva jobba 

betydligt mer med sin självkänsla. E5 skulle exempelvis kunna använda mindfulness för att 

försöka styra sina tankar i en mer positiv riktning. 

 

4.2 Vad tror de att det kan bero på att de är talängsliga? 

I denna del försöker jag sammanfatta vad eleverna tror att deras talängslan beror på. Till detta 

använder jag främst svaren från fråga 1, 2, 4 och 5(se bilaga 1). E1 är inte helt säker på var sin 

osäkerhet kommer ifrån men tycker det är jobbigare att presentera inför stora grupper. E1 

nämner också att det är enklare att presentera om man är några stycken i en grupp, ”om man 

står med andra så är ju inte all pressen på sig själv. Då delar man ju upp presentationen i 

gruppen så man inte har lika mycket att säga”. Detta tyder på en rädsla för att bli isolerad från 

gruppen. Av någon anledning så tycker E1 att det är jobbigt att stå i centrum för mångas 

uppmärksamhet. Troligen finns det en stor osäkerhet i E1 som försvårar vid muntliga 

presentationer. E2 däremot tycker inte det är lika jobbigt att presentera inför en större grupp 

utan säger att det beror mer på vilka det är.  

L: Spelar det någon roll hur många det är som lyssnar? 

E2: Nej alltså främst vilka det är. Om man känner sig trygg inför de man pratar 

inför eller om man vet att de också är nervösa. För om man vet att någon är 

jätteduktig på att prata så blir det så här... man känner sig osäker typ. 

E2 antyder här att hen jämför sig med andra som också presenterar och rädslan verkar ligga i 

att verka sämre än någon annan. E2 säger även att det är bättre om man inte presenterar 

ensam. Om man är två t.ex. kan den andra fylla i och hjälpa en om man tappar bort sig.  

E3 är nog den som reflekterat minst över varför hen är orolig över muntliga presentationer 

men E3 tycker det är bättre om man är flera som presenterar. ”Det är bättre att göra det med 

andra för då står man inte ensam där framme.” Rädslan att isoleras återkommer i flera fall, 

även fjärde eleven jag intervjuade visade på oro för att stå ensam. ”Det är nog för att du står 

själv framför hela klassen och du ska stå och snacka. Det blir alltid så man vill inte säga fel 

men man kommer nog ändå säga fel.” E1, E3 och E4 visade alltså på oro inför att stå just 

ensam inför andra och E2 visade på oro när de som lyssnar inte är så bekanta. Detta skulle 

kunna vara tecken på en stor osäkerhet i eleverna. Om det är så att det är en osäkerhet som är 
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orsaken så skulle det kunna bero på någon form av prestationsångest. Bilden i huvudet av hur 

det ska vara är en bild av något otroligt bra och för närvarande så finns helt enkelt inte 

verktygen för att detta ska bli verklighet. En annan faktor skulle kunna vara att de upplever 

press från annat håll, de kanske upplever att någon lärare eller deras föräldrar förväntar sig 

mer än vad de tror att de klarar.  

E5 har en annan bild av det hela vilket gör det väldigt intressant. E5 berättar att hen är väldigt 

orolig för presentationer på grund av en stor osäkerhet i sig själv men att hen ändå inte är så 

förtjust i att vara flera som presenterar eftersom det alltid är någon som inte gör vad den ska. 

Irritationen över att det inte blir bra för att folk är lata tar alltså här överhanden och gör att det 

är enklare att göra det ensam. E5 säger också att storleken på publiken inte är viktig så länge 

alla som lyssnar är intresserade. Det låter alltså på E5 som att hen har haft många situationer 

där antingen de i samma grupp eller de som lyssnar har, varit så pass ointresserade att det har 

förstört mer än vad den egna nervositeten gjort. Detta trots att E5 är väldigt osäker i sig själv. 

Det skulle också kunna vara så att E5 känner ett behov av att ha kontroll vilket är svårt att ha 

om man är beroende av andra.  

 

4.3 Vad använder sig elever av för strategier för att underlätta för sig 

själva när de ska tala inför sin klass? 

Alla har vi olika idéer om hur en presentation bäst förbereds och vilka förutsättningar som 

önskas för att vi ska klara av det så bra som möjligt. Likaså har eleverna olika tankar kring 

detta. Jag ska nu presentera de intervjuade elevernas tankar kring detta och till min hjälp har 

jag främst använt svaren från fråga 3, 6, 7 och 8.  

Först ut har vi E1 som endast förbereder sig genom att skriva ner informationen som ska 

presenteras. E1 känner sig väldigt lätt stressad vid presentationer så det blir bara att det läses 

innantill. Stressen brukar dock släppa efter en stund. ”Alltså, är det en lång presentation så går 

det ju bra efter 5 minuter när man vant sig men i början är det ju hemskt.” E1 skulle alltså 

helst vilja ha väldigt korta presentationer så att det snabbt är över eller lite längre så att man 

kommer in i det. Alternativt att man är i grupper så man kan dela upp vad som sägs för då har 

man inte fokus på sig lika länge. E1 försöker också skjuta på sina presentationer så länge som 

möjligt i hopp om att några elever ska få lämna rummet så att E1 kan presentera inför en 

mindre grupp.  
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L: Om du tänker allmänt kring presentationer i skolan. Är det något du skulle 

vilja ändra på? 

E1: Att man får mer tid att förbereda sig. Att man delar upp klassen i två 

grupper för det är många som får panik inför presentationer. 

L: Hade det blivit enklare att presentera då eller vad hade det gjort för skillnad? 

E1: Det blir ju enklare om man har mindre grupper för man känner sig mer 

bekväm. Hela klassen är ju sån att det är jobbigt att ha muntliga redovisningar. 

E1 tycker alltså de borde få mer tid att förbereda sig och att de borde få presentera i mindre 

grupper.  

De allra flesta drar nytta av att använda någon form av hjälpmedel eller åtminstone någon 

form av förberedelse. Just E1 verkar dock inte tycka att något hjälpmedel är bra. E1 säger 

själv att hen använder bara PowerPoint eller liknande om de måste. På frågan om läraren har 

gått igenom något kring presentationer svarar E1 att läraren har sagt att de ska använda 

hjälpmedel och stödord för att underlätta men har alltså inte funnit det lärorikt. Frågan är här 

om läraren inte har lyckats förklara fördelarna på ett bra sätt, inte gått igenom det tillräckligt 

väl eller omfattande eller om det helt enkelt inte har varit rätt hjälpmedel för just E1. 

E2 ser på saken ur en helt annan synvinkel när det gäller att förbereda sig. 

L: Hur förbereder du dig inför en presentation? 

E2: Alltså jag försöker väl typ kunna det utantill för man får ju bättre 

självförtroende ifall man kan det man skriver om och sen välja ett ämne som jag 

tycker är intressant, eller kanske saker som jag vet om så jag kan prata ifrån 

huvudet mer än från texten. 

L: Använder du dig av någon form av hjälpmedel? 

E2: Stödord brukar jag använda eller PowerPoint tror jag, det brukar hjälpa för 

kan man ändå hitta rätt så enkelt var man är. 

E2 har alltså en lite klarare strategi för att göra det lättare för sig gentemot E1 som tycker att 

det inte finns något som hjälper. E2 använder de hjälpmedel som finns tillgängliga för att 

underlätta så långt det går. E2 uttrycker dock även en strävan att vilja utveckla sin 

presentationsteknik. 
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 L: Tänker du något kring vad du gör med kroppen under en presentation? 

E2: Nja, inte för stunden kanske men jag brukar tänka efteråt att jag kanske inte 

skulle stått så, jag har väldigt svårt att veta hur jag ska stå och så. När jag blir så 

nervös så blir det typ att man står och gör någonting typ med foten eller handen 

eller någonting och då blir det kanske lite störande för resten. Man tänker inte på 

det när man väl gör det liksom. 

L: Är det något du hade velat öva på? 

E2: Mm det skulle jag. Alltså visa mer självförtroende eller så när man pratar. 

E2 visar här på en medvetenhet kring vad som skulle kunna förbättras för att för att E2 ska 

känna att hen gör en bra presentation och visar upp ett självsäkert yttre. Dock saknar E2 

verktygen för att på egen hand lyckas med detta. Här hade det antagligen varit bra om läraren 

hade klivit in och haft exempelvis dramaövningar med klassen, alternativt gått igenom olika 

saker man kan tänka på inför varje presentation. Små enkla tips hade antagligen hjälpt E2 en 

hel del. Även detta är något som E2 själv tar upp. E2 berättar att lärare har gått igenom 

presentationsteknik på grundskolan vilket hjälpte för stunden men E2 skulle alltså vilja att det 

gås över mer kontinuerligt så att eleverna verkligen lär sig det. 

På frågan hur E3 förbereder sig inför en presentation så får jag svaret:  

E3: Skriver ner allt jag ska säga, verkligen allt vad jag ska säga. 

L: Och sen läser du det innantill? 

E3: Ja 

L: Hade du velat lära dig det utantill? 

E3: Ja det hade varit bättre om man kunnat prata så här, helt så här själv utan att 

man ska ha någonting att läsa ifrån. 

Jag tolkar det här som att E3 hade velat vara mer fri under sina redovisningar och kunna prata 

fritt men känner sig alldeles för orolig alternativt inte är tillräckligt engagerad för att ens 

försöka. Det som känns som det säkra kortet är alltså att bara ha en text att läsa innantill för 

att på så vis ha så lite interaktion med publiken som möjligt samtidigt som det minskar risken 

för att göra fel. E3 skulle även vilja att läraren går igenom lite mer om presentationsteknik för 
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” då hade man ju typ lärt sig mer hur de ska se ut o så alltså”. E3 skulle dock verkligen inte 

vilja öva mer, utan bara få lite tips inför de gånger de verkligen måste presentera något. En 

annan sak som E3 gärna hade velat bestämma över inför en presentation är hur många det är 

som presenterar 

L: Vad är det för skillnad på att hålla en presentation ensam och att göra det 

tillsammans med andra? 

E3: Det är bättre att göra det med andra för då står man inte ensam där framme. 

L: Vilken storlek skulle du föredra på gruppen? 

E3: Typ tre, två. 

Just att vara ensam, isolerad från gruppen verkar vara något som E3 är orolig för. Tyvärr 

verkar det inte som att E3 har något jättebra sätt att handskas med detta mer än att hoppas på 

att de får redovisa i grupp vilket givetvis inte är någon garanti. Vad gäller vilka som lyssnar så 

ska det helst vara de närmsta vännerna eller åtminstone så få som möjligt för det blir värre när 

det är fler som lyssnar enligt E3. Men här är det återigen något som E3 inte har någon större 

kontroll över mer än att kunna bedja till läraren. Ett sätt att försöka komma över det här 

kanske skulle kunna vara att stegvis öka antalet personer som lyssnar. 

E4 har ingen direkt förberedelse för att underlätta för sig själv mer än att skriva ner det som 

ska sägas och läsa igenom det. Dock använder E4 ibland PowerPoint och tycker att det hjälper 

för ”du kan skriva lite så här stödord och sånt så att du kommer ihåg vad du ska säga”. Frågan 

här är om E4 inte ser någon nytta med att förbereda sig, inte vet vad man skulle kunna göra 

eller helt enkelt inte bryr sig. 

E5 är strukturerad vid förberedelse inför en presentation. 

L: Hur förbereder du dig inför en presentation? 

E5: Jag brukar skriva ner det i punkt eller så gör jag en mindmap, sen skriver jag 

det i ordform och sen skriver jag kanske ett ord och sen utgår jag från det ordet. 

Genom att skriva ner vad som ska sägas i omgångar och tvinga ner det till enstaka ord så lär 

sig E5 materialet utantill. Jag får intrycket här av att medvetenheten i E5 över sin egen 

osäkerhet har lett till att hen har tvingat sig själv att alltid lära sig materialet utantill för att 

underlätta så mycket som möjligt under presentationer. E5 vill antagligen inte att andra ska se 

osäkerheten och försöker därför simulera säkerhet så gott det går. E5 säger även att hen 
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försöker tänka på kroppen under presentationen men att allt annat lätt tar överhanden. E5 

föredrar också att presentera ensam gentemot att göra det i grupp. E5 känner inte att det alltid 

går att lita på alla andra att de gör vad de ska eller att de ens dyker upp och då blir arbetet inte 

lika bra. Här tar alltså viljan att det ska bli så bra som möjligt överhanden över osäkerheten 

och den trygghet som en eller flera extra personer hade kunnat bidra med. E5 skulle även vilja 

att läraren gick igenom lite mer kring presentationsteknik. Här ser man återigen viljan hos E5 

att göra så bra ifrån sig som möjligt trots sin osäkerhet. 
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5. Diskussion 

I min inledning så nämnde jag att alla är nervösa när de ska tala inför andra och föga 

förvånande så var det även den bilden jag fick utav eleverna som jag intervjuade. De var alla 

nervösa men varje elev hade sitt egna sätt att tackla sin nervositet på även om det var i 

varierande grad lyckat. Jag nämnde även att Ann Cederberg genomförde en undersökning för 

ungefär 20 år sedan där hon intervjuade lärare om hur de hjälper elever med talängslan. Hon 

kom då fram till att lärarna hade stora luckor i sin kunskap kring hur man skulle kunna hjälpa 

en elev med talängslan. De valde därför att antingen inte göra något alls eller så försökte de 

hjälpa men i sin avsaknad av kunskap så stjälpte det mer än det hjälpte eleverna.49 Jag 

fortsatte sedan i kapitel 2 om tidigare forskning med att ge exempel på metoder som skulle 

kunna användas antingen kortsiktigt eller långsiktigt för att hjälpa eleverna och ge dem 

verktyg för att handskas med talängslan. Vad som var intressant var att de fem eleverna 

nämnde ingenting om övningar, att använda drama, mindfulness eller något åt det hållet. 

Frågan här är om det bara är en tillfällighet att just dessa elever är omedvetna om dessa 

metoder eller om det är lärarna som inte är medvetna och därmed inte ger eleverna möjlighet 

att ens önska. Vad man inte känner till kan man ju inte heller fråga efter. Alternativt att de 

någon gång har blivit presenterade för någon av metoderna men att de inte sett någon större 

nytta eller ens förstått innebörden av det. 

Både E1 och E4 nämnde att alla i klassen blir nervösa. Det är alltså normen i klassen att bli 

nervös. Stämmer detta så borde det finnas en utmärkt grund att försöka bygga upp 

gemenskapen i klassen. Om alla tillsammans kan jobba på att öka acceptansen och minska 

nervositeten samtidigt som de har förståelse för hur andra känner så borde detta sedan kunna 

utvecklas ännu ett steg genom använda sig av exempelvis dramaövningar. Möjligen skulle 

detta kunna hjälpa eleverna inte bara med sin talängslan utan även sammanhållningen och en 

mängd andra saker som bl.a. Chaib skrev om.50 

Några som antagligen skulle kunna dra nytta utav tankeövningar tror jag är E1 och E5. E1 har 

inte riktigt hittat ett hjälpmedel som verkligen funkar samtidigt som nervositeten verkar vara 

stor. Förhoppningsvis hade mindfulness hjälpt här och kanske hade kanske kunna leda till ett 

större lugn. E5 beskriver en stor strävan att vilja bli duktigare på att tala inför andra men har 

samtidigt väldigt dålig självkänsla. Just eftersom motivationen verkar vara så stor så tror jag 

                                                 
49 Cederberg, 1997 
50 Chaib, 1996 
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att mindfulness hade varit ett bra hjälpmedel för E5 för att på sikt bli bättre på att tala inför 

andra men kanske även öka självkänslan. 

E4 såg ingen nytta med att förbereda sig vilket skulle kunna ha en rad olika förklaringar även 

om det först verakr märkligt. Här kan jag i efterhand säga att det antagligen hade behövts fler 

frågor för att komma fram till något mer konkret. Möjligen hade man behövt lära känna 

eleven först innan det går att avgöra vad som hade varit bäst för eleven. Vad gäller fler frågor 

så hade det nog även behövts vid intervjun med E3. E3 hade möjligen kunnat dra stor nytta 

utav enkla presentationsknep från lärarens sida och därför hade det varit intressant att även 

intervjua någon av lärarna för att se deras syn på saken. Även deras syn på vad som är mycket 

tid hade varit intressant för studien. Bland annat E1 uttryckte en känsla av tidsbrist vilket 

skulle kunna vara en subjektiv fråga och därför behöva fler synvinklar. 

Utifrån elevernas metoder att handskas med talängslan så får jag känslan av att lärarna 

fortfarande har lika stora luckor som för 20 år sedan. Det var en elev som nämnde att en lärare 

hade gett bra tips som hade hjälpt men att det var på högstadiet vid ett enskilt tillfälle och att 

det hade behövts vara mer kontinuerligt. Behoven är så klart olika för olika elever men kanske 

är det så att lärarna hade behövt mer konkreta tips som projektet DFS i USA? Kanske att det 

hade behövts något sådant lite mer långsiktigt där man på något vis får eleverna att öva på att 

bli mer bekväma med att prata inför varandra samtidigt som man uppfyller kunskapskraven. 

Det är så klart omöjligt att säga något större utifrån en så här liten undersökning utan man 

skulle behöva intervjua betydligt fler elever och antagligen intervjua både lärare och elever 

för att se om deras uppfattningar stämmer överens. Det skulle ju faktiskt kunna vara så att 

lärare har försökt gå igenom presentationsteknik eller motsvarande men att de kallat det något 

annat och att eleverna helt enkelt inte har uppfattat vad det var eller varför de gjorde det.   

Avslutningsvis så hoppas jag att denna uppsats höjer medvetenheten hos någon som läser den 

eller kanske åtminstone ger tips till någon över vad man kan göra när man har talängsliga 

elever. Även fortsatta studier inom detta område hade varit intressant. Framförallt studier som 

binder samma både elever och lärare för att även kunna se eventuella kommunikationsbrister 

eller andra intressant fenomen. För i slutändan så vill vi ju alla elevernas bästa och faktum är 

att nyttan av att kunna tala inför andra återkommer för näst intill alla även efter skolan, 

varierande med allt från något enskilt halvviktigt tillfälle för någon, ända till ett tal som kan 

ha enorm inverkan på jättemånga. Det kan ju inte vara många som inte åtminstone hört talas 

om talet som Martin Luther King höll vilket hade minst sagt en enorm inverkan.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vilket gymnasieprogram går du?  

Av vilken eller vilka anledningar valde du just det programmet? 

Vilket eller vilka ämnen är dina favoriter? 

Vad är det som gör dem mer intressanta? 

Har du intressen eller hobbys utanför skolan? 

 Vilka? 

 

Presentation 

Vad har du för tidigare erfarenheter av att hålla muntliga presentationer? 

1. Om en lärare säger att ni ska hålla en presentation, vad är din första tanke då?  

1.1 Varför känner du så? 

2. Hur tycker du det känns det hålla en presentation?  

 2.1 Varför känner du så? 

3. Hur förbereder du dig inför en presentation? 

 3.1 Är det viktigt att du lärt dig materialet utantill? 

  Varför?  

3.2 Använder du dig av någon form av hjälpmedel? 

3.3 Tänker du något kring vad du gör med kroppen före eller under en 

presentation? 

4. Spelar det någon roll hur många det är som lyssnar? 

 4.1a Ja - Vad är i så fall skillnaden enligt dig? 

4.1b Nej – Skulle du även vara lika bekväm om du talade inför exempelvis hela 

skolan? 
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5. Vad är det för skillnad på att hålla en presentation ensam och att göra det tillsammans 

med andra? 

 5.1 Vilken storlek skulle du föredra och varför i så fall? 

6. Kan du komma ihåg att du lärt dig något från ett presentationstillfälle som du tagit 

med dig inför nästa gång? 

 6.1a Ja - Vad har du lärt dig? 

 6.1b Nej - Hur kommer det sig tror du? 

7. Om du tänker allmänt kring att hålla presentationer i skolan, är det något du skulle 

vilja ändra på? 

 7.1 Vad hade det gjort för skillnad? 

8. Har någon lärare gått igenom något om presentationsteknik?  

8.1a Ja – Vad minns du utav det som gicks igenom? 

Var det lärorikt? 

8.1b Nej – Är det något du hade velat? 
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