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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine what kind of support a student in fear of speaking 

gets in the Swedish subject in an upper secondary school, and this was done through 

interviews with four teachers at secondary level. The interest was based primarily on the fact 

that social phobia is a common problem among young adults in Sweden and the fact that it is 

in youth that phobia for social situations develops. A part of social phobia is fear of speaking 

in public, and toward to what the curriculum for the Swedish subject in the upper secondary 

school says about oral language and its meaning to every human being and its development, a 

student in fear of speaking becomes problematized in regards to learning and development. 

The perspective of this study is not based on the problem concerning social phobia, but about 

the democratic perspective and the fact that the upper secondary school is based on 

democratic grounds, where every student should get opportunities to develop their speaking 

skills and their ability to have the courage to speak out loud. The social-cultural perspective is 

another base for this study, where the oral language, communication, has a significant role in 

learning and knowledge, as well as in self-understanding and in understanding the world. 

Besides these perspectives, the study also takes a philosophic approach derived from Aristotle 

and the idea that every human being strives to reach their full potential, self-fulfillment. This 

study concludes that the Swedish subject in upper secondary school doesn’t offer any support 

for students with fear of speaking and there is no educational guidelines for the teachers to 

follow. The teachers work along their own ability with students with fear of speaking and they 

think in general it works, they think that students with fear of speaking is not such a big 

problem. These results are discussed in relation to the theoretical starting points and the 

philosophical approach, which generates in the assumption that students with fear of speaking 

actually is a problem, a problem for their democratic rights, to their knowledge and their self-

fulfillment.  
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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att belysa en gymnasieskolas stöd i ämnet svenska för talrädda 

elever, och detta gjordes genom intervjuer med fyra stycken lärare på gymnasienivå. Intresset 

grundade sig först och främst i det faktum att social fobi är ett vanligt problem bland 

ungdomar i Sverige och att det är i ungdomen som fobi för sociala sammanhang utvecklas. En 

del av social fobi är talrädsla, och gentemot vad läroplanen i svenska för gymnasieskolan 

säger om det muntliga språkets betydelse för människan och dennes utveckling, 

problematiserades den talrädda elevens förutsättningar för lärande och utveckling. 

Perspektiven som studien har utgått ifrån handlar inte om problematiken kring social fobi, 

utan om det demokratiska perspektivet och det faktum att gymnasieskolan vilar på en 

demokratisk grund, där alla elever bör få möjlighet att utveckla sin talförmåga och förmågan 

att våga göra sin röst hörd. Det sociokulturella perspektivet ligger också till grund för studien, 

där det muntliga språket, kommunikation, spelar en betydande roll för människans lärande 

och kunskapsutveckling, och i förståelse för sig själv och sin omvärld. Utöver dessa 

perspektiv berörs även ett filosofiskt synsätt, härlett från Aristoteles och tanken om att varje 

människa strävar efter att leva upp till sin fulla potential, självförverkligande. Vad studien 

kommer fram till är att det i ämnet svenska i gymnasieskolan inte finns något speciellt stöd 

för den talrädda eleven, och det finns inga pedagogiska riktlinjer för lärarna att förhålla sig 

till. Lärarna arbetar utefter egen förmåga med talrädda elever och de tycker överlag att det 

fungerar, att talrädda elever inte utgör ett så stort problem. Detta resultat diskuteras i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna samt det filosofiska synsättet, vilket genererar i 

antagandet om att talrädda elever faktiskt ändå utgör ett problem, ett problem för sin 

demokratiska rätt, för sin kunskapsutveckling och för sitt självförverkligande. 

 

Nyckelord: talrädsla, social fobi, demokrati, sociokulturellt lärande, kommunikation, 

gymnasieskolan, svenska 



 

 

 
Förord 

 

Jag vill med denna studie lyfta fram problematiken kring talrädda elever i gymnasieskolan, 

vad det innebär att vara talrädd och vad det kan få för konsekvenser dels för den enskilda 

individen men också på samhällsnivå. Intresset för detta problem väcktes i samband med min 

utbildning till gymnasielärare där jag under mina VFU-perioder lagt märkte till talrädda 

elever, men också för att jag själv under min skoltid har lidit av talrädsla, men aldrig fått 

någon med hjälp att komma över den. Det talade språket betyder mycket för oss människor på 

väldigt många sätt, och ställer vi det i förhållande till att talrädsla är ett ganska vanligt 

problem, och det i förhållande till vad läroplanen i svenska syftar till samt gymnasieskolans 

demokratiska värderingar, tycks en talrädd elev missa delar av både sig själv och samhället. 

Vad gör då gymnasieskolan för att talrädda elever inte ska gå miste om det som det talade 

språket ger? 

 

 

Tack! 
 

Jag vill först och främst tacka de lärare som ställde upp på mina intervjuer, tack för er 

kunskap och för era perspektiv. Utan era ord hade jag inte haft något att fundera över, inget att 

ifrågasätta, så tack för det och tack för att ni gör det bästa ni kan för era elever. Jag vill också 

tacka min familj, mina vänner och den som gjort mig glad, tack för allt pepp, allt stöd och all 

kärlek ni gett mig. Mitt sista och allra största tack går till min handledare som funnits där 

under hela denna resa, som inspirerat och uppmuntrat mig, mer än du kanske tror. Dina ord 

har fått mig att upptäcka mycket hos mig själv som jag inte trodde fanns där, jag kan nog bli 

den jag kan vara nu, tack så mycket! 
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1. Inledning 
 

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling.
1
 

 

Enligt Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hör språket nära samman med utvecklingen 

av kunskap. Människans tal och tänkande står i nära relation till varandra genom att tänkandet 

uttrycks och kommuniceras genom språket. Det är alltså till stor del genom det talade språket 

som människan utvecklar sitt tänkande och sin kunskap.
2
 Skolans uppgift är att skapa de bästa 

förutsättningarna för denna utveckling, vad står det i läroplanen om språket och människans 

tal? 

 

I gymnasiets läroplan om ämnet svenska står det bl.a. att språket är kärnan i ämnet, 

att ”Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling.”
3
 Att det är genom språket människan lär känna sig själv och sin 

omvärld, och genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Syftet med ämnet 

svenska är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera i tal, undervisningen ska 

stimulera elevernas lust att tala och de ska få kunna bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga. De ska få kunna tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv och få utveckla kunskaper om den muntliga kommunikation som behövs i 

arbetslivet och för vidare studier. De ska ges rikliga tillfällen till att muntligt tala i 

undervisningen, de ska ges tillfällen att värdera andras muntliga framställningar och bearbeta 

sina egna muntliga framställningar efter andras råd och egen värdering.
4
 

 

I punktform står även detta: 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämplig för 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal 

och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar i sitt sammanhang. 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. [...]
5
 

 

Det går att konstatera att läroplanen lägger stor vikt vid språket, att talet och 

kommunikationen är väldigt viktig för människan och människans utveckling. Inget konstigt 

med det egentligen, men låt oss problematisera saken. Hur går det för eleverna med talrädsla? 

                                                 
1
Gy2011 s.8 

2
Forssell 2011, s.163-165 

3
Gy2011 s.160 

4
Gy2011 s.160 

5
Gy2011 s.160-161 
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Alltså elever som lider av rädsla och ångest för att prata inför andra människor. Hur stödjer 

och hjälper skolan elever som har sådana problem? Läroplanen säger att skolan ska utveckla 

elevernas kommunikativa och sociala kompetens och att eleverna ska få stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.
6
 Men vad för stöd? Jag var själv en utav dessa elever som led av 

talrädsla inför andra, men jag fick aldrig något särskilt stöd eller hjälp på något sätt med att 

övervinna detta. 

 

I en artikel ur Läkartidningen, Social fobi – ingen vanlig blyghet, konstateras att social fobi är 

ett mycket vanligt problem här i Sverige och i de övriga nordiska länderna. En person med 

social fobi undviker sociala situationer som innebär kritisk granskning eller värdering då 

dessa situationer skapar rädsla, personen är rädd för att visa nervositet, bli förödmjukad eller 

bete sig pinsamt. Vanliga sådana situationer som skapar rädsla och ångest kan bl.a. vara att 

tala inför andra eller möta nya människor. Det är just i tonåren eller i unga vuxna år som 

social fobi brukar debutera, och de flesta individer förblir odiagnostiserade och obehandlade. 

Både ungdomar och vuxna kommer alltför sällan under behandling, och en anledning till detta 

kan vara att symptomen tolkas som ”vanlig blyghet” och antas försvinna över tid. Dock visar 

prospektiva studier på det motsatta, alltså att få förbättras spontant.
7
 

 

Social fobi, talrädsla, verkar vara ett stort problem och de flesta som lider utav detta är och 

förblir obehandlade. Det verkar också vara som så att det är i ungdomen som dessa problem 

dyker upp, när många går i gymnasiet. Om elever lider av detta när de går i skolan och inte får 

hjälp att komma över rädslan, kommer de troligtvis få problem även senare i livet när de ställs 

inför situationer där deras rädsla för att tala utgör ett hinder. Vi lever i ett samhälle där det 

idag är ganska viktigt att kunna tala för sig och framföra sina åsikter. Det är viktigt i 

arbetslivet och i vidare studier. Eftersom det talade språket är av så stor vikt för människans 

utveckling och hela existens, borde människor som lider av talrädsla få hjälp. Det verkar vara 

i skolan rädslan börjar och därför borde hjälpen finns där. Men finns det, i skolans 

svenskundervisning, den hjälp och det stöd som krävs för att elever ska kunna uttrycka sig 

muntligt? 

 

Att social fobi är ett problem både i skolan och ute i samhället kan fastställas, men det är inte 

problemet som denna studie kommer att utgå från. Istället vilar intresset på de grundläggande, 

demokratiska värden som skolan ska förmedla och det ansvar som skolan har att fostra 

demokratiska medborgare.
8
 Det borde innebära att elever ska kunna framföra sin åsikt, både 

skriftligt och muntligt, och att muntlig kommunikation är en av byggstenarna för att en 

demokrati ska fungera. Det borde också innebära att alla elever, särskilt de med talrädsla, ska 

få stöd att muntligt framhäva sina åsikter och göra sin röst hörd. För hur demokratisk är 

skolan egentligen om inte alla elever vågar säga sin mening?   

                                                 
6
Gy2011 s.7,11 

7
Furumark, Hedman, Tillfors, Ekelius, 2011 

8
Gy2011 s.5-8 
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1.2. Disposition 

 

Denna studie är uppdelad i sex avsnitt, varav detta är avsnitt ett där studiens problemområde 

har presenterats. 

 

Avsnitt två redogör relevant bakgrundsfakta för studien, såsom demokratins betydelse för 

samhället och individen, och demokrati i skolan. Språkets betydelse för människan 

presenteras och även språkets betydelse i skolans undervisning berörs, även en redogörelse 

om problematiken kring social fobi finns med. Avslutningsvis ges en sammanfattning av hela 

bakgrunden. 

 

Avsnitt tre ger en beskrivning av studiens problem samt en presentation av studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

 

Avsnitt fyra är metoddelen där studiens genomförande beskrivs, från hur informanter valts och 

hur intervjuerna gick till, till hur resultatet tolkats. Avsnittet berör också studiens giltighet och 

etiska överväganden. 

 

Avsnitt fem handlar om vad intervjumaterialet har genererat, och det presenteras i form av fem 

teman som tolkningen av intervjuerna framkallat. En sammanfattande beskrivning av 

resultatet ges i slutet av avsnittet. 

 

Avsnitt sex, studiens sista, är en diskussionsdel där resultatet ställs i förhållande till och 

diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt de teoretiska utgångspunkterna. 

Även ett filosofiskt perspektiv diskuteras kort och förslag på framtida studier presenteras. 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det som problematiseras i denna studie, med början 

i ett samhällsdemokratiskt perspektiv och bildningens inverkan på människans del i samhället. 

Därefter behandlas demokratins betydelse i skolan, sedan läggs fokus på språket och dess 

innebörd för människans utveckling och efter detta bearbetas läroplanens syn på språket. 

Sedan förklaras också problematiken kring social fobi och talrädsla, och avslutningsvis ges en 

sammanfattning av hela bakgrunden. 

 

 

2.1. Samhället och demokrati 
 

2.1.1. Människans bildning som en del i ett demokratiskt samhälle 
 

Demokrati kan bland annat innebära en insikt om att människan är knuten till olika sociala 

sammanhang och formas av sina sociala relationer, i kommunikation med andra, som inte kan 

reduceras till en fritt svävande atom i samhällskroppen.
9
 

 

Citatet ovan är taget från Bernt Gustavsson, som skriver om pedagogik och demokrati
10

, och 

han menar att demokrati är något som rör varje människa, varje individ. Demokrati handlar 

om hur vi är som människor och hur vi agerar med varandra, det handlar om rättvisa och 

rättigheter, och om uppdragna gränser för vad som är tillåtet handlande. Det handlar om hur vi 

lever som individer men också tillsammans som grupper, och om hur vi skapar möjligheter 

för att leva ett gott liv, ett värdigt mänskligt liv. Demokrati hör samman med bildning, och 

bildningens syfte handlar bland annat om att människan vidgar sina perspektiv och ser vilka 

sammanhang denne ingår i. Får människan inte dessa möjligheter till att orientera sig finns en 

risk att världen runtom blir alldeles för begränsad och själva poängen med att vara delaktig i 

samhället går förlorad.
11

 

 

Med vad är bildning egentligen? Det är inte detsamma som utbildning, eftersom utbildning 

från början har ett mål och är inriktad mot en bestämd verksamhet. Bildning däremot har inget 

bestämt mål, utan är en process som pågår under hela ens livstid. I en utbildning produceras 

ett resultat som bedöms på något vis, men i bildning finns ingen examina, en människa blir 

aldrig färdigbildad. Bildning gör människan till en kulturvarelse, då bildning ingår i vår 

gemensamma förståelse av tillvaron och kunskapen som bildningen ger oss ingår i 

diskussionen om hur vi tolkar och förstår vår samtid.
12

 

 

                                                 
9
Gustavsson 2009, s.35 

10
Gustavsson 2009 

11
Gustavsson 2009, s.138-139, 100 

12
Gustavsson 2009, s.97 
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Från en humanistisk
13

 synvinkel utvecklas människor genom bildning och studier, därför får 

kunskapen som detta genererar, en personlig betydelse för människan. Det hör sedan samman 

med vår roll som samhällsmedborgare, där vi som individer verkar tillsammans med andra i 

det samhälle som vi är en del av. Det är utifrån vår egen uppfattning, vår egen kunskap, vår 

egen bildning, som grunden läggs för hur vi samverkar i samhället. Vi tar del av olika 

gemenskaper som präglar våra uppfattningar och handlingar, och där möter vi också andra 

människor att samarbeta med. Det är på detta sätt som vi utvecklar vårt medborgarskap, vi blir 

en del av samhället.
14

 

 

Gunnar Sundgren, som skriver om demokrati,
15

 får summera: 

 

Självbildningstanken är därför både humanistisk och medborgerlig, människan skall förverkliga 

sig själv, utveckla sin inneboende potential och erövra kulturarvet för att just därigenom bli en 

bildad och fullvärdig medborgare. Medborgarideal går inte att skilja från humanistisk 

bildningssträvan. Självbildningstanken är också på en gång individuell och kollektiv. Det är genom 

de enskilda själarnas bildning som kollektivet skall kunna resa sig, organisera och kräva sin plats i 

samhället.
16

 

 

Alltså, bildning är en del av demokrati och en viktig byggsten för en människas 

medborgarskap, samtidigt som det också har personlig betydelse för människan, rent 

humanistiskt. 

 

2.1.2. Ömsesidig likvärdighet 
 

Hur ska en människa då agera demokratiskt? Som sagt handlar demokrati om hur vi 

människor agerar och hur vi lever tillsammans, men vad innebär det på individnivå? Varje 

människa har en frihet och en rätt att bilda sig en egen uppfattning och kunna handla därefter, 

för att detta ska kunna vara möjligt krävs det respekt, respekt mellan olika verksamheter och 

respekt mellan människor. Gustavsson lyfter fram ett viktigt perspektiv gällande människans 

del i ett demokratiskt samhälle, nämligen personliga relationer. Han nämner vänskap och att 

ett gott liv inte går att förverkliga utan ett liv med och för andra, att det inte utan omsorg går 

att förverkliga ett gemensamt gott liv. Grunden i detta är ömsesidig likvärdighet.
17

 

 

Ömsesidig likvärdighet människor emellan borde då innebära att visa respekt, acceptans och 

förståelse för varandra och andras åsikter, värderingar och perspektiv. Detta kräver goda 

relationer, omsorg med och för varandra, det kräver trygghet. I trygga miljöer och relationer 

borde ömsesidig likvärdighet inte vara något problem. 

                                                 
13

 Definition av humanism i NE´s svenska ordbok: ”åskådning som framhäver människans värde och förmåga 

att utveckla sig genom att tillägna sig väsentliga kulturyttringar” 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/sve/humanism?i_h_word=humanism 120927 
14

Gustavsson 2009, s.138 
15

Sundgren 2000 
16

Sundgren 2000, s.18 
17

Gustavsson 2009, s.99, 136 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/sve/humanism?i_h_word=humanism
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2.1.3. Deliberativ demokrati 
 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och 

därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man 

får en utvidgad och förändrad erfarenhet.
18

 

 

Den amerikanske filosofen John Dewey
19

 hade en grundläggande tanke om att demokrati 

utvecklas i ett samhälle om människor får möjlighet att kommunicera med varandra, inom och 

mellan grupper. Deliberativ, eller kommunikativ demokrati, kan den tanken kallas, och går ut 

på att göra överväganden både enskilt och tillsammans, och kommunicera om 

tillvägagångssätt och om hur beslut ska fattas. Socialt liv, att leva tillsammans, är utvecklande 

för alla individer och kommunikationen med andra människor utökar våra erfarenheter och 

stimulerar vår fantasi. Genom kommunikation har vi människor något gemensamt, för det är 

där vi skapar vårat samhälle.
20

 

 

Tanken om deliberativ demokrati har utvecklats vidare av den tyske filosofen och sociologen 

Jürgen Habermas
21

, som talar om det ideala samtalet. Han menar att det ideala samtalet 

utspelar sig med hjälp av sanna och äkta argument, ett samtal med endast ärliga frågor och 

svar i syfte att orientera kommunikationen mot gemensam förståelse och gemensamma mål. 

Detta ideala samtal, den ideala kommunikationen, menar Habermas vara en förutsättning för 

ett demokratiskt samhälle, och detta samtal får betydelse för hur vi ser på både demokrati och 

utbildning. Gällande utbildning bör en god sådan innehålla möjligheter att praktisera det 

deliberativa samtalet, alltså att kunna argumentera för sin sak men även kunna lyssna på 

andras argument och sträva efter att komma överens.
22

 

 

En sökning hos Nationalencyklopedin genererar detta om det deliberativa samtalet: ”form av 

undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran. Olika åsikter 

får komma till uttryck i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, och 

auktoriteter ifrågasätts.”
23

 Definitionen betonar vikten av det deliberativa samtalet som en del 

i demokratifostran i skolan, mer om detta i nästa avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

Dewey 1999, s.39 
19

Dewey 1999 
20

Gustavsson 2009, s. 172 & Dewey 1999, s.38-40 
21

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/jurgen-habermas?i_h_word=jurgen%20habermas 120928 
22

Habermas 1984, s .75-101 
23

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/deliberativt-samtal 120927 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/jurgen-habermas?i_h_word=jurgen%20habermas
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/jurgen-habermas?i_h_word=jurgen%20habermas
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/deliberativt-samtal
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/deliberativt-samtal
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2.2. Skolan och demokrati 
 

2.2.1. Med demokrati som uppdrag 
 

Skolverket har i skriften Med demokrati som uppdrag
24

 problematiserat barnomsorgens och 

skolornas arbete med värdegrunden, i syfte att fungera som ett stöd för vidare diskussioner om 

möjligheter, problem och förutsättningar som finns i arbetet med de demokratiska värdena. De 

skriver bl.a. om skolans uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos barn och unga, 

vilket ska innefatta att verka i demokratiska former, ge kunskap om demokratins innehåll och 

form och utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
25

 

 

I samma skrift diskuteras hur skolan bör skapa utrymme för samtal och goda sociala relationer, 

som anses vara en grundförutsättning för arbetet med de demokratiska värdena. I samtalet kan 

vi dela olika uppfattningar och värderingar, och för individen betyder detta att etiska 

ställningstaganden görs genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera. Samtalet 

bidrar också till hur individen utvecklar förståelse för både sina egna och andras åsikter. 

Skolverket menar att en verksamhet som arbetar för goda sociala relationer och använder 

samtal där alla har möjlighet att delta, uppfyller kravet som finns på demokratiska 

arbetsformer i skolan samt ger möjlighet att utveckla ungas demokratiska kompetens. Dock 

förutsätter detta att skolans personal har den kunskap och kompetens som krävs om 

värdegrunden och de demokratiska värdena, vilket personalen i skolan generellt sett anser sig 

vilja ha mer av. Tidsbrist anges sedan vara en svårighet i arbetet med att utveckla goda sociala 

relationer, främst högre upp i grundskolan och i gymnasiet anger personalen att det finns lite 

tid över till att samtala och reflektera tillsammans.
26

   

 

Det skrivs att även om förutsättningarna inte alltid är de bästa verkar ändå de flesta eleverna 

ha demokratiska värderingar. Dock är värderingarna inte alltid förankrade på djupet, då 

många barn och unga har svårt att argumentera för dessa. De ibland odemokratiska 

strukturerna i skolan bidrar till att elevernas demokratiska kompetens undergrävs, då många 

känner att de inte har något verkligt inflytande. Hälften av eleverna i högstadiet och 

gymnasiet anger att de i en väldigt liten utsträckning kan påverka sin situation i skolan.
27

 

 

Den demokratiska kompetensen är beroende av en kommunikativ förmåga eftersom det i stor 

utsträckning är i samtal som förståelse för sig själv och andra utvecklas. Vidare vill Skolverket 

särskilt lyfta fram sambandet mellan lärande, demokratisk kompetens och hälsa. De olika delarna 

samspelar med och påverkar varandra och kan därför inte betraktas isolerade.
28

 

 

Detta är vad som skrivs på de avslutande sidorna i Skolverkets skrift, och vi ser att de tydligt 

                                                 
24

Skolverket 2000 
25

Skolverket 2000, s.7 
26

Skolverket 2000, s.8-9 
27

Skolverket 2000, s.9-10, 24-25 
28

Skolverket 2000, s.58 
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poängterar vilket samband demokratisk kompetens, lärande och hälsa har. 

 

2.2.2. Demokrati i läroplanen 
 

Redan de första raderna i läroplanen för gymnasieskolan fastslår att ”Skolväsendet vilar på 

demokratins grund.”
29

 Vidare står det att utbildningen ska förmedla de grundläggande 

demokratiska värden som det svenska samhället vilar på, undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och elevernas förmåga att vilja ta personligt ansvar och att aktivt 

delta i samhällslivet ska utvecklas. Skolan har ansvaret att aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att förstå vårt samhälles gemensamma värderingar och även i praktisk 

vardaglig handling låta dessa komma till uttryck. Skolans mål är bl.a. att varje elev ska kunna 

göra medvetna ställningstaganden grundade på demokratiska värderingar och utifrån kunskap 

om demokratins principer kunna vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Varje elev ska också utveckla sin vilja att aktiv bidra till en fördjupad demokrati i både 

arbetsliv och samhällsliv, eleverna ska också få stärka sin tilltro till den egna förmågan att 

både själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. För att 

hjälpa eleverna med detta är det upp till lärarna att klargöra det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värden, ha ett demokratiskt förhållningssätt och visa respekt för 

den enskilda eleven. Lärarna ska även se till att alla elever får inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll i undervisningen och de ska uppmuntra elever som har svårt för att 

framföra sin åsikt och sina synpunkter till att göra det. 
30 

Läroplanen säger också detta: 

 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för 

att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av.
31

 

 

Även skollagen, som läroplanen vilar på, uttrycker att skolans utbildning ska förmedla och 

förankra vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen syftar också 

till att främja alla elevers personliga utveckling till kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare.
32

 

 

2.2.3. Demokratisk delaktighet i skolan 
 

Nyligen gjorda studier visar på att elever i grundskolan i Sverige inte känner sig speciellt 

delaktiga i skolans demokratiska värld.
33

 En av studierna undersöker hur social interaktion 

och konversationsmönster ser ut i demokratiska möten i grundskolan och det mönster som 

verkar dominera konversationerna är IRE, som står för Initation – Response – Evalution och 

                                                 
29

Gy2011 s.5 
30

Gy2011 s.5-6, 11-13 
31

Gy2011 s.6-7 
32

Skollagen kap.1 paragraf 4 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1 120927 
33

Thornberg 2010 & Thornberg, Elvstrand,2012 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
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betyder Inledning – Respons – Bedömning (min övers.). Med detta menas att det är läraren 

som inleder genom att ställa en fråga, eleverna ger respons tillbaka genom att svara på frågan 

och slutligen är det läraren som bedömer svaret. Vad studien kommer fram till är att vikten 

ligger på att eleverna ska svara rätt, istället för att ha en reflekterande dialog med varandra 

och på det sättet känna sig demokratiskt delaktiga.
34

 Ytterligare en studie
35

 som gjorts 

undersöker grundskoleelevers syn och erfarenheter av demokratiskt delaktighet i skolans 

dagliga agenda och hur de får sina röster hörda. Resultatet av undersökningen visar att 

elevernas position är underordnad, att deras röst ofta blir kvävd och att värdet på deras åsikter 

inte betyder särskilt mycket.
36

 

 

Jan Grannäs har skrivit en avhandling om demokrati i svensk skola
37

 där han i resultatdelen 

visar på bristande kunskaper hos de elever, 16-19 år, som blivit intervjuade, gällande 

demokratiska beslutsprocesser. Eleverna saknar kunskap om grundläggande mötesteknik och 

om hur de ska, både som individ och grupp, framföra och driva sina frågor. Dessa exempel på 

bristande förmåga att aktivt kunna delta i klassråd och elevråd menar Grannäs vara intressant 

sett till den svenska skolans demokratiuppdrag. Här finns ett dilemma eftersom skolan och 

undervisningen förväntas att ge eleverna förutsättningarna för att aktivt kunna delta i 

skoldemokratin, samtidigt som eleverna själva anser att de inte har tillräcklig kunskap som 

krävs för att kunna delta.
38

 

 

2.2.4. Det deliberativa samtalet i skolan 
 

Tomas Englund, som arbetar med pedagogik
39

, spaltar här upp och tydliggör vad det 

deliberativa samtalet innebär: 

 

Deliberativa samtal är samtal 

• där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 

• som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland annat om att   

lära sig lyssna på den andras argument 

• med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller åtminstone 

komma till temporära överenskommelser 

• där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas 

• med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren.
40

 

 

Grannäs diskuterar i bakgrunden av sin avhandling det deliberativa samtalet i undervisningen, 

och utgår från vad Englund skriver om detta. Englund förklarar det deliberativa samtalet som 

ett samtal i undervisningen där olika uppfattningar, skilda synsätt och värden uppmärksammas 

                                                 
34

Thornberg 2010 
35

Thornberg, Elvstrand 2012 
36

Thornberg, Elvstrand 2012 
37

Grannäs 2011 
38

Grannäs 2011, s.162-163 
39

Englund 2005 
40

Englund 2005, s.23 



10 

 

och bryts mot varandra, och kan ses som både en kompletterande och en alternativ form för 

bildningen av kunskap. Kommunikation av denna typ innehar en kollektiv strävan efter att 

hitta gemensamma referensramar, samtidigt som de skilda åsikterna och uppfattningarna kan 

analyseras mot varandra. Det deliberativa samtalet erbjuder också möjligheter i dagens 

mångkulturella skola, då det blir ett uttryck för möten mellan olika kulturer. Gällande skolans 

demokratiska värdegrund spelar det deliberativa samtalet en viktig roll, som dels handlar om 

rätten att kunna vara oense, att ha skilda åsikter. Hit hör också möjligheten att kunna 

ifrågasätta lärarens auktoritet.
41

 Englund skriver också att ”Det goda deliberativa samtalet kan 

leda vidare till fortsatt deliberativ kommunikation mellan studerande också utanför 

klassrummet. En ökad förekomst av sådana meningsskapande samtal mellan ”jämlikar” kan 

ses som ett av de kanske allra viktigaste målen för skolans verksamhet.”
42

 Nämnvärt är också 

det faktum att Englund i uppdrag av Skolverket fått framställa en skrift om samtalets 

betydelse i arbetet med de grundläggande demokratiska värdena, som syftar till att ge en 

bakgrund och sammanhang till skolans demokratiuppdrag.
43

 

 

Grannäs kommenterar det Englund skriver: 

 

En skola genomsyrad av deliberativa samtal förväntas därmed kunna ”slå två flugor i en smäll”. 

För det första tillägnar eleven mer omfattande och fördjupad förtrogenhet med demokratiska 

processer och för det andra bidrar till deliberativa samtal till meningsfullare innehåll i 

undervisningen och med detta kanske en bättre kunskapsutveckling hos eleven.
44 

 

Grannäs anser att det finns många positiva inslag i detta sätt att se på demokratifostran, t.ex. 

är det en möjlighet för fler att kunna ge uttryck för sina ståndpunkter. Det finns även en 

möjlighet att det för individen, eleven i skolan, är meningsfullt och bidrar till en positiv 

kunskapsutveckling, genom att själv få påverka undervisningen.
45

   

 

 

2.3. Språkets betydelse i ett sociokulturellt perspektiv 
 

2.3.1. Människan, en kommunicerande varelse 
 

Pedagogen Lev Semënovic Vygotskij
46

 menar att människan både är en biologisk varelse och 

en kulturvarelse. Som biologisk varelse följer människan en utvecklingslinje som börjar vid 

födelsen, och utvecklar då färdigheter som att kunna kontrollera sin kropp, koordination, 

fixera blicken osv. Detta innebär också, enligt Vygotskij, att barn i skilda delar av världen 

utvecklas relativt lika rent biologiskt under denna fas. Men vad som sedan kommer att skilja 

olika barn från varandra är deras omgivning, för det är när barnet börjar kommunicera med 

                                                 
41

Englund 2005, s.21-25 
42

Englund 2005, s.21 
43

Englund 2000 
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Grannäs 2011, s.25 
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Grannäs 2011, s.25 
46

Forssell 2011, s.153 
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sin omgivning som dess utveckling kommer att bestämmas av sociokulturella faktorer. En 

nyckelroll i denna utveckling är språket, då språket anses vara mest effektivt för barnet att 

komma i kontakt med sin omgivning och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter.
47

   

 

Roger Säljö har skrivit en hel del om lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv.
48

 

Han förklarar vilken viktig betydelse termen redskap, från Vygotskij, har i ett sociokulturellt 

perspektiv. Det som menas med redskap är de resurser, både språkliga eller intellektuella, 

samt fysiska, som varje människa har tillgång till och som hjälper oss att förstå vår omvärld 

och att agera i den. Exempel på fysiska redskap kan vara en hävstång som hjälper oss att lyfta 

en sten som för oss är för tung, eller skördetröskan som hjälper oss att skörda vårat spannmål. 

Ett exempel på ett intellektuellt/språkligt redskap kan vara Pythagoras sats, som kan hjälpa till 

vid ett husbygge om vi vill vara säkra på att hörnen på huset ska bli 90 grader.
49

 

 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om hur vi människor i vår omgivning och vår 

kultur, tillägnar oss resurser för att kunna tänka samt kunna utföra saker praktiskt. Sådana 

kunskaper och färdigheter har inte sitt ursprung i vår hjärna som en biologisk företeelse, utan 

vår hjärna är en komponent i vårt lärande, den hjälper oss att analysera begrepp, lösa 

ekvationer osv. Men ekvationerna eller begreppen, finns inte direkt i hjärnan, utan har att göra 

med innebörd och mening, och dessa är kommunikativa företeelser, inte biologiska.
50

     

 

[…] språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, mer generellt, i vår 

förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord och språkliga utsagor 

medierar således omvärlden för oss och gör att den framstår som meningsfull. Med hjälp av 

kommunikation med andra blir vi delaktiga i sätt att beteckna och beskriva världen som är 

funktionella och som gör att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter.
51

 

 

Säljö skriver också att för att förstå lärande och utveckling både på individuell och kollektiv 

nivå är kommunikationen ytterst central. Genom socialt samspel kommer vi i kontakt med 

omvärlden, vi blir delaktiga i sätt att tänka, i sätt att handla, som är framträdande i vår 

omgivning. Vi hämtar näring till vår egen världsbild och subjektivitet genom sådan 

interaktion, vilket gör det mänskliga språket kraftfullt och unikt. Vi kan dela erfarenheter med 

varandra men även utveckla egna kunskaper i form av begrepp, räknesätt, mätning eller andra 

liknande resurser.
52

 

 

Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande
53

 

 

För att förstå språkets betydelse för lärandet i ett sociokulturellt perspektiv ytterligare, tittar vi 

vidare på språkets olika funktioner. Språket har många funktioner, men här presenteras en 
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ganska enkel indelning utifrån Säljö, där språket blivit indelat i tre olika funktioner. Först är 

den utpekande funktionen, som handlar om att peka ut och namnge saker och ting i vår 

omgivning, som t.ex. träd eller hund, vilka också kan beskrivas vidare genom att ange färg 

eller form. Den utpekande funktionen handlar också om att kunna prata om mer abstrakta 

saker, såsom kärlek, ångest eller rättvisa. Vad den utpekande funktionen går ut på handlar 

alltså om att beskriva vår omgivning men även våra tankar, konkreta men också abstrakta 

saker. Nästa funktion är den semiotiska, eller semantiska, funktionen, och den handlar om 

förhållandet mellan ett språkligt uttryck och den företeelse som uttrycket refererar till. Vad 

som menas med detta är att språkliga uttryck inte bara refererar till ett objekt eller företeelse, 

utan att uttrycken även förmedlar mening och innebörd, och i denna relation mellan uttryck 

och företeelse/objekt finns väsentliga delar av det vi kallar för kunskap. Den sista funktionen 

är språkets retoriska funktion som handlar om hur vi använder språket för att uppnå olika 

syften och hur vi påverkar och formar både oss själva och andra människor. Dessa funktioner 

innebär sammanfattningsvis att språket är grundläggande för vårt sätt att se på verkligheten, 

kunna agera i olika sociala praktiker och uppnå en mångfald olika syften.
54

 

 

Avslutningsvis ett citat från Vygotskij: 

 

Men det mest anmärkningsvärda faktum för språkpsykologin är att språket fyller två helt olika 

funktioner: å ena sidan tjänar det som medel för social koordination av skilda människors 

erfarenhet, å andra sidan är det viktigaste redskapet för vår tanke.
55

 

 

Att språket är viktigt för att människor ska kunna agera med varandra och ta del av varandras 

erfarenheter har vi redan förstått, men Vygotskij poängterar här också att språket betyder 

väldigt mycket för hur vi tänker. Han menar att vi alltid tänker på ett språk av något slag, att 

vi samtalar med oss själva, och precis som vi organiserar vårt uppträdande i förhållande till 

andra människor, så organiserar vi vårt uppträdande inuti oss på samma sätt. Språket och 

tanken har ett nära förhållande till varandra, tanken utvecklas i språket.
56

 

 

 

2.4. Det talade språket i skolan 
 

2.4.1. Läroplanen och det talade språket 
 

Redan i denna studies inledning konstateras att svenskämnet i gymnasiets läroplan lägger stor 

vikt vid det talade språket och dess betydelse för människans utveckling. För att inte 

återupprepa inledningen, säger läroplanen sammanfattningsvis att språket är nyckeln till det 

mesta, till kommunikation, kunskapsutveckling, reflektion och förståelse och lärdom om både 

sig själv och omvärlden. Sammantaget ska undervisningen i svenska bl.a. syfta till att ge 
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eleverna kunskap om muntlig kommunikation, låta dem utveckla sin förmåga att 

kommunicera i tal och låta dem bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga.
57

 

 

Det som konstaterats är vad svenskämnet allmänt syftar till, men för att gå något djupare 

granskas också vad kursen svenska 1 säger om det talade språket. Svenska 1 är en 

gymnasiegemensam kurs som ingår i alla program, alltså en kurs som alla elever på gymnasiet 

läser. Innehållet i kursen är bl.a. att den ska behandla muntlig framställning med fokus på 

mottagaranpassning och ta upp faktorer som gör en muntlig presentation intressant och 

övertygande. Att kunna ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen är av vikt 

och grunderna i den retoriska processen ska behandlas.
58

 

 

Gällande kunskapskraven på denna kurs som gäller det muntliga språket, presenteras nedan 

kriterierna för det lägsta, godkända betyget, betyget E: 

 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt 

genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den 

muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till 

syfte, mottagare och kommunikationssituation.
59

 

 

Vi ser här att det för alla elever i gymnasieskolan är av stor vikt att kunna uttrycka sig 

muntligt och förmedla sina åsikter, i syfte att klara av och bli godkänd i kursen svenska 1. 

 

2.4.2. Talets roll i skolan 
 

”Vilken ställning har det talade språket i svenskämnet i gymnasieskolan?”
60

 Är en av frågorna 

som Anne Palmér, ställer sig i en undersökning gällande talets roll i skolan och undervisning i 

svenskämnet. Undersökningen baseras på intervjuer med både lärare och elever, och den 

kommer bl.a. fram till att ingen av lärarna jobbar medvetet med att satsa på att ge eleverna 

kunskap om talets roll och strategier. Inte heller nämner lärarna att de jobbar med att träna upp 

talförmågan i skonsam takt, t.ex. genom att först få förbereda sig och formulera sig skriftligt 

för att sedan delta i diskussioner. Resultatet av undersökningen visar också att i tre av de fem 

besökta skolorna verkar talets betydelse i betygssättningen vara stor och lärarna menar att 

muntlig förmåga är lika viktig som skriftlig när betygen sätts.
61

 

 

En studie genomförd av Ann Cederberg stämmer överens med Palmérs resultat gällande om 

lärarna arbetade med att ge eleverna teoretiska kunskaper om det talade språket och muntlig 

framställning. Cederbergs undersökning handlar om universitetsstuderande som i olika grad 

lider av talrädsla, och via de intervjuer hon genomfört visar de att många känner sig svikna 

och besvikna på hela sin skolgång då de upplevt att de aldrig har fått den hjälp som de behövt 
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för att övervinna sin talrädsla. Informanterna tycker sig ha missat mycket genom sitt tigande, 

men vad vi inte får veta är motpartens version av det inträffade, alltså lärarnas sida av saken. 

Men i det som berättats i intervjuerna verkar lärarna vara osäkra och villrådiga, och Cederberg 

skriver avslutningsvis att lärare behöver utbildas och få kunskaper om problemet med 

talrädsla för att kunna hjälpa dessa elever att övervinna sina svårigheter.
62

    

 

Utifrån Cederbergs studie förstår vi att lärare bör få mer kunskap om talrädsla och om hur de 

ska jobba med eleverna som har dessa svårigheter. En studie som visar på framgång i att 

aktivt arbeta med att bygga upp elevers språkförmåga är en engelsk undersökning från år 2011, 

som innebar att en skola skulle arbeta aktivt med ett program som alla lärare och personal på 

skolan deltog i. Programmet gick ut på att kontinuerligt jobba med det talade språket och 

kommunikation, främst för att försöka stärka elever som upplever problem med sin 

språkförmåga. Resultaten av programmet visade sig gynna både personal och elever, och 

skolan vill fortsätta prioritera detta arbetssätt och inkludera det i skolans vardag.
63

 

 

 

2.5. Social fobi och talrädsla 
 

På gymnasiet är det 10,6 procent av eleverna som rapporterar om att de lider av social fobi, 

visar en nyligen gjord studie på svenska ungdomar.
64

 Ytterligare studier på elever i klasserna 

sex till åtta visar att 4,4 procent redogör för att de lider av samma problem.
65

 För svenska 

universitetsstuderande är förekomsten av social fobi ännu högre, där procenten av 

självrapporterad social fobi ligger på 16,1 procent.
66

 Social fobi verkar således vara en vanlig 

företeelse bland svenska ungdomar och med dessa studiers resultat ser det inte ut att vara ett 

obehag som försvinner med tiden, utan snarare ökar. Men vad innebär det här obehaget för 

dessa människor egentligen? 

 

Att känna en stark och långvarig rädsla för en eller flera sociala situationer är vad som 

kännetecknar social fobi. Det kan vara situationer där en person riskerar att utsättas för 

granskning av andra eller att komma i kontakt med andra människor. En konstant rädsla för 

att skämma ut sig eller att verka dum, är vad en person med social fobi dagligen tampas 

med.
67

 En del av social fobi är följaktligen företeelsen talrädsla, som innebär en rädsla för att 

tala inför andra människor. Men talrädsla är inte en egenskap i sig som förekommer i alla 

talsituationer, utan den visar sig bara i vissa situationer, t.ex. genom att svara på frågor i 

klassrummet eller att tacka värdinnan för maten. En del människor med talrädsla tycker att det 

är lättare att tala i riktigt stora grupper eftersom ingen då brukar ställa direkta frågor under 

föredraget, medan andra med talrädsla helst föredrar små sammanhang. Men det vanligaste 
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verkar ändå vara att talrädslan visar sig vid talsituationer i stora grupper, och även i nya 

grupper där rollerna människorna emellan är ovissa. Kännetecken för talrädsla kan vara 

stamning, hjärtklappning, darrningar, svettningar eller orolig mage, och det är tron på det 

hemska som kan komma att hända som dominerar tankarna. Det som talaren mer eller mindre 

medvetet är rädd för, är lyssnarnas reaktioner och rädslan att hamna utanför en viss 

gruppgemenskap.
68

 

 

I samtliga ovan nämnda studier om social fobi, redogör eleverna och studenterna för att det är 

just när de ska tala högt inför klassen eller offentligt på annat sätt, som deras rädsla tar 

överhanden.
69

 Två av de nämnda studierna visar även att social fobi är vanligare bland tjejer 

än killar.
70

 Att tala högt inför andra människor tycks alltså vara det som människor med social 

fobi fruktar mest. 

 

 

2.6. Sammanfattning av bakgrunden 
 

Bakgrunden inleddes med att diskutera vad demokrati innebär för människan och människans 

del i samhället. Vi ser där, att för människan handlar demokrati om hur vi lever tillsammans, 

tar del av olika sociala sammanhang och hur vi formas av det. Bildning betonas som en del i 

detta, som handlar om hur människan ser sig själv i ett sammanhang och vidgar sina 

perspektiv. Och för att vi ska kunna verka i ett demokratiskt samhälle krävs det ömsesidig 

likvärdighet människor emellan, och även det som kallas för deliberativ demokrati, som 

handlar om hur människor kommunicerar med varandra. Efter detta behandlades vad skolan 

säger om demokrati dels genom en skrift från Skolverket och dels genom läroplanen. Skolan 

har som uppdrag att förmedla vårt samhälles demokratiska värderingar, och en 

grundförutsättning för detta anses vara samtal och goda relationer. Dock visar studier, som 

presenterats i samma avsnitt, att elever i den svenska skolan inte känner sig speciellt delaktiga 

i skolans demokratiska värld. Avsnittet avslutas sedan med att behandla vad det deliberativa 

samtalet, som handlar om att dela och respektera varandras åsikter, betyder i skolan och för 

den demokratiska värdegrunden. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv presenteras sedan vad 

språket har för betydelse för människans utveckling, lärande och tänkande. Språket anses ha 

en nyckelroll för detta, då det är genom språklig kommunikation med andra människor vi tar 

del av världen, av andras erfarenheter, av tankesätt. Genom språket blir vår värld meningsfull 

och genom språket utvecklar vi vårt lärande och tänkande. I nästa avsnitt behandlas också 

språkets plats i svenskämnet i läroplanen för gymnasieskolan, och likaså där poängteras 

språkets betydelse för kunskapsutveckling och människans förståelse om både sig själv och 

omvärlden. Kunskapskraven för betyget E i svenska 1 tas också upp, och där konstateras det 

att för att bli godkänd i svenska är det av stor vikt att kunna uttrycka sig muntligt och 

förmedla sina åsikter. Efter detta genomgås några studier som handlar om talets roll i skolan, 
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och de visar på att skolan inte jobbar särskilt aktivt med att utveckla elevers språkförmåga. 

Det sista avsnittet i bakgrunden tar upp problematiken kring social fobi och talrädsla, och 

vilket obehag det innebär för många människor. Studier visar på att social fobi är ganska 

vanligt bland svenska ungdomar, och talrädsla är just en del av detta. Det som är utmärkande 

och verkar vara den största rädslan för de som lider av social fobi är att tala offentligt eller 

inför klassen. 
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3. Studiens problembeskrivning, syfte och teoretiska 

utgångspunkter 

 

3.1. Problembeskrivning 
 

Såsom framgår av tidigare studier är social fobi något vanligt i Sverige och inte minst bland 

ungdomar. Bland skolungdomar rapporteras talrädsla, som är en form av social fobi, vara en 

relativt vanlig företeelse. Eftersom läroplanen för gymnasieskolan grundar sig på 

demokratiska värden, vilket borde innebära att alla elever ska få kunna göra sin röst hörd, 

samt det faktum att stor vikt läggs vid det talade språket, blir talrädslan problematiserad. Vad 

gör skolan för att stödja talrädda elevers demokratiska rätt att få sin röst hörd? 

 

3.2. Syfte 
 

Med utgångspunkt i de demokratiska värden som läroplanen för gymnasieskolan vill förmedla 

och dess fokusering på det talade språkets betydelse för människans utveckling samt 

konstaterandet att social fobi är ett problem, är denna studies syfte att undersöka vilket stöd 

elever med talrädsla får i svenskämnet i gymnasieskolan. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilket stöd, i svenskämnet, får elever med talrädsla i gymnasieskolan? 

 Finns det några lokala pedagogiska riktlinjer för hur skolan och lärarna i svenska ska 

arbeta för att stödja elever med talrädsla? 

 

3.3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Utifrån de fakta som har presenterats i bakgrunden, utgår denna studie dels från ett 

demokratiskt perspektiv, men från även det sociokulturella perspektivet. Det demokratiska 

perspektivet vilar på det som läroplanen för gymnasieskolan och skollagen säger om skolans 

demokratiska uppdrag och även vad demokrati innebär ute i samhället. Det demokratiska 

perspektivet handlar också om hur den enskilda individen agerar med andra och mot andra, 

det handlar om att skapa ömsesidig likvärdighet, genom att respektera, acceptera och förstå 

varandra och varandras åsikter. 

 

Via det sociokulturella perspektivet läggs tyngdpunkten på vad det talade språket och 

kommunikation betyder för människan och människans utveckling, lärande och tänkande. Det 

handlar om hur språket ger oss mening, hur vi tar del av andras erfarenheter, åsikter och 

tankesätt. Det handlar om hur språket fungerar som en länk mellan vår värld, vår kunskap, 

våra tankar och andras värld, andras kunskap, andras tankar.   
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4. Metodavsnitt 
 

Följande avsnitt syftar till att beskriva och diskutera tillvägagångssättet för genomförandet av 

studien, dess urvalsgrupp och bearbetning av material. Avsnittet diskuterar även vilka etiska 

överväganden studien tagit hänsyn till. 

 

 

4.1. Val av metod 
 

Metodiken för studien avses vara kvalitativ, vilket både Backman
71

 och Hjerm & Lindegren
72

 

skriver om. En kvalitativ metod lämpar sig bäst för undersökningar som resulterar i verbala 

formuleringar, vilket denna studie ämnas göra då undersökningsdelen består av intervjuer. 

Den kvantitativa metoden blir därför inte intressant för denna studies syfte och 

frågeställningar, då den metoden handlar om att genomföra mätningar av olika slag och att 

sätta siffror på det som analyseras. Den kvantitativa metoden utmärks alltså av siffror medan 

den kvalitativa utmärks av ord, och det är orden, det som sägs i intervjuerna, som är det 

intressanta och relevanta för studien. Undersökningen avser inte resultera i mätbara resultat, 

utan det är förståelsen av de verbala uttalandena som eftersträvar att uppfylla studiens syfte.
73

 

 

Studiens ansats utgår även den från ett kvalitativt perspektiv eftersom undersökningen syftar 

till att se verkligheten subjektivt, då det är de intervjuades uppfattningar och tolkningar som 

ska generera ett resultat. Att använda sig av det traditionella förhållningssättet som ansats 

skulle inte lämpa sig för studien, då det perspektivet vilar på en objektiv verklighet, där 

individen är separerad från omvärlden och försöker förklara hur verkligheten ser ut utifrån. 

Denna undersökning är inte ute efter en objektiv verklighet, utan den vill komma åt 

människan i ”real-life”-situationer och ta reda på hur denne tolkar och formar sin verklighet. 

Människan som en del i sin verklighet är vad som karakteriserar det kvalitativa perspektivet 

och det är också det som studien önskar resultera i från de som blir intervjuade, alltså ingen 

objektiv verklighet där människan står utanför världen, utan människan som en del av världen 

och det som händer där.
74

 

 

Vad gäller avgränsningar för studien, kommer den inte att ta upp aspekter såsom genus, klass 

eller etnicitet, då detta skulle bli alltför brett. Det vore helt klart intressant att utföra studien 

utifrån dessa synvinklar också, men det får bli ett fall för framtida studier, mer om det sedan. 
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4.1.1. Intervju som metod 
 

Att valet av metod faller på intervjuer, handlar om det som Denscombe
75

 skriver om detta, 

och det är att vilja gå på djupet och få detaljerad information från några få intervjuade, istället 

för att få ytlig information från flera personer som exempelvis enkäter kan åstadkomma. 

Frågor att ställa sig om intervju är en lämplig metod för undersökningens syfte, kan vara om 

undersökningen kräver den typen av detaljerad information som intervjuer genererar och om 

det är förnuftigt att förlita sig på information som insamlats av så få informanter. Då studiens 

syfte handlar om att ta reda på hur skolan och lärarna arbetar med talrädda elever, lämpar sig 

intervjuer med lärare som arbetar ute på fältet, alltså i skolan, bäst, eftersom det är de som 

besitter kunskapen om hur de arbetar och har erfarenheter av dessa elever.
76

 

 

För att ytterligare förstärka intervjun som vald metod ter sig Kvales
77

 argument passa in och 

förklara vidare varför intervjun lämpar sig bäst för denna studie. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte, och som stämmer bra överens med vad denna studie syftar till är 

att ”förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.”
78

 

Ett förhållningssätt som passar med studiens intention är det fenomenologiska, då 

fenomenologi handlar om att förstå sociala fenomen utifrån människors egna perspektiv och 

beskriva världen så som den upplevs av dem. Formen för denna intervju, inspirerad av 

fenomenologi, kan kallas för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, en intervju med målet 

att skildra beskrivningar från de intervjuades livsvärld i syfte att sedan tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen. En sådan intervju liknar ett vardagssamtal, men då den som en 

professionell intervju har ett syfte används en specifik teknik, kallad halvstrukturerad, och 

genomförs då varken som ett vardagssamtal eller som slutna frågor. Istället utförs den med en 

intervjuguide som fokuserar på vissa teman och innehåller förslag till frågor.
79

 

 

Intervjun är också inspirerad av ett narrativt förhållningssätt, vilket bör passa väl med en 

halvstrukturerad intervju, då avsikten är att föra ett öppet samtal men med fokus på det 

intervjupersonen berättar. Intervjuaren kan fråga direkt efter berättelser eller specifika 

händelser och låta intervjupersonen berätta om det, och sedan finnas som stöd med nickningar 

och följdfrågor.
80

 Anna Johansson skriver om narrativ metod och teori,
81

 och hon menar att 

berättelser är intressanta att använda som metod då de kan ses som en källa till kunskap om 

den sociala verkligheten. Analysen av berättelserna är sedan en tolkande aktivitet där 

forskaren får fråga sig vad berättelserna betyder och vilken mening de har. Det finns dock inte 

bara en enda ”sann” tolkning, utan varje berättelse måste ses som öppen för flera olika 
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tolkningar.
82

 

 

Inspirerad av ett fenomenologiskt och narrativt förhållningssätt, kommer formen av 

intervjuerna att vara halvstrukturerade för att komma så nära intervjupersonernas livsvärld 

som möjligt. Som nämnts utförs en halvstrukturerad intervju med hjälp av en samtalsguide 

med förslag till frågor för att fokusera på vissa teman, en sådan samtalsguide är sammanställd 

och finns bifogad som bilaga
83

. 

 

 

4.2. Om urval 
 

Som Cohen mfl.
84

 skriver finns det inte bara ett enda och korrekt sätt att genomföra och 

presentera kvalitativa studier, utan det handlar om vilket syfte studien har och vad som passar 

bäst för att uppnå detta. Denna studie söker efter att beskriva skolans värld såsom lärarna 

uppfattar den och utifrån dessa uppfattningar kommer kodning, tematisering och summering 

att genomföras (mer om detta senare). Kvalitativa data fokuserar oftast på insamlandet av 

material från några få informanter, vilket även denna studie gör, trots detta brukar materialet 

bli rikt och detaljerat. Här nedan kommer en redogörelse för hur urvalet till studien gick till, 

grundat på det som Cohen mfl. understryker, dvs. att intervjuaren måste veta vad denna vill 

uppnå med intervjuerna, vad de ska användas till och hur de ska analyseras.
85

 

 

4.2.1. Den valda skolan 
 

Den valda skolan är belägen i en mindre stad i Mellansverige och valet handlar främst om 

praktiska skäl. Skolan är den enda kommunala gymnasieskolan och har funnits i staden längst, 

den har flest elever och är väletablerad, vilket jag ser som en fördel gällande frågan om det 

finns några lokala pedagogiska riktlinjer för talrädda elever, då de kanske utvecklat sådana 

med åren eller på kommunens inrådan. Fler elever betyder också fler lärare, vilket även det är 

en fördel då studien krävde fler än en lärares erfarenheter. Jag ville också ha en bredd gällande 

program på skolan, både studieförberedande program och yrkesprogram. Att välja stadens 

andra gymnasieskola, en friskola, skulle innebära färre lärare att intervjua, kanske bara en, då 

den skolan är betydligt mindre och endast har funnits i några år. Friskolan har endast tre olika 

program, alla studieförberedande, vilket inte skulle ge den bredd jag hoppats på. Intressant 

vore så klart att genomföra intervjuer på båda skolorna och sedan göra en jämförande studie 

mellan den kommunala och den fristående skolan, men det är inte där fokus ligger för denna 

studie, att jämföra. Utan fokus ligger på att ta reda på lärares erfarenheter om elever med 

talrädsla och vad de samt skolan gör för att hjälpa dessa, och då anser jag den valda skolan ha 

de bästa förutsättningarna för att kunna svara på dessa frågor. 
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4.2.2. De intervjuade 
 

De personer som intervjuades, fyra stycken, är alla utbildade gymnasielärare i ämnet svenska, 

som har arbetat 8, 11, 12 samt 23 år som lärare och som vid tillfället för intervjun aktivt 

arbetade i gymnasieskolan. De har alla tillgivits fiktiva namn i denna studie och kommer 

fortsättningsvis att kallas för Karin, Eva, Sandra och Annelie. Anledningen till att 

informanterna endast består av kvinnor förklaras helt enkelt av att skolan bara har kvinnliga 

lärare i ämnet svenska. Valet av informanter grundar sig främst på att de alla undervisar i 

svenska, men jag såg även till att få en bredd gällande olika studieprogram på gymnasiet. 

Beslutet grundar sig då alltså i att de intervjuade lärarna undervisar i både yrkesprogram och 

studieförberedande program. De program som lärarna undervisade i vid tillfället för 

intervjuerna var samhällsprogrammet, International Baccalaurate, 

naturvetenskapsprogrammet, estetiska programmet som är studieförberedande, och 

restaurang- och livsmedelsprogrammet, industritekniska programmet, bygg- och 

anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet som är yrkesförberedande. 

 

 

4.3. Studiens genomförande 
 

Rekryterandet av informanterna till denna studie började med att jag tog kontakt med den 

tilltänkta skolans rektor via mail för att först få ett godkännande från denne att genomföra 

intervjuer med några lärare. Efter godkännandet gick jag in på skolans hemsida för att där ta 

reda på vilka lärare som hade svenska och även i vilka program de undervisade i för att, som 

tidigare nämnts, få en bredd gällande yrkes- och studieförberedande program. Jag tog sedan 

kontakt via mail med fyra stycken lärare som undervisade i svenska i både yrkesprogram och 

studieförberedande program, där jag presenterade vem jag var, min studie och syftet med den. 

Jag skrev att jag gärna ville ta del av deras åsikter och erfarenheter av elever med talrädsla 

och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Samtliga lärare ville ställa upp och via 

mailkontakt bokade vi in tid för intervjuerna. 

 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod sedan av att sammanställa en intervjuguide
86

 och 

även ett missivbrev
87

. Jag övervägde också om en provintervju skulle genomföras innan för 

att känna efter om de planerade intervjufrågorna skulle fungera, men kom fram till att inte 

göra det p.g.a. att jag kände mig trygg med frågorna och de kommande intervjusituationerna. 

 

Samtliga intervjuer gick sedan till på samma sätt, jag besökte varje lärare på deras arbetsplats, 

presenterade mig och förklarade återigen vad min studie handlade om och hur den skulle gå 

till. De fick även ta emot och läsa missivbrevet, ställa frågor och reda ut eventuella 

funderingar. Jag lät dem även ta del av intervjuguiden innan intervjuerna för att de skulle 

känna sig trygga och mer beredda på vad jag skulle fråga. Efter detta genomfördes 
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intervjuerna i ett avskilt och ostört rum där jag till min hjälp använde min mobiltelefon för att 

spela in samtalen. I missivbrevet hade jag skrivit en uppskattad en intervjutid på mellan 45-60 

minuter, dock tog ingen utav intervjuerna så lång tid, utan de låg på mellan 35-40 minuter. 

 

Intervjuerna inleddes sedan med att informanterna fick berätta om sin bakgrund som lärare, 

vilken utbildning de hade, vilka ämnen de undervisade i osv. Detta gjordes för att få igång ett 

samtal och även för att styrka deras trovärdighet som lärare och visa på deras erfarenhet. 

Sedan gick vi vidare för att prata om talrädsla och talrädda elever, alla lärare hade erfarenheter 

av detta och kunde berätta en del. Intervjuguiden fungerade som ett stöd under hela intervjun, 

men följdes inte helt till punkt och pricka eftersom när de intervjuade väl började berätta 

berörde de många av de frågor som fanns till stöd. Jag som intervjuare försökte instämma och 

visa att jag lyssnade, och även ställa följdfrågor på det som berättades. Ibland fick jag även 

förtydliga frågor och förklara närmare vad som menades, men det var inget större problem, 

samtalen flöt på ändå. När jag kände att samtalet var mättat, frågade jag om det var något mer 

de ville tillägga, vilket alla gjorde mer eller mindre, sedan avslutade vi och jag tackade för 

intervjun. 

 

4.3.1. Transkriberingen 
 

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är genom ljudupptagning, vilket var på det sätt 

alla intervjuer i denna studie upptogs. Det var ett medvetet val att använda ljudupptagning för 

att fånga in intervjuerna, då detta sätt att registrera intervjuer ger intervjuaren större frihet att 

koncentrera sig på ämnet och följa med lättare i samtalet. Alternativet vore att förlita sig på 

minnet och föra anteckningar under samtalets gång, men det hade inte gett den frihet och 

lättsamhet i samtalet som den halvstrukturerade livsvärldsintervjun kräver. Att sedan 

transkribera innebär att ändra från en form till en annan, från den muntliga intervjun till skrift. 

Dessa utskrifter som transkriberingen generar är alltså översättningar från ett muntligt språk 

till ett skrivet språk. Den levande, sociala interaktion som intervjuer innebär, såsom tonfall 

och kroppsspråk, går således förlorad via transkriberingen.
88

 

 

Intervjusamtalen i denna studie lyssnades igenom en första gång och transkribering utfördes, 

därefter lyssnades samtalen igenom ett par gånger till för att fylla i diverse luckor i 

transkriberingen. Utskrifterna har så gott det går återgett intervjuerna ordagrant, dock inte alla 

småord såsom ”mm” och liknande, inte heller pauser, betoningar eller emotionella uttryck 

som skratt eller suckar har återgetts. Detta för att det inte är en språklig, detaljerad analys av 

undersökningen som ska göras utan det är själva innehållet, informanternas redogörelser, som 

fokus ligger på och som ska analyseras.
89
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4.3.2. Kodning, tematisering och summering 
 

Efter att intervjuerna hade skrivits ut, transkriberats, påbörjades själva analysen som baseras 

på vad Hjerm & Lindegren
90

 skriver om detta, och bestod av dessa tre steg, kodning, 

tematisering och summering. Dessa steg sker löpande men även växelvis och i många 

avseenden också parallellt med varandra. Det första steget, kodning, handlar om att 

datamaterialet, alltså intervjuutskrifterna, först ordnas grovt och görs mer hanterbart. Det 

handlar om att hitta mönster i materialet, att finna en slags ordning och identifiera de mest 

centrala dragen och placera dem i kategorier. Genom denna identifiering av textmaterialet, 

som oftast kräver minst två genomläsningar, växer nyckelord, preliminära koder, fram. Och 

efter detta utvecklas och förfinas koderna så att de återspeglar materialets huvudinnehåll på ett 

rättvisande och överskådligt sätt.
91

 

 

Det finns inga starka gränser i denna trestegsanalys, utan stegen sker som sagt växelvis och 

parallellt med varandra, men efter att kodningen börjar kännas stabil är det dags att fundera 

vilken relation koderna har till varandra. Här sker själva tematiseringen, då materialet ordnas 

mer noggrant. Det handlar om att se hur kategorierna hänger ihop, vilken relation de har till 

varandra, vissa kategorier kan hänga samman som grupper, vissa kan vara överordnade 

varandra, vissa kan representera olika aspekter av en annan kategori, och vissa kanske står 

helt själva. Tematiseringen syftar till att kunna hitta de mönster och kopplingar som är mest 

betydelsefulla, som dels sätts i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och 

frågeställningar, och dels i förhållande till den kunskap som jag som undersökare har 

utvecklat om datamaterialets innehåll. Målet med tematiseringen är helt enkelt att få fram 

teman i materialet som kan förklara och fördjupa förståelsen av det som studeras. När 

kodningen och tematiseringen bedöms färdiga kan slutsatser dras, summering. Här är det 

resultaten från själva kodningen och tematiseringen som används till att få en sammanhållen 

beskrivning och förklaring av det som studerats.
92

      

 

För att sammanställa en summering, ett resultat, användes en teoretisk analys baserad på 

studiens teoretiska utgångspunkter. Det innebär, enligt Kvale, att forskaren kan läsa igenom 

sina intervjuer flera gånger och reflektera över de specifika teman som är av intresse, utan att 

egentligen följa någon specifik metod. En teoretisk tolkning kan föra med sig att nya 

kontexter upptäcks och reflekteras, men det kan också leda till en skev tolkning där forskaren 

bara lägger märke till de aspekter som är knutna direkt till de teoretiska utgångspunkterna. För 

att undvika att bli för snäv och få denna skeva bild gäller det att kunna ha distans till den egna 

förståelsen, ifrågasätta den och utveckla alternativa tolkningar.
93

 Kvale skriver också: 

 

Det krävs kreativitet vid tolkningen och stränghet i prövningen av tolkningarna. De teoretiska 

tolkningarna av intervjutexterna valideras inte genom att man följer en specifik metodisk procedur; 
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bevisbördan ligger på forskaren, på hennes förmåga att presentera premisserna för de framlagda 

tolkningarna och strängt kontrollera dem samt förmåga att argumentera övertygande för 

trovärdigheten i de gjorda tolkningarna.
94

   

 

Det gäller alltså för mig som läsare av intervjutexterna att kunna balansera min egen 

förförståelse, som utgår från bakgrunden och de teorier som den presenterar, med att samtidigt 

kunna vara kritisk till mina egna tolkningar. Genom de teoretiska utgångspunkterna, min 

förförståelse och utifrån själva syftet med studien, gjordes tolkningen och det var med hjälp 

av den utförda tematiseringen som jag kunde urskilja vilka delar av intervjuerna som var 

relevanta och svarade upp till vad som undersöks i denna studie. Resultatet skisserades sedan 

upp med passande rubriker och efter ett flertal genomläsningar av intervjutexterna fylldes 

dessa på med det mest väsentliga från intervjuerna. Efter detta gjordes en övergripande 

beskrivning för att förtydliga de mest huvudsakliga dragen i resultatet.   

4.3.3. Tolkning av resultatet 

 

Enligt Kvale handlar som sagt en teoretisk analys inte om att följa en specifik metod och 

färdiga anvisningar till hur ett resultat ska tolkas. Det är upp till undersökaren att avgöra hur 

tolkningen ska gå till gentemot vad studien syftar till.
95

 Jag har valt att dels tolka resultatet 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna, men tolkningen har även utgått från ett mer filosofiskt 

perspektiv. Dessa val av analys presenteras nedan. 

 

De teoretiska utgångspunkterna 

De teoretiska utgångspunkterna för studien handlar, som tidigare beskrivits i avsnitt 3.3., om 

demokratiperspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det är alltså det som tas upp i 

bakgrunden gällande demokrati och sociokulturellt lärande, som ligger till grund för hur 

resultatet analyserats. Det är min förförståelse, bakgrunden, som genererat en tolkning av 

resultatet som presenteras i diskussionsdelen. Där har resultatet ställts i relation till de nämnda 

perspektiven, och det har diskuterats huruvida teorin stämmer överens med praktiken och de 

talrädda elevernas förhållande gentemot demokrati och sociokulturellt lärande. 

 

Denna tolkning utifrån de teoretiska utgångspunkterna handlar också om situerat lärande, och 

jag har även blivit inspirerad av vad Bernt Gustavsson
96

 skriver om detta, och om vad 

kunskap innebär för människan. Situerat lärande handlar således om att vi människor lär oss 

och tillägnar oss kunskap i vår direkta kontakt med verkligheten, när vi talar med varandra, 

när vi kommunicerar. Kunskap är alltså en social konstruktion, och all kunskap kan ses som 

situerad och en form av social praktik.
97
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En filosofisk synvinkel 

För att få en något djupare analys applicerades en filosofisk synvinkel på resultatet, baserad 

på Aristoteles syn på människan och samhället. Aristoteles menar att samhället och individen 

är ömsesidigt beroende av varandra, individen vårdar om samhällets utveckling och samhället 

vårdar om individens utveckling. Individens uppgift är att så långt som möjligt leva upp till 

sin fulla potential och ta sig an rollen som förnuftig samhällsvarelse.
98

 Ett begrepp som 

används i analysen är självförverkligande, och även utifrån Aristoteles definitioner och tankar 

om retorisk argumentation och dess begrepp ethos, pathos och logos tolkas resultatet. Mer om 

detta nedan. 

 

Självförverkligande 

Vad som inspirerat mig i sättet att tänka och tolka resultatet, är Aristoteles bok Den 

nikomachiska etiken
99

, ett stort filosofiskt verk. Aristoteles utgångspunkt är något som kallas 

den teleologiska grundvisionen, som handlar om att allt, naturprocesser men också mänskliga 

handlingar är ändamålsbestämda, att allt strävar till något, till något gott.
100

 

 

Det är nämligen för lyckans skull som vi alla gör allt vi gör.
101

 

 

Vad detta handlar om är alltså självförverkligande, ett begrepp som är centralt i analysen av 

resultatet. 

 

Ethos, pathos och logos 

Aristoteles menar att människor använder sig av vissa förfaringssätt när de talar och 

argumenterar för något, att retoriken är en konst, konsten att övertyga. För att övertyga behövs 

bevismedel som kan delas in i två former, den ena är icke konstmässiga (icke-retoriska) bevis 

som handlar om fakta och sakförhållanden som finns redan på förhand, som t.ex. statistik eller 

undersökningar. Den andra formen är konstmässiga bevismedel som handlar om hur en talare 

lägger fram sina icke konstmässiga bevis och argumenterar för dessa. De konstmässiga, dvs. 

de retoriska bevismedlen, är de som kallas ethos, pathos och logos.
102

 

 

Ethos handlar om talarens karaktär och om hur denne skapar trovärdighet, och vilka känslor 

som talet borde väcka hos åhörarna. Dessa känslor ska helst vara lugna och långvariga som 

t.ex. förtroende och tillit. Ethos är det viktigaste bevismedlet och genomsyrar hela talet 

eftersom retoriken handlar om sannolikheter, och i fall där vi inte kan veta något med säkerhet, 

blir talarens karaktär avgörande, vi blir tvungna att lita på den som talar. Ethos skapas i talet 

genom valet av synpunkter och argument, val av ord, uttryck och disposition och på vilket sätt 

budskapet framförs.
103
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Pathos handlar också om vilka känslor som talet borde väcka hos åhörarna, men dessa känslor 

är istället kortvariga som t.ex. lycka, glädje, sorg, medlidande, vrede osv. Logos är sedan de 

argument och dess intellektuella innehåll som talaren väljer att framföra, och det är genom 

logos som talaren skapar sitt ethos, sin trovärdighet.
104

 

 

 

4.4. Studiens giltighet 
 

För att förstärka en studies giltighet och trovärdighet brukar begrepp som validitet och 

reliabilitet användas. Validitet handlar om styrkan i ett yttrande, om det är sant och giltigt, och 

för att ett argument ska ses som giltigt bör det bara välgrundat, försvarbart och övertygande. 

Inom samhällsvetenskap handlar validitet kort och gott om frågan om studien verkligen 

undersöker vad den påstås undersöka. Reliabilitet gäller forskningsresultatens tillförlitlighet, 

och en fråga som ofta ställs i det sammanhanget är om resultatet kan reproduceras av andra 

forskare vid andra tidpunkter.
105

 

 

Denna studies validitet stärks genom att alla de valda informanterna är gymnasielärare i ämnet 

svenska och är de som besitter den kunskap som studien efterfrågar, alltså just hur 

gymnasieskolan arbetar i ämnet svenska för att stödja talrädda elever. Validiteten förstärks 

också av det som tidigare skrivits om hur analysen gick till, följaktligen genom att försöka 

vara så kritisk som möjligt och ifrågasätta sina egna tolkningar för att undvika att en skev bild 

presenteras i resultatet. 

 

Reliabiliteten styrks genom att metoddelen försökt att ge en så detaljerad beskrivning som 

möjligt av hur undersökningen gick till, från hur informanter valts, vilka frågor som 

behandlats under intervjuerna till hur själva analysen av intervjutexterna gick till. 

 

4.5. Etiska överväganden 
 

En vetenskaplig undersökning förutsätter att undersökaren gör en vägning av värdet på det 

förväntade kunskapstillskottet gentemot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för de 

deltagare som medverkar i undersökningen och eventuellt för tredje person. Det finns fyra 

huvudkrav att ta hänsyn till som Vetenskapsrådet har framställt, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
106

 I följande text förklaras hur 

denna studie tagit hänsyn till samtliga krav. 

 

Informationskravet har tillgodosetts genom att samtliga deltagare informerats skriftligt, 

genom det bifogade missivbrevet, och även muntligt om vad deras deltagande i studien 

innebar, deras villkor gällande deltagandet samt vad studien syftade till. Information om att 
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deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas delgavs, vilket betyder att också 

samtyckeskravet uppfyllts. Allt insamlat material har hanterats konfidentiellt, skolan som 

deltar i studien har inte namngetts och alla deltagare i studien har tillgetts fiktiva namn, 

således är också konfidentialitetskravet uppfyllt. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls 

genom att det insamlade materialet endast har använts som underlag för denna studie.
107
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5. Resultat 
 

I denna del presenteras studiens empiriska resultat i form av relevanta berättelser och citat 

från intervjuerna som svarar upp till vad som undersöks i studien. Det är en beskrivande 

analys som ligger till grund för resultatet och hur den gick till presenteras i avsnitt 4.3.2. 

 

I följande avsnitt presenteras de intervjuade lärarna, deras yrkeskompetens och huruvida de 

själva har erfarenhet av att vara talrädd. Sedan presenteras vilka de talrädda eleverna är utifrån 

lärarnas berättelser. Detta följs sedan av fem stycken teman som skapats utifrån tolkningen av 

intervjuerna, vilka innehåller det mest väsentliga och framträdande i utsagorna. 

Avslutningsvis ges en sammanfattande analys av hela resultatet. 

 

 

5.1. Informanterna 
 

Sandra, är utbildad gymnasielärare i ämnena svenska och historia, och har arbetat som lärare i 

åtta år i både studieförberedande program och yrkesprogram. Hon har erfarenhet av talrädda 

elever, men ser det inte som ett så stort problem då hon anpassar mycket efter elevernas egna 

förutsättningar och mål. Genom sin egen studietid på gymnasiet och på högskolan, har hon 

själv aldrig tyckt att det varit särskilt kul att prata inför klassen och större grupper, så utifrån 

egna erfarenheter har hon förståelse för elever som är talrädda. 

 

Eva, har arbetat som lärare i 23 år och är utbildad gymnasielärare i ämnena svenska, svenska 

som andraspråk, latin och psykologi. Under sina år har hon arbetat i både yrkes- och 

studieförberedande program, och hon har stött på en del talrädda elever under denna tid. Hon 

ser det dock inte som något stort problem då hon genom sitt arbetssätt strävar efter att bygga 

upp en trygghet för dessa elever. Hon själv har också erfarenhet av hur det är att vara rädd att 

tala inför stora grupper, vilket ger henne större förståelse för talrädda elever. 

 

Annelie, är utbildad i ämnena svenska, religion, engelska och filosofi för gymnasiet och har 

jobbat som lärare i 11 år i både studieförberedande- och yrkesprogram. Även hon har 

erfarenhet av talrädda elever och hon försöker jobba aktivt med dessa elever för att de ska 

övervinna sin talrädsla. Hon själv har aldrig varit talrädd, men har erfarenhet av att uppträda 

på scen med musik, vilket varit otroligt jobbigt och nervöst, så genom den erfarenheten förstår 

hon hur talrädda elever kan känna sig. 

 

Karin, har jobbat som lärare i 12 år i studieförberedande program och yrkesprogram på 

gymnasiet, och är utbildad i ämnena svenska och historia. Hon har själv tidigare lidit av 

talrädsla, men kommit över den genom att träna och utmana sig själv, en erfarenhet hon 

använder sig av i sitt arbete med att hjälpa talrädda elever.        
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5.2. Resultatredovisning av lärarnas utsagor 
 

Här nedan kommer resultatet att redovisas utifrån tolkningen som gjorts av primärkällorna, 

dvs. intervjuerna med lärarna. De direkta citat som tas med har jag valt att kursivera för att 

göra en åtskillnad gentemot citaten i studiens tidigare text. 

 

 

5.2.1. De talrädda eleverna 
 

Alla är rädd för att prata på något vis. […] jag tror det handlar mycket om att man är rädd för att 

bli tittad på och jo men alltså, man är rädd för att få de där blickarna, jag tror det handlar mycket 

om det, man är rädd för, man är rädd för frågor, man är rädd för att göra bort sig, man är rädd 

för att säga fel. 

 

Detta sa Sandra om vad hon tror att talrädsla handlar om, och i följande avsnitt kommer en 

presentation om vilka de talrädda eleverna är, baserad på lärarnas berättelser om specifika 

situationer där talrädsla uppstått. Överlag verkar talrädsla uppstå när eleverna ska göra 

muntliga redovisningar inför klassen eller när de ska hålla tal. Annelie berättar om en tjej som 

vid sina muntliga redovisningar alltid svimmade för att hon var så nervös, en tjej som tidigare 

varit mobbad och kanske inte hade så bra självförtroende. Den eleven verkar höra till de mest 

extrema fallen, då Annelie menar att det finns talrädsla i olika grad. 

 

Karin pratar också om att det finns talrädsla i olika grad, och säger detta: 

 

Graden av talrädsla är ju väldigt olika och jag tycker inte att det är så ofta ändå som jag träffar 

på elever som totalvägrar att framträda, muntligt så att säga, utan det är väldigt sällan och de kan 

jag nästan räkna på två händer under dessa år som varit så illa. 

 

Karin berättar sedan om en utav dessa elever som hon kunde räkna på två händer, en tjej som 

var otroligt talrädd, som inte ville redovisa något inför klassen och som inte ens vågade säga 

något i klassrummet överhuvudtaget. Det verkar vara det motståndet som lärarna får från 

dessa elever, att de blir helt tysta och vägrar säga något alls, eller att de undviker situationen 

helt genom att inte komma på lektionen. 

 

Eva berättar också om en situation där en tjej var väldigt talrädd, då handlade det om att 

eleverna skulle redovisa något inför klassen, och kvällen innan detta fick Eva ett samtal: 

 

Då ringde hennes mamma kvällen innan det här och nästan, ja grät litegrann, och dottern grät 

desto mer för att hon var så rädd att det gick inte. 

 

Vad som också verkar påverka graden av talrädsla är i vilken årskurs eleven går i, Sandra 

menar att elever kan vara mer talrädda i årskurs ett än i årskurs tre, och det tror hon beror på 

att eleverna inte har fått träna på att tala inför klassen eller större grupper under tidigare 

skoltid. Sandra nämner också att det kan vara skillnad i program, och säger att det t.ex. i en 
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hotell- och restaurangklass oftast är fler elever som är talrädda än i en estetklass.   

 

Ett fenomen att uppmärksamma är också att även elever som i normala fall är ganska pratiga i 

klassrumsmiljön, även de blir nervösa vid redovisning eller tal. Annelie berättar om en kille: 

 

Och det var en kille som när det gällde att prata och ställa frågor och sådär då kunde han ju vara 

rätt kaxig i klassrummet, så att det var ju inte en sån här som satt som en liten mus i ett hörn, men 

just att hålla tal då låste det sig fullkomligt. 

 

Vad detta beror på tror Annelie är dåligt självförtroende. Även Karin nämner detta fenomen 

och säger att det har visat sig att de också får talrädsla, de här pratiga eleverna, när de ska 

förbereda sig och hålla ett tal. 

 

Alla lärare har alltså erfarenheter av talrädda elever, men det handlar om talrädsla i olika grad. 

De mest extrema fallen verkar vara sällsynta, men lärarna är överens om att det mer eller 

mindre finns talrädda elever i varje klass. Vilka elever som är talrädda märks också ganska 

tydligt tycker lärarna, dels genom att de håller sig hemma när det är dags att genomföra något 

muntligt, och dels att det också syns ganska tydligt på eleverna om de tycker att det är 

obehagligt, de blir tysta och väldigt blyga. 

 

5.2.2. Att göra sin röst hörd – om det offentliga samtalet 

 

Vid frågor om det offentliga samtalet och om hur lärarna får alla elever delaktiga, skiljer sig 

svaren något åt. Sandra och Karin pratar om hur de ibland kan försöka styra samtalet i 

klassrummet genom att rikta en fråga direkt till en elev och inte alltid bara fråga de som 

räcker upp handen och på det sättet få alla att kunna säga något och känna sig delaktiga, och 

detta brukar fungera bra. Sedan pratar Sandra också om att det är svårare att få alla att säga 

någonting i stora klasser, att det är lättare i en klass på 15-20 elever än i en klass på 32 elever, 

likaså Eva nämner detta, att det är lättare att få alla elever delaktiga i samtalet om klassen är 

mindre. 

 

Annelie svarar detta på hur hon får alla delaktiga i samtalet: 

 

Det får jag inte alltid. För att en del är väldigt tysta, då brukar jag försöka, att de får skriva i alla 

fall så att jag känner att vi har dialogen, även om den inte lyfts till en muntlig dialog. I 

diskussioner tycker jag att det kan vara väldigt svårt att säga att alla måste säga nånting och att 

alla måste vara med och nu får du vara tyst för du har redan sagt nånting fem gånger och nu ska 

vi lyssna på den här personen istället, för de kan ju fortfarande vägra att prata. 

 

För Annelie verkar det vara svårare att få alla delaktiga, men hon betonar att hon ändå har en 

dialog med eleverna, även fast den inte är muntlig. Vad lärarna också pratar om är mindre 

grupper, att eleverna får sitta i mindre grupper och diskutera t.ex. en text eller en film, för att 

på så vis göra sin röst hörd. Eva tar upp detta och nämner boksamtal som hon brukar ha kring 
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romaner och noveller, då brukar hon dela in klassen i små grupper och sen sitter de 

tillsammans vid ett bord och pratar om vad de har läst. Och hon säger att: 

 

Då har det inte varit några problem med talängsliga heller, utan de har vågat göra sig hörda då. 

 

Karin säger detta om det offentliga samtalet: 

 

Men annars så tror jag att det offentliga samtalet handlar mycket om att de får sitta i grupper och 

prata och att jag hoppas att de i varje fall får sin röst hörd där, litegrann då i alla fall även om det 

inte blir så mycket i klassrummet då. 

 

Det som sägs om det offentliga samtalet handlar alltså om att försöka styra samtalet och få 

alla elever delaktiga, samtal i grupper eller en skriftlig dialog från elev till lärare. 

 

5.2.3. Gymnasieskolans verksamhet 

 

I detta avsnitt beskrivs huruvida gymnasieskolan har några pedagogiska riktlinjer att följa i 

arbetet med talrädda elever, om skolan erbjuder något särskilt stöd och hur lärarna pratar med 

varandra om problemet. Det framförs även några ord om lärarna önskar sig mer stöd och hur 

det skulle se ut i så fall. 

 

Pedagogiska riktlinjer och arbetet kring talrädsla 

Utifrån frågan om skolan har några pedagogiska riktlinjer att följa vad gäller arbetet med 

talrädda elever, är svaret enhälligt att nej det har de inte. Istället verkar det som att lärarna 

jobbar på sina egna sätt och gör det som verkar fungera i sina klasser. Visst pratar de med 

varandra om problemet med talrädda elever om det behövs och delar erfarenheter med 

varandra om vad som brukar fungera, men de följer inga speciella riktlinjer. Inför nationella 

provet i svenska t.ex. för de diskussioner om hur den muntliga delen ska genomföras, alltså 

talet, och då brukar det framträda lite skilda åsikter om inför hur många som talet ska 

presenteras. Både Sandra och Eva menar att det finns skilda åsikter, att vissa tycker att talet 

ska genomföras för helklass, andra i mindre grupper. Karin säger så här: 

 

Som inför nationella provet nu då, talet, så har vi ju svenskkonferenser och då diskuterar vi ju 

alltid hur vi ska förhålla oss och där tror jag nog att de flesta utav oss i varje fall håller oss till 

den här linjen att vi ska, vi ska försöka utmana eleverna litegrann men kan anpassa oss och liksom 

inte tvinga någon som vi märker mår väldigt dåligt utav det, och vi har ju försökt definiera vad 

menas med att hålla ett tal inför en grupp, för det står ju att det ska vara en grupp, för en mindre 

grupp, och vad är en grupp för nånting liksom. 

 

Annars nämns en valbar kurs i retorik ifråga om stöd för talrädda elever, men utöver det 

erbjuder skolan inget speciellt stöd för elever som lider av talrädsla. 
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Önskat stöd 

Det önskade stödet som alla lärare mer eller mindre pratar om är mer tid och mindre klasser. 

Eva säger så här om detta: 

 

Det är väl i så fall den här tiden, alltså att så att man kan hinna prata med dem, enskilt om det här 

problemet. Ibland är det ju bara fem minuters rast mellan olika lektioner och så, så man hinner 

liksom inte kanske fånga upp dem alltid. Och sen att man skulle ha mer möjlighet till att jobba just 

med mindre grupper, min erfarenhet är att det inte är så stora problem då. 

 

Några speciella riktlinjer verkar inte vara något som önskas, utan istället något mer konkret i 

form av stödundervisning som Annelie pratar om, och som även Karin är inne på. Precis som 

det finns stödundervisning för hjälp med t.ex. stavning eller grammatik, bör det finnas en 

stödgrupp för talrädda anser Annelie. 

 

Överlag annars anser sig lärarna ha rätt bra kunskap för hur de ska arbeta med talrädda elever, 

men säger också att mer kunskap om det aldrig vore fel. 

 

5.2.4. Lärandemiljö i form av empati och trygghet 

 

Detta avsnitt behandlar hur lärarna enskilt jobbar med de talrädda eleverna och hur de skapar 

lärandemiljöer för dessa. I tolkningen av intervjuerna dyker fyra stycken nyckelord upp, 

respekt, acceptans, förståelse och trygghet, och dessa kommer nu presenteras i relation till hur 

lärarna försöker stödja talrädda elever. 

 

Respekt, acceptans, förståelse, trygghet 

Något som alla lärare pratar om är hur de försöker bygga upp tryggheten i klassrummet och 

trygghet i mindre grupper för att få elever med talrädsla att känna sig mer bekväma i 

talsituationer. De pratar om trygga relationer, både elever emellan och mellan lärare och elev. 

För att skapa en trygg relation lärare och elev emellan pratar lärarna med eleverna om sina 

egna erfarenheter kring att vara talrädd, eller att på annat sätt känna sig obekväm inför många 

människor. De försöker visa förståelse och ta deras rädsla på allvar och acceptera den. Lärarna 

pratar också om hur de försöker avdramatisera talsituationen, genom att prata om hur det 

känns, att det är helt naturligt att vara nervös och att alla känner så. Sandra säger detta om 

avdramatisering: 

 

Jag avdramatiserar mycket jag, och man får komma av sig också om man står och pratar, eller när 

man pratar, vart man än är så får man komma av sig, det är ingen katastrof, det blir ju liksom inte, 

jorden går ju inte under för att man kommer av sig, det gör ju liksom, jag menar det gör ju 

världens bästa talare också om det finns någon sån. 
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Och Eva säger detta: 

 

Och så försöker jag, jag försöker skämta litegrann också, att avdramatisera det hela så att det inte 

är så uppstyltat och märkvärdigt. Det finns annat i livet som kan betyda mer. 

 

Karin försöker prata mycket med sina elever om hur de känner inför talsituationer och hon 

låter också eleverna få skriva ner hur de känner inom sig och låter de sätta ord på själva 

rädslan. Vad gäller relationer elever emellan är tryggheten också viktig tycker lärarna, Eva 

berättar att hon brukar prata till eleverna om respekt, att respektera den som står där framme 

och pratar, och visa stöd genom att lyssna aktivt, instämma och kanske le ibland. Karin pratar 

också om respekt och säger detta: 

 

Och så just det är med respekten, att klasskamraterna måste visa respekt för den som står där 

framme och verkligen inte titta på ett speciellt sätt eller säga nånting eller, […] Det är otroligt 

viktigt att man verkligen nickar instämmande och tittar och verkar intresserad och inte liksom 

beter sig respektlöst mot den som står där framme, det är otroligt viktigt i alla lägen. Mycket med 

respekt, mycket handlar ju om respekt. 

 

Gällande trygga miljöer berättar Eva om hur hon gör när hon ska dela in klassen i grupper och 

i dessa uppnå trygghet: 

 

Jag har delat in klassen och så har de fått vara med, tillsammans med kompisar som de känner sig 

trygga med, det tycker jag är väldigt viktigt, att de känner lite samarbete, att de kan känna att de 

vågar, att det gör inte så hemskt mycket att de gör bort sig, om de själva tycker att de gör bort sig, 

andra tycker ju inte det, utan det är ju en själv, så att ja, så har jag tagit hänsyn. Och jag har 

frågat om det är okej att de är i den och den gruppen och sådär. 

 

Annelie pratar också om trygga miljöer och hur hon succesivt försöker arbeta för att hjälpa 

eleverna att komma över sin talrädsla: 

 

Då handlar det ju väldigt ofta om att bygga upp det gradvis, börja med en liten grupp, ta några 

fler nästa gång, börja med att sitta ner, våga stå upp nästa gång, göra korta anföranden, och sen 

göra dem lite längre, göra i grupp, göra själv, så det är nog så väldigt mycket jag försöker jobba, 

för jag har ju hela tiden målet där att alla ska kunna stå där framme. 

 

Det märks här en skillnad mellan lärarna, Annelie har alltid målet att alla elever ska kunna stå 

inför hela klassen och redovisa eller hålla ett tal, medan de andra lärarna är nöjda med att 

hålla det till den lilla gruppen. De poängterar att de aldrig skulle tvinga någon att stå där 

framme inför klassen om de inte vill, utan att det räcker gott och väl att tala inför en mindre 

grupp. Men de pratar också om att de självklart försöker pusha och peppa för att eleverna ska 

ta steget och våga redovisa något inför helklass, men det är inget måste. Sandra pratar om 

detta och menar att visst hjälper och pushar hon på elever om hon märker att de är på väg att 

kunna tänka sig att redovisa något inför hela klassen, samtidigt som hon också betonar att det 

är viktigt att acceptera om en elev inte vill tala inför hela klassen eller stora grupper.   

  

Något som lärarna också pratar om är individanpassning och vikten av att möta eleverna där 
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de är och utveckla dem utifrån deras egna förutsättningar. Och även anpassa efter vad 

eleverna själva vill, då i fråga om vad de vill redovisa om för ämne, om de vill redovisa för 

hela klassen eller i mindre grupp, och vilka den mindre gruppen i så fall ska bestå av.   

 

5.2.5. Språkutveckling och lärande 

 

De kan ju fortfarande ha ett väldigt rikt språk även om de inte talar språket. 

 

Annelie svarar på frågan om det finns ett samband mellan språkutveckling och lärande, och 

nej det tror hon inte att det finns, och det verkar vara något alla lärare är överens om mer eller 

mindre. Dock verkar frågan väcka en viss tveksamhet, Sandra svarar både ja och nej, men vill 

helst inte tro att ett samband finns. Hon menar att en elev kan vara en väldigt duktig skribent 

och ha lätt för att uttrycka sig skriftligt, men samtidigt vara en talrädd person eller ha svårare 

för att uttrycka sig muntligt, och utifrån sina erfarenheter anser hon att en talrädd elev inte 

hämmas på något sätt i sitt lärande. Karin är inne på samma linje, hon tror att det finns ett 

samband, men hon säger också att det finns många sätt att visa sin kunskap på som inte 

behöver vara muntlig. Med sina elever brukar hon t.ex. låta de få skriva ner sina tankar direkt 

efter en lektion för att på det sättet reflektera över ett visst moment och vad de har lärt sig. 

 

Gällande om kunskapsmålen i svenska går att uppnå för talrädda elever svarar lärarna att visst 

går de att uppnå, eftersom de kan anpassa tal och redovisningar till mindre grupper och på så 

sätt uppnå de muntliga kriterierna. Att kunskapsmålen skulle vara för höga eller påverka de 

talrädda eleverna negativt verkar lärarna inte tycka. 

 

5.2.6. Verktyg för livet 

 

Ett sista framträdande tema som också lyfts upp, har jag valt att kalla för ”Verktyg för livet”, 

och det handlar om vad lärarna vill ge och hoppas kunna ge eleverna genom sin 

svenskundervisning. Annelie säger detta om vad som är viktigt att ha med sig ut i yrkeslivet: 

 

Du förväntas vara socialt kompetent och kunna ta emot och förklara vad du gör för nånting, eller 

ja, men samspel med andra människor, och där krävs det ju naturligtvis en nivå där du pratar, så 

det tycker jag är väldigt viktigt, att kunna jobba både med att föra fram ett budskap på ett tydligt 

sätt, ett tillgängligt sätt, men också kunna känna nån slags, ja men att ja, du har verktygen på 

något sätt. 

 

Lärarna vill ge eleverna de verktyg som krävs för att kunna fungera ute i samhället, såväl som 

i kommande yrken och kommande studier. Karin pratar t.ex. om att hon vill att hennes elever 

ska vara välutrustade för vidare studier men även annat som de kan ha nytta utav i framtiden, 

exempelvis hur en anställningsintervju går till. Sandra säger så här om vad hon hoppas att 

hennes undervisning ska ge eleverna: 
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Jag vill att mina svenskaelever ska komma ut härifrån och känna att man kan använda språket på 

ett bra sätt, både när man ska prata och när man ska skriva, att man kan göra sig förstådd och 

trovärdig, det tycker jag är det viktigaste, eller bland det viktigaste när man går ut skolan […] att 

man kan prata på ett bra sätt till den målgrupp man träffar på och att man kan skriva och göra sig 

förstådd på ett bra sätt. 

 

Verktyg för livet handlar sålunda om de verktyg lärarna tycker är viktiga att eleverna bör få 

med sig genom sin skolgång, vilka då är verktyg för studier och yrken, och verktyg för socialt 

samspel, för att göra sig förstådd och kunna föra fram sitt budskap. 

 

 

5.3. Sammanfattande resultatbeskrivning 
 

De resultat som studien utmynnar i visar på att det finns talrädda elever i stort sett i varje 

klass, och det gäller då talrädsla i olika grad, där de mest extrema fallen verkar vara sällsynta. 

Skillnader mellan program och även vilken årskurs nämns som en faktor gällande graden av 

talrädsla, i ett yrkesprogram verkar talrädsla vara vanligare än i ett studieförberedande 

program, likaså kan elever i årskurs ett vara mer talrädda är de i årkurs tre. Elever med 

talrädsla märks ganska tydligt tycker lärarna, dels syns det på dem om de tycker att det är 

obehagligt och dels märks det också genom att de undviker situationer som innebär att tala 

högt inför klassen. Det visar sig också att elever som vanligtvis är pratiga i klassrumsmiljön 

även de blir talrädda när de ska redovisa något eller hålla tal. 

 

Det offentliga samtalet i klassrummet handlar om hur lärarna får alla eleverna delaktiga i 

samtalet, och där visar det sig att alla lärare inte får med sig alla elever i samtalet, något som 

då ersätts med en skriftlig dialog. Några lärare försöker styra samtalet genom att rikta frågor 

direkt till elever, men annars verkar mindre grupper av elever fungera bäst för att alla ska 

våga uttrycka sig och göra sin röst hörd. 

 

Gällande vad gymnasieskolan gör för att stödja talrädda elever, finns det inga pedagogiska 

riktlinjer för lärarna att förhålla sig till, utan det är upp till varje lärare att arbeta på sitt sätt 

med eleverna. Ett visst samarbete mellan lärarna finns då de diskuterar med varandra om hur 

de arbetar och vad som fungerar och inte, och de diskuterar även inför talet i nationella provet 

och vilka förhållningssätt som gäller där. Annat som nämns som stöd är en valbar kurs i 

retorik. Önskat stöd anger lärarna vara mer tid och mindre klasser och ett par lärare tycker 

också att det borde finnas speciell stödundervisning för talrädda. Lärarna tycker inte att det 

behövs några speciella riktlinjer att följa och de verkar också anse att de har tillräcklig 

kunskap om hur de ska arbeta med elever som lider av talrädsla. 

 

Hur lärarna sedan jobbar enskilt med att stödja talrädda elever går ut på att skapa så trygga 

miljöer som möjligt för dessa och anpassa efter varje elevs förutsättningar. Fyra nyckelord 

representerar hur relationerna mellan eleverna, och relationen mellan lärare och elev, bör se ut 
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för att skapa goda lärandemiljöer, dessa är respekt, acceptans, förståelse och trygghet. Alla 

lärarna pratar också om den mindre gruppen, att eleverna får börja där att tala och redovisa, 

och alla lärare utom en kräver heller inget mer än att eleverna ska klara av just detta, den 

mindre gruppen. 

 

Vad gäller lärande och språkutveckling är lärarna något tveksamma över ett samband, men 

verkar ändå komma fram till att de inte tror att det har det. De menar att en elev ändå kan ha 

ett väldigt rikt språk och vara bra på att uttrycka sig skriftligt även om den är talrädd eller har 

svårt för att uttrycka sig muntligt. Det finns andra sätt att visa sin kunskap som inte behöver 

vara muntlig och att en talrädd elev skulle hämmas i sitt lärande tror lärarna inte. De svenska 

kunskapsmålen anser lärarna inte vara några problem att uppnå för elever med talrädsla då de 

går att anpassa efter varje elev och hålla just tal och redovisningar till den mindre gruppen. 

 

Något lärarna också pratar om är att de vill ge eleverna verktyg för livet, verktyg för framtida 

yrken och vidare studier. De vill att eleverna ska kunna använda språket på ett bra sätt, både 

muntligt och skriftligt, för att kunna framföra sina budskap på bästa sätt och ta del av det 

sociala samspelet. 
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6. Diskussionsdel 
 

Syftet med denna studie har varit att försöka ta reda på vilket stöd talrädda elever får i 

svenskämnet i gymnasieskolan, och i denna avslutande del redovisas huruvida resultatet 

svarar upp till syftet och dess frågeställningar. Resultatet kommer sedan att diskuteras i 

relation till bakgrunden och de olika tolkningssätt som presenterats i avsnitt 4.3.3., dvs. dels 

från det demokratiska och sociokulturella perspektivet men även från ett mer filosofiskt 

perspektiv. 

 

6.1. Studiens övergripande resultat 
 

Som sagt, denna studies syfte var att försöka ta reda på vilket stöd som finns i svenskämnet i 

gymnasieskolan för talrädda elever, och utifrån resultatet går det att konstatera att det 

egentligen inte erbjuds något stöd alls. De frågeställningar som användes för att uppfylla 

syftet var dessa: Vilket stöd, i svenskämnet, får elever med talrädsla i gymnasieskolan? och 

Finns det några lokala pedagogiska riktlinjer för hur skolan och lärarna i svenska ska arbeta 

för att stödja elever med talrädsla? 

 

På frågan om vilket stöd elever med talrädsla får, blir svaret att det stöd som ges handlar om 

hur lärarna enskilt väljer att arbeta med dessa elever, om hur de försöker skapa trygga miljöer 

och individanpassa, vilket vi dels ser i temat om det offentliga samtalet, men främst i temat 

Lärandemiljö i form av empati och trygghet. Nyckelorden i detta tema är respekt, acceptans, 

förståelse och trygghet, begrepp som alltså fungerar som det enda stödet till talrädda elever. 

Trots att lärarna är överens om att det finns talrädda elever i varje klass, finns det inte något 

speciellt stöd för just den talrädda eleven, utan eventuellt stöd som nämns är en valbar kurs i 

retorik, en kurs som en talrädd person troligtvis inte väljer att gå just p.g.a. sin talrädsla. 

Gällande om den utvalda skolan och dess svensklärare har några pedagogiska riktlinjer att 

förhålla sig till i arbetet med talrädda elever, finner vi i temat om Gymnasieskolans 

verksamhet att det inte finns några sådana riktlinjer. Lärarna verkar inte tycka att det behövs 

då de anser att deras sätt att arbeta fungerar bra, och att elever med talrädsla egentligen inte är 

ett så stort problem. I temat Språkutveckling och lärande kommer lärarna fram till att talrädda 

elever inte hindras i sitt lärande på något sätt och ser inget direkt samband mellan lärande och 

språkutveckling. Med den presenterade bakgrunden i åtanke, skulle jag ändå hävda att en 

talrädd elev är ett problem, ett problem för sig själv, sin bildning och sitt lärande, och sin 

demokratiska rätt, på såväl individnivå som på samhällsnivå. Utförligare diskussioner om 

detta följer i efterkommande avsnitt. 
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6.2. Diskussion om det demokratiska och det sociokulturella 
perspektivet i situerat lärande 

 

Är en talrädd elev verkligen inte ett problem i skolan? Vågar en talrädd elev göra sin röst hörd? 

För det är väl det som demokrati handlar om, att våga göra sin röst hörd, att ta del av sociala 

sammanhang, att bilda sig, att ta del av samhället.
108

 Resultatet visar att i små grupper vågar 

alla elever göra sig hörda mer eller mindre, där det har skapats trygghet. Här kan begrepp som 

deliberativ demokrati
109

 och ömsesidig likvärdighet
110

 passa in, här i tryggheten lyssnar vi på 

varandra och varandras åsikter, vi försöker komma överens, vi respekterar och accepterar 

varandra. Enligt de intervjuade lärarna är detta ett viktigt mål, att skapa just trygghet, trygghet 

mellan elever och trygghet mellan elever och lärare, och att prata inför de som inger trygghet, 

de som förstår och respekterar. Självklart är detta viktigt och det är bra att dessa 

anpassningsmöjligheter finns, att som talrädd elev ha valmöjligheter, att välja den trygga 

miljön. Att tvinga en elev med talrädsla att tala inför många människor skulle troligtvis göra 

mer skada än nytta, därav är den lilla gruppen av trygghet, respekt, acceptans och förståelse 

en bra väg att gå. Men är den talrädda eleven ”botad” då? Vågar denne nu hävda sig i andra 

sociala sammanhang och ute i samhället? Att skolan ska lära ut demokrati och det som hör 

därtill såsom ömsesidig likvärdighet mellan människor
111

, lyckas de så klart med när målet är 

att trygghet ska prägla alla relationer. Men relationer människor emellan är inte alltid trygga, 

livet utmärks av många otrygga situationer där vi ändå måste våga prata, våga säga något, 

våga göra vår röst hörd. Att våga yttra sig i den trygga miljön i skolan behöver inte betyda att 

du vågar yttra dig i andra sammanhang, därför anser jag att trygghet och det som hör därtill, 

inte är stöd nog för den talrädda eleven. Jag skulle vilja säga att det handlar om något mer, att 

det handlar om att bygga upp självförtroende och tillit till sig själv att våga yttra sig, oavsett 

miljö. Att alla människor inte vill hålla tal eller föredrag inför många andra människor, är 

förståeligt, det är inte heller målet med ett demokratiskt samhälle anser jag. Men i social 

interaktion med andra människor, vad det än kan gälla, på jobbet, i vidare studier, i föreningen 

för sitt fritidsintresse, där är det av vikt att våga framföra sin åsikt, oavsett om du känner dig 

trygg i miljön eller inte. Då handlar det om att känna sig trygg i sig själv istället. 

 

Gällande det offentliga samtalet i skolan visar resultatet att det är svårt att få alla elever 

delaktiga, och det gäller inte bara den talrädda eleven, utan alla elever. Där hoppas lärarna att 

den lilla gruppen ska verka som stöd för eleverna att få fram sin åsikt eller tanke, men även en 

skriftlig dialog betonas vara nog för att framföra något. Klart är väl att det fungerar i skolans 

värld, men i livet efter skolan då? Där kan du på jobbet inte välja vilka personer du känner dig 

trygg med och prata enbart med just dessa, du kan inte endast ha en skriftlig dialog med din 

chef. I temat Verktyg för livet pratar lärarna om att de vill ge eleverna de bästa 

förutsättningarna som finns för att kunna ta del av framtida jobb, studier och det sociala 
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samspelet, förutsättningar som handlar om just språket, både muntligt och skriftligt. De bästa 

förutsättningarna bör då alltså innebära att ge varje elev, talrädd eller inte, det stöd som krävs 

för att bygga upp självförtroende och tillit till sig själv nog för att våga yttra sig. 

 

Det sociokulturella perspektivet utmärks av vilken betydelse det muntliga språket har för 

människans lärande och utveckling, att språket är en länk mellan människans inre värld och 

yttre värld.
112

 Vad resultatet däremot visar på, är att det inte finns ett starkt samband mellan 

språket och lärande, lärarna menar att en elev kan ha ett rikt språk ändå, utan att behöva vara 

en muntlig person och att en talrädd elev inte hindras på något sätt i sitt lärande. Det bör väl 

kanske ses som något positivt, att du kan lära dig och utvecklas även om du inte tar del av 

muntlig interaktion. Frågan är väl i vilken utsträckning det faktiskt är så? Studier om talets 

roll i skolan visar ju på att skolan inte jobbar speciellt aktivt med att utveckla elevers 

språkförmåga
113

, trots att läroplanen i svenska hävdar språkets betydelse för 

kunskapsutveckling och förståelse för sig själv och andra
114

. Handlar det då om att lärarna inte 

är medvetna om denna koppling? Eller finns det helt enkelt ingen koppling? 

 

Med tanke på att den här studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, är det svårt att säga 

att det muntliga språket, muntlig kommunikation, inte skulle höra ihop med lärande och 

kunskapsbildning. Jag anser absolut att även en talrädd person utvecklar kunskaper och lär sig 

om sig själv och andra trots brist på muntligt samspel, samtidigt som jag anser att utan 

talrädslan, skulle personen utvecklas mer och få mer utvidgade perspektiv på kunskap och 

livet. Som sagt hävdar läroplanen i svenska det muntliga språkets betydelse i förhållande 

utveckling och lärande
115

, samtidigt som studier visar att det inte jobbas aktivt med 

talförmåga i skolan
116

, samtidigt som den muntliga förmågan anses vara minst lika viktig som 

den skriftliga i betygssättningen
117

. Men hur ska då eleverna kunna utveckla sin talförmåga, 

och kanske få högre betyg, om inte lärarna jobbar aktivt med att träna upp den förmågan? 

Cederbergs undersökning
118

 visar att informanterna tycker sig ha missat mycket genom sin 

skolgång p.g.a. sin talrädsla, att de känner sig svikna som aldrig fått den hjälp de behövt. Som 

Cederberg också skriver, och jag kan inte annat än hålla med, behöver lärare få mer kunskap 

om hur de ska hjälpa talrädda elever att komma över sin rädsla.
119

 Det skulle antagligen hjälpa 

alla elever till en bättre språkförmåga, större kunskapsutveckling och deltagande i sociala 

sammanhang. 
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6.3. Ett filosofiskt perspektiv 

6.3.1. Självförverkligande 

 

[…] det egna för var och en är det som av naturen är bäst och angenämast för honom. För 

människan är alltså ett liv i överensstämmelse med förnuftet bäst, eftersom förnuftet framför allt är 

hennes »rätta jag». Och följaktligen är det också det lyckligaste.
120 

 

Jag uppfattar Aristoteles filosofi handla om att förverkliga sig själv, att vi alla har en strävan 

efter att bli allt vi kan bli utifrån våra förutsättningar. Blir vi de vi kan vara, de vi är menade 

att vara, blir vi lyckliga. Det handlar om att varje människa har mål och drömmar, att varje 

människa efter sina förutsättningar och önskningar strävar efter att bli sig själv, att leva upp 

till sin fulla potential, och där också finna lyckan. Utifrån denna syn, att vi alla strävar efter att 

bli den vi kan vara, har jag försökt tolka resultatet, och antagit att vi alla drivs av något, en 

naturgiven strävan efter att bli det vi kan bli.
121

 

 
[...] man skall så långt det bara är möjligt försöka bli odödlig och göra allt för att leva i enlighet 

med det bästa inom en.[...]
122 

 

Tanken om att varje människa strävar efter att nå sin fulla potential utifrån dennes 

förutsättningar, får mig att fundera över den pedagogiska situationen i skolan. Hur stort är 

lärarnas ansvar i fråga om att utveckla varje elev till sin fulla potential? Ges de bästa 

pedagogiska förutsättningarna för varje elev att leva upp till allt som den faktiskt kan vara? I 

synnerhet då den talrädda eleven. En tanke som slår mig, är att den talrädda eleven går miste 

om sin egen potential, att den talrädda eleven går miste om delar av sig själv. Lärarna pratar 

om trygga miljöer för att ge varje elev möjlighet till att våga yttra sig och ta del av det sociala 

samspelet i klassrummet, men räcker det rent pedagogiskt? Räcker de förutsättningarna för 

den talrädda att nå sin fulla potential? Räcker det till självförverkligande? 

 

Det är klart svåra frågor att svara på, för hur ska en lärare förhålla sig till den talrädda 

egentligen? Att självförverkligande är naturgivet får vi utgå ifrån, men det innebär ju också 

olika saker för olika personer. Sen skulle jag vilja säga att det också handlar om integritet, 

personlig integritet, att bli respekterad för den man är, att ges frihet, att inte bli kränkt. Och 

det visar ju resultatet att lärarna lever upp till, de respekterar och accepterar, de tvingar aldrig 

någon att tala högt inför många andra människor. De försöker se varje elev individuellt och 

anpassa efter denne. Det ter sig som en svår balansgång att se någons fulla potential och 

utveckla den samtidigt som den personliga integriteten bör skyddas. Det är nog den enskilda 

individen som måste inse sin fulla potential först, för att sedan kunna uppnå den, då kränks 

inte heller integriteten. Men för att en talrädd elev ska förstå vad den kan uppnå, behövs så 

klart stöd, stöd av lärare, klasskamrater, miljön och av andra människor runt omkring. Det 
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handlar om att tro på sig själv och se att det går att leva upp till allt det man själv vill vara, det 

man kan vara. Talrädsla ska inte behöva vara en stoppkloss och något som står i vägen för en 

själv, för ens lärande, för ens kommunikation med andra, för ens lycka och 

självförverkligande. 

 

6.3.2. Ethos, pathos och logos 

 

Utifrån Aristoteles teorier om retorik, bygger denna tolkning på hur lärarna pratar om de 

talrädda eleverna och vilka argument de använder för att försöka övertyga och styrka att deras 

kunskap om detta är riktig. Det viktigaste är ethos som handlar om att bygga upp 

trovärdigheten i det som framförs, ethos handlar också om att förmedla långvariga känslor 

som just förtroende eller tillit.
123

 Något som först och främst styrker lärarnas ethos är deras 

erfarenhet och yrkeskompetens, samt att de som lärare har en viss auktoritet. Lärarna har 

många års erfarenhet av yrket och alla har också arbetat med talrädda elever, de har också 

erfarenhet av egen talrädsla eller liknande situationer. Lärarna skapar också ethos genom 

logos, alltså genom de argument och påståenden de framför, och logos handlar främst om 

argument grundade på förnuft och erfarenhet.
124

 De hävdar t.ex. att talrädda elever inte är ett 

så stort problem egentligen och för att styrka detta framför de argument om att alla människor 

är rädda för att prata, att det inte är något konstigt och att det finns annat i livet som kan 

betyda mer. När de pratar om språkutveckling och lärande har de svårt att se ett samband, 

vilket de styrker med argument om att talrädda elever inte hindras i sitt lärande, och att utifrån 

deras erfarenhet vet de att en talrädd elev kan ha ett väldigt rikt och utvecklat språk ändå. De 

argumenterar för att deras upplägg fungerar, de individanpassar och för samtal i mindre 

grupper, och fungerar inte den muntliga kommunikationen gör det inte så mycket för då går 

det att ha en skriftlig dialog istället. 

 

Pathos, kortvariga känslor som oftast vädjar till hjärtat och inte förnuftet,
125

 skapas när lärarna 

pratar om vilka de talrädda eleverna är, man kan känna medlidande med dessa elever och 

tycka synd om dem. När de sedan pratar om att de aldrig skulle tvinga någon elev till att prata 

högt inför många andra kan en känsla av lättnad uppstå, en känsla av trygghet uppstår också 

när de säger att de självklart stöttar och pushar elever som behöver det, och här förstärks 

också lärarnas ethos genom att man kan känna tillit (långvarig känsla) till dem och på så sätt 

stärks deras trovärdighet. Pathos skapas också när lärarna pratar om tiden som inte räcker till 

eller stödundervisningen som inte finns, och känslan som dyker hos mig då är otillräcklighet 

och ett slags medlidande med lärarna att det inte är deras fel, att de gör så gott de kan. Den 

känslan ”vi gör så gott vi kan” dyker också upp när de pratar om verktyg för livet, där de 

argumenterar för vad som är viktigast att få med sig från skolan och ut i livet, att de försöker 

ge eleverna de bästa förutsättningarna som möjligt. 
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Genom denna retoriska argumentation kan vi återigen konstatera att lärarna inte tycker att 

talrädda elever är ett så stort problem. Visst finns det elever med talrädsla och de tycker vi 

synd om, men samtidigt inger lärarna känslan av att vi kan lita på dem och att de gör vad de 

kan för att stödja dessa elever. Logiken i deras argumentation ligger främst i deras erfarenhet, 

de vet hur det fungerar i skolan, de vet hur de ska jobba och handskas med talrädda elever, 

därför behövs heller inget speciellt stöd eller riktlinjer. 

 

6.4. Att bli den man kan vara 

 

Kanske är det inte upp till lärarna i just ämnet svenska att fungera som stöd för talrädda elever, 

eller kanske är det ändå det med tanke på det som läroplanen i svenska säger om det muntliga 

språkets betydelse? Eller är det skolan som institution som bär ansvaret? Hela skolan står ju 

ändå på en demokratisk grund, och demokrati handlar som sagt bl.a. om att göra sin röst hörd, 

i såväl det lilla som stora sammanhanget. Skolan i sig skulle kanske behöva inrätta vissa 

riktlinjer för hur talrädda elever ska stödjas, oavsett ämne. Och med vetskap om att social fobi 

är ett relativt vanligt problem i Sverige, vore det nog orättvist att lägga hela den bördan på alla 

svensklärare, att de själva skulle utveckla varje elevs självförtroende och tro på att våga yttra 

sig. Hela skolan måste engagera sig i detta och ge det stöd som krävs. 

 

Skolan har ett stort ansvar, ett ansvar att ge varje elev de bästa förutsättningarna som möjligt 

för att kunna utveckla sig själv, sin kunskap, sitt lärande, sitt självförtroende, sitt 

självförverkligande. Då det muntliga språket på många sätt visar sig betyda mycket både på 

individ- och samhällsnivå, verkar det inte mer än rätt att varje elev, varje individ, särskilt den 

talrädda, ska ges det stöd som krävs för att uppnå sin fulla potential. Det verkar inte mer än 

rätt att ge varje elev alla de förutsättningarna som krävs för att bli den man kan vara. 

 

6.5. Förslag på framtida studier 

 

Andra perspektiv att fundera över gällande studier om talrädda elever föreslår jag kunna 

handla om genus, är det skillnad mellan tjejer och killar i fråga om att muntligt uttrycka sig? 

Tidigare studier visar ju på att social fobi är vanligare bland just tjejer än killar,
126

 varför är 

det så? R.W. Connell skriver om genus
127

 och något jag fastnade för var detta: 

 

Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar en plats i genusordningen 

– eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga 

livet.
128 

 

Är då social fobi, eller talrädsla, en feminin konstruktion? Konstrueras tjejer till att vara tysta? 
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En annan aspekt intressant att titta närmare på skulle vara frågan om etnicitet, alla elever med 

svenska som andraspråk, hur ser deras förhållande till det muntliga, svenska, språket ut? 

Andraspråkseleven med talrädsla, får den något speciellt stöd? Ytterligare ett perspektiv att 

applicera på framtida studier skulle kunna vara klassfrågan, är det skillnader mellan våra 

samhällsklasser i fråga om talrädsla? Spelar det någon roll varifrån vi kommer, vilket 

klassursprung vi har, gällande muntlig kommunikation och vår förmåga att göra oss hörda? 

 

6.6. Slutord 

 

Nu kan ju inte jag och min personliga erfarenhet fungera som ett facit i denna fråga, men om 

jag skulle spekulera utifrån mig själv och det faktum att jag varit talrädd, och kan vara 

fortfarande i vissa sammanhang, skulle jag säga att klart det finns ett samband. När jag gick i 

gymnasiet hade jag svarat att det inte finns ett samband, jag klarade mig ju fint ändå, jag lärde 

mig saker och jag utvecklades utan att ta särskilt stor del i diskussioner i klassen eller i mindre 

grupper. Men de gånger jag faktiskt yttrade mig och delade åsikter med andra, då gav det mig 

något mer. Mina år på högskolan har också visat mig detta, att i muntligt samspel med andra 

människor, får jag syn på inte bara andras tankar och åsikter, utan även mina egna. Att jag lär 

mig saker genom att prata om vilket ämne det än må vara, som att kunskapen blir mer synlig 

på något vis. Det har gett mig en slags tillfredsställelse att mer och mer våga prata och dela 

tankar med andra, och jag skulle även vilja påstå att det har utvecklat mig mer som person. 

Och kunde jag vrida tillbaka tiden, hade jag önskat att jag hade fått stöd och hjälp för att 

komma över min talrädsla i skolan, för jag tror att det hade utvecklat mig mer som person och 

även mitt lärande. 
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Bilaga 1 – Samtalsguide 

 

Bakgrund 

Berätta om ditt yrke som lärare; 

Vilken utbildning har du? I vilka ämnen? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen är du verksam i just nu? 

I vilka program undervisar du i just nu? 

 

Om talrädsla 

Berätta, hur vanligt är det att du möter talrädda elever i klassrumsmiljön? 

Vad tänker du när jag säger talrädda elever? 

Berätta om dina erfarenheter av elever som är talrädda. 

Berätta om en situation/händelse där någon/några elever upplevt talrädsla. Hur upplevde du 

situationen? Vad tänkte du? Vad gjorde du för att hjälpa eleven/eleverna? 

På vilket sätt förhåller du dig till samtliga elevers deltagande i det offentliga samtalet? 

Hur tänker du på talrädda elevers språkutveckling och lärande? 

På vilket sätt påverkar elevers talrädsla gymnasiets svenska kunskapsmål? 

Berätta hur du tänker kring ökad digitaliserad undervisning, speciellt för talrädda elever? 

 

Lärarens bemötande 

Vad speciellt karaktäriserar för dig en ”god utbildning” inom gymnasiets svenskundervisning? 

Vill du beskriva hur du bemöter talrädda elever speciellt? 

Berätta hur du talar med elever om deras talrädsla. 

Hur arbetar du med talrädda elever? (i ämnet svenska) 

Vad möter du för motstånd, speciellt med talrädda elever, i din undervisning? 

Berätta konkret hur du förhåller dig när du uppfattar en talrädd elevs genans inför att prata i grupp. 

Berätta hur du använder din empatiska förmåga i samspel med talrädda elever. 

Hur skapar du en lärandemiljö så att alla elever utvecklar sin inre styrka och finner trygghet i 

talträngda situationer? 

Vilket stöd skulle du vilja erbjuda talrädda elever? 

Berätta, vad skulle du själv vilja ha mer kunskap om för att stödja och utveckla talrädda elever? 

 

Gymnasieskolans verksamhet 

Finns det några pedagogiska och lokala riktlinjer för hur ni lärare ska arbeta för att stödja talrädda 

elever, hur ser dessa ut i så fall? 

Vilka svårigheter har du i er organisation vid skolan stött på i arbetet med talrädsla? 

Finns det speciellt stöd/medel vid er skola för dessa elever, i så fall hur, på vilket sätt? Om det inte 

finns, anser du att det borde finnas? Varför? Hur skulle de se ut? 

Hur kommunicerar ni i kollegiet om att stödja talrädda elever? 

Vilken uppmärksamhet ges vid ert kollegium till utveckling av att skapa goda lärandemiljöer för alla 

elevers olikhet? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Högskolan i Gävle 

2012.09/10.?? 

 

Till dig som är intresserad av att delta i min studie! 

 

Jag, Linda Westberg, vill ta del av speciellt din yrkeskompetens och dina erfarenheter kring 

att arbeta med talrädda elever i gymnasieskolan. Det jag vill veta är hur du som lärare i 

svenska arbetar med elever med talrädsla och vilket stöd som finns för dessa elever. 

 

Min avsikt med denna undersökning är att lyfta fram problematiken kring talrädsla och vad 

det kan innebära för de som lider utav det, både i skolan men även demokratiskt och på en 

samhällsnivå. Jag hoppas kunna tillföra något i diskussionen om demokrati, om allas rätt till 

att få sin röst hörd. Och jag hoppas kunna göra fler lärare medvetna om skolans betydelse för 

elever med talrädsla och vikten av att stödja dessa. 

 

Intervjun 

Intervjun beräknas ta cirka 45-60 minuter och kommer att hållas i ett enskilt rum på din 

arbetsplats. Med hjälp av min mobiltelefon kommer jag att spela in samtalet, med syftet att 

inte gå miste om någon viktig information. Jag kommer sedan transkribera samtalet för mitt 

resultat. Ditt namn kommer inte att användas eller spåras i resultatet och alla uppgifter jag 

samlar in är konfidentiella. 

 

Du deltar helt frivilligt i denna studie och kan välja att inte svara på frågor eller när som helst 

avbryta intervjun. Den inspelade intervjun kommer att arkiveras och finnas tillgänglig i två år 

på Högskolan i Gävle, därefter raderas den. 

 

Syftet med min studie, 30 högskolepoäng, är min examen i pedagogik till gymnasielärare. 

Studien kommer att e-publiceras elektroniskt av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor kontakta mig gärna. 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Westberg 

Telefon: XXXXXX 

Mail: XXXXXX 

 

Handledare: Universitetslektor, fil.dr XXXXX XXXXX Högskolan i Gävle 


