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Abstrakt Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att belysa den problematik 

som kan uppstå när kommunikationsängsliga elever förväntas delta 

muntligt i undervisningen. Vi har använt oss av metoderna 

databassökning och manuell sökning vilket har resulterat i sju 

vetenskapliga texter. Dessa texter har utgjort resultatet av vår 

kunskapsöversikt. Resultatet har visat att kommunikationsängsliga 

elever känner obehag inför att delta muntligt och orsaken till detta har 

visat sig vara oro och rädsla för att göra bort sig och hånas av sina 

klasskamrater. Resultatet har också visat att lärare har olika 

förhållningssätt till kommunikationsängsliga elever och att detta i 

många gånger grundar sig i lärares egna tidigare erfarenheter som 

kommunikationsängsliga elever. Fortsatt forskning skulle kunna 

undersöka om lärare prioriterar elevers muntliga deltagande eller 

elevers välmående i undervisningen. Även lärares strategier och 

metoder skulle kunna undersökas samt vilket resultat de får för 

kommunikationsängsliga elevers lärande och välmående. 
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Förord 

”Du säger inte så mycket...”, ”Du måste ta för dig mer!”, ”Du måste räcka upp handen och 

säga någonting!”, ”Du ser ut som en tomat i ansiktet…”. Dessa kommentarer från 

klasskamrater och uppmaningar från lärare fick vi ofta höra under vår grundskoletid och det 

har präglat och följt oss hela livet. När vi tänker tillbaka minns vi de känslor av obehag som 

infann sig då vi förväntades delta muntligt i undervisningen. Vi upplever att de lärare vi hade 

under vår grundskoletid ville oss väl, men att de saknade kunskap och redskap för att kunna 

stötta oss i vår kommunikationsängslan. Våra gemensamma upplevelser och tidigare 

erfarenheter är skälet till att vi väljer att fördjupa oss i hur muntligt deltagande i 

undervisningen påverkar kommunikationsängsliga elever och hur lärare förhåller sig till dem. 

 

Denna kunskapsöversikt arbetades fram och utformades i samarbete. För att vara effektiva 

arbetade vi individuellt med datainsamlingen, databearbetningen och resultatdelen av 

kunskapsöversikten. Trots arbetsfördelningen var samarbetet konstant och tankar och respons 

utbyttes kontinuerligt då vi satt sida vid sida. Detta resulterade i att vi båda kontinuerligt hade 

inblick i kunskapsöversiktens helhet. 

 

Vi framför ett stort tack till våra handledare som har gett oss goda råd och uppmuntran i 

arbetet med vår kunskapsöversikt. Vi tackar även våra kurskamrater för utbyte av tankar och 

funderingar när vi har stött på hinder. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

“Nausea, sweating, weak knees, and a dry mouth are all symptoms associated with the fear of 

standing in front of an audience.” 

Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007, s. 1) 

 

I vår kunskapsöversikt samlar vi relevant forskning som beskriver kommunikationsängsliga 

elevers upplevelser och känslor inför att delta muntligt i undervisningen och hur lärare 

förhåller sig till dem. Anledningen till att detta område väcker ett engagemang och intresse 

hos oss är att vi upplever att samhället i stort vill uppmuntra individer till att vara aktiva, 

öppna och utåtriktade. I Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 227) står det beskrivet i 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet svenska att elever i slutet av årskurs tre ska 

kunna samtala och föra fram sina tankar och åsikter. De ska även kunna berätta om vardagliga 

händelser, ställa frågor, svara på frågor och ge muntliga instruktioner. Vi upplever att elevers 

muntliga deltagande är en stor del av undervisningen. Detta syns även i de nationella proven 

där en muntlig del ingår som ligger till grund för den bedömning som lärare ska göra av 

elevers kunskapsutveckling (http://www.skolverket.se).  

 

Från våra tidigare år i grundskolan har vi båda upplevt en oro och en ängslan inför att delta 

muntligt i undervisningen. Känslan som vi fick var att det var fel att vi inte tog större 

talutrymme, vilket ständigt påpekades och upplevdes som ett problem. Boyce et al. (2007, s. 

1) beskriver i citatet ovan de fysiska och psykiska obehag som kan infinna sig hos elever när 

de förväntas delta muntligt i undervisningen. Axelsson (2011, s. 14) nämner att oro och 

obehag inför muntliga presentationer kan infinna sig en lång tid innan själva 

presentationstillfället vilket kan påverka individens sömn och aptit negativt. Förutom dessa 

symptom beskriver Gren Landell (2014, s. 26) också att psykiska symptom som 

koncentrationssvårigheter, undvikande, utagerande, ledsenhet, irritation och ilska kan 

förekomma.  

 

Olsson Jers (2012, s. 97) förklarar att kommunikationsängslan är ett begrepp som innefattar 

talängslan och blyghet som är olika typer av oro som en person kan känna inför att 

kommunicera med andra människor. Svirsky och Thulin (2006, s. 25) beskriver att blyga barn 

är socialt tystlåtna och tillbakadragna. Vi ansluter oss till Olsson Jers förklaring av begreppet 
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kommunikationsängslan och Svirsky och Thulins närmare beskrivning av blyghet när vi i vår 

kunskapsöversikt behandlar talängsliga, blyga och tysta elever.  

 

Sandin och Sundkvist (2014, s. 113) beskriver att skolan under sent 1900-tal hade ett uppdrag 

att ge barn kunskap och förmåga att göra sin röst hörd i samhället. Detta synsätt var nytt och 

kom att prägla 2000-talets och dagens skola. Även Axelsson (2011, s. 25) påpekar att 

förmågan att kunna kommunicera och göra sin röst hörd är viktigt i vårt demokratiska 

samhälle. Cederberg (1997a, s. 31) beskriver varför det är viktigt att utveckla elevers 

språkliga förmåga. Hon menar att den individ som har talets förmåga också har möjlighet att 

föra sin talan och påverka samhället. Cederberg menar även att det är angeläget utifrån ett 

samhällsperspektiv att skolan bidrar till utveckling av elevers språkförmåga för att de ska 

kunna vara en del av ett demokratiskt och jämställt samhälle. Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 

222-223) klargör att syftet med undervisningen i ämnet svenska är att ge elever förutsättning 

att utveckla sin språkliga förmåga. Det beskrivs även att språk är ett sätt för människor att 

kommunicera och uttrycka känslor. Under rubriken tala, lyssna och samtala i det centrala 

innehållet i ämnet svenska står det formulerat att undervisningen ska ge elever möjlighet att 

muntligt återberätta, presentera och tala om vardagsnära ämnen. Kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a, s. 7) beskriver att den språkliga förmågan i ett 

vidare samhällsperspektiv påverkar elevers möjligheter att vara delaktiga i ett samhälle som 

ständigt förändras.  

 

Sandin och Sundkvist (2014, s. 15-16) beskriver att dagens skola i stora drag fostrar elever in 

i ett majoritetssamhälle och dess normer. Genom sociala strukturer formas skolan och i den 

fastställs vad som är normalt och vad som är ett avvikande uppförande och sätt att leva i 

samhället. Lund (2006, s. 22) förklarar att beteenden och personligheter uppmuntras olika i 

olika kulturer. Hon menar även att ett beteende accepteras i olika stor utsträckning beroende 

på vilken kontext individen befinner sig i. Phillips (2014, s. 213) beskriver att samhället 

ställer krav på att individen ska ha en utvecklad social förmåga och kunna föra sig i sociala 

sammanhang oavsett situation och miljö. På liknande sätt menar Forster (2013, s. 181) att 

barn idag förväntas av samhället att vara utåtriktade och framåt och att dessa egenskaper 

värderas högt. Han påpekar att de tillbakadragna egenskaperna ses som något negativt av 

samhället och att de egenskaper som förknippas med blyghet inte är tillräckligt bra trots att 

det finns positiva fördelar med att vara blyg. Han menar att blyghet kan ses som ett problem 

när det går så långt att barnet väljer att undvika sociala sammanhang. 
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Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 10) beskriver att skolans uppdrag är att skapa en trygg miljö där 

alla elever ska känna tillfredsställelse och glädje samt en lust att lära och utvecklas. Enligt  

Lgr 11 ska läraren visa hänsyn till de olika förutsättningar, behov och sätt att tänka som varje 

enskild individ har. Först när läraren är medveten om individers olikheter menar Lund (2006, 

s. 20) att individen kan mötas med förståelse och acceptans. Jimsdotter (2000, s. 18-19) 

understryker att vi inte kan tala om rätt eller fel och att det finns fördelar och nackdelar med 

alla sätt att vara.  Hon menar att en del individer trivs med att vara i förgrunden, medan andra 

trivs bättre i bakgrunden. Gren Landell (2014, s. 13) bygger vidare på Jimsdotters resonemang 

och framhåller att tysta elever inte ska behöva ändra på sig och bli pratsamma på samma sätt 

som pratsamma elever inte ska tystas ner.  

 

1.1 Problemformulering 

Forskning visar att en utvecklad språkförmåga krävs för att en individ ska kunna ta plats i ett 

demokratiskt samhälle. På skolan vilar därför ett ansvar att ge alla elever möjlighet att 

utveckla denna förmåga. Vi upplever att Lgr 11 särskilt gynnar de elever som trivs i 

förgrunden och som trivs med att vara aktiva, öppna och utåtriktade. Forskning visar också att 

det finns en risk att elever känner obehag när de förväntas delta muntligt. Lgr 11 beskriver att 

skolan ska visa hänsyn till alla elevers olikheter och behov. Vi menar att denna hänsyn inte får 

gå förlorad på bekostnad av svenskundervisningens centrala innehåll som ska innefatta 

elevers muntliga deltagande. Inte heller de känslor som kommunikationsängsliga elever 

upplever vid muntligt deltagande får nonchaleras. Vi ser en problematik i de övergripande 

mål och uppdrag som ska prägla all undervisning och det som Lgr 11 strävar efter vad gäller 

muntligt deltagande i undervisningen. Vi anser att det behövs en ökad medvetenhet för den 

problematik som kan uppstå kring kommunikationsängsliga elever i undervisningen. 
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2. Syfte 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa den problematik som kan uppstå när 

kommunikationsängsliga elever förväntas delta muntligt i svenskundervisningen.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur upplever kommunikationsängsliga elever undervisningen? 

2. Hur förhåller sig lärare till kommunikationsängsliga elever i undervisningen? 
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3. Metod 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 74) beskriver två olika sökmetoder; 

databassökning och manuell sökning som vi använde oss av. Databassökning innebar att vi 

utifrån olika begrepp och nyckelord sökte efter vetenskapliga texter i olika databaser. Manuell 

sökning innebar att vi tittade i innehållsförteckningar och referenslistor vilket gav oss tips på 

vidare sökning som resulterade i nya sökträffar.  

 

3.1 Datainsamling 

Databassökning  

För att söka reda på vetenskapliga texter använde vi oss av tre olika databaser. Förutom 

databaserna SwePub och International ERIC som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 75) 

hänvisar till använde vi oss även av discoverytjänsten Summon. Bryman (2011, s. 115) 

påpekar att trots att Internet erbjuder ett flertal sökmotorer och därmed källor till 

vetenskapliga texter måste man ha ett kritiskt förhållningssätt samt granska sökträffarna och 

deras trovärdighet. För att begränsa vår sökning valde vi att endast söka efter texter som var 

refereegranskade, detta innebär enligt Vetenskapsrådet att en bedömning av textens 

vetenskapliga kvalitet har genomförts av andra forskare inom området (http://www.vr.se). Vi 

tog utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar när vi valde de sökord som vi använde 

vid databassökningarna. Våra första databassökningar gjordes på begreppet 

”kommunikationsängslig” som genomsyrar vår kunskapsöversikt, men detta genererade inga 

sökträffar. Vi använde relaterade ord som ”talängslan”, ”muntlig kommunikation” och 

”muntlig presentation” i vår vidare sökning. Anledningen till varför vi valde att använda 

begreppet kommunikationsängslan i vårt syfte och våra frågeställningar var för att det 

fungerade som ett paraplybegrepp över många av de övriga begrepp som vi valde att använda 

i databassökningarna. I SwePub sökte vi efter svenska vetenskapliga texter med hjälp av 

sökord som ”kommunikationsängslig”, ”talängslan” och ”muntlig presentation” (se bilaga A1 

& A2). Vi upptäckte relativt snabbt att svensk forskning kring området var begränsad. Vi tog 

oss vidare till ERIC (se bilaga A2 & A3) där vi använde sökord på engelska som till exempel 

”soft-spoken”, ”quiet” och ”oral performance”. Vi fortsatte sökandet efter fler och nya texter i 

Summon (se bilaga A4 & A5) där vi använde sökord som ”blyghet”, ”tystlåten” och ”silent”. I 

alla tre databaserna kombinerade vi även sökord som exempelvis ”quiet”, ”shy” och 

”children” (se bilaga A2) för att antalet träffar skulle vara hanterbara och relevanta för oss. 

 



 6 

Vi använde oss också av synonymer till olika begrepp, exempelvis ”silent” och ”quiet”, vilket 

Bryman (2011, s. 116) menar är användbart för att få fler sökträffar som är relevanta inom 

samma område. Även en asterisk (*) menar Bryman kan användas för att inte utesluta olika 

böjningar av ett ord. Ett exempel på när vi använde oss av en asterisk i vår sökning var när vi 

sökte på ordet ”klassrum*” vilket gav oss träffar på klassrummet, klassrummen, 

klassrumsmiljö och så vidare. För att bredda vår sökning ytterligare valde vi att använda oss 

av både svenska och engelska sökord. Vi använde oss även av citationstecken för att göra vår 

sökning mer precis och begränsa antalet sökträffar. När vi fick ett antal sökträffar som var 

under 50 stycken, läste vi texternas abstracts. Vi använde, som Bryman beskriver, de funna 

vetenskapliga texternas nyckelord för att kunna göra ytterligare databassökningar.  

 

Manuell sökning 

Manuella sökningar gjorde vi utifrån vetenskapliga texters referenslistor som vi hittade genom 

vår databassökning och som rörde vårt område. Detta menar Eriksson Barajas et al. (2013, s. 

74) är första steget vid en manuell sökning. I vår databassökning fann vi en vetenskaplig 

artikel vid namn Från tystnad till tal som var skriven av Cederberg år 1997. I artikeln 

refererade Cederberg till en studie genomförd av henne själv och Byström. Denna studie 

publicerades år 1996 och heter Röster ur tystnaden. Om talängsliga lärarstudenter, deras 

erfarenheter av och deras synpunkter på skola och samhälle och deras träning för att bli bättre 

talare. Vi sökte manuellt efter denna studie utan resultat. Istället fann vi en artikel som även 

den var skriven av Cederberg år 1997 som innefattade delar av den ursprungliga studie som vi 

sökte efter manuellt. Denna artikel ingick i boken ”Svenskans beskrivning 22” som fanns 

tillgänglig på Halmstad Högskolas bibliotek.  

 

När vi genomförde vår databassökning kunde vi identifiera namnet Robert J. Coplan som var 

återkommande i flera vetenskapliga texter och vi valde att göra manuella sökningar på hans 

namn. Coplan tillhör Carleton University, han är professor i psykologi och forskar kring barns 

blyghet. Vi tog personlig kontakt med Coplan via ResearchGate, en community, webbplats 

och sökmotor, eftersom vi var särskilt intresserade av en studie genomförd av honom som inte 

fanns fritt tillgänglig online. Genom denna kontakt fick vi dessutom tillgång till tio andra 

vetenskapliga texter skrivna av Coplan. 
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Urval 

Vi tog oss vidare i vår urvalsprocess genom att samla ihop de vetenskapliga texter som vi 

ansåg var relevanta för vår kunskapsöversikt. Texter vars studier var genomförda i förskola, 

grundskola och gymnasieskola valde vi att inkludera i vårt resultat. Texter som behandlade 

mutism, social fobi, andraspråkselever, hörselskadade, strokedrabbade personer och 

genusperspektiv exkluderade vi. Vi exkluderade även de texter som beskrev elevers 

kommunikationsängslan utifrån vilket land de levde i. Vi valde att fokusera på undervisning 

generellt utan att ta hänsyn till årskurs, ovan nämnda faktorer och ursprungsland. Under 

urvalsprocessen förhöll vi oss kritiska till de vetenskapliga texter vi fann och använde endast 

de som var relevanta i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. De vetenskapliga texter 

vi valde ut i urval ett var de texter som vi i första skedet ville fördjupa oss i. Vi skrev ut 

texterna på papper, läste igenom dem och förde anteckningar för att skapa en översikt och 

plocka ut de mest väsentliga delarna av texterna. Från SwePub valdes tre texter ut i urval ett, 

varav en behölls till urval två. Från International ERIC valdes nio texter ut i urval ett, varav 

fyra behölls till urval två. Från Summon valdes två texter ut i urval ett, varav en behölls till 

urval två. Genom den manuella sökningen valdes två texter ut i urval ett, varav en behölls till 

urval två. 

 

Vi gick vidare till urval två och lade särskilt fokus på texternas resultatdelar eftersom det var 

de delarna som skulle komma att utgöra vår kunskapsöversikts resultat. Vi valde bort de texter 

som inte hade några tydliga resultatdelar eller som presenterade sitt resultat med hjälp av 

avancerade tabeller och analysmetoder som för oss var svåra att förstå. Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 31) förklarar att de texter som inkluderas ska vara relevanta i relation till det område 

som kunskapsöversikten behandlar. De menar även att antalet texter som inkluderas i det 

slutliga urvalet beror på hur mycket forskning det finns inom området samt vilka krav som 

ställs på de vetenskapliga texterna. 

 

De texter som vi valde att inkludera i vår kunskapsöversikts resultat kan delas in i följande 

urvalsgrupper: endast elever, endast lärare och både elever och lärare. Om texterna hade haft 

urvalsgrupper som endast inkluderade elever är det möjligt att vi hade fått en mer genuin bild 

av kommunikationsängsliga elevers känslor och upplevelser. Även om eleverna hade kunnat 

återge sina upplevelser av lärares förhållningssätt hade de inte kunnat återge lärares tankar 

och handlingar på samma sätt som lärare själva kan göra. Om texterna inkluderade endast 

lärare är det troligt att vi istället hade fått en mer sann bild av lärares förhållningssätt. 
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Däremot kan det vara svårt för lärare att uttala sig om kommunikationsängsliga elevers 

känslor och upplevelser, detta för att lärare själva inte är i elevernas situation. Det är dock 

möjligt att lärare bär med sig egna erfarenheter som kommunikationsängsliga elever och 

därmed till viss del kan beskriva hur de själva kände och upplevde undervisningen i skolan. 

Om samtliga texter hade haft urvalsgrupper som inkluderade både elever och lärare hade vi 

eventuellt fått en klarare helhetsbild av elevers upplevelser och lärares förhållningssätt. Att vi 

inkluderade texter med olika urvalsgrupper i vårt resultat gjorde att vi kunde besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar utifrån både elevers och lärares perspektiv. 

 

I urval två valde vi att inkludera tre av Coplans texter, av den anledningen att han har gjort ett 

flertal ingående studier inom vårt område. Han har forskat tillsammans med olika personer 

och fokuserat på olika aspekter av blyga barn i förskola och skola. En bidragande faktor till att 

vi valde Coplans tre texter var att vi upptäckte att det fanns begränsat med forskning inom 

området. Coplans texter var relevanta i relation till vårt syfte och våra frågeställningar och var 

och en av de tre texterna presenterade någonting nytt. De resterande fyra vetenskapliga 

texterna som vi valde i urval två var skrivna av olika forskare. Vi fann sex vetenskapliga 

texter genom databassökning och en vetenskaplig text genom manuell sökning. Vi använde 

oss av studier som var genomförda av professorer, docenter, lektorer, doktorer och 

doktorander inom utbildning, psykologi och kulturvetenskap. Samtliga sju texter var skrivna 

inom tidsramen 1994 till 2013 (se bilaga B1-B4). 

 

3.2 Databearbetning 

När vi hade gjort vårt urval och bestämt oss för vilka vetenskapliga texter som skulle utgöra 

vårt resultat påbörjade vi vår databearbetning. Vi läste båda igenom samtliga av de sju 

texterna samt markerade syfte, metod, urval och resultat i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi satte samman delarna från en vetenskaplig text till en egenformulerad och 

koncentrerad text. Därefter delade vi upp resterande sex texter mellan oss, texterna lästes, 

markerades och omformulerades på samma sätt som vi tidigare gjort tillsammans. Under 

arbetet som gjordes enskilt satt vi tillsammans vilket möjliggjorde att vi kontinuerligt kunde 

stötta varandra och utbyta tankar. Detta sätt att arbeta innebar att vi enligt Rennstam och 

Wästerfors (2011, s. 194) sorterade och reducerade de vetenskapliga texternas innehåll. 
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I nästa steg av databearbetningen analyserade vi de koncentrerade texternas innehåll. Eriksson 

Barajas et al. (2013, s. 163) beskriver att man i analysarbetet delar upp texten i mindre bitar 

för att sedan sätta samman bitarna till en ny helhet. Vi började analysarbetet med att 

gemensamt läsa igenom de koncentrerade texterna som vi skrivit och formulerat enskilt. 

Utifrån det vi ansåg att texterna behandlade skapade vi nio stycken kategorier. Vi använde oss 

av färgpennor där varje färg representerade en kategori. Tillsammans läste vi och färgkodade 

texten. Den färgkodade texten klippte vi ut och klistrade in under respektive kategori i ett nytt 

dokument. Vi upptäckte likheter mellan kategorierna och skrev ihop några av dem vilket 

resulterade i fyra kategorier istället för nio (se bilaga C1 & C2). Tre kategorier som 

behandlade elevers rädslor, fysiska symptom och känslor av utsatthet samlade vi under den 

slutgiltiga kategorin: Känslor hos kommunikationsängsliga elever. Två kategorier som 

behandlade rollen som blyg och elevers önskan om delaktighet samlade vi under den 

slutgiltiga kategorin: Att vara blyg och delaktig i undervisningen. En kategori som behandlade 

elevers självkänsla och självförtroende behöll vi som den slutgiltiga kategorin: 

Kommunikationsängsliga elevers självkänsla och självförtroende. Tre kategorier som 

behandlade lärares strategier, lärares sätt att osynliggöra elever och lärares brist vad gäller 

stöttning till elever samlade vi under den slutgiltiga kategorin: Lärares förhållningssätt 

gentemot kommunikationsängsliga elever. Slutligen delade vi upp de fyra kategorierna mellan 

oss och vävde samman de vetenskapliga texternas resultat i en löpande text, vilket kom att 

utgöra resultatet i vår kunskapsöversikt.  
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4. Resultat 

I detta kapitel sammanställer vi våra vetenskapliga texters resultat. De första tre kategorierna 

behandlar frågeställning 1: Hur upplever kommunikationsängsliga elever undervisningen? (se 

bilaga C1). Den sista kategorin behandlar frågeställning 2: Hur förhåller sig lärare till 

kommunikationsängsliga elever i undervisningen? (se bilaga C2). De vetenskapliga texternas 

resultat presenterar grundskoleelever från årskurs fyra till åtta, gymnasieelever, lärarstudenter 

och utbildade lärare (se bilaga B1-B4). Eleverna beskriver hur det är att vara 

kommunikationsängslig i undervisningen och lärarna beskriver hur de uppfattar, förstår och 

förhåller sig till eleverna. Lärarna och lärarstudenterna berättar även om sina tidigare 

erfarenheter som kommunikationsängsliga barn. 

 

4.1 Känslor hos kommunikationsängsliga elever 

Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor och Hughes (2011, s. 276-279) genomförde en studie i 

Kanada där sju grundskolelärare deltog och intervjuades över telefon. Syftet med studien var 

att undersöka hur de deltagande lärarna uppfattar och förstår blyga elevers känslor i 

undervisningen. Resultatet av studien visar att sex av de sju deltagande lärarna menar att 

elever är tysta i undervisningen på grund av att de känner en rädsla över att svara fel eller göra 

misstag. En annan studie genomförd i Kanada av Lao, Akseer, Bosacki och Coplan (2013, s. 

273-278) belyser hur de deltagande lärarna ser på blyga elever genom att synliggöra lärarnas 

egna upplevelser och hur de förhåller sig till eleverna i undervisningen. Över telefon 

intervjuades 14 grundskolelärare som undervisade från förskola upp till årskurs åtta i Kanada. 

Även i denna studie beskriver två lärare att de som blyga elever upplevde en rädsla för att 

svara fel och därmed se dumma ut inför sina klasskamrater. Det var rädslan för att bli negativt 

bedömd och granskad som deltagarna konstaterade var ett hinder som skapade oro.  

 

Cederberg (1997b, s. 113-120) presenterar en studie som publicerades 1996 vars syfte var att 

undersöka svenska lärarstudenters upplevelser som talängsliga elever under skoltiden. Syftet 

var också att undersöka lärares förhållningssätt till de talängsliga eleverna och det bemötande 

som eleverna fick av sina klasskamrater. 27 lärarstudenter intervjuades och det framkom att 

en student upplevde att de mest kritiska blickarna vid muntliga framträdanden var de som 

kom från klasskamrater. Jones och Gerigs (1994, s. 174-178) studie syftade till att undersöka 

tysta elevers karaktärsdrag och akademiska prestationer samt hur dessa elever interagerar i 

undervisningen med olika lärare. Fyra lärare och 101 elever på en mellanstadieskola i USA 
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observerades varav 30 tystlåtna elever intervjuades. 15 av de 30 eleverna beskriver rädslan för 

att bli hånade av sina klasskamrater. 6 av de 30 eleverna grundar sina tankar om vad 

klasskamraterna tycker och tänker om dem på tidigare obehagliga erfarenheter. En elev 

berättar om den nervositet som uppstår när läraren talar till henne, nervositeten grundar sig i 

känslan av att hennes klasskamrater tittar på henne som att hon vore konstig. En annan elev 

förklarar att hon känner sig rädd när läraren ställer frågor till henne eftersom hon många 

gånger inte kan svara på dem. Hon säger också att hon är rädd för att hennes klasskamrater 

ska förlöjliga henne när de ser att hon rodnar. 15 av de 30 eleverna berättar upprepande 

gånger att de känner en rädsla för att bli utskrattade eller generade framför sina klasskamrater. 

Olsson Jers (2010, s. 91-194) genomförde en studie i Sverige år 2006 vars syfte var att 

undersöka hur kommunikativ kompetens utvecklas hos elever. I studien observerades och 

intervjuades 29 elever som läste sitt första år på gymnasiet. En elev beskriver att känslan av 

obehag och att bli negativt bedömd av sina klasskamrater är så stark att hon väljer att inte 

räcka upp handen. I Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie beskriver en lärarstudent på 

liknande sätt att rädslan för att säga fel var så stark att studenten lät bli att svara på frågor. En 

annan student tyckte att det var hemskt att redovisa ståendes framför sina klasskamrater. En 

liknande känsla beskrivs av en mellanstadieelev i Jones och Gerigs (1994, s. 174-178) studie. 

Eleven berättar att hon känner sig blyg när hon pratar inför en grupp människor eftersom de 

tittar intensivt på henne.  

 

Fyra gymnasieelever i Olsson Jers (2010, s. 91-194) studie beskriver det obehag som uppstår 

när de ska redovisa muntligt, obehaget är inte bara psykiskt utan också fysiskt. I samtal med 

varandra beskriver eleverna hur de rodnar, blir svettiga och att de ogillar att göra muntliga 

framställningar. De skojar också om hur de gråtit och mått fysiskt illa kvällen före 

redovisningstillfället. I Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie beskrivs även symptom som 

ångest, hjärtklappning och svårigheter att andas som uppkommit hos en lärarstudent före ett 

muntligt framträdande. Olsson Jers (2010, s. 91-194) redogör i sin studie att flera av de 

deltagande gymnasieeleverna beskriver att känslan av oro och nervositet som infinner sig vid 

muntlig framställning är någonting normalt, något de måste förhålla sig till och acceptera. 

 

4.2 Att vara blyg och delaktig i undervisningen 

Det framkommer att 22 av de 30 tystlåtna mellanstadieeleverna som deltog i Jones och Gerigs 

(1994, s. 174-178) studie beskriver sig själva som blyga. En elev berättar att hon inte pratar 
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särskilt mycket i klassrummet eftersom hon är blyg och inte vill dela med sig av sig själv. 

Lund (2008, s. 82-85) genomförde en studie i Norge, i den intervjuades tio elever i åldrarna 

14-18 år. Syftet var att presentera elevernas berättelser kring hur de har upplevt skolan utifrån 

ett känslo- och beteendeperspektiv som är associerat med blyghet. Grupparbeten beskrivs av 

en elev i Lunds studie som besvärligt eftersom hon måste samarbeta och komma med nya 

idéer. Hon ser grupparbeten som sin svaga punkt. Hon menar att hon inte vågar framföra sina 

idéer med risk att framstå som dum. Samtliga tio ungdomar är väl medvetna om att de är 

tystlåtna och tillbakadragna och en del av dem skulle vilja vara mer delaktiga i 

undervisningen. Problemet är att de inte vågar.  

 

Två lärarstudenter som deltog i Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie vittnar om att det är 

svårt att ta sig ur en roll som tystlåten. En gymnasieelev i Olsson Jers (2010, s. 91-194) studie 

beskriver en känsla av att andra människor ser på henne som tyst och blyg, något hon själv 

inte skulle beskriva sig som. Hon menar att hon gärna vill komma ur den blyga position hon 

hamnat i och våga räcka upp handen, men att det är svårt då hon upplever att andra tycker att 

hon är tyst. En studie genomförd i Kanada av Coplan, Hughes, Bosacki och Rose-Krasnor 

(2011, s. 942-945) syftade till att utforska lärares strategier, attityder och uppfattningar om 

blyga och oblyga elever. De 275 grundskolelärare som deltog i studien svarade på en enkät 

online. Angående lärarnas uppfattningar framgår det att majoriteten av lärarna ser de blyga 

och oblyga elevernas beteende i undervisningen som mer varierande och växlande än de 

övriga elevernas beteende. En tidigare tystlåten lärarstudent i Cederbergs (1997b, s. 113-120) 

studie beskriver att talet fungerar som en ingång till delaktighet i undervisningen. Studenten 

trivs numera bättre med att tala än att vara tyst och beskriver deltagandet som någonting 

positivt. 

 

4.3 Kommunikationsängsliga elevers självkänsla och självförtroende 

Lunds (2008, s. 82-85) studie tyder på att fem av de tio deltagande eleverna har dålig 

självkänsla. En elev förklarar att hon har en känsla av att klasskamraterna tänker illa om 

henne, vilket gör att hon känner sig hopplös. En annan menar att klasskamraterna inte bryr sig 

om henne och att de inte tycker om henne. Detta framgår även i Jones och Gerigs (1994, s. 

174-178) studie där 15 av de 30 intervjuade mellanstadieeleverna anser att de är mindre säkra 

på sig själva jämfört med sina klasskamrater och att de därför väljer att vara tysta för att inte 

riskera att svara fel i klassrummet. Särskilt utrycker en elev att hon upplever att hon inte har 
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tillräcklig kunskap om olika saker. Även sex av sju grundskolelärare som deltog i Bosacki et 

al. (2011, s. 276-279) studie anser att blyga elever har en lägre självkänsla och ett lägre 

självförtroende än oblyga elever.  

 

4.4 Lärares förhållningssätt gentemot kommunikationsängsliga elever 

I Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie beskriver en lärarstudent upplevelser av att lärare 

tvingar de tysta eleverna att tala och väntar ut dem. En annan student beskriver att det också 

finns de lärare som pekar ut de tysta, använder sig av en särskild talordning och låter den som 

talar minst redovisa. Ytterligare två studenter i Cederbergs studie beskriver att en del lärare 

plötsligt överrumplar med en fråga trots att handen inte räckts upp, en metod som studenterna 

menar fungerar dåligt eftersom man gärna vill ha någonting genomtänkt att säga. Detta styrks 

av de fyra mellanstadielärarna som deltog i Jones och Gerigs (1994, s. 174-178) studie. I 

studien framgår det att dessa lärare inte behandlar tysta och icke tysta elever på olika sätt. 

Både tysta och icke tysta elever får frågor att besvara i klassrummet, vilket lärarna menar ger 

samtliga elever möjlighet att delta i klassrumsdiskussionerna.  

 

Laos et al. (2013, s. 273-278) studie visar till skillnad från Jones och Gerigs (1994, s. 174-

178) studie, att tre av 14 grundskolelärare har olika sätt att förhålla sig till blyga och oblyga 

elever. Två lärare i studien genomförd av Lao et al. (2013, s. 273-278) menar att de 

uppmärksammar de blyga eleverna mer än de oblyga och en av lärarna beskriver att hon 

uppmuntrar de blyga eleverna till att tala mer i klassrummet. En annan lärare beskriver att hon 

har mer tålamod med blyga elever och att hon försöker visa sympati för dem. En lärarstudent i 

Cederbergs (1997b, s. 113-120) resultat beskriver en lärares metod som gick ut på att de 

elever som brukade prata i klassrummet tvingades vara tysta och de tysta tvingades prata, 

något som studenten upplevde som obehagligt och orättvist. En gymnasieelev i Olsson Jers 

(2010, s. 91-194) studie talar även om hur viktigt det är att hon känner sig trygg med sina 

klasskamrater för att hon ska våga prata. Läraren har en viktig roll i skapandet av bekväma 

situationer för eleverna, vilket visas i Jones och Gerigs (1994, s. 174-178) studie där 12 av de 

30 intervjuade mellanstadieeleverna beskriver att de känner sig mindre utsatta och mer 

bekväma i situationer där de inte blir utpekade av läraren. De menar att det är viktigt för dem 

att känna trygghet i klassrummet och att de själva har kontroll över hur de deltar i 

undervisningen. Det som eleverna beskriver bekräftas också av samtliga grundskolelärare i 
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Bosackis et al. (2011, s. 276-279) studie, där alla är överens om att det är viktigt att skapa en 

trygg och behaglig klassrumsmiljö.  

 

Resultatet av Coplan et al. (2011, s. 942-945) visar att majoriteten av de 275 deltagande 

grundskolelärarna har en förutfattad mening om blyga elevers intelligens. De menar att den är 

betydligt lägre i jämförelse med övriga elevers intelligens. Det framkommer även att lärarna 

ser att de blyga elevernas beteende medför flest negativa konsekvenser. Två av sju 

grundskolelärare i Bosackis et al. (2011, s. 276-279) studie menar å andra sidan att det inte är 

en nackdel att vara blyg, utan istället en fördel eftersom läraren ger de blyga eleverna mer 

uppmärksamhet och tid.  

 

En grundskolelärare i Laos et al. (2013, s. 273-278) studie väljer att beskriva blyghet som 

någonting normalt. Hon får medhåll från en annan lärare som anser att det är acceptabelt att 

vara blyg och att det inte är något större problem. Hon tycker dock att det är viktigt att hjälpa 

de elever som själva tycker att deras blyghet är ett bekymmer. Samtliga 14 lärare i Laos studie 

känner sig säkra på hur de ska förhålla sig till blyga elever och hantera deras blyghet. De tio 

lärare som var blyga som barn ser sina egna erfarenheter som en hjälp i att nå fram till 

eleverna i klassrummet. En grundskolelärare som deltog i Bosackis et al. (2011, s. 276-279) 

studie upplever att det kan ta längre tid för lärare att lära känna de elever som har svårigheter 

med att kommunicera. En annan lärare i studien förklarar att blyga elever som har svårt att 

kommunicera känner sig mer obekväma i mötet med sin lärare. Samtliga grundskolelärare i 

Laos et al. (2013, s. 273-278) studie påpekar det viktiga med att ha en god kontakt och 

relation med sina elever samt ge dem möjlighet att öka sitt självförtroende och handskas med 

sin blyghet. Lärarna menar att det krävs en medvetenhet om elevernas olikheter och orsaker 

till blyghet, för att de ska kunna närma sig och förstå de blyga eleverna i klassrummet.  

 

Två gymnasieelever i Olsson Jers (2010, s. 91-194) studie beskriver att de, på grund av en 

känsla av obehag, önskar att få redovisa i mindre grupp eller enbart för läraren. Läraren tog 

hänsyn till elevernas känslor och mötte deras behov. Också i Cederbergs (1997b, s. 113-120) 

resultat framgår det av en lärarstudent att de elever som inte ville redovisa framför sina 

klasskamrater fick stå över om de ville. Studenten i studien menar dock att detta inte leder till 

att ängslan försvinner, den blir snarare värre. Majoriteten av grundskolelärarna i Coplans et al. 

(2011, s. 942-945) resultat erbjuder blyga elever att arbeta i par eller i mindre grupper. Det 

framkommer också att lärarna outtalat använder sig av arbetssätt och strategier som möter 
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särskilt de blyga elevernas beteende och behov. På liknande sätt arbetar tre av sju 

grundskolelärare i Bosackis et al. (2011, s. 276-279) studie för att uppmuntra eleverna till att 

kommunicera med varandra. De arbetar både muntligt och icke muntligt med olika praktiska 

och kreativa övningar så som teckning och drama. 

 

I Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie framgår det av en lärarstudent att tysta elever i vissa 

fall får hjälp av sina lärare med att hantera sin tystnad medan andra ignoreras och inte får 

något stöd av lärarna. En annan student i studien beskriver att deras lärare ofta uppmanar de 

tysta eleverna att tala men inte förklarar hur de ska tala. Även en gymnasieelev i Olsson Jers 

(2010, s. 91-194) studie redogör för att hon under sina skolår aldrig har fått några råd som 

gjort att hon kommit över det obehag som hon känner inför att tala i klassrummet. Två elever 

i Lunds (2008, s. 82-85) studie anser att lärare inte bryr sig om dem. En annan elev beskriver 

att lärare ignorerar både problemet med blyghet och blyga elever. Detta styrks av två av de sju 

deltagande grundskolelärarna i Bosackis et al. (2011, s. 276-279) studie som menar att det 

finns en risk att de blyga eleverna blir åsidosatta eller ignorerade i klassrummet. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi våra val av metoder för insamling och bearbetning av de 

vetenskapliga texter som vi har inkluderat i vår kunskapsöversikts resultat. Efter 

metoddiskussionen följer vår resultatdiskussion där vi diskuterar delar av vårt sammanställda 

resultat. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi ser en styrka i att vi båda var insatta i alla delar av arbetet med vår kunskapsöversikt. Detta 

arbetssätt gjorde att vi kunde föra diskussioner kring våra vetenskapliga texter och 

tillsammans fatta beslut om texternas relevans i förhållande till syfte och frågeställningar. Vi 

menar att detta resulterade i att vi fick en större förståelse för texternas innehåll än vad vi hade 

fått om vi delat upp arbetet mellan oss. Samarbetet kring färgkodningen gav upphov till 

diskussioner och noggranna överläggningar innan vi fattade beslut om vilket stycke som 

skulle höra till vilken färg och därmed kategori. Vi samtalade kring materialet och gick inte 

vidare i analysprocessen förrän vi båda var överens om hur vi skulle koda vårt material, detta 

menar vi ökade vårt resultats reliabilitet. Under analysen hade vi ständigt vårt syfte och våra 

frågeställningar framför oss för att inte förlora relevans i det som vår kunskapsöversikt 

behandlar. Vi menar att det annars hade funnits en risk att vi tappat fokus och att vårt resultat i 

slutändan inte hade stämt överens med vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt sätt att 

analysera texterna genom färgkodning gjorde att vi kunde utveckla och besvara syftet och 

frågeställningarna på ett sätt som ökade resultatets reliabilitet och validitet. 

 

Som vi beskrev i inledningen har vi båda tidigare erfarenheter av att vara 

kommunikationsängsliga elever i undervisningen och dessa erfarenheter ligger till grund för 

vårt intresse inom området. Trots vårt engagemang strävade vi efter att förhålla oss objektiva 

vid vårt analysarbete samt vid utformningen av vårt resultat. Vi påminde varandra om att inte 

låta oss styras av egna upplevelser och därmed vinkla resultatet på ett sätt som inte fullt ut 

stämde överens med texternas resultat. Det var viktigt för oss att återge både elevers och 

lärares perspektiv i vårt resultat för att belysa den problematik som kan uppstå när 

kommunikationsängsliga elever förväntas delta muntligt i svenskundervisningen. 
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Sex av våra sju vetenskapliga texter är kvalitativa och en är kvantitativ. Enligt Bryman (2011, 

s. 369, 371) skildras deltagares uppfattningar kring fenomen i kvalitativa studier, det är ordet 

och närheten till deltagarna som är i fokus. Vi menar att kvalitativa studier var en styrka för 

vår kunskapsöversikt eftersom våra frågeställningar behandlar kommunikationsängsliga 

elevers upplevelser och lärares förhållningssätt gentemot kommunikationsängsliga elever. Vi 

kan dock se svagheter med att vi inkluderade fler kvalitativa än kvantitativa studier. 

Kvalitativa studiers resultat menar Bryman är svåra att generalisera eftersom resultatet endast 

skildrar ett fåtal individers upplevelser. Hade vi inkluderat fler kvantitativa studier i vår 

kunskapsöversikt kunde vårt resultat blivit mer generaliserbart. Detta hade dock gjort att vi 

inte fått samma detaljerade beskrivning av deltagarnas upplevelser och känslor.  

 

Vi valde tidigt i arbetet att exkludera texter som behandlade faktorer som mutism, social fobi, 

andraspråkselever, hörselskadade, strokedrabbade personer och genusperspektiv. Detta gjorde 

vi för att öka möjligheten att fördjupa oss i vårt område som behandlar 

kommunikationsängsliga elever utan att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer. Denna 

avgränsning ser vi som en styrka eftersom den eventuellt förhindrade att vår kunskapsöversikt 

blev alltför bred och spretig. Vår intention var att skriva en fördjupad kunskapsöversikt med 

relevant forskning i relation till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Att vi inkluderade tre vetenskapliga texter skrivna av Coplan i vår kunskapsöversikt ser vi 

inte som någon svaghet eftersom texterna presenterade olika studier och genomfördes i 

samarbete med olika forskare. En risk finns att Coplans personliga betraktelsesätt genomsyrar 

de tre studierna, detta var dock ingenting som vi lade märke till under vår databearbetning.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa den problematik som kan uppstå när 

kommunikationsängsliga elever förväntas delta muntligt i undervisningen. Vi diskuterar vårt 

resultat i relation till vårt syfte och våra frågeställningar som innefattar 

kommunikationsängsliga elevers upplevelser i undervisningen och lärares förhållningssätt till 

kommunikationsängsliga elever i undervisningen. Som vi beskriver i vår bakgrund ska 

svenskundervisningen enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 222) utveckla elevers språkliga 

förmåga genom att delta muntligt. Trots att de studier som ingår i vårt resultat inte behandlar 

svenskundervisning är studiernas innehåll och resultat ändå relevant för vår kunskapsöversikt. 
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Detta för att studierna behandlar kommunikationsängsliga elever och lärares förhållningssätt 

gentemot eleverna i undervisningen generellt, vilket gör att studiernas innehåll även kan 

kopplas till målen i svenska. Om studierna hade haft fokus på kommunikationsängsliga elever 

i ämnet svenska kan vi tänka oss att vårt resultat hade sett ut på ungefär samma sätt. Vi menar 

att de kommunikationsängsliga elevernas upplevelser och känslor inför muntligt deltagande 

inte förändras beroende på vilket ämne de undervisas i. Däremot hade kanske lärares 

förhållningssätt sett olika ut med tanke på de olika syften och mål respektive ämne har.  

 

De studier som vår kunskapsöversikt behandlar har både grundskoleelever från årskurs fyra 

till åtta, gymnasieelever, lärarstudenter och utbildade lärare som deltagare i sina studier. Vår 

första frågeställning behandlar kommunikationsängsliga elevers upplevelser vilket besvaras 

av elever, studenter och lärare. Eleverna beskriver sina känslor kring hur det är att vara 

kommunikationsängslig i undervisningen och lärarna beskriver hur de uppfattar och förstår 

eleverna. Lärare berättar även om sina tidigare erfarenheter och reflekterar kring hur det var 

att vara kommunikationsängslig i undervisningen. En tanke som slår oss är att vårt resultats 

reliabilitet kunde ha ökat om fler elever hade deltagit i studierna. Det är möjligt att vi då hade 

fått en mer fördjupad bild av hur kommunikationsängsliga elever i dagens skola känner när de 

förväntas delta muntligt i undervisningen. När istället lärare återberättar hur de kände när de 

var barn finns det en risk att minnena är vaga och har förändrats till något som inte stämmer 

överens med hur det faktiskt var. Dock hade det kanske varit svårt att involvera fler 

kommunikationsängsliga elever i studierna och få lika uttömmande svar som en vuxen kan ge. 

Vi kan även se fördelar med att det var lärare som deltog i studierna på så sätt att vi får en 

djupare förståelse för hur de förhåller sig till kommunikationsängsliga elever beroende på om 

de själva var kommunikationsängsliga som barn eller inte. Som vi beskriver i vår bakgrund 

framkommer det i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a, s. 7) att 

undervisning i ämnet svenska ska syfta till att utveckla elevers språkliga förmåga för att de 

ska kunna göra sin röst hörd i vårt samhälle. Kanske förhåller sig lärare på olika sätt till 

skolans uppdrag beroende på om läraren själv varit kommunikationsängsliga som barn eller 

inte.  Eventuellt har den tidigare kommunikationsängsliga läraren större förståelse för de 

kommunikationsängsliga eleverna och väljer att utforma undervisningen på ett sätt som visar 

hänsyn till dessa elever. De övriga lärarna kanske inte har samma förståelse och i större 

utsträckning utformar undervisningen med tanke på det syfte och mål undervisningen har i 

respektive ämne. 
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Vår andra frågeställning behandlar lärares förhållningssätt till kommunikationsängsliga elever 

i undervisningen. Denna frågeställning besvaras av ett spann av lärare som undervisar från 

förskola till gymnasiet samt av de elever som deltar i studierna. Endast i en del studier är det 

framskrivet i vilken årskurs de deltagande lärarna undervisar i. Det hade varit intressant om 

det hade framgått i alla studier, det hade möjliggjort för oss att undersöka om lärares 

förhållningssätt skiljer sig mellan de olika årskurserna. Vi menar att lärare kanske är mer 

förstående och visar mer hänsyn till de kommunikationsängsliga eleverna i grundskolans 

tidigare år. Kanske ser gymnasielärare sina elever som mer självständiga och kapabla till att 

hantera sin kommunikationsängslan. Å andra sidan kanske inte kommunikationsängsliga 

elever är lika uppmärksammade i grundskolans tidigare år. Vi reflekterar kring om det är först 

när eleverna närmar sig vuxen ålder och de ska axla rollen som en medborgare i vårt 

demokratiska samhälle som pressen och kraven på att delta muntligt ökar i undervisningen. 

Som vi beskriver i bakgrunden menar Axelsson (2011, s. 25) att det är av vikt att kunna göra 

sin röst hörd i samhället. I vårt resultat framgår det av en lärarstudent i Cederbergs (1997b, 

113-120) studie att tysta elever inte får det stöd de behöver av lärare. En gymnasieelev i 

Olsson Jers (2010, s. 91-194) studie beskriver också att hon under sina skolår aldrig har fått 

råd om hur hon ska handskas med sin kommunikationsängslan. Vi anser att 

kommunikationsängsliga elever ska ha möjlighet att få stöd redan från grundskolans tidigare 

år för att, om möjligt, förhindra att känslan av oro och obehag inför att delta muntligt i 

undervisningen infinner sig.  

 

I Cederbergs (1997b, s. 113-120) studie framgår det att tysta elever inte får det stöd de 

behöver av sina lärare och att en del elever ignoreras. Även de studier som är genomförda av 

Lund (2008, s. 82-85) och Bosacki et al. (2011, s. 276-279) visar att en del lärare inte bryr sig 

om de blyga eleverna och att de blir ignorerade och åsidosatta i undervisningen. Gren Landell 

(2014, s. 41, 52) förklarar att en del lärare är rädda för att bemöta elever på fel sätt och gör det 

därför möjligt för eleverna att sitta tysta. Ett sådant osynliggörande är ogynnsamt för de elever 

som känner oro eller rädsla, menar Gren Landell. Av vårt resultat framkommer det att lärare i 

mycket liten utsträckning samtalar med sina kommunikationsängsliga elever om deras oro och 

obehag. Något vi inte får svar på är vilken betydelse sådana samtal skulle kunna ha för 

eleverna. Kanske skulle lärare kunna stötta de kommunikationsängsliga eleverna om de hade 

samtalat om deras situation utan vara rädda för att misslyckas eller förvärra situationen. Vi 

menar att det är viktigt att läraren står med öppna armar och inte är den som sätter upp en mur 

av rädsla för att hantera situationen. Det ska vara möjligt för den elev som vill ha stöttning att 
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få det. Gren Landell menar att det är viktigt att lärare kan bemöta och prata med elever om 

deras känslor. Ett samtal möjliggör för elever att beskriva vilket bemötande de vill ha och mår 

bra av.  

 

Av vårt resultat kan vi se att kommunikationsängsliga elever känner obehag när de förväntas 

delta muntligt i undervisningen. Jimsdotter (2000, s. 15) beskriver att det är vanligt att 

talängsliga elever känner på det viset, detta beror många gånger på tidigare kränkande 

situationer. Eleverna i Jones och Gerigs (1994, s. 174-178) studie vittnar om detta, de 

beskriver att deras obehagstankar kring klasskamraters respons grundar sig i obehagliga 

erfarenheter. Det framgår även av Olsson Jers (2010, s. 91-194) studie att elever är oroliga 

och rädda för att bli negativt bedömda, kritiskt granskade och utskrattade av sina 

klasskamrater. Axelsson (2011, s. 17) understryker att detta är vanligt förekommande känslor 

hos talängsliga elever. Denna rädsla beskriver Gren Landell (2014, s. 92) grundar sig i en 

djupt rotad oro för att göra bort sig. Av vårt resultat tycker vi oss kunna utläsa att en 

bakomliggande orsak till rädsla och oro är att eleverna inte känner sig trygga med sina 

klasskamrater vid muntligt deltagande i undervisningen. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 

12) har skolan som mål att varje elev ska respektera och visa förståelse för andra människor 

och ta avstånd från kränkande behandlingar. Lärare ska skapa ett klassrumsklimat där elever 

visar varandra hänsyn och respekt. Vi menar att om lärare lyckas med detta kan den oro och 

rädsla som kommunikationsängsliga elever känner inför att delta muntligt i undervisningen 

förhindras.  
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6. Konklusion och implikation 

Vår kunskapsöversikt visar att kommunikationsängsliga elever upplever muntligt deltagande i 

undervisning som obehagligt. Elevers obehag grundar sig i en rädsla för att bli negativt 

bedömd av klasskamrater. Vi kan se att lärare har olika sätt att förhålla sig till 

kommunikationsängsliga elever i undervisningen och deras förhållningssätt grundar sig 

många gånger i egna erfarenheter. Vi kan även se att en problematik uppstår när 

kommunikationsängsliga elever förväntas delta muntligt och när lärares förhållningssätt 

innefattar brister och inte ger elever den stöttning som de är i behov av. 

 

Som vi tidigare beskrivit finns det begränsat med forskning inom området och därmed 

kunskapsluckor vad gäller de metoder och strategier lärare kan använda sig av i undervisning 

som inkluderar kommunikationsängsliga elever. För oss kan det tyckas märkligt att det tydligt 

framgår i Lgr 11 att svenskundervisningen ska innefatta ett aktivt muntligt deltagande 

samtidigt som lärare ska visa hänsyn till och på ett bra sätt kunna förhålla sig till varje enskild 

individ. Vi frågar oss vad lärare prioriterar: elevers muntliga deltagande eller elevers 

välmående i undervisningen? Vi menar att vidare forskning skulle kunna undersöka vilka 

metoder och strategier lärare väljer att använda sig av i svenskundervisningen, vilka 

resonemang de grundar sina handlingar på samt vilket resultat det har visat sig få för 

kommunikationsängsliga elevers lärande och välmående. 

 

Resultatet av vår kunskapsöversikt i relation till lärarprofessionen visar att problematiken 

kring kommunikationsängsliga elever behöver uppmärksammas. Vårt arbete med att belysa 

problematiken har lett till att vi har fått ökad kunskap kring elevers upplevelser och känslor 

samt en inblick i hur lärare förhåller sig till kommunikationsängsliga elever. En viss kunskap 

och förståelse hade vi redan initialt i och med att vi själva varit kommunikationsängsliga som 

barn. Det som vi tar med oss ut i vår yrkespraktik är en ökad förståelse för hur elever känner, 

detta har i sin tur en inverkan på hur vi kommer förhålla oss till kommunikationsängsliga 

elever i svenskundervisningen så väl som i övriga skolämnen. Utifrån resultat av vår 

kunskapsöversikt vill vi som lärare visa förståelse, samtala med och lyssna till våra 

kommunikationsängsliga elevers känslor, behov och upplevelser.  Vi menar att det är viktigt 

att lärares förhållningssätt präglas av acceptans och värme gentemot alla elever oavsett vilka 

förutsättningar och behov de har. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A1 - Sökordshistorik 

swepub.kb.se Avgränsad träffmängd: refereegranskat 

 Sökhistoria Antal träffar Lästa abstracts Urval 1 Urval 2 

1 
Kommunikationsängslan Avgränsad träffmängd: 

doktorsavhandling 
1 1 0 0 

2 Kommunikationsängslig 0 0 0 0 

3 Communication anxiety 93 0 0 0 

4 Talängslan 1 1 1 0 

5 Kommunikation klassrum 2 2 0 0 

6 ”Verbal kommunikation” 80 0 0 0 

7 Muntlig förmåga 3 3 0 0 

8 Tyst* 54 0 0 0 

9 Tystlåten 1 1 0 0 

10 Tysta barn 1 1 1 0 

11 ”Muntlig” undervisning svenska 3 3 0 0 

12 Muntligt deltagande 0 0 0 0 

13 Oral participation 56 0 0 0 

14 Muntlig kommunikation 9 9 0 0 
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Bilaga A2 - Sökordshistorik 

15 Klassrumsinteraktion 7 7 0 0 

16 Muntlig presentation 10 10 0 0 

17 Svenskundervisning 4 4 0 0 

18 Oral performance 152 0 0 0 

19 ”Oral performance” 3 3 0 0 

20 Blyg Avgränsad träffmängd: doktorsavhandling 1 1 0 0 

21 Soft-spoken Avgränsad träffmängd: doktorsavhandling 2 2 0 0 

22 ”Klassrum*” ”muntlig” Avgränsad träffmängd: doktorsavhandling 4 4 1 1 

 Totalt 487 52 3 1 

 

 

eric.ed.gov Avgränsad träffmängd: peer reviewed only 

 Sökhistoria Antal träffar Lästa abstracts Urval 1 Urval 2 

1 ”Oral participation” 27 27 0 0 

2 ”Communication anxiety” 43 43 0 0 

3 ”Anxiety” ”oral presentation” 10 10 1 0 

4 Shy* 238 0 0 0 

5 ”Shy” ”language” ”children” 13 13 1 0 

6 ”Quiet” ”shy” ”children” 3 3 1 1 
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Bilaga A3 - Sökordshistorik 

7 Soft-spoken 5 5 0 0 

8 ”Shy children” ”classroom” 7 7 1 1 

9 ”Shy student*” 19 19 0 0 

10 ”Children’s shyness” ”problem” 35 35 1 0 

11 Relations children’s shyness 51 0 0 0 

12 Quiet* 471 0 0 0 

13 Quiet 471 0 0 0 

14 ”Quiet student*” 16 16 0 0 

15 ”Quiet child*” 3 3 0 0 

16 ”Quiet children” ”classroom” 5 5 1 0 

17 Silent* 1156 0 0 0 

18 ”Silent student*” 24 24 0 0 

19 ”Silent student” ”teacher” 12 12 1 1 

20 ”Silent child*” 3 3 0 0 

21 ”Shyness” ”speaking” ”school” 5 5 1 1 

22 ”Coplan” ”shyness” ”teacher” 13 13 1 0 

23 ”Oral performance” 156 0 0 0 

 Totalt 2786 243 9 4 
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Bilaga A4 - Sökordshistorik 

hh.summon.serialssolutions.com Avgränsad träffmängd: scholarly & peer-review 

 Sökhistoria Antal träffar Lästa abstracts Urval 1 Urval 2 

1 Kommunikationsängslan 0 0 0 0 

2 Kommunikationsängslig 0 0 0 0 

3 Blyg* 146 0 0 0 

4 Blyg 32 32 0 0 

5 Blyghet 17 17 0 0 

6 ”Muntligt deltagande” 0 0 0 0 

7 ”Oral participation” 295 0 0 0 

8 ”Communication anxiety” 469 0 0 0 

9 ”School” ”childhood” ”shyness” 5106 0 0 0 

10 ”Kommunikation” ”svenska” 505 0 0 0 

11 ”Muntlig” ”språkpedagogik” ”svenska” 1 1 0 0 

12 Tyst* 1620 0 0 0 

13 Tyst 364 0 0 0 

14 Tystlåten 2 2 0 0 

15 ”Tyst” ”muntlig” ”svenska” 15 15 0 0 

16 Quiet* 383 944 0 0 0 
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Bilaga A5 - Sökordshistorik 

 

17 Quiet 282 254 0 0 0 

18 ”Quiet child*” 431 0 0 0 

19 ”Quiet student*” 595 0 0 0 

20 Silent* 424 021 0 0 0 

21 Silent 391 040 0 0 0 

22 ”Silent child*” 209 0 0 0 

23 ”Silent student*” 253 0 0 0 

24 Soft-spoken 2960 0 0 0 

25 ”Native language” ”oral” ”shyness” 122 0 0 0 

26 ”Native language” ”classroom” ”shyness” 185 0 0 0 

27 ”Native language” ”receptive language skills” ”shyness” 4 4 0 0 

28 ”Samtal” ”svenska” ”undervisning” 63 0 0 0 

29 ”Muntlig framställning” ”undervisning” 11 11 0 0 

30 ”Frightened” ”children” ”native language” ”elementary” 75 0 0 0 

31 ”Undervisning” ”svenska” ”scaffolding” 2 2 0 0 

32 ”Robert J. Coplan” ”childhood shyness” 27 27 1 1 

33 ”Teaching shy students” 2 2 1 0 

 Totalt 1 494 770 113 2 1 
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8.2 Bilaga B1 - Artikelöversikt 

Publikationsår, 

land, utgivare 

Databas, 

sökord, 

avgränsning 

Författare Titel Syfte Metod Urval 
Slutsats/ 

resultat 

 

2011, Kanada 

Alberta Journal 

of Educational 

Research 

 

Databas: 

eric.ed.gov 

Sökord: 

”Shy children” 

”classroom” 

Avgränsning: 

Peer reviewed 

only 

 

 

Bosacki, 

Coplan, 

Rose-

Krasnor & 

Hughes 

 

Elementary 

school 

teachers’ 

reflections on 

shy children in 

the classroom 

 

Undersöka hur 

lärare uppfattar 

och förstår blyga 

barns känslor i 

klassrummet. 

 

Kvalitativ: 

Telefonintervju, 

ljudinspelning 

 

Sju 

grundskole-

lärare, en 

man och sex 

kvinnor, som 

arbetade i 

årskurs 1-5. 

 

Blyghet och social 

kommunikation 

har viss påverkan 

på lärares 

undervisning i 

klassrummet och 

deras samspel 

med elever. 

 

2013, Kanada 

International 

Electronic 

Journal of 

Elementary 

Education, 

 

Databas: 

hh.summon. 

serialssolutions. 

com 

Sökord: ”Robert 

J. Coplan” 

”childhood 

shyness” 

Avgränsning: 

Scholarly & 

peer-review 

 

 

 

 

Lao, 

Bosacki, 

Akseer & 

Coplan 

 

Self-identified 

childhood 

shyness and 

perceptions of 

shy children: 

voices of 

elementary 

school 

teachers 

 

Belysa hur lärare 

ser på blyga barn 

genom att 

synliggöra lärarnas 

egna upplevelser 

och hur de 

förhåller sig till 

eleverna och deras 

olika 

personligheter i 

klassrummet. 

 

Kvalitativ: 

Telefonintervju 

 

 

14 

grundskole-

lärare, tolv 

kvinnor och 

två män, som 

undervisade 

från förskola 

upp till 

årskurs åtta. 

 

 

Lärare som själva 

identifierar sig 

som blyga 

använder sina 

erfarenheter som 

blyga barn när de 

möter och 

försöker förstå 

elever i 

klassrummet. 
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Bilaga B2 - Artikelöversikt 

Publikationsår, 

land, utgivare 

Databas, 

sökord, 

avgränsning 

Författare Titel Syfte Metod Urval 
Slutsats/ 

resultat 

 

2011, Kanada, 

Journal of 

Educational 

Psychology 

 

Databas: 

eric.ed.gov 

Sökord: 

”Quiet” ”shy” 

”children” 

Avgränsning: 

Peer reviewed 

only 

 

Coplan, 

Hughes, 

Bosacki & 

Rose-

Krasnor 

 

Is silence 

golden? 

Elementary 

school 

teachers’ 

strategies and 

beliefs 

regarding 

hypothetical 

shy/quiet and 

exuberant/ 

talkative 

children 

 

Utforska lärares 

strategier, attityder 

och uppfattningar 

om blyga och 

oblyga barn och de 

”genomsnittliga” 

barn som varken 

utmärker sig som 

blyga eller oblyga 

i skolan. 

 

Kvantitativ: 

Onlineenkät  

 

275 

grundskole-

lärare, 241 

kvinnor och 

34 män, som 

arbetade från 

förskola upp 

till årskurs 

åtta. 

 

Lärare har olika 

förhållningssätt 

gentemot blyga 

och oblyga elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994, USA 

The Elementary 

School Journal 

 

 

Databas: 

eric.ed.gov 

Sökord: 

”Silent student” 

”teacher” 

Avgränsning: 

Peer reviewed 

only 

 

Jones & 

Gerig 

 

Silent sixth-

grade 

students: 

characteristics, 

achievement, 

and teacher 

expectations 

 

Undersöka tysta 

elevers 

karaktärsdrag och 

akademiska 

prestationer samt 

hur dessa elever 

interagerar med 

olika lärare i olika 

skolämnen. 

 

Kvalitativ: 

Observation 

och intervju 

 

Fyra 

mellanstadie-

lärare och 

101 elever på 

en skola i 

North 

Carolina. 

 

Lärare försöker 

fördelar sina 

frågor rättvist. 

Tysta elever 

försöker undvika 

helklassinteraktion 

och att ta risker, 

de använder sin 

tystnad för att 

styra 

klassrumsmiljön. 
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Bilaga B3 - Artikelöversikt 

Publikationsår, 

land, utgivare 

Databas, 

sökord, 

avgränsning 

Författare Titel Syfte Metod Urval 
Slutsats/ 

resultat 

 

2008, Norge, 

Journal of 

Research in 

Special 

Educational 

Needs 

 

Databas: 

eric.ed.gov 

Sökord: 

”Shyness” 

”speaking” 

”school” 

Avgränsning: 

Peer reviewed 

only 

 

 

Lund 

 

‘I just sit 

there’: shyness 

as an 

emotional and 

behavioural 

problem in 

school 

 

Presentera tio 

elevers berättelser 

kring hur de har 

upplevt skolan 

utifrån ett känslo- 

och 

beteendeperspektiv 

som är associerat 

med blyghet. 

 

Kvalitativ: 

Intervju 

 

Tio elever, 

alla flickor, i 

åldern 14-18 

år. 

 

Elever som har 

dålig självkänsla 

och 

självförtroende 

och ett blygt 

beteende vill 

utmanas och få 

stöd av sina lärare. 

 

2010, Sverige, 

Malmö Studies 

In Educational 

Science  

 

Databas: 

swepub.kb.se 

Sökord: 

”Klassrum*” 

”muntlig” 

Avgränsning: 

Refereegranskat, 

doktors- 

avhandling 

 

Olsson Jers 

 

Klassrummet 

som muntlig 

arena 

 

Undersöka hur 

kommunikativ 

kompetens 

utvecklas hos 

elever i 

undervisningen.  

 

Kvalitativ: 

Deltagande 

observation, 

intervju, 

inspelning, 

textinsamling 

 

29 gymnasie-

elever, 14 

killar och 15 

tjejer, som 

läste sitt 

första år på 

gymnasiet år 

2006. 

 

Vid muntlig 

framställning 

känner elever 

fysiskt och 

psykiskt obehag. 

Trygghet är 

viktigt för att 

elever ska våga 

tala i klassrummet 

framför sina 

klasskamrater.  
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Bilaga B4 - Artikelöversikt 

 

 

 

Publikationsår, 

land, utgivare 

Databas, 

sökord, 

avgränsning 

Författare Titel Syfte Metod Urval 
Slutsats/ 

resultat 

 

1997b, Sverige, 

Lund University 

Press 

 

Manuell sökning 

 

Cederberg 

 

Tysta elever 

kommer till 

tals 

 

Undersöka 

lärarstudenters 

upplevelser som 

talängsliga elever 

under skoltiden, 

deras lärares 

förhållningssätt 

och det bemötande 

de fick av sina 

klasskamrater.   

 

 

Kvalitativ: 

Intervju 

 

I studien som 

artikeln 

bygger på 

deltog 27 

lärarstudenter 

i åldern 19-

40 år och 

publicerades 

år 1996.  

 

Arbetssätt och 

förhållningssätt 

som lärare har 

måste utvecklas. 

Deltagarna 

beskriver att de 

känner sig svikna 

över att de inte 

fått det stöd som 

de borde fått. 
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8.3 Bilaga C1 - Kategoriöversikt 

Frågeställning 1: Hur upplever kommunikationsängsliga elever undervisningen? 

Kategori: Vetenskapliga texter: 

Känslor hos kommunikationsängsliga elever Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor & Hughes, 2011 

 Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 2011 

 Cederberg, 1997b 

 Jones & Gerig, 1994 

 Olsson Jers, 2010 

Att vara blyg och delaktig i undervisningen Jones & Gerig, 1994 

 Lund, 2008 

 Olsson Jers, 2010 

 Cederberg, 1997b 

 Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 2011 

Kommunikationsängsliga elevers självkänsla och självförtroende Lund, 2008 

 Jones & Gerig, 1994 

 Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor & Hughes, 2011 
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Bilaga C2 - Kategoriöversikt 

 

Frågeställning 2: Hur förhåller sig lärare till kommunikationsängsliga elever i undervisningen? 

Kategori: Vetenskapliga texter: 

Lärares förhållningssätt gentemot kommunikationsängsliga elever Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor & Hughes, 2011 

 Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 2011 

 Cederberg, 1997b 

 Jones & Gerig, 1994 

 Olsson Jers, 2010 

 Lao, Bosacki, Akseer & Coplan, 2013 

 Lund, 2008 
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