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Att tala inför andra är för de allra flesta både nervöst och svårt. I skolan ställs krav på elever 
att de ska vara goda talare. Vad händer om eleverna inte har de rätta förutsättningarna och 
kanske rent av lider av talängslan? Genom att undersöka fenomenet talängslan, som är något 
långt mer än bara nervositet, vill vi belysa komplexiteten i fenomenets karaktär. Syftet med 
denna uppsats är att få en djupare förståelse för elever med talängslan i skolan och hur man 
som pedagog kan arbeta praktiskt för att bidra till elevernas utveckling. Fyra lärare från 
grundskolan och gymnasiet har intervjuats angående denna problematik. Hur ser bemötandet 
av talängslan ut? En specialpedagog har även intervjuats. Elevenkäter har gett en 
kompletterande inblick i elevernas skolvardag där muntliga redovisningar är en vanlig 
företeelse. Undersökningen har dels en kvalitativ del där lärare och specialpedagog intervjuas, 
dels en kvantitativ del bestående av enkäter. Resultatet visar att lärarna är medvetna om att 
talängslan förekommer och de bemöter talängslan på olika sätt. Det är dock endast en lärare 
som uttryckligen försöker hitta orsakerna bakom problemet. Slutsatsen som kan dras är att 
lärare inte alltid går till botten med problematiken. Elevenkäterna visar en skillnad i yngre och 
äldre elevers inställning till att tala inför andra. En slutsats är att äldre elever är mer medvetna 
om åhörargruppen. Åhörargruppens bemötande påverkar elevens egen uppfattning om sitt 
framträdande.  
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1 Inledning 
Vi lever i ett samhälle som ställer stora krav på verbal förmåga i en mängd situationer och 

sammanhang. Vi förväntas kunna uttrycka oss muntligt såväl i skola och kommande arbetsliv 

som i den privata sfären. Att göra våra röster hörda är något som förväntas av oss, men det är 

långt ifrån alla människor som känner sig bekväma med att tala inför andra. Det är med detta 

perspektiv vi tar oss an uppgiften att försöka utröna vari talängslan bottnar. Är det rädslan för 

att misslyckas inför andra och dåligt självförtroende som är roten till det onda och i så fall var 

och när uppstår denna ängslan? Hur kan vi som pedagoger underlätta för elever med 

talängslan och hur utvecklar vi deras kompetens på bästa sätt? Uppsatsens tyngdpunkt 

kommer därför att vara lärarnas bemötande av talängslan.  

          Det är intressant att notera att mindre barn oftast inte har svårt för att tala i olika 

sammanhang och att lusten för talet som uttryck är allt annat än hämmat i unga år. Detta är 

intressant då inställningen till att tala med stigande ålder tycks förändras. Vi ska själva arbeta 

som lärare och har valt att lägga fokus på lärare och elever i skolan – skolan som är ett av 

många områden i samhället där tal och uttrycksförmåga både värderas och bedöms. Här anar 

vi dessvärre att alla elever inte har samma chanser att bli likvärdigt bedömda då talängslan 

lägger krokben för den drabbade. Detta är något vi utvecklar i uppsatsen då bland annat 

symtom och orsaker till talängslan beskrivs samt efterföljande konsekvenser för talängsliga 

analyseras.  

          Skolan är en plats där talträning bör få stort utrymme. Dessvärre är inte all talträning 

utformad så att den inkluderar de som är talängsliga på ett fruktbart sätt. Tyvärr ökar rädslan 

för att tala inför andra ofta i skolan. Elevernas dåliga erfarenheter från tidigare misslyckanden 

kan fungera hämmande. Man kan fråga sig om talträning får det utrymme som är nödvändigt 

och framförallt om talträning sker systematiskt och medvetet. Att även vana talare påverkas 

av det faktum att de ska möta en publik vittnar om svårighetsgraden i ett muntligt 

framträdande. Träning och åter träning är en av många grundförutsättningar för att talaren ska 

känna tilltro till den egna förmågan. Tilltron till den egna förmågan är i sin tur en oumbärlig 

del i en utvecklingsprocess.  ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter” (Lpo94 2003:16). Vi instämmer och hoppas att detta arbete bidrar till en 

utvecklande syn på talängslan både i grundskolan och på gymnasiet.  

          Vi vill framhålla att språk är makt. Barnen i skolan bör vara medvetna om hur språket 

påverkar dem och hur de i sin tur kan påverka andra genom sitt språk. I vårt samhälle där allt 

högre krav på verbal förmåga ställs bör vi träna på att utveckla just vår muntliga förmåga. 
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Kan vi uttrycka oss och tala inför andra i stora och små sammanhang ökar vår personliga 

makt (Fällman 2002:17). Enligt Lpf 94 ska elever ”kunna uttrycka sig i tal och skrift så väl att 

elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier” 

(Lärarboken 2003:54). Att språk är makt är något som bland annat Bergman poängterar i 

Skolvärlden (nr 14, 2007). Bergman anser att det är oerhört viktigt att elever vågar prata och 

komma med egna synpunkter för att de ska kunna ta del av demokratin. Detta är något vi 

håller med om till fullo. Vi anser att det ingår i lärarens uppdrag att ge eleverna rätt 

förutsättningar så att de vågar ta till orda. Barn och ungdomar måste få en chans att utveckla 

den verbala förmågan så att de kan använda språket som det är tänkt att användas – som ett 

verktyg.  

          Vår utgångspunkt är ett interaktionistiskt synsätt på pedagogik och lärande, vilket 

präglar uppsatsen. Kommentarer, slutsatser och analys av data har färgats av detta. Det 

interaktionistiska synsättet fokuserar på helheten där individen ses och förstås utifrån sig 

själv, sin miljö samt samspelet med miljön. Med helhet menas här att man tar hänsyn till 

psykologiska och biologiska aspekter runt individen samt sociologiska och fysiska aspekter i 

individens miljö. Vi vill förtydliga begreppet miljö vilket i detta sammanhang ses både som 

en fysisk (exempelvis lokaler) och social omgivning (relationer). I ett interaktionistiskt synsätt 

ligger fokus på ett aktivt och ständigt pågående samspel mellan lärare och elever. Med ett 

interaktionistiskt synsätt bygger lärarens metod, planering och undervisning på elevernas 

befintliga kunskapsnivå samt tidigare erfarenheter. Läraren tar även hänsyn till varje elevs 

individuella förutsättningar och behov. Vi tror att risken med ett icke-interaktionistiskt synsätt 

blir att eleven och dess förutsättningar inte sätts i centrum. Fokus läggs på att förmedla 

kunskap utan hänsyn till de individer som finns i elevgruppen (Björklid & Fischbein, 1996:7–

8, 11–12).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för elever med talängslan i skolan 

och hur man som pedagog kan arbeta praktiskt för att bidra till elevernas utveckling. Vår 

hypotes är att yngre elever har lättare att tala inför andra, medan äldre elever agerar mer 

hämmat. Hypotesen grundar vi på att vi båda har erfarenheter av entusiastiska yngre talare i 

årskurs 4–6. Vi har även sett entusiastiska elever på gymnasiet, men vi tycker oss ha sett en 

större anspänning bland de äldre eleverna. Det vi syftar på är elevernas inställning och 

förmåga i muntliga redovisningssammanhang. Vi har på gymnasiet sett elever som varit 
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påtagligt besvärade och nervösa av den muntliga framställningen. Vi tycker oss även ana en 

mer negativ inställning till muntliga framträdanden bland ungdomarna. Våra frågeställningar 

är följande:  

Vad är talängslan och vilka är de bakomliggande orsakerna? 

Finns det någon skillnad mellan yngre och äldre elevers talängslan? Hur ser skillnaden i 

sådana fall ut?  

Hur arbetar lärare praktiskt för att bemöta och förebygga talängslan?  

Hur kan lärare arbeta för att bemöta talängslan?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Efter denna inledande del följer kapitel 2 med forskningsbakgrund, där talängslan som 

fenomen och orsaker bakom fenomenet diskuteras. Kapitel 3 beskriver metod och innehåller 

bland annat metodval och urval. Därefter följer kapitel 4 som beskriver material, bestående av 

intervjuer och enkäter. I kapitel 5 presenteras resultatet, som består av intervjuer med lärare, 

specialpedagog samt enkäter. Kapitel 6 innehåller diskussion och metoddiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med arbetet. Avslutande del är kapitel 7 med 

sammanfattning och framåtblickar.  
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2 Forskningsbakgrund     

2.1 Talängslan  

Ett sätt att förstå fenomenet talängslan kan vara att se till hur begreppet definieras. Lindén, 

Norström och Nyblom (1998:4) hänvisar till Nationalencyklopedin när de påtalar att ordet 

talängslan finns i NEO:s ordbok och därmed som begrepp i svenska språket från och med 

1969. Ett närbesläktat begrepp är kommunikationsängslan. Gemensamt för dessa begrepp är 

rädslan för att framträda muntligt inför en större grupp. Enligt Lindén m.fl. (1998) har 

undersökningar i både Sverige och USA visat att 10–20 procent av befolkningen kan vara 

drabbade av talängslan och kommunikationsängslan. Författarna påpekar att siffror som dessa 

varierar beroende på hur mätningarna utförs, men framhåller ändå att ”många människor 

känner sig så rädda och spända vid muntligt framträdande inför andra att de har svårt för att 

våga yttra sig” (Lindén m.fl. 1998:4). Två aspekter av detta lyfts fram av Lindén m.fl., dels ett 

beaktande av personliga effekter (en personlig plåga, ett lidande), dels en demokratisk aspekt 

då människor kan tystna i stället för att göra sin röst hörd. 

          En elev kan sägas lida av talängslan då dennes ängslan är så omfattande att den oftast 

får eleven att avstå från muntliga framträdanden (Lanerfeldt 1992:54).  Det är viktigt att ha i 

åtanke att en tyst person nödvändigtvis inte är en talängslig person. Talängslan handlar om att 

individen i fråga ”umgås med en rädsla”, vilket gör att denne exempelvis kan få 

hjärtklappning och svettningar vid framträdanden. Dessutom undviker man vissa situationer 

där tal ingår. Talängslan är till skillnad från tystnad en psykisk åkomma (Backlund 2007, 

muntl.).  

          Den talängslige kan drabbas av både fysiska och psykiska besvär (Skiöld 1992:70).  

Exempel på fysiska symtom är svettningar, rodnad och skakningar, medan psykiska symtom 

är oro och ångest. Vikten av lärarens engagemang är betydande. Lärare kan genom 

observationer lära sig att känna igen symtomen hos de med psykiska besvär och hjälpa till 

med exempelvis psykologkontakt. Symtom som bland annat stamning och 

handlingsförlamning kan blockera associations- och uttrycksförmågan (Lanerfeldt 1992:54). 

Elever som drabbas av detta har inte en rimlig chans att visa sina egentliga kunskaper. Enligt 

Atterström kan talängslan bero på att elever med annan kulturell härkomst inte känner sig 

hemma i och bekanta med undervisningssituationen (Folkesson 1998:26). 

          I en undersökning där 3000 fick svara på frågan: Vad är det värsta du kan råka ut för? 

uppger hela 47 % att det värsta man kan råka ut för är att stå inför en grupp och tala 

(Jimsdotter 2000:11). Talängslan kan förklaras som en negativ stress och en obehagskänsla av 
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olika grad i samband med muntliga framträdanden. Rädslan att framträda inför andra är ett 

genomgående tema i samtliga källors definitioner. Backlund (2007, muntl.) är den enda som 

gör oss observanta på att även mindre grupper kan utlösa talängslan. Jimsdotter (2000:18)  

uppmärksammar en skillnad mellan talängslan och talångest och graderar på så sätt talängslan 

på ett konkret sätt. Talångest innebär en ångest av den grad att terapeutisk hjälp är nödvändig. 

Lider man av talångest är enbart tanken på ett muntligt framträdande fasansfull. 

          Själva exponeringen upplevs som oerhört påfrestande för de talängsliga (Cederberg 

1997:113). Att tala inför jämbördiga och att synas i sömmarna av dem tillhör det man är mest 

ängslig inför anser Cederberg. Vuxna tycker det är allra jobbigast är att tala inför sina egna 

kollegor (Skiöld 1992:65). Detta bör lärare ha i åtanke då elever tvingas att prata inför sina 

klasskamrater. Alla människor har inte behov av att kunna tala inför andra (Åström 1994:38). 

Man finner istället andra sätt att uttrycka sig på genom att exempelvis dansa, måla eller 

sporta. Omgivningen kan se dessa personer som tysta och dra slutsatser att de som är tysta 

tycker det är jobbigt att tala inför andra, medan de tystlåtna personerna inte alls ser sig som 

särskilt tysta (Åström 1994:38).   

 

2.2 Talängslans karaktäristisk   

Rädslan för att göra bort sig är hos den talängslige stark (Jimsdotter 2000:12). Man är även 

rädd för att oron ska synas och uppmärksammas av åhörarna. Att tappa bort sig är en annan 

rädsla. Det finns till och med de som är rädda för att svimma. Många vet inte vari oron består 

Att erkänna sin rädsla kan bli ett första steg i den egna utvecklingen (Hartman & LeMay 

2004). Självinsikt är av största vikt för att kunna hantera och närma sig ängslan vilket gör att 

den så småningom kan omvärderas. Syftet är att rädslan ska minska.  

          Åström (1994:38) är av samma åsikt; hon menar att den som lider av talängslan måste 

ta tag i själva problemet och skälet/skälen bakom det. Annars kan den talängslige få 

svårigheter med att andra människor inte får ta del av dennes tankar. På så vis hindras 

personen i sin utveckling att utbyta erfarenheter och tankar med andra människor. En 

människa som lider av talängslan mår bättre av att tala med någon om sina problem. I och 

med att man får ventilera det som upplevs som jobbigt inser man ofta att man inte är ensam 

om att känna som man gör, vilket är en tröst.  

          Lindén m.fl. (1998:5), som under flera års tid arbetat med att behandla studenter med 

detta problem, ger en bild av väldigt rädda människor. De flesta är rädda för att bli bedömda 

av åhörarna, man är rädd för att inte duga. Rädslan för att göra bort sig är mycket tydlig. 
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Studenterna har berättat om rädslan för hur själva framträdandet ska gestalta sig. Ängslan kan 

framkalla en påtaglig spänning. Spänningen i sin tur, som givetvis är en påfrestning, kan 

genom kroppsliga uttryck visa gruppen hur pass rädd talaren är. Hela framträdandet påverkas 

naturligtvis och kvalitén får stå tillbaka. Själva spänningsnivån är kopplad till prestationen. 

Spänningsnivån kan till en särskild punkt bidra till att prestationen blir bra. Det är dock en 

balansgång; blir nivån högre kan man inte längre göra sitt bästa, blir den lägre framstår man 

ofta som oengagerad.  

 

2.3 Bakomliggande orsaker   

Talängslan bottnar i en rädsla som är inlärd (Jimsdotter 2000:7–9). Alla har dock 

förutsättningarna att bli duktiga talare. Nyfikenhet och talglädje är som störst när vi är barn. 

Barns entusiasm och upptäckarglädje är mycket stor. Barn framträder oftast ohämmat framför 

släkt och vänner, utan en tanke på vad som eventuellt kan gå snett. Det är däremot betydligt 

färre vuxna som med samma ohämmade glädje reser sig upp och spontant uppträder (Gross & 

Brundin 2002:98). Troligtvis är det snarare negativa händelser och/eller negativt bemötande 

som utlöser talängslan i stället för en specifik ålder (Backlund 2007, muntl.). 

          Ett visst mått av dåligt självförtroende ingår i problematiken kring talängslan. Det kan 

vara något som går långt tillbaka i tiden (Jimsdotter 2000:17). Barnet kan hämmas tidigt i 

barndomen. Som liten behöver barnet känna sig älskat för sin egen skull, och får barnet inte 

bekräftelse kan det ha svårt att känna att det duger senare i livet, som vuxen. Kraven från 

omgivningen ska vara tillräckligt stora och inte stjälpa barnet. Någon som kan bidra till 

talhämningen är barnets lärare (Åström 1994:37). ”Språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Lpo94 i Lärarboken 2003:15). Lärarens beteende kan ligga till grund för att elever inte vågar 

tala inför andra. Lärare bör passa sig för att tala om elever och kommentera enskilda 

elevprestationer på ett sådant sätt att det kan väcka åtlöje och göra bort eleven inför 

kamraterna (Skiöld 1992:73).  

          Det är inte ovanligt att talängslan beror på emotionella blockeringar. Eleverna tror sig 

vara både ointressanta och tråkiga i sina muntliga framställningar. Orsakerna har enligt Skiöld 

(1998:25) inte med språksvårigheter att göra. Faktum är att talängsliga elever ofta uttrycker 

sig mycket väl skriftligt. Dessutom kan de vara talängsliga i vissa miljöer och inte i andra 

(Backlund 2007, muntl.). Orsakerna bakom talängslan är många. Flertalet är rädda för att göra 
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bort sig och många har råkat ut för negativa händelser i samband med muntliga 

framträdanden. Ängslan kan även bottna i uppfostran, då barnet felaktigt kan ha lärt sig att det 

den säger inte är värt något (Backlund 2007, muntl.). Forskare vet ganska lite om orsakerna 

bakom talängslan. Lindén m.fl. (1998:6–7) hävdar att ett genetiskt arv sammanvävt med olika 

livserfarenheter från den psykosociala och kulturella omgivningen utgör en grund för 

talängslan. Det genetiska arvet påverkar givetvis människan i mer eller mindre hög grad, då 

en känslighet eller en benägenhet för känslighet delvis styrs av ärftliga faktorer. Miljön är en 

viktig påverkansfaktor i dessa sammanhang. Sociala erfarenheter i livsmiljön formar den 

självtillit som är en väsentlig del i upplevelsen av de muntliga framträdandena.  

 

2.4 Påverkansfaktorer: skola, bedömning och förväntningar  

Minnen av tidigare misslyckanden kan blomma upp igen då eleven på nytt ska prestera 

muntligt. Rädslan för ytterligare ett misslyckande blir då så stark att den talängslige eleven 

väljer att vara tyst. Lanerfeldt (1992:54) tror att detta påverkar lärarnas kunskapsbedömning 

och skriver att: ”En elev som inte kan tala för sig, skapar låga förväntningar om sin begåvning 

hos läraren.” Läraren ska enligt Lpf 94 ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande”. Dessutom ska läraren ”stärka varje elevs självförtroende samt 

vilja och förmåga att lära” (Lärarboken 2003:55). Vidare ska alla som arbetar i skolan, enligt 

Lpf 94, ”hjälpa elever som har behov av särskilt stöd” (Lärarboken 2003:55). För att 

utbildningen ska vara likvärdig bör undervisningen enligt Lpo 94 ”anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 

(Lärarboken 2003:13). 

           Talängslan kan jagas fram genom den metodik läraren använder sig av. De klassiska 

föredragen där eleverna tvingas framträda utan särskilt mycket övning kan bidra till talängslan 

(Backlund 2007, muntl.). Atterström (Folkesson 1998:26) menar att ett stort problem i skolan 

rörande talängslan är att eleverna inte alltid vet vad som förväntas av dem. Eleverna kan vara 

rädda för att bedömas, såväl av lärare som av kamrater. Dessutom förväntar de sig ofta själva 

en mycket kritisk åhörargrupp. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är bristande självtillit. Det är 

viktigt att vara medveten om att åhörargruppen påverkar talaren, dels hur många de är i 

gruppen dels dess status och kunnande. Följande situationer genererar stor oro för den 

talängslige: opersonliga, nya, granskande, prestigefyllda samt situationer där eleven inte 

hunnit förbereda sig.  
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Gruppstorleken i klassrummet påverkar inställningen till att tala, menar Atterström (Folkesson 

1998:26). I en grupp med över 10 personer är det så många som 15–20% som drar sig för att 

tala och procentandelen ökar då eleverna ska tala inför varandra. Backlund (2007, muntl.) 

anser att lärare i talsammanhang bör tänka på att det finns de elever som är mer rädda att prata 

i små grupper än i stora grupper. Rädslan kan i dessa fall handla om en rädsla att bli emotsagd 

och att tanken på detta kan bli en stressande faktor. Talar man i en stor grupp utgår man ofta 

från ett manus och kan känna en trygghet i det. Publiken kommer dessutom sällan med inlägg 

under själva framträdandet och den solitäre talaren blir på så sätt ensam aktör.   

          Forskning har visat att talet är viktigt för den totala progressionen för individen. Det 

talade språket bör få större utrymme än det har – inte minst i skolan. Skolan har ett stort 

ansvar i att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt språk i talad form. Framförallt eftersöks en 

medvetenhet i undervisningen när det gäller muntlig framställning i skolan (Strömquist 

1992:7). 

          Upplägget på undervisningen och dess koppling till elever med talängslan kan också 

diskuteras. Skiöld (1992:73–74) förundras över de metoder som används i undervisningen i 

skolan. Det finns fortfarande lärare som låter sina elever i redovisningssituationer tala om 

ämnen som är valda av läraren. Ämnena kan vara oerhört fantasilösa, men trots detta ska 

eleverna stå framför klassen och det tas för givet att de ska tala engagerat. Skiöld är även 

kritisk mot att eleverna efter många av dessa redovisningstillfällen ska ge varandra kritik. 

Kritik i efterhand kan i långa loppet leda till att barnen undviker att tala i andra sammanhang. 

Barnen kan förena tal med jobbiga situationer; krav och kritik. Läraren bör i första hand vara 

observant inför sina elever och lära sig att tolka de signaler som sänds ut, för att kunna handla 

på bästa sätt. Genom att vara medveten om att talängslan existerar och att möjligheter finns 

för att underlätta för den talängslige, kan läraren forma undervisningen därefter. 

          Det är troligen mer vanligt än ovanligt att minnen från framträdanden i skolan är fyllda 

av obehag än av vällust. Detta framhåller åtminstone Jimsdotter (2000:14) och att det är 

dåliga erfarenheter som ofta ligger till grund för talängslan. Lärarens agerande eller brist på 

agerande, som tyvärr inte är allt för ovanligt enligt Jimsdotter, färgar elevens fortsatta 

inställning till att tala. Eleverna kan känslomässigt kastas tillbaka till den dåliga situationen i 

skolan då de senare i livet ska framträda. Här har lärarna ett stort ansvar. Enligt Skiöld 

(1992:65) måste lärare låta alla elever få komma till tals i en grupp. I en ny klass kan detta 

vara en utmaning, men inte desto mindre viktigt. Läraren har ett ansvar för eleverna och bör 

vara lyhörd inför elevernas dialoger med varandra, för att sedan kunna agera utifrån det 
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rådande talklimatet. Det viktiga är inte vad eleverna säger utan att alla får sina stämmor hörda 

och på så vis får sina identiteter bekräftade. 

          Lärare bör aktivt arbeta med en dialog i klassrummet. Lärarens agerande är också en del 

av dialogen. Genom dialogen kan läraren söka efter elevernas egna tankar och på så sätt bjuda 

in eleverna till samtal. Lärarens metodik kan förebygga talängslan i och med denna talvänliga 

metod. ”Jag tror att vi som lärare kan lösa en person från rädslan” (Backlund 2007, muntl.). 

          Skolan påverkar barnen i stor utsträckning och skolan har förväntningar på dem 

(Åström 1994:38). Samtidigt får vi inte glömma hemmets förväntningar. Den närmaste 

omgivningen kring barnet påverkar barnets sätt att tala och i vilken utsträckning den väljer att 

tala. Är familjen tyst av sig av naturen har barnet troligen inget behov av att kunna tala 

särskilt mycket förrän i andra omgivningar än hemmet. Skiöld (1992:73) menar att om 

föräldrarna begär att barnen ska vara tysta och snälla samtidigt som lärarna i skolan kräver att 

barnen ska kunna blotta sig verbalt inför andra, kan resultatet bli katastrofalt för barn som är 

känsliga. Barnen kan bli ambivalenta.  

          Talängslan är för många studenter en allmänt förekommande form av 

examinationsångest. Ängslan kan bidra till att studenterna i och med detta inte på ett 

rättvisande sätt kan bevisa sin förmåga i studiesammanhang. Nedan följer exempel på 

konsekvenser detta kan få för studenternas studier (Lindén m.fl. 1998:4). 

 

• Att inte våga fråga 

• Att inte våga ge synpunkter 

• Definitiva studieavbrott 

• Kortare eller längre studieuppehåll    

 

2.5 Hur vi talar 

Sättet vi talar på påverkar oss mer än vad vi anar. Dagligen använder vi oss av vårt tal utan att 

för den skull känna till hur talet i sig fungerar. Talspråket skiljer sig markant från skriftspråket 

i och med att det är spontanare och snabbare. Dialoger människor emellan följer egna 

spelregler. Varje fras, varje mening som muntligt formuleras utgörs av en ”sjudande 

talaktivitet” (Melin 2004:116). Både hjärna och muskler aktiveras och samarbetar blicksnabbt 

för att en sekunds hälsningsfras ska kunna levereras (Melin 2004:114–117). 
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Vi kan se på vårt tal på två olika sätt (Melin 2004:117). Dels har vi tal som är väl 

genomtänkta och planerade, dels tal som formas utifrån den situation där talet förekommer. 

Repliker på krogen är exempel på snabb kommunikation och ämnena som behandlas i sådana 

konversationer tillåts följaktligen att variera. Det är de språkliga sammanhangen som får oss 

att välja talets stil men det är långt ifrån alltid vi uttrycker oss som vi hoppats. Ibland slinker 

fel ord ut ur munnen på oss och detta händer såväl i formella som i informella sammanhang. 

Båda sätten att tala har en gemensam nämnare som vi inte kan bortse ifrån. Talet som sådant 

är direkt, snabbt och impulsivt. Talet går inte alltid att styra och bestämma över (Melin 

2004:117): 

Hur mycket vi än förberett oss och hur mycket vi än har medvetande och självcensur inkopplat 

kan vi inte planera vårt tal annat än i stora drag, aldrig ord för ord eller ens fras för fras. Tempot 

skulle bli outhärdligt lågt, både för oss själva och för dem vi förhandlar med.                                          

  

2.6 Talträning och praktiska övningar 

Genom att ge eleverna ständig systematisk talträning hoppas Strömquist (1992:36–38) att 

eleverna ska få de bästa utgångspunkterna för att kunna tala i olika sammanhang. Genom 

talträning får eleverna ökat självförtroende. Ansvaret hos lärarna ligger inte enbart hos den 

som undervisar i ämnet svenska. Den praktiska träningen är något som alla lärare kan ta del 

av och det är därmed allas ansvar (Strömquist 1992:59). I Lpf94 står att lärare ska ”samverka 

med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen” (Lärarboken 2003:56). 

          Det finns ett stort antal övningar att tillgå för att hjälpa den talängslige att hantera sin 

rädsla. Skiöld (1992:75-84) förespråkar att lärare använder sig av en metod som han själv 

arbetat fram – Kreativ Kommunikation. Skiöld börjar med att samla gruppen och göra några 

inledande övningar, innan två enskilda övningsmoment genomförs. I de inledande övningarna 

får gruppen berätta, var och en, vad de tycker är jobbigt och därmed uppstår vad Skiöld kallar 

”en naturlig talsituation”. Därefter får deltagarna göra parintervjuer – de intervjuar varandra 

två och två, för att sedan delge hela gruppen information om varandra. Även denna övning 

gör att en naturlig talsituation uppstår, samtidigt som gruppen lär känna varandra på ett 

personligt plan. Som sista inledande övning får deltagarna en och en berätta vad de upplever 

som besvärligt i talsituationer. Detta leder ofta till en avdramatisering och känslan av skam 

minskar.  

          Då de inledande övningarna är gjorda är det dags för de två enskilda momenten – en 

övning som kallas för sakbeskrivning samt en som kallas för händelse- och personbeskrivning 
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(Skiöld 1992:75-84). Sakbeskrivningen går ut på att varje deltagare beskriver ett föremål utan 

att visa det för de andra. Inga känslor eller värderingar ska läggas in i beskrivningen och de 

övriga i gruppen ska gissa vilket föremålet är. Här lär sig deltagarna att svårigheten att få de 

andra att förstå främst ligger i språket och inte hos talaren. Händelse- och 

personbeskrivningen handlar om att beskriva en händelse och därefter en person, gärna någon 

i ens närhet, utan att känslor blandas in. Dessa övningar är tänkta att förbättra den talängsliges 

kommunikationsförmåga.  

          God kommunikationsförmåga rankas högt vid exempelvis anställningar och 

befordringar (Hartman & LeMay 2004:145). Det är inte ovanligt att det är den muntliga 

kommunikationsförmågan som saknas hos de som söker arbete. Studenter känner många 

gånger stor skräck, talängslan. Talängslan genererar ångestattacker vid enbart tanken på att ett 

muntligt framträdande ska äga rum. Det är viktigt att studenterna får hjälp att minska sin oro. 

Hjälpen anses som ett primärt steg om dessa individer ska kunna fungera i arbetslivet. God 

verbal förmåga ses som ett viktigt redskap, oumbärligt i arbetslivet.           

          Hartman & LeMay (2004:145) refererar till resultatet av en sexårig studie där 

talängsliga studenter ingått för att få hjälp med sin oro. Det visade sig att det på ett medvetet 

sätt går att bemöta och lindra talängslan. Studien bygger på följande modell:  

Results showed that acknowledgement of presentation fears, required readings, lectures, practice 

sessions, peer evaluations, videotaped examples of effective presentations, class discussions and 

presentations, and re-acknowledgment of fears alleviated a number of presentation fears 

expressed by students.   (Hartman & LeMay 2004:145) 

Innan studenterna får påbörja kursen, blir de ombedda att skriva en lista över sina rädslor. I ett 

första steg handlar det, enligt författarna, om att ungdomarna erkänner sin rädsla för sig 

själva. Listan är viktig för att ängslan ska kunna bemötas. Att sedan ta itu med problemet på 

ett aktivt sätt genom de olika stegen, som bland annat innehåller klassdiskussioner och 

inspelat material på lyckade presentationer från andra sammanhang, kan bidra till att 

problemen kraftfullt minskar.  

Efter ett antal lektioner och läsning med fokus på presentationsteknik, följer 

övningstillfällen med grupputvärderingar. Här ingår även videoinspelning av studenterna 

själva, när de gruppvis redovisar. Därefter ges feedback. Som ett nästa steg får grupperna göra 

presentationer i helklass. Mot slutet av kursen får studenterna själva genomföra 

presentationer. Efter dessa presentationer får de återigen värdera sin rädsla och 



 16 

förhoppningsvis också omvärdera den. Därefter får studenterna återkoppling på 

presentationerna och betyg. Samtliga steg syftar till att ge studenterna en mängd olika tips och 

metoder för god presentationsteknik samt att minska eller ta bort rädslan helt (Hartman & 

LeMay 2004:145). 

          Lusten att tala infinner sig oftast om individen själv får uppleva den tillfredställelse som 

kommer av ett lyckat framträdande (Backlund 2000:19). En del människor får blodad tand 

och vill sedan inget hellre än att prova sina vingar igen. Många blir uppfyllda av ett lyckat 

uppträdande; de får en kick och upplever att det faktiskt kan vara roligt att prata inför andra.  
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Den ansats som valts för att göra undersökningen har varit dels en kvalitativ 

undersökningsmetod, dels en kvantitativ. Valet föll på dessa metoder då en bredd på 

undersökningen var önskvärd.  

 

3.2 Urval 

Studien utfördes genom att fyra lärare och en specialpedagog intervjuades samt att 77 elever i 

årskurs 4 och i årskurs 2 och 3 på gymnasiet fick besvara en enkät. Studien genomfördes på 

en grundskola och en gymnasieskola i en medelstor stad i Sverige. Av de intervjuade lärarna 

arbetar två i grundskolan och två på gymnasiet. Grundskolelärarna kommer från samma skola, 

medan gymnasielärarna kommer från olika skolor. Alla intervjuade har lärarutbildning med 

varierande antal år inom arbetet. Intervjuerna begränsades till att 4 lärare och 1 

specialpedagog utfrågades. 77 elevenkäter delades ut och samtliga erhölls ifyllda. Storleken 

på urvalet begränsades av tiden och tillgången av informanter.  

          Vi använde oss av redan etablerade kontakter vid intervjuurvalet. Urvalet är därför inte 

slumpmässigt. Enligt Trost (1994:30) använder man sig av ett så kallat bekvämlighetsurval 

om man tager vad man haver i sådana här situationer. Vi anser oss ha använt ett sådant urval 

vid insamlingen av informanter. Trost framhåller att ett strategiskt urval används för att få 

variation i svaren gällande exempelvis ålder och utbildningsbakgrund. Vårt urval kan sägas 

vara ett strategiskt urval, då vi främst riktat in oss på vissa åldersgrupper i 

enkätundersökningen. Gällande urval av lärare har vi försökt att få en variation gällande antal 

undervisningsår. Valen är gjorda utifrån våra frågeställningar, då vi dels vill jämföra yngre 

och äldre elevers eventuella talängslan, dels undersöka lärarnas arbete i praktiken. Vi utgår 

ifrån att lärarnas strategier byggts upp med hjälp av erfarenhet och därför är antal år inom 

yrket intressant. Specialpedagogen valde vi att intervjua för att få ytterligare information om 

bemötande angående talängslan.  
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3.3 Validitet och tillförlitlighet 

Denscombe (2000:123) fokuserar på två begrepp som är särskilt viktiga inom 

samhällsforskning – validitet och tillförlitlighet (reliabilitet). Nedan förklaras de båda 

begreppen.  

  

Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som  

 samlas in och de förklaringar som presenteras. Vanligtvis har det 

 att göra med de data och den analys som används i forskningen.  

 

 Tillförlitlighet har att göra med metoderna för datainsamling och 

 intresset av att det ska vara stabila och inte förvränga forsknings- 

 fynden. Vanligtvis är detta förenat med en utvärdering av de me- 

toder och tekniker som har används för att samla in data.   

(Denscombe 2000:124–125)  

 

Beträffande validitet har vår strävan varit att ringa in fenomenet talängslan genom att ställa 

relevanta frågor till både elever och lärare. Vi har dessutom vänt oss till en utomstående med 

kunskaper i ämnet, författaren Backlund, för att få ett större djup och bättre möjligheter till 

analys i undersökningen. Analysen har förhoppningsvis lett till en rimlig tolkning av våra 

data. Kontakt togs även med en specialpedagog för att tydliggöra lärarnas möjligheter till 

hjälp angående talängsliga elever. Undersökningen har fokuserat på de frågeställningar som 

tidigare har angetts. Gällande tillförlitligheten i undersökningen har vi försökt genomföra 

enkäter och intervjuer på likvärdiga sätt för att uppnå stabilitet i undersökningen. Vidare har 

vi i metoddiskussionen utvärderat våra strategier.   

 

3.4 Genomförande 

Vi började med att kontakta de tilltänkta intervjupersonerna. Därefter bokades dagar in för att 

komma ut på respektive skola för att dela ut enkäter till elever. Intervjuerna genomfördes dels 

på de olika skolorna, dels i hemmet hos en av lärarna. Innan intervjuerna påbörjades 

skickades intervjufrågorna ut via e-mail för att låta lärarna få möjlighet att läsa igenom 

frågorna innan intervjutillfällena. De etiska reglerna, som bland annat handlar om rätten till 

anonymitet, presenterades också. Intervjuerna med lärarna tog cirka 15 till 30 minuter. Vid 
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varje intervju ställdes frågorna från frågeformuläret i samma ordning. Sammanställning av 

svaren från intervjuerna gjordes strax efter.  

          Innan enkäterna delades ut till eleverna fick de de etiska reglerna presenterade för sig, 

om bland annat frivillighet och rätten till anonymitet. Enkäterna delades ut och fylldes i av 

eleverna under cirka 15 minuter. Eleverna i grundskolan (årskurs 4) fick frågorna upplästa 

högt av oss för att undvika missförstånd och för att vi direkt skulle kunna besvara eventuella 

frågor från eleverna. Sammanställning av svaren från enkäterna gjordes vid ett senare tillfälle. 

Efter att resultaten skrivits ned följde en analys av det insamlade materialet från 

enkätundersökningen samt intervjuerna. 

          Kontakt togs med Backlund via e-post. Genom e-postkontakten framkom en önskan 

från Backlund om vidare kontakt över telefon. Intervjun genomfördes därefter per telefon. 

Specialpedagogen kontaktades även hon via e-post. Svaren från specialpedagogen 

tillhandahölls genom e-post.  

  

 3.5 Etiska betänkanden  

Det finns fyra etiska huvudkrav inom forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2007) som 

man bör tänka på när man gör en undersökning. Informationskravet innebär att 

respondenterna i undersökningen ska informeras om vilka villkor som gäller för 

undersökningen. De ska förstå att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt 

deltagande när de vill. Den andra principen, samtyckeskravet, går ut på att deltagaren givit oss 

sin tillåtelse så att vi kan genomföra undersökningen. Den tredje principen, 

konfidentialitetskravet, betyder att deltagarna i studien ska vara anonyma. Ingen utomstående 

ska på något sätt kunna känna igen personerna i undersökningen. Den sista principen är 

nyttjandekravet vilket innebär att materialet inte får användas i något annat sammanhang än i 

undersökningen. De etiska betänkandena har vi tagit hänsyn till då undersökningen 

genomfördes. Vid intervjuerna fick de intervjuade veta att deras medverkan var frivillig och 

att de närsomhelst kunde avbryta. De informerades också om sin anonymitet i undersökningen 

och att svaren i intervjuerna inte kommer användas någon annanstans än i det här 

sammanhanget.  Eleverna som deltog i enkätundersökningen informerades om sin rätt till 

anonymitet samt upplystes om det frivilliga deltagandet.  
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4 Material 
Materialet utgörs dels av intervjuer, dels av enkäter samt e-postkorrespondens.  

 

4.1 Intervjuer 

Undersökningen genomfördes genom att intervjuer gjordes med fyra lärare. Intervjuerna var 

en blandning av strukturerad och semistrukturerad art. Frågorna ställdes i en specifik ordning, 

men gav lärarna möjlighet att vara öppna och utveckla sina tankar. 

          Intervjuerna tog allt från 15 till 30 minuter att genomföra. Platsen för intervjuerna var i 

tre av lärarnas fall på deras skolor. Detta för att intervjun skulle bli så naturlig som möjligt för 

lärarna samt att under liknade villkor genomföra utfrågningen. En av intervjuerna 

genomfördes i en av lärarnas hem, då denne uttryckt en önskan om detta. Tre av fyra 

intervjuer spelades in med bandspelare. Den fjärde intervjun kunde inte spelas in då 

bandspelare inte fanns att tillgå från Informationen på Mälardalens högskola. Intervjun 

genomfördes ändå och allting som sades antecknades noggrant. Efter de inspelade 

intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ned allt som sades. Vi noterade inte 

pauser och liknande, utan gjorde grova transkriptioner. Intervjuerna analyserades och 

diskuterades sedan av oss.  

 

4.2 Enkäter 

Den andra delen av undersökningen var en enkätundersökning där ett antal grundskole- och 

gymnasieelever deltog. Valet av metod föll sig naturligt då vi utifrån våra frågeställningar 

velat jämföra yngre och äldre elevers talängslan. För att komma åt en eventuell skillnad 

kändes enkätundersökning som det enklaste valet. Till formen var enkäten semistrukturerad. 

Detta innebar att enkätfrågorna hade olika slags svarsalternativ. Enkäten bestod dels av en 

rangordingsskala, dels av öppna frågor för att få unika men även jämförbara svar (Trost 

1994:18).  

Enkäterna fylldes i under 10 till 15 minuter på lektionstid. I samband med detta gavs 

anvisningar av oss. I grundskoleklasserna lästes enkäten igenom, fråga för fråga, för att inga 

oklarheter skulle kunna uppstå. Om det trots allt skulle finnas frågetecken kring frågorna, 

skulle dessa kunna besvaras av oss på plats. I arbetet med att sammanställa svaren från 

enkäterna, valde vi att använda elevernas citat där det kändes relevant. Citaten är direkt tagna 

från eleverna vilket innebär att de inte är omarbetade gällande ordböjning, stavning osv. 
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Skälet bakom detta är att få en genuin känsla för citaten samt för att minimera risken för 

eventuella misstolkningar.  
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5 Resultat 
 

Resultatet presenteras genom en sammanställning av lärarnas svar. Lärare 1 och 2 undervisar i 

samma grundskola. Lärare 3 undervisar på gymnasiet (tvärvetenskapliga programmet). Lärare 

4 undervisar både i senare år i grundskolan och på gymnasiet (IV-programmet). Lärare 3 och 

4 arbetar på olika skolor.  

 

5.1 Intervjuer med lärarna 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilka ämnen undervisar du i? 

Lärare 1 har arbetat som lärare i åtta år i årskurs 1–4. Nu undervisar lärare 1 i alla ämnen 

utom de estetiska ämnena. Lärare 2 har arbetat i elva år och undervisar i alla ämnen utom bild 

och gymnastik. Lärare 3 har arbetat som gymnasielärare i elva år och undervisar i 

samhällskunskap och historia. Lärare 4 har arbetat i cirka ett och ett halvt år. Ämnena som 

läraren undervisar i är SO och engelska i de senare åren på grundskolan och i 

samhällskunskap på IV-programmet på gymnasiet.  

 

2. Upplever du att talängslan är vanligt i klassrummet och i så fall hur yttrar det sig?  

Lärare 1 upplever att talängslan finns till viss del. Ganska många elever väljer att vara tysta i 

stor grupp, men om detta beror på talängslan vet inte lärare 1. Lärare 1 tillstår att en del tycker 

det är jättejobbigt att prata inför gruppen. En del vill helst inte göra det, och väljer då bort 

sådana situationer där de behöver prata. Om de trots allt måste prata så säger de till lärare 1 att 

de inte vill. Lärare 2 anser att det beror på vilken grupp man har, men visst förekommer det. 

Lärare 2 exemplifierar hur talängslan kan yttra sig ”man svarar inte så mycket på frågor, man 

räcker inte upp handen frivilligt och berättar saker” (Intervju 10 oktober, 2007). Läraren 

betonar att samtliga elever i nuvarande klass svarar på mindre och kortare frågor.  

          Lärare 3 vet inte om det är så vanligt med talängslan i klassrummet, men säger att det 

brukar finnas åtminstone någon talängslig i varje klass. Lärare 3 framhåller att det är mycket 

olika och att det skiftar mellan olika klasser. ”Ibland vill de inte redovisa alls eller så har de 

väldigt svårt för det men pinar sig igenom det i alla fall” (Intervju 31 oktober, 2007). Läraren 
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betonar att de talängsliga sällan deltar i diskussioner i helklass; eventuellt kan de delta i liten 

grupp. Lärare 4 upplever att talängslan är vanlig, fast den yttrar sig mest på 

engelsklektionerna. Enligt läraren kan följande kommentarer vittna om talängslan ”Jag vill 

inte” och ”Jag kan inte”. 

 

3. Hur upplever du talklimatet i klassrummet?  

Talklimatet i klassen är väldigt tillåtande enligt lärare 1. Det finns ingen elev som sitter och 

skrattar åt någon annan eller åt någon som säger fel. Barnen kan även säga positiva saker till 

varandra när de pratar i klassrummet – lärare 1 ger följande exempel ”Vad bra att du pratar så 

högt” (Intervju 10 oktober, 2007). Läraren 2 tolkar efter viss tvekan ”talklimat” som 

stämningen i klassrummet. Lärare 2 anser att stämningen i klassrummet för det mesta är 

positiv. Lärare 2 påpekar att det finns de som ”kläcker ur sig kommentarer till andra när det är 

någon som berättar något eller svarar på en fråga” (Intervju 10 oktober, 2007). I de flesta fall 

kommer inga kommentarer efter berättelser eller funderingar men när lärare 2 ska förklara hur 

ofta det kan komma en kommentar säger hon ungefär två gånger i månaden.  

          Lärare 3 frågar om vi menar diskussioner i hela klassen. Vi svarar att vi menar överlag, 

att eleverna vågar fråga och så. På detta svarar läraren att det brukar vara ett bra klimat och att 

de flesta vågar fråga. Lärare 3 förklarar ”Det är ju lite hur vi är funtade. En del är väldigt 

extroverta och pratar mycket medan andra är bättre på att skriva och ganska blyga och sådär” 

(Intervju 31 oktober, 2007). Lärare 3 tror att det har skett en stor förändring de senaste 20–30 

åren gällande talklimatet. Läraren tror att eleverna pratar friare idag och vågar fråga mer. Det 

händer att eleverna ”slänger käft” med varandra menar lärare 3, men i stort är klimatet bra 

även mellan eleverna. Lärare 4 frågar först om vi menar i varje klassrum och om vi syftar på 

talklimatet mellan eleverna. Läraren framhåller att eleverna pratar om de själva tycker att de 

behärskar ämnet och inte annars, vilket läraren förstår.  

 

4. Upplever du att det är gott om tillfällen då eleverna får träna på att uttrycka sig muntligt? 

Lärare 1 anser att övningstillfällena beror på vad klassen jobbar med för tillfället. Just nu 

jobbar klassen med praktiska talövningar. Sedan när de håller på med arbeten och det är dags 

att börja redovisa blir det ju talsituationer, förklarar lärare 1. I de vardagliga situationer som 

uppkommer i klassrummet har eleverna också möjlighet att berätta för klassen om saker de 
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gjort. Dessutom får de dra datumet varje morgon och liknande smågrejer. Lärare 2 tycker att 

klassen har gott om tillfällen att träna på att uttrycka sig muntligt när barnen jobbar i 

smågrupper. Smågrupper är något lärare 2 frekvent använder sig av. Lärare 2 tycker inte att 

tillfällena i helklass är lika många.  Lärare 2 påpekar att om eleverna vill berätta något så får 

de göra det (även i helklass), men helklassdiskussioner är inte något lärare 2 använder. När 

det ska diskuteras får det göras i små grupper. 

          Lärare 3 menar att det finns gott om tillfällen för eleverna att träna, framförallt i 

svenskämnet. Samtidigt tror läraren att det är redovisningar i alla ämnen. Lärare 3 tycker att 

eleverna är ”hyfsat duktiga” när de kommer till gymnasiet från grundskolan. Vidare 

framhåller läraren att eleverna inte alltid talar fritt från manus utan ibland till och med läser 

innantill. Här tror lärare 3 att det hänger ihop med hur pass säkra och pålästa eleverna är. 

Kreativiteten vid redovisningarna brukar inte alltid vara på topp och lärare 3 tror eleverna har 

anammat ett traditionellt redovisningssätt från grundskolan. Lärare 3 berättar att de jobbar 

mycket med kreativa och stora redovisningar i lärarens skolas aula. Eleverna arbetar då i 

basgrupper och tanken är att de ska få in även estetiska ämnen som bild och musik i sina 

redovisningar.  

          Lärare 4 anser inte att det finns gott om träningstillfällen. Läraren tycker inte att det är 

lätt att lägga in sådana träningsmoment i undervisningen, då eleverna har låg självkänsla och 

är osäkra. Lärare 4 betonar att han/hon känner till den elevgrupp skolan har och att det i och 

med detta känns svårt att utsätta dem för muntliga framträdanden ”när det största problemet 

de har är att passa in i en grupp” (Intervju 16 november, 2007). 

 

5. Upplever du att det finns tillfällen då även tysta elever kommer till tals?  

Lärare 1 förklarar att hon försöker dela in klassen i smågrupper där det är lättare för tysta 

elever att våga prata. Vid en del tillfällen bestämmer även lärare 1 att alla ska berätta om 

någonting, och då finns inte valmöjligheten att inte berätta. Lärare 1 menar att även de tysta 

då väljer att prata. ”Då blir det en möjlighet för dem att tvinga sig till det” (Intervju 10 

oktober, 2007). Lärare 2 tycker att de tysta eleverna får komma till tals ”speciellt i halvklass 

för då vågar ju de” (Intervju 10 oktober, 2007). I halvklass vågar eleverna ta kontakt dels med 

läraren, dels med klasskamraterna.  

          Lärare 3 tror att det kan vara dåligt med tillfällen för tysta elever att tala. När det 

diskuteras i klassen görs det ofta i helklass och då tror inte läraren att de tysta vågar prata. 
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Lärare 3 fortsätter ”sedan brukar det väl vara så att de duktiga eleverna de kommer alltid till 

tals, antingen muntligt eller skriftligt” (Intervju 31 oktober, 2007). Läraren påtalar att de tysta 

eleverna har lättare att komma till tals då de jobbar i mindre grupper och basgrupper. Lärare 4 

tycker att det finns tillfällen för tysta elever att göra sin röst hörd. Läraren påpekar att dessa 

tillfällen utformas mer som en dialog mellan läraren och enskilda elever. När eleverna är få i 

klassrummet finns också möjligheten att komma till tals. 

 

6. Tar eleverna för sig i diskussionerna?  

Eleverna tar för sig olika mycket i diskussioner, slår lärare 1 fast. Det är väldigt individuellt, 

beroende på vilket barn det är. En del av eleverna tar stor plats i diskussioner medan andra 

mer sitter och lyssnar och faller in med någon kommentar ibland. Lärare 2 tycker att eleverna 

tar för sig i de mindre grupperna som är ”nivåanpassade” efter gruppen. Lärare 2 tror att det 

kan bero på att eleverna då känner till att fler i den lilla gruppen kan vara blyga eller tysta. 

Lärare 2 betonar att en elev med talängslan måste få vara i en liten grupp för att våga. 

          Lärare 3 framhåller att vissa elever tar för sig mycket och dominerar i 

klassrumsdiskussioner, vilket de tysta eleverna upplever som jobbigt och förblir tysta. ”Då får 

man ju försöka få med de andra, men det kan vara svårt i helklass och då får man kanske 

försöka ha smågruppsdiskussioner” (Intervju 31 oktober, 2007). Läraren betonar att vissa 

elever är mer blyga i åk 1 men ”kan blomma ut i tvåan, trean sedan när de känner att de är 

trygga i klassen” (Intervju 31 oktober, 2007). Lärare 3 menar att de äldre eleverna känner 

varandra bättre och vågar mer. Lärare 4 menar att eleverna inte tar för sig för att de har svårt 

att argumentera. De få argumenten beror enligt läraren på få egna synpunkter. Lärare 4 tror att 

detta bottnar i låg självkänsla. Eleverna saknar förtroende för sitt eget kunnande. 

 

7. Vem upplever du har störst talutrymme i klassrummet?  

I lärare 1:s klass är det tjejerna som är starkast och som tar det största talutrymmet. Det är 

framförallt en tjej, menar lärare 1, som tar mycket av talutrymmet. Lärare 2 säger att första 

tanken är att killarna är de som hörs mest i klassrummet om man tänker gruppvis, men 

individuellt är det ”en tjej faktiskt”. ”Hon är inte blyg, hon styr och ställer på ett positivt sätt. 

Hon tar ju också för sig väldigt mycket”(Intervju 10 oktober, 2007). Men i stort så är det 

killarna som hörs mest, enligt lärare 2. Lärare 2 poängterar att de som hörs också tar plats. 

Lärare 3 frågar ”Alltså menar du en specifik typ av elev då”?, varpå vi svarar ”generellt, vem 
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pratar mest i klassen?”. Därefter svarar läraren ”Ja, nej om man ska ta typ av elev så är det 

den extroverte eleven” (Intervju 31 oktober, 2007). Lärare 3 definierar den extroverte eleven 

som en elev som är duktig eller hyfsat duktig, som läser och diskuterar mycket hemma samt 

med vänner. Läraren tror att dessa elever kommer från hem där det är ”rätt högt i tak”. Lärare 

3 tror också att det finns en del elever som har behov av att synas. Läraren konstaterar att 

dessa elever ibland måste dämpas. Risken finns att de extroverta eleverna tar all plats. Lärare 

4 säger: ”Ja, det är jag… läraren” (Intervju 16 november, 2007). Eleverna tycker att det är 

läraren som ska sköta snacket.  

 

8. Hur brukar eleverna redovisa muntligt, en och en eller gruppvis? Övriga sätt?  

Eleverna i lärare 1: s klass har haft ganska stor valfrihet när det gäller redovisningssätt. Lärare 

1 tar redovisningen av SO-arbeten som exempel; där har barnen fått välja om de vill redovisa 

ensamma eller i grupp samt om de vill visa upp en plansch eller berätta om arbetet. Klassen 

har precis börjat öva mer på att tala inför klassen och lärare 1 har då gett dem konkreta tips, 

som vad de kan tänka på inför en redovisning. Denna klass har haft tillfällen ända sedan 

årskurs 1 att prata inför klassen. 

           Lärare 2 säger att eleverna inte redovisar så mycket eftersom de går i åk 3. Lärare 2 

påpekar att man kan redovisa på olika sätt och att redovisning kan innebära olika saker. 

Eleverna har exempelvis fått redovisa läxor en och en. Läraren berättar att den nuvarande 

gruppen inte haft så många grupparbeten då klassen är ”lite speciell” och är en ”väldigt livlig 

grupp” (Intervju 10 oktober, 2007). Eleverna har skrivit en saga tillsammans. Annars är det en 

övning i halvklass som läraren kommer att tänka på. Övningen gick ut på att eleverna fick 

sätta sig i en ring på golvet och berätta om personliga saker såsom favoritgosedjur och dylikt.  

          Om eleverna ska redovisa föredrar lärare 2 att eleverna redovisar i grupp och även om 

inte alla pratar inför klassen så står gruppen i alla fall där i allas blickfång. Läraren anser att 

gruppen kan utgöra stommen till ”teamwork” och att känslan av utsatthet inte behöver bli så 

stor om man framträder i grupp. Lärare 2 framhåller att eleverna på sätt och vis redovisar 

varje morgon. Varje dag börjar nämligen med att en elev berättar om den dagens datum, om 

födelsedagar och över huvud taget om hur dagen kommer att gestalta sig. Detta 

redovisningssätt har eleverna fått träna på redan sedan årskurs 1. Lärare 2 anser att träningen 

fyller en viktig funktion då eleverna får träna på att stå framför gruppen. I årskurs 1 stod 
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läraren bakom varje elev vid de enskilda framträdandena så att eleverna skulle känna stöd från 

läraren.  

          Lärare 3 berättar att de har både enskilda redovisningar och gruppredovisningar. Det 

sker på ett traditionellt sätt, medan redovisningarna i aulan sker på annorlunda sätt. Lärare 3 

påpekar att de stora redovisningarna i aulan är mer som en föreställning. En annan 

redovisningsform skulle kunna vara muntliga prov, då detta skulle bli en slags redovisning. 

Detta är något som lärare 3 har funderat över att själv använda i sin undervisning som ett 

alternativ till de skriftliga proven. Då skulle de som är bättre på att uttrycka sig muntligt få en 

chans. Lärare 3 poängterar att det är främst killar som hör till denna grupp. Läraren ser en del 

fördelar med muntliga prov som exempelvis att det blir lättare att diskutera och resonera kring 

elevernas svar.  

          Lärare 4 berättar att eleverna får redovisa gruppvis i SO-ämnena. I engelskan däremot 

kan det hända att ungdomarna får redovisa ensamma, dock aldrig i helklass. En klass på denna 

skola är aldrig större än tio personer.  

 

9. Om en elev vägrar att redovisa muntligt, vad gör du då?  

Om en elev absolut inte vill redovisa brukar lärare 1 försöka prata med eleven i fråga och 

tillsammans hitta en lösning. Lärare 1 brukar erbjuda sig att stå bredvid eleven när denne ska 

prata eller att läsa upp det eleven skrivit och eleven får stå bredvid. Därefter ökar lärare 1 

successivt på framträdandet. En elev som vägrar kan också erbjudas att säga första meningen 

och att lärare 1 sedan berättar resterande. Det finns dock undantag – säger någon att den 

absolut inte vill, att den tycker det är jätteobehagligt, då tvingar lärare 1 inte denne. ”Då får 

det vara istället. För så tycker jag” (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 1 menar att det inte ska 

vara jätteobehagligt att framträda, däremot kan det vara lite pirrigt och det pratar de även om i 

klassen.  

          Lärare 2 menar att det är viktigt att ta eleven och dennes vägran på allvar. Läraren anser 

att det är läraren som bör höra sig för närmare om elevens inställning. Lärare 2 exemplifierar 

genom att säga följande ”Kan du ta det bara för mig eller i liten grupp eller kan vi göra på 

något annat sätt”? (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 2 säger att han/hon inte är ”benhård” 

med att man måste redovisa. Lärare 2 menar att man kan förekomma en elevs oro genom att 

exempelvis låta eleven få skjuta upp sin redovisning en dag så att denne hinner förbereda sig 

ännu mer.  Lärare 2 säger också att det kan vara en hjälp för eleven att ha en bild som denne 

kan visa för klassen vid ett redovisningstillfälle. Lärare 2 hjälper till att ta fram bilder.  
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Enligt lärare 3 händer det ibland att elever vägrar att redovisa muntligt. Vid dessa tillfällen 

brukar läraren låta eleven få skriva någonting eller låta eleven redovisa bara för läraren. 

Lärare 4 säger att om en elev vägrar att redovisa får den lämna in något skriftligt eller så får 

eleven diskutera uppgiften med läraren. Ordet redovisa tycker läraren inte om överhuvudtaget.  

 

10. Märker du någon skillnad mellan yngre och äldre elevers inställning till att tala inför 

klassen?  

Det är en skillnad i yngre och äldre elevers inställning till att tala anser lärare 1. Yngre elever 

pratar gärna om allt möjligt i tid och otid, saker kan komma mitt i en genomgång som läraren 

håller. Äldre elever har lättare att sålla ut sådant som kanske inte är så intressant för de andra 

att höra och är bättre på att hålla sig till ämnet. Lärare 1 säger: ”att våga gå fram och prata 

inför andra har egentligen inte med åldern att göra utan det handlar mer om vilken person det 

är” (Intervju 10 oktober, 2007). Vissa tycker om att prata inför en grupp, andra inte. Lärare 1 

påpekar också att det handlar om vilken trygghet det finns i gruppen.  

          Lärare 2 säger att inställningen till att tala inför andra är högst individuell. Lärare 2 

säger att en del (även läraren själv) kan tänka ”att ju äldre man blir desto mer 

prestationsångest får man från kompisar men det… nej, det kan man ha när man går i ettan 

också” (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 3 tycker sig märka att de äldre eleverna är mer 

bekväma med att tala inför klassen. ”De blir säkrare med tiden” (Intervju 31 oktober, 2007). 

Lärare 4 märker ingen skillnad. 

 

11. Vad tror du talängslan beror på? 

Talängslan bottnar nog i att eleverna är rädda att göra bort sig och att det ska bli fel, resonerar 

lärare 1. Lärare 1 tror att det kan bero på att situationen är ovan och att eleverna upplever hela 

situationen som pinsam. Lärare 2 tror att talängslan beror på ”En oro att bli retad när man 

svarar fel, en prestationsångest för sig själv, att allting ska vara perfekt. Det kan komma 

hemifrån också” (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 3 tycker frågan är svår att besvara. 

Läraren tror att det kan bero på många olika saker. Blyghet och dåliga erfarenheter från 

skolan kan vara ett par orsaker enligt lärare 3. En annan orsak kan vara att eleven inte fått 

någon riktig chans under åren i skolan. Det kan också vara något i hemmiljön som ligger till 

grund för rädslan. Läraren tror att talängslan kan bero på det faktum att elevernas prestationer 

blir värderade och bedömda. Eleverna förväntas kunna prata om något de kanske inte 
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behärskar. Lärare 4 upplever att eleverna är väldigt osäkra på sig själva. Läraren hävdar att 

problemet i första hand ligger i den låga självkänslan och inte i ämnet. ”Om man är osäker på 

sig själv vill man inte bli bedömd av andra” (Intervju 16 november, 2007).   

 

12. Hur bemöter du talängslan?  

För att bemöta talängslan försöker lärare 1 avdramatisera så mycket som möjligt. Exempelvis 

tycker lärare 1 inte att det är någon stor grej om någon råkar säga fel utan förklarar istället för 

eleverna att även lärare gör fel ibland och det är något som händer alla. ”Om man tappar bort 

sig i en text, då tar man en paus och så börjar man om, det är inte hela världen” (Intervju 10 

oktober, 2007). Vikten av förberedelse betonas och eleverna får träna så de ska känna sig 

säkra innan de redovisar. Tycker någon att det är obehagligt hittar de tillsammans på lösningar 

för att göra det mindre obehagligt. Ibland kan det vara bra att överrumpla eleverna genom att 

be någon av dem oförberett svara på en fråga. Lärare 1 motiverar detta genom att förklara att 

vissa elever aldrig räcker upp handen och pratar, men att dessa egentligen kan svaret och ”kan 

behöva tvingas litegrann” för att förstå att det inte är så farligt. Som lärare måste man dock 

vara säker på att det är något som eleven verkligen kan så den inte svarar fel och därmed blir 

förödmjukad, påpekar lärare 1.   

          Lärare 2 säger att han/hon inte tvingar någon att prata. ”Ställer man en fråga till någon 

och den inte vill svara, en sådan enkel sak, så kan man ju ställa frågan så att de kan svara ja 

eller nej. För att svara ja eller nej är ju enkelt. Jag tvingar inte någon” (Intervju 10 oktober, 

2007).  

Lärare 3 anser sig inte bemöta elevers talängslan på ”något särskilt sätt”. Eleverna får 

chansen att själva välja mellan ett par redovisningssätt. Det kan vara redovisningar enbart för 

läraren eller en skriftlig redovisning. Läraren säger dessutom att diskussioner i mindre 

grupper kan vara ett sätt att träna på att tala. För övrigt handlar det om att uppmuntra eleverna. 

Även längden på redovisningarna kan varieras för att underlätta. Ett kort framträdande kan 

vara ett sätt att börja.  

          Lärare 4 brukar först och främst prata enskilt med eleven. Läraren betonar att det 

enskilda samtalet alltid sker efter lektionen. Om en elev till exempel vägrar att tala låter 

läraren eleven vara för stunden för att sedan tala med eleven. Läraren försöker förstå orsaken 

bakom vägran. 
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13. På vilket sätt arbetar du praktiskt med elevernas talträning? 

Lärare 1 berättar att elevernas talträning mestadels sker dagligen genom att klassen går 

igenom dagens datum vid tavlan varje morgon, har klassråd osv. På matematiklektionerna får 

eleverna berätta om olika lösningar muntligt, vilket är ett sätt att få in talträningen i det 

vardagliga. Lärare 1 poängterar att det är viktigt att klassrumsklimatet är positivt och 

tillåtande, vilket det också är i den här klassen. Lärare 2 säger att han/hon arbetar ”lite 

naturligt” med talträning. I engelskan till exempel får eleverna ”mummelläsa” två och två. 

Förövrigt nämner lärare 2 grupparbeten och dramaövningar. Klassrummet är inte ett 

knäpptyst klassrum under lektionstid, utan eleverna får fråga varandra om uppgifter och 

dylikt. Detta tycker lärare 2 kan inkluderas i en praktisk talträning.  

          Lärare 3 tycker sig inte ha någon specifik talträning, då det inte hör till ämnet. Inför 

redovisningar brukar dock läraren ge eleverna tips. Det kan vara att eleverna ska tänka på hur 

de använder rösten (röstläge och uttal). Lärare 4 använder korta övningar. Det kan vara 

övningar där eleverna får säga endast ett ord eller en mening. Läraren poängterar att eleverna 

vid dessa tillfällen knappast märker att de faktiskt talat inför klassen. 

 

14. Finns det bra läromedel som berör detta?  

Ett läromedel som berör talängslan och som lärare 1 framhåller är Akrobat. Det är ett svensk-

läromedel och innehåller en del som heter Tala. Övningen kan eleverna använda genom att 

läsa högt, tala och dramatisera. Det finns även olika kort man kan använda som bland annat 

består av dramaövningar. Lärare 2 nämner en sorts dramakort (med dramaövningar) som 

använts i undervisningen. Annars utgår lärare 2 från eget material. Lärare 3 vet inte riktigt 

men tror att det finns läromedel som berör tal. Det finns däremot inga bra läromedel som kan 

vara lärare 4 behjälpliga angående talängslan.  

 

15. Har skolan någon medveten strategi för att hjälpa barn med talängslan? 

Det finns enligt lärare 1 ingen uttryckt strategi för att hjälpa barn med talängslan. Däremot ses 

det för alla barn med speciella behov individuellt över vad som ska göras. Därefter görs ett 

åtgärdsprogram utifrån detta. Lärare 2 tror inte att skolan har en medveten strategi för att 

hjälpa elever med talängslan. Lärare 3 är osäker på om det finns någon medveten strategi på 

skolan, men tror dock att svensklärarna kan ha strategier. Svenskkonferensen kan vara ett 

tillfälle för diskussioner rörande detta. Även arbetslagen kan fungera som diskussionsbas. 

Enligt lärare 4 finns det finns ingen uttalad strategi på hans/hennes skola.  
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16. Finns det hjälp att tillgå från specialpedagoger?  

Hjälp finns att få från specialpedagogen, i form av tips menar lärare 1. Det finns även 

möjligheter för talängsliga elever att få sitta tillsammans i små grupper och träna på att prata. 

Lärare 2 svarar ”Ja, det är klart att jag kan ta hjälp av specialpedagogen om jag är jätteorolig 

för en elev. Om den inte pratar någonting då är det klart att man kan ta hjälp eller vad heter 

det rådfråga” (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 2 har dock inte använt sig av specialpedagog 

nämnvärt. Någon gång har talängslan diskuterats lite löst men sedan har ”det lossnat ändå”, 

som lärare 2 uttrycker det. Lärare 2 har inte använt sig av specialpedagog för att hjälpa en 

enskild elev.  

          Det finns, enligt lärare 3, specialpedagoger på skolan och hjälp att tillgå därifrån. Lärare 

3 har aldrig använt denna hjälp. På lärare 4: s skola finns inga specialpedagoger. Istället tar 

man hjälp av en extern handledare var tredje vecka. Handledaren arbetar med lärarna och 

diskuterar elevfall som tas upp.   

 

Övrigt att tillägga 

Endast lärare 3 hade något att tillägga. Lärare 3 tycker det är viktigt gällande bedömning att 

inte enbart gå efter elevens muntliga prestationer. Om eleven ligger på MVG-nivå skriftligt 

men lider av talängslan och därför inte deltar muntligt, ska eleven ändå kunna få MVG. 

Lärare 3 vill inte straffa en elev med tunghäfta. Läraren tror tyvärr att vissa lärare går mest på 

den skriftliga biten i betygsättningen. Det kan även vara så att elever som anses ”snackiga” 

ofta misskrediteras bedömningsmässigt om de dessutom är svaga skriftligt. Lärare 3 tycker 

detta är fel och talar om att skrivängslan många gånger är ett större problem än talängslan i 

bedömningssammanhang. Trots att eleven är en stjärna muntligt, kan belöning utebli.  

 

5.2 Intervju med specialpedagog 

Kontakt togs från vår sida med en specialpedagog för att få klarhet i hur specialpedagogen 

kan vara lärarna och eleverna behjälplig (se bilaga 2). Specialpedagogen anser sig möta 

talängslan på bland annat detta sätt. 

Det jag som specialpedagog skulle kunna göra i en sådan situation är att möta eleven individuellt 

i en så avspänd miljö som möjligt bygga upp ett förtroende och helt kravlöst samtala. Därefter 

kan jag utveckla det med fler och fler och hoppas att hon så småningom talar i en större grupp. 

Med läraren skulle jag genom samtal lägga upp en strategi som hjälper eleven att koppla av i 
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klassrummet och inte känna någon press. Detta samtal kan efterföljas av observationer jag 

tidigare gjort i klassrummet. Det här kan vara ett sätt att möta en talängslig elev på, sedan finns 

det många andra. 

 

5.3 Enkäter 

Totalt delades 77 enkäter ut, alla enkäter besvarades. Av dessa går 36 elever i årskurs 4 och 

41 i årskurs 2 och 3 på gymnasiet. I grundskolan är det 11 killar och 25 tjejer som svarat på 

enkäten. På gymnasiet är det 5 killar och 36 tjejer som deltagit i undersökningen. Enkäten 

består av 11 frågor. Vi har valt att redovisa de enkätsvar som känns mest relevanta för våra 

forskningsfrågor. Dessa resonerar vi kring i diskussionen. För att se enkäten i sin helhet se 

bilaga 3. 

3. Vill du öva mer på att prata i klassen? 

I tabell 1 visas svaren på fråga 3. 

Tabell 1 Vill du öva mer i klassen 

 Ja Nej Bortfall 

Elever i årskurs 4 11 25  
Elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet 17 23 1 

Totala summan 28 48  
 

På grundskolan svarar en majoritet av eleverna (25 av 36) att de inte vill öva mer på att prata i 

klassen. Detsamma säger gymnasieeleverna (23 av 40 varav 1 bortfall).  

 

4. Om du svarade ja på förra frågan, varför vill du öva mer? 

Nedan redovisas ett urval av svaren på fråga 4 från grundskolan och gymnasiet. Frågan löd: 

”Om du svarade ja på förra frågan, varför vill du öva mer?” Då flera citat påminde om 

varandra, valde vi ut ett antal som fick representera gruppen eftersom vi var tvungna att 

begränsa oss. Citaten berättar om elevernas olika motiv till att vilja öva mer. Vi har försökt att 

välja ut både likvärdiga citat och citat som skiljer sig åt. Detta gäller vid samtliga avsnitt där 

citat redovisas.  
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Grundskolan:  

”Jag tappar ibland bort mig det är derför.”  

”För att jag ska bli bättre. När jag blir stor är jag inte så blyg. Om jag övar.”  

”Vet ej” 

”För ibland är det pinsamt! Så Då kan man träna” 

 

Gymnasiet:  

”Att våga stå framför klassen och hålla ett föredrag. Men efter brukar jag alltid darra.” 

”För att bli mer van” 

”För jag tycker inte om att prata jag lysnar mer” 

”för att kunna lära mig hur jag ska få fram mina åsikter” 

 

5. Hur känns det precis innan du ska redovisa muntligt inför klassen?  

I tabell 2 visas svaren på fråga 5. 

Tabell 2 Hur känns det precis innan du ska redovisa 

Elever Roligt Nervöst Hemskt Spännande Tråkigt Annat Bortfall 

Årskurs 4 13 13 2 6 1 1  

Gymnasiet: 
åk 2 och 3 

 16 5 3  6 11 

Totalt 13 29 7 9 1 7 11 
 

En majoritet av grundskoleeleverna svarar roligt (13) eller nervöst (13). På gymnasiet svarar 

16 nervöst, vilket således blev det största svarsalternativet. Här märks även ett stort bortfall på 

11 elever. Bortfallet beror främst på att eleverna ringat in fler alternativ än de skulle. Eleverna 

ombads ringa in endast ett svarsalternativ men valde ibland ett par. Ett av svarsalternativen 

som eleverna kunde välja bland var annat. Här gavs möjligheten att skriva ett eget svar. En 
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elev i grundskolan väljer att skriva ”svårt”. På gymnasiet svarar bland annat eleverna ”det 

känns inget speciellt”, ”värsta som finns”, ”typ nervöst och roligt samtidigt” under alternativet 

annat. En majoritet av eleverna svarar att det känns nervöst innan de ska redovisa muntligt 

inför klassen. 

 

6. Hur känns det när du redovisar? 

I tabell 3 visas svaren på fråga 6. 

Tabell 3 Hur känns det när du redovisar 

Elever Roligt Nervöst Hemskt Spännande Tråkigt Annat Bortfall 

Årskurs 4 21 11  2 1 1  

Gymnasiet: 
åk 2 och 3  

11 16 3 2 1 4 4 

Totalt  32 27 3 4 2 5 4 

 

Majoriteten grundskoleelever väljer att beskriva känslan som roligt (21), följt av 11 nervöst. 

Bland gymnasieeleverna svarade 16 nervöst och 11 roligt. Ett bortfall märks även här. Under 

annat svarar en grundskoleelev ”pirit i magen”. På gymnasiet svarar eleverna bland annat 

”bra” och ”som vanligt”. Totalt sett svarar en majoritet av eleverna att det känns roligt, tätt 

följt av alternativet nervöst.  

 

7. Hur känns det när du är färdig med din redovisning? 

Nedan redovisas ett urval av svaren på fråga 7 från grundskolan och gymnasiet. Frågan löd: 

”Hur känns det när du är färdig med din redovisning?”  

Grundskolan:  

”Jag känner mig pinsamt men Roligt” 

”Det brukar kännas tråkigt eftersom jag tycker att det är roligt att redovisa” 

”Skönt o lättat”  

”Det känns roligt för då vet man att man äntligen är klar med sitt project/jobb” 
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”Det var inte så närvöst som man trode”  

”Man käner sig Glad om man inte har sakt fel på nåt ord” 

”Rolig! Jag vågade!! Jippi!!” 

”Visa tycker om redovisningen. Det känns kul” 

 

Gymnasiet:  

”Inledningen är alltid lika pressad, men det släpper fort. Efteråt brukar det kännas bra, 

speciellt om man får kontakt med och liv i publiken” 

”PUST” 

”Jag är fortfarande nervös efter för jag undrar vad dom tyckte om redovisningen” 

”Beror ju på hur det gick!” 

”Jätte skönt, då kan man slappna av” 

”Jag brukar vara nöjd” 

”Det känns inget speciellt. Jag tycker inte det är en så stor sak. Om det är en lång redovisning 

kan man känna sig nöjd” 

”som att en börda lyfts från mina axlar” 

 

Fråga 8 handlar om hur eleverna bedömer sina egna redovisningar. Eleverna fick frågan om 

de tycker de är bra på att redovisa muntligt inför klassen. På denna fråga svarar 31 av 36 

elever på grundskolan ja, 5 elever svarar nej. 21 av 41 elever på gymnasiet svarar ja medan 13 

svarar nej. Ett bortfall på 7 elever förekom på gymnasiet. Nedan redovisas en följdfråga till 

fråga 8. Fråga 9 löd: ”Förklara varför du svarat ja eller nej på förra frågan”. Vi har valt att 

redovisa ett urval av elevernas förklaringar.  
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Grundskolan:  

”det är läbigt för alla bara stirrar på mig” (nej-svar) 

”För att jag vågar prata. + så har jag tränat på det jätte länge” (ja-svar) 

”jag fasnar ibland” (nej-svar)  

”För jag tycker jag anvender beretar knepen bra” (ja-svar) 

 

Gymnasiet: 

”I och med att ingen lyssnar känns det värdelöst. Kan bero på att man har redovisat ett tråkigt 

ämne” (nej-svar) 

”Jag har det lätt för mej. Improviserar lite och då brukar det bli bäst. Det gäller att inte tänka 

så mycket om det blir rätt eller fel, det löser sig i alla fall” (ja-svar)  

”Jag blir nervös och skakig och jag tror det syns igenom och förstör det jag pratar om” (nej-

svar) 

”Jag kan förklara saker ganska bra och jag är oftast inte FÖR nervös” (ja-svar)  

 

10. Vad tycker du bäst om, att redovisa ensam eller tillsammans med någon? 

I tabell 4 visas svaren på fråga 10.  

Tabell 4 Vad tycker du bäst om, redovisa ensam/tillsammans 

Elever Ensam Tillsammans med 
någon 

Bortfall 

Årskurs 4 18 18  

Gymnasiet: åk 2 och 
3 

4 34 3 

Totalt 22 52 3 
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Bland grundskoleeleverna svarar lika många ensam (18) som tillsammans med någon (18), 

medan 34 elever på gymnasiet svarar tillsammans med någon och 4 svarar ensam. Även här 

noteras ett bortfall. Totalt sett svarar 52 av eleverna tillsammans med någon och 22 av 

eleverna ensam.  

 

11. Vad tycker du bäst om, att redovisa för en liten grupp eller en stor? 

I tabell 5 visas svaren på fråga 11. 

Tabell 5 Vad tycker du bäst om, redovisa i liten/stor grupp 

Elever Liten Stor Bortfall 

Årskurs 4 16 20  

Gymnasiet: åk 2 och 
3 

31 7 3 

Totalt 47 27 3 

 

20 elever från grundskolan föredrar att redovisa i stor grupp, följt av 16 elever som föredrar 

en liten redovisningsgrupp. 31 gymnasieelever svarar att de vill redovisa inför en liten grupp, 

medan 7 svarar stor. Ett bortfall på 3 elever noteras bland gymnasieungdomarna. Totalt svarar 

47 elever liten grupp och 27 stor grupp. 
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Tre av lärarna som intervjuades är vi bekanta med sedan tidigare. Vi tror att det varit en fördel 

i intervjusammanhangen då intervjuerna haft förutsättningar till att bli avspända samtal vilket 

de också blev, i vårt tycke. Nackdelen med ett sådant urval kan vara att en viss förförståelse 

för personen finns innan och det kan i sin tur påverka den efterföljande tolkningen. En fördel i 

intervjusammanhangen, som vi ser det, var att de intervjuade fick möjlighet att välja plats för 

intervjun samt att de fick tillgång till frågeformuläret i förväg om så önskades. En nackdel 

med att skicka ut frågorna i förväg kan vara att svaren blir en aning tillrättalagda. Vi anser 

dock att fördelen med att skicka ut frågeformuläret överväger, då detta ”försprång” ger 

informanterna möjlighet att tänka igenom sina svar.  

          Vi valde att definiera fenomenet talängslan i början av frågeformuläret. Detta gjorde vi 

för att hålla isär begreppen talängslan och talångest. I efterhand inser vi att utan vår definition 

hade vi kunnat jämföra lärarnas definition av talängslan med den vi fått fram genom 

litteraturen. Det hade varit spännande och på så vis mindre styrande.  

          Intervjufrågorna var av strukturerad karaktär. Som motvikt till dessa frågor avslutades 

varje intervju med att lärarna fick möjligheten att tillägga något om så önskades. Det hade 

varit intressant att genomföra öppna intervjuer med endast ett fåtal frågor för att få ännu mer 

fokus på lärarnas egna tankar och idéer kring talängslan. Vi märkte under intervjuerna att 

vissa frågor väckte viss tveksamhet och vi inser att vi kunde formulerat ännu tydligare frågor. 

Vi kan konstatera att ett par av frågorna i frågeformuläret är utformade som två frågor i en, 

vilket kanske inte är det optimala från tydlighetssynpunkt (se exempelvis fråga 2 i bilaga 1).    

          Tre av fyra intervjuer spelades in med bandspelare och under samtliga intervjuer fördes 

noggranna anteckningar. Anteckningarna blev ett bra komplement till inspelningarna då vi 

inte alltid kunde uppfatta det som sades under bearbetningen av materialet. Den fjärde 

intervjun blev inte inspelad då vi inte hade tillgång till en bandspelare. Under den fjärde 

intervjun fick vi båda föra anteckningar, även den av oss som intervjuade. När vi bearbetade 

resultatet citerade vi endast sådant som stämde överens med bådas anteckningar.   

          Enkäten är anpassad för att kunna besvaras av både elever i grundskolan och på 

gymnasiet. Vi såg till att alltid vara på plats då enkäten delades ut. Vi hoppades på så sätt få 

eleverna intresserade av att delta i undersökningen. Alla elever som tilldelades en enkät valde 

att besvara den. En fördel med att vara på plats var att vi var tillgängliga för att svara på 

frågor och liknande. Här fick vi tillfälle att poängtera att det var elevernas tankar som var de 
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”rätta” svaren. I grundskolan läste vi upp en fråga i taget för eleverna. Detta kändes motiverat 

för att försäkra oss om att barnen verkligen förstått. Enkätformuläret innehåller frågor som 

följs upp med följdfrågor, där eleverna får utveckla sina svar. På fråga fyra ska eleverna som 

svarat ja på frågan innan förklara varför de vill öva mer på att prata i klassen. I efterhand 

känner vi att det hade varit intressant att även se hur de elever som svarat nej på denna fråga 

tänkt. Då en av gymnasieklasserna skulle fylla i enkäten missade vi att upplysa dem om att de 

endast skulle fylla i ett svarsalternativ. Detta fick konsekvenser på så vis att elever på vissa 

frågor valde att fylla i flera alternativ. Dessa elevsvar fick räknas som bortfall i resultatet. 

 

6.2 Resultatdiskussion (intervjuer) 

Resultatet bygger på lärarnas beskrivning av sitt bemötande, det vill säga inte deras exakta 

bemötande. Det lärarna berättar kan därför vara förskönat eller självkritiskt, då det naturligtvis 

är svårt att vara helt objektiv. De skildringar lärarna ger av sitt bemötande innebär en 

begränsning, då resultatet inte är en förstahandskälla. Frågorna som diskuteras är de frågor 

som känns mest relevanta med tanke på våra frågeställningar.  

 

Lärarnas upplevelse av talängslan i klassrummet 

Samtliga lärare säger att talängslan förekommer men det är ingen som bestämt säger att det är 

vanligt förutom lärare 4 som anser att det är vanligt. Lärare 4 påpekar samtidigt att talängslan 

är knutet till vissa ämnen. Lärare 2 och 3 påpekar att det beror på gruppen/klassen. Lärare 1 

pratar mer indirekt om gruppens betydelse men tror att gruppstorleken eventuellt kan inverka. 

Lärarna påtalar att de talängsliga inte är aktiva i talsituationer. Det kan exempelvis handla om 

att eleverna inte svarar så mycket på frågor och dylikt. Lärare 1 betonar att dessa elever väljer 

bort sådana situationer. Detta tycker vi belyser det faktum att eleverna själva bestämmer sig 

för att delta eller inte. Lanerfeldt (1992:54) framhåller att valet att avstå ofta är en konsekvens 

av en omfattande oro. Lärare 4 berättar att de talängsliga eleverna uttrycker sin ovilja genom 

att säga ”Jag vill inte” och ”Jag kan inte”.  

 

 

 



 40 

Övningstillfällen för eleverna  

Alla lärare förutom lärare 4 tycker att det finns gott om tillfällen då eleverna får öva sig på att 

uttrycka sig muntligt. Lärare 2 betonar att träningen sker i smågrupper och nästan aldrig i 

helklass. Lärare 2 tycker inte att taltillfällena är lika många i helklass. Vi tror dock att 

talträning bör varieras så mycket som möjligt. Backlund (2007, muntl.) menar att talängslan 

lika väl kan uppstå i smågrupper då den som pratar i en liten grupp riskerar att få mothugg i 

större utsträckning än i en stor grupp. Denna risk att bli avbruten, konfronterad eller ifrågasatt 

kan generera stor stress och oro. Vi tror att lärare måste beakta komplexiteten i talängslan och 

inte stirra sig blinda på att smågrupper i alla lägen är det bästa. Samtidigt tror vi att 

diskussioner i mindre grupper många gånger kan gynna de talängsliga. Precis som Backlund 

påpekar är talängslan dock situationsbunden och kan uppstå i olika gruppkonstellationer och 

storlekar.   

          Lärare 1 lyfter fram de vardagliga talsituationerna då barnen till exempel får berätta om 

dagens datum och dagens mat två och två inför klassen. Lärare 4 säger att då eleverna är så 

osäkra på sig själva ligger fokus på annat i undervisningen än muntliga talövningar.  Vi tror 

att det kan vara bra att som lärare bredda elevernas egen medvetenhet om talet och talets 

natur. Om en elev känner till hur snabbt tal och tanke samarbetar kanske detta kan öka 

förståelsen för att det är svårt att framföra ett perfekt tal inför andra. Som vi tidigare varit inne 

på är talets natur både snabbt och spontant (Melin 2004:117). Det kan vara bra att känna till 

att tal inte går att planera in i minsta detalj. Med denna vetskap kan den eventuella pressen 

inifrån minska något.  

 

Tysta elever 

På frågan om det finns gott om tillfällen för de tysta eleverna att komma till tals svarar både 

lärare 1 och 2 att talträning i smågrupper erbjuder många tillfällen. Lärarna tror att barnen 

vågar mer i en liten grupp. Lärare 4 tycker också att det finns tillfällen för de tysta att komma 

till tals och tänker främst på tillfällen då läraren och eleven samtalar enskilt samt när gruppen 

är liten. Lärare 3, som först tyckte att det fanns gott om taltillfällen, konstaterar att tillfällena 

för de tysta eleverna faktiskt är få. Lärare 3 är dock av samma uppfattning om de mindre 

gruppernas goda funktion. Här är det intressant att notera att lärare 1 ibland bestämmer att 

samtliga elever ska berätta något inför klassen. ”Då blir det en möjlighet för dem att tvinga sig 

till det” (Intervju 10 oktober, 2007). Lärare 1 kanske i och med detta tycker sig erbjuda 
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eleverna en möjlighet genom att minska risken för ”smitning”. Vi tycker dock att erbjudandet 

blir en smula paradoxalt då eleverna i själva verket inte har någon möjlighet att välja då de 

tvingas komma med ett inlägg.  

 

Redovisningsvägran 

Det glädjer oss att höra att lärarna verkar arbeta tillsammans med de elever som ibland vägrar 

att redovisa. Vi tror att lösningar lättare kommer till stånd om lärare och elever samarbetar. 

Lärare 1 och 2 säger sig aldrig tvinga en elev att redovisa om den sagt att den absolut inte vill 

det. Men lärare 3 tycker att eleven i alla fall ska redovisa på ett eller annat sätt. Sätten kan 

variera och eleven kan få välja mellan ett muntligt eller skriftligt alternativ. Lärare 3 förklarar 

att om den muntliga formen väljs kan redovisningen göras enbart för läraren.  

          Vi tror att lärarens inställning och metod att lösa problemet bottnar i att lärare 3 

undervisar på gymnasiet och där är kraven på eleverna högre än i grundskolan. Någon slags 

redovisning ska göras, men sätten för att redovisa varierar. Lärare 4 ger också eleven 

möjlighet att redovisa skriftligt men tycker att eleven kan få diskutera det aktuella med läraren 

i stället för att redovisa. Här ser vi en skillnad i lärare 3 och 4:s sätt att lösa problemet som har 

att göra med elevgrupperna på respektive skolor. Då lärare 4 undervisar på gymnasiets IV-

program bör vi ha i åtanke att vissa ämnen är på grundskolenivå och att elevgruppen, som 

lärare 4 framhåller, bär på mycket osäkerhet. Detta förklarar lärare 4: s bemötande då elever 

vägrar framträda. 

          Lärare 2 betonar att elevens vägran alltid måste tas på allvar och det håller vi med om. 

Vi är av den uppfattningen att eleverna måste respekteras och således även deras eventuella 

ängslan. Lärare 2 säger dessutom att läraren genom samtal kan närma sig elevens inställning 

till att prata. Även vi tror att samtal är ett bra sätt att försöka ringa in problemet för att till 

exempel se i vilka sammanhang talängslan uppstår. Tyvärr tycker vi oss se att lärare 1 och 2 i 

vissa fall i viss mån står handfallna då eleverna tvärvägrar. Om en elev envist vägrar låter 

lärare 1 eleven vara. ”Då får det vara istället. För så tycker jag” (Intervju 10 oktober, 2007). 

Lärare 2 säger sig inte heller vara ”benhård” med att tvinga någon. Ibland kan en elev få 

skjuta upp sin redovisning till dagen därpå om denne känner sig orolig. Kanske beror detta på 

att läraren vill vara snäll och minska elevens oro, men vi tror att oron kan förvärras över 

natten. Av egen erfarenhet vet vi nämligen hur jobbigt det kan vara att skjuta upp saker. Som 

vi ser det skjuter man upp problemet.  
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Yngre och äldre elevers inställning till att tala  

Lärare 1 säger att det finns en skillnad mellan yngre och äldre barns inställning till att tala. Vi 

uppfattar att lärare 1 och 3 pratar om att det handlar om en viss mognad hos de äldre eleverna. 

Lärare 3 tycker att eleverna blir allt säkrare med åren. Lärare 2 slår fast att det snarare beror 

på individuella förutsättningar än åldern. Vid närmare eftertanke säger sig lärare 1 se 

problemet kopplat till individ och inte ålder. Lärare 1 tror också att inställningen till att tala 

handlar om vilken trygghet som finns i gruppen. Skiöld (1992:75-84) vill bland annat, som vi 

uppfattar det, med sina talövningar uppnå en trygghet i gruppen för att underlätta för de 

talängsliga. Lärare 4 är den enda läraren som inte märker någon skillnad mellan yngre och 

äldre elevers talängslan.  

          Lärare 1 och 2 tror att talängslan bottnar i en rädsla för att det ska bli fel. Lärare 1 tror 

dessutom att ängslan kan bero på ovanan att tala. Lärare 2 tror att rädslan i sin tur kan bero på 

prestationsångest. Lärare 3 tycker frågan är svår att besvara, men pratar om blyghet som orsak 

samt dåliga erfarenheter från skolan. Lärare 4 tror att talängslan har att göra med en rädsla för 

att bli bedömd. Detta beror på låg självkänsla enligt lärare 4.  Lärare 2 och 3 nämner också 

barnens hemmiljö som bakgrundsfaktor. Lanerfeldt (1992:54) framhåller att misslyckade 

framträdanden i skolan kan vara en grund till oro, då de negativa minnena har en tendens att 

återvända. Detta återkommer i litteraturen som en av många orsaker bakom talängslan.  

 

Lärarnas bemötande av talängslan  

Lärare 1 betonar vikten av att ge eleverna tid för att förbereda muntliga framträdanden genom 

att träna. Lärare 2 och 3 säger att de inte tvingar någon elev att redovisa, och som vi förstår 

gör heller inte lärare 4 detta. Lärare 4 agerar inte direkt inför gruppen om en elev vägrar att 

tala, utan tar det med den individuella eleven efteråt. Lärare 4 försöker ta reda på orsaken 

bakom problemet. Vi tycker att det är en aning märkligt att det endast är en av lärarna som 

försöker se helheten i problematiken. Om pedagogen går till botten med problemet tror vi att 

en förståelse till följd av detta kan leda till ett gott bemötande.  

          Lärare 1 säger sig tvinga eleverna litegrann. Vi tolkar detta som att läraren vill hjälpa 

eleverna på traven, men som vi varit inne på tidigare tror vi inte att detta är den bästa 

metoden. Lärare 1 försöker avdramatisera problemet och detta tolkar vi som lärarens sätt att 

inte ge talängslan för stort fokus. 
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Lärare 3, som först inte säger sig ha något särskilt sätt att bemöta talängslan, pratar sedan om 

vikten av att uppmuntra ungdomarna. Lärare 3 säger sig vara flexibel gällande elevernas 

redovisningssätt. Detta kan enligt oss sägas vara en del i ett gott bemötande. Vi noterar att det 

endast är lärare 3 som talar om uppmuntran. Vi undrar om detta kan ha att göra med de olika 

årskurserna som lärarna undervisar i. Kan det vara så att äldre elever behöver uppmuntras mer 

än yngre? Vi tror att alla elever behöver uppmuntran, oavsett ålder och elevgrupp. Troligtvis 

arbetar lärare 1, 2 och 4 också de med att uppmuntra eleverna även om det inte nämns just 

här.  

 

Talträning 

Angående lärarnas arbete med elevernas talträning säger lärare 1, 2 och 4 att de arbetar med 

talträningen på ett naturligt, vardagligt sätt i undervisningen. Lärare 4 säger att korta övningar 

används och dessa övningar kan sägas vara naturliga då eleverna inte tänker på att de faktiskt 

pratar. Med naturlig talträning menar lärare 2 till exempel dramaövningar.  

          Lärare 3 säger sig inte ha någon speciell talträning. Läraren tillägger dock att eleverna 

brukar få tips inför framträdanden, exempelvis rådet att tala högt och tydligt. Vi tycker det är 

viktigt att man som lärare tydliggör vad uppgiften förväntas innehålla. Detta är extra viktigt 

då uppgiften ska bedömas. Dessutom underlättar det för eleven att ha klara instruktioner då 

eleven vet vad den ska koncentrera sig på.  

 

Strategier för talängslan 

 Ingen av lärarna känner till någon strategi för att hjälpa barn med talängslan. Lärare 3 tror att 

svensklärarna eventuellt har en strategi för att bemöta talängslan. Om en elev har problem tar 

lärare 1: s skola tag i det genom att utforma åtgärdsprogram. Vi tycker det vore önskvärt om 

fenomenet talängslan diskuteras mer i skolan än vad det verkar göras idag. Vidare vore det en 

fördel om samtliga lärare tar tag i problemet när det uppstår oavsett ämne. Vi förstår att det 

kan vara svårt för varje skola att ha en uttalad strategi mot just det här problemet då talängslan 

i sig är så individuellt. Vi tror dock att det viktigaste är att bemöta varje elev utifrån den unika 

elevens situation och vi ser bemötandet i sig som en strategi. Lämnar man talängslan därhän 

gör man endast eleverna en björntjänst då problemet finns kvar.  
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Specialpedagogiska insatser  

Samtliga lärare säger att det finns hjälp att få vid behov. Lärare 4 berättar att hans/hennes 

skola inte har någon specialpedagog utan tar hjälp av en utomstående handledare som arbetar 

med lärarna. Vi tycker det är konstigt att skolan satsar på extern handledning var tredje vecka 

i stället för att anställa en specialpedagog som alltid skulle finnas på plats och bli en del av 

skolans miljö. En sådan pedagog skulle, till skillnad mot handledaren, träffa både lärare och 

elever i deras vardag. På så sätt får specialpedagogen en helhetsbild av lärandemiljön och dess 

eventuella problematik. Lärare 3 säger sig aldrig ha använt specialpedagogisk hjälp. Lärare 2 

uppger sig vid något tillfälle ha diskuterat talängslan med specialpedagogen på skolan, men 

utöver detta har ingen kontakt tagits gällande talängslan. 

          Lärare 1 ger inget tydligt svar på om specialpedagog anlitats. Lärare 1 verkar dock 

medveten om att både lärare och barn kan få hjälp av specialpedagog. Den hjälp barnen kan få 

är enligt lärare 1 att de får sitta i små grupper och öva på att prata. Lärare 2 framhåller 

specialpedagogen som en rådgivare. Det är intressant att notera vad lärare 2 säger om att ta 

hjälp av specialpedagogen: ”Ja, det är klart att jag kan ta hjälp av specialpedagogen om jag är 

jätteorolig för en elev” (Intervju den 10 oktober, 2007). 

          Är det endast i nödfall som specialpedagogen kan göra en insats? Vi tror inte att man 

bör vänta så länge. Snarare tycker vi att specialpedagogen bör ses som den resurs den faktiskt 

kan vara och användas i förebyggande syfte. Kan det vara så att man känner sig otillräcklig 

och kanske rent av dålig som pedagog om en specialpedagog måste kontaktas? Detta kan vara 

en förklaring till att specialpedagog inte används i ett första skede. Vi vill betona att detta inte 

behöver vara fallet för lärare 2, men det kan vara det för andra. Vi tror att lärare som använder 

sig av en specialpedagogs kompetens lättare kan bemöta talängslan.  

          Specialpedagogen vi intervjuat utgår från den enskilda eleven och ser på så sätt till 

individens behov. Vi tycker att det är positivt då flera lösningar möjliggörs genom detta 

arbetssätt. Problematiken måste ses som komplex. Det som fungerar för en elev kanske inte 

passar en annan. Problemen ses heller inte som individbundna utan främst knutna till miljön 

eleven befinner sig i. En trygghet eftersträvas där målet verkar vara att eleven ska känna 

förtroende för specialpedagogen för att eleven ska våga prata. Samtalet kan så småningom 

utvecklas till ett samtal i grupp med andra elever.  

          För att kunna hjälpa läraren genomför specialpedagogen först observationer i 

klassrummet, för att därefter tillsammans med läraren lägga upp ett tillvägagångssätt för att på 

bästa sätt kunna hjälpa eleven att känna sig trygg i klassrummet. Det önskvärda är att eleven 
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inte ska känna någon press i muntliga situationer. Vi har lagt märke till att specialpedagogen 

benämnde eleven i exemplet ovan för ”hon”. Kan det vara så att specialpedagogen främst 

träffat talängsliga flickor? Utan att vi lägger alldeles för stor vikt vid detta verkar 

specialpedagogen tänka på talängsliga elever som kvinnliga. Detta kan givetvis göras 

omedvetet.  

 

6.3 Resultatdiskussion enkät 

Vi vill poängtera att de frågor som diskuteras utifrån enkäten är ett urval som baseras på de 

frågor och svar som känns mest intressanta för våra frågeställningar.  

 

Att öva eller inte öva 

Enkätundersökningen ger en bild av både grundskole- och gymnasieelevers ljumma 

inställning till att öva mer på att prata i klassen. Här kan man givetvis fråga sig varför 

eleverna inte säger sig vilja öva mer. Detta ger inte vår undersökning något svar på. Vid en 

jämförelse mellan grundskolan och gymnasiet ser vi att de som trots allt vill öva mer är något 

fler på gymnasiet. Vi är dock medvetna om att svarsgruppen på gymnasiet är lite större.  

          Bland de citat vi valt att fokusera på från grundskolan ser vi trots allt en önskan från 

elevernas håll om att få mer träning i muntlig framställning. Elevernas fokus ligger på dem 

själva och den i deras ögon bristande prestationen. Ett exempel på ett sådant citat är ”För att 

jag ska bli bättre. När jag blir stor är jag inte så blyg. Om jag övar”. Bland eleverna på 

gymnasiet hittar vi liknande kommentarer, som exempelvis ”För att bli mer van”. Även här 

ser vi att fokus hos eleverna ligger hos dem själva.  

          Elevernas formuleringar och ordval tycker vi visar på en längtan från deras håll att bli 

säkrare och mer kapabla till att framträda. Någon pratar om vikten av att kunna lyfta fram sina 

åsikter, vilket vi tycker är insiktsfullt. En elev på gymnasiet, som vill öva mer, uttrycker sig 

på följande sätt: ”För jag tycker inte om att prata jag lysnar mer”. Eleven säger sig vara en 

person som lyssnar mer än talar, men verkar inte riktigt nöjd med detta.  Det kan vara så att 

eleven utgår ifrån att man ska vara bra på att tala på grund av omgivningens/skolans 

förväntningar. Vi uppfattar det som att eleven inte tycker att lyssnandet som sådant duger.  

          Tyvärr tror vi att lyssnandets funktion i talsammanhang får underordnad betydelse i 

skolan, speciellt i redovisningssammanhang och det tycker vi är synd. I skolan ligger fokus på 

talaren och inte på samspelet mellan talaren och publiken. Detta kan leda till solitära 
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prestationer där varken talaren, läraren eller gruppen förväntar sig något annat än en ensam 

aktör. Detta leder rimligtvis till att onödigt höga prestationskrav läggs på den som ska tala.  

Backlund (2007) beskriver även hon att det tyvärr är de solitära prestationerna som räknas i 

skolsammanhang.  

          Vi skulle vilja se andra slags talsituationer i skolan, där läraren arbetar för en aktiv 

åhörargrupp och där lyssnandet blir en förutsättning för aktivt deltagande. Vi tror att det 

skulle vara bra att lyfta fram lyssnandets funktion i klassrummet. Om lyssnandet i sig får en 

meningsfull roll torde eleverna bli mer engagerade i sina kamraters framträdanden. Vår 

förhoppning är att detta skulle sporra talaren på ett positivt sätt. Ett sätt som skulle kunna få 

en grupp aktiv tror vi är att låta eleverna ge varandra positiv feedback efter framträdanden.  

          Skiöld (1992) är kritisk mot att låta eleverna ge varandra kritik efter framställningar, då 

han tror att det kan leda till att eleverna undviker att tala i andra talsammanhang. Det är oklart 

om Skiöld syftar på all sorts kritik, även konstruktiv sådan. Vi tror dock att positiv 

kritik/respons bidrar till en medvetenhet hos eleverna om tal samt en medvetenhet om den 

egna prestationen.  

 

Känslor inför en redovisning 

Elevernas upplevda känslor i samband med redovisningar skiljer sig något åt mellan 

grundskolan och gymnasiet såsom vi tolkar resultatet. I grundskolan beskriver en majoritet av 

eleverna den upplevda känslan som antingen nervöst eller roligt. En majoritet av eleverna på 

gymnasiet säger däremot att det känns nervöst inför en redovisning. Ingen på gymnasiet har 

enbart valt alternativet roligt. Dock har 2 gymnasieelever valt att skriva att de tycker det är 

både nervöst och roligt. Här tycker vi oss ana en skillnad mellan de två ålderskategorierna. 

Kan det vara så att lusten att tala inför andra kraftigt reduceras med åldern? Vi tror att pressen 

och kraven både från sig själv och från andra kan öka med åldern. Så många som 5 

gymnasieelever har valt att beskriva känslan som hemsk. Detta tycker vi är anmärkningsvärt i 

en grupp på 30 elever (borträknat bortfallet på 11 elever). Det är alltså en sjättedel av 

gymnasieeleverna som upplever muntliga redovisningssituationer som hemska.  
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Vi har tittat närmare på dessa 5 elevers enkäter och funnit genomgående likheter. Exempelvis 

föredrar samtliga att redovisa i liten grupp tillsammans med någon. Dessutom tycker 3 av 

eleverna att det aldrig är roligt att diskutera i klassen. Vi tror, utifrån det vi har sett i 

enkäterna, att just dessa elever kan vara mer eller mindre talängsliga. Det kan även handla om 

en hög anspänning inför redovisningen och inte talängslan.  

 

Känslor under en redovisning 

Under redovisningen sker något i positiv riktning för eleverna. Från det att lika många 

grundskoleelever upplever det som roligt eller nervöst inför en redovisning, anser nu en klar 

majoritet (21 elever) att det känns roligt att redovisa. Detta var något överraskande.  

          Bland gymnasieeleverna är det hela 11 elever som tycker det känns roligt att redovisa, 

till skillnad mot föregående fråga då ingen elev valde alternativet roligt. Vi funderar över om 

detta kan ha något att göra med känslan av tillfredsställelse hos eleverna när de väl kommit 

till skott. Vi vill påpeka att ett visst mått av nervositet är naturligt, bra och ofrånkomligt. 

Bland de 5 gymnasieelever som valde att beskriva känslan inför en redovisning som hemsk, 

svarar nu endast 2 elever att de tycker det känns hemskt under själva redovisningen. 2 elever 

har svarat att det är nervöst under redovisningen och 1 elev tycker det är roligt. Här anar vi en 

positiv förändring.   

 

Känslor efter en redovisning  

Eleverna har varierande känslor efter en redovisning. Grundskoleeleverna uttrycker en lättnad 

över att ha klarat av uppgiften. Bland annat utmärker sig eleverna på följande sätt ”Roligt! Jag 

vågade!! Jippi!!” och ”Det var inte så närvöst som man trode”. Båda citaten tycker vi visar på 

att eleverna överträffat sina egna förväntningar. Vi tror tyvärr att många elever har låga 

förväntningar på sig själva. Vidare anser vi att läraren har en viktig uppgift när det kommer 

till att uppmuntra och stödja eleverna inför olika muntliga framträdanden. Inte minst när det 

gäller att ha positiva, uttalade förväntningar på eleverna. Det är viktigt att som lärare vara 

tydlig med vilka förväntningarna är på en uppgift. Om syftet med uppgiften är tydligt 

formulerat borde risken för missförstånd och oro för olika moment, exempelvis bedömning, 

minska. Eleverna måste få veta vilken talsituation de förväntas agera i, så att de kan förbereda 

sig. Detta påpekar även Atterström (1998). 
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Bland gymnasieeleverna märks en tydlig lättnad över att redovisningen genomförts. En del 

säger sig vara nöjda med sitt framträdande medan andra har funderingar över gruppens 

intryck av redovisningen. Exempel på detta är följande citat ”Jag är fortfarande nervös efter 

för jag undrar vad dom tyckte om redovisningen” samt ”Jag brukar vara nöjd”. Vi tycker oss 

se en viss skillnad mellan grundskolans elever och gymnasieeleverna då ungdomarna på 

gymnasiet verkar mer medvetna om gruppen/publiken. De äldre eleverna väver ibland in 

publikens reaktioner i den egna värderingen av hur väl man lyckats. Exempelvis säger en elev 

att ”Inledningen är alltid lika pressad, men det släpper fort. Efteråt brukar det kännas bra, 

speciellt om man får kontakt med och liv i publiken” samt ”Jag är fortfarande nervös efter för 

jag undrar vad dom tyckte om redovisningen”. Vi hittar få motsvarande kommenterar bland 

grundskoleelevernas citat. De yngre eleverna tycks ha mer fokus på den egna insatsen.  

 

Att värdera sin egen förmåga  

De allra flesta (31 av 36) grundskoleelever tycker att de är bra på att redovisa muntligt. På 

gymnasiet är det 21 av 41 elever som tycker att de är bra på att redovisa inför klassen medan 

13 elever inte tycker att de är bra. Även här tycker vi att siffrorna pekar på en skillnad mellan 

elevgrupperna. Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på men vi tror att 

gymnasieungdomarnas något mer kritiska inställning till sin egen förmåga kan bero på ett mer 

utvecklat kritiskt tänkande, på gott och ont. En gymnasieelev tror att ämnesvalet kan påverka 

redovisningen och minska åhörargruppens uppmärksamhet. Här tror vi, liksom Skiöld 

(1992:73-74) att det är viktigt att eleverna själva får vara med och välja redovisningsämne för 

att ämnet ska bli mer intressant.  

 

Redovisningssätt  

Beträffande val av redovisningssätt väljer lika många elever i grundskolan att framträda 

ensamma som att redovisa tillsammans med någon. Vi blev överraskade över de jämna 

siffrorna, samtidigt som siffrorna stärker vår bild av yngre elevers relativt orädda inställning 

till att redovisa. Anmärkningsvärt är att endast 4 ungdomar bland de tillfrågade 

gymnasieeleverna väljer att redovisa ensamma. Vi ser återigen en skillnad mellan de yngre 

och äldre eleverna. Vi tror att de äldre eleverna hellre väljer att redovisa tillsammans med 
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någon för att våga möta åhörargruppen. Förmodligen känner sig eleverna tryggare i sällskap 

då de slipper stå ensamma i fokus.  

          De flesta barn som tillfrågats i grundskolan vill redovisa inför stor grupp, medan de 

flesta på gymnasiet vill redovisa inför en liten grupp. Här är skillnaden stor mellan 

åldersgrupperna men med tanke på ungdomarnas tidigare svar känns denna skillnad inte så 

överraskande. Som tidigare nämnts riskerar oron hos den enskilda eleven att öka då 

gruppantalet är större än 10 (Atterström 1998:26). Backlunds syn på gruppstorlekens 

betydelse gjorde oss förvånade då vi inte stött på detta synsätt i litteraturen. Backlunds 

påpekande om att talängslan mycket väl kan uppstå i mindre grupper då elever kan känna sig 

mer utsatta, har för oss blivit en ny insikt (2007, muntl.). 
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7 Avslutning (sammanfattning/slutsatser/framåtblickar)  

Talängslan är ett fenomen som i litteraturen beskrivs på likartat sätt. Det beskrivs som en 

stark rädsla kopplad till att tala inför andra. En talängslig person undviker ofta olika slags 

talsituationer. Att vara talängslig är inte samma sak som att vara tyst; man kan vara tyst utan 

att vara talängslig. En talängslig person kan ha psykiska och/eller fysiska besvär. Oro, ångest, 

hjärtklappning, darrningar och svettningar är exempel på symtom.  

          Det är idag inte helt utrett vad som ligger bakom talängslan men orsakerna tycks vara 

många och komplext sammansatta. Till exempel kan uppfostran, arv och dåliga erfarenheter 

från skola och sociala sammanhang ligga till grund för denna rädsla. Låg självkänsla hör ofta 

ihop med talängslan och rimligtvis späs den dåliga självkänslan på av talängslan.  

          De intervjuade lärarna säger sig bemöta och förebygga talängslan på följande sätt. Till 

att börja med säger majoriteten av lärarna att eleverna inte kan tvingas tala. En av lärarna 

anser dock att det ibland kan vara befogat att tvinga eleverna för att hjälpa dem på traven. 

Samma lärare försöker avdramatisera talängslan. En annan lärare pratar däremot om vikten av 

att ta talängslan på allvar. En av lärarna säger sig uppmuntra eleverna i sitt bemötande av 

talängslan. Flera av lärarna pratar om vikten av att vara flexibel i undervisningen och låta 

eleverna själva komma med idéer om redovisningsupplägg för att underlätta för eleverna. 

Endast en av lärarna försöker ta reda på orsaken bakom talängslan. Vi tror att detta kan hänga 

ihop med den specifika elevgruppen på lärarens skola, då elevgruppen består av elever med 

social problematik. 

          Vid enkätundersökningen framkom att en majoritet av eleverna inte tycker sig behöva 

öva mer på att prata i klassen, varken de i grundskolan eller de på gymnasiet. Bland dem som 

ändå vill öva mer märks bland annat en önskan om att bli bättre på att tala och att få fram sina 

åsikter. I samband med muntliga redovisningar säger en majoritet av samtliga elever att de 

känner sig nervösa innan. Endast elever från grundskolan väljer att beskriva upplevelsen inför 

en redovisning som rolig. Majoriteten av gymnasieungdomarna tycker däremot att det känns 

nervöst före ett framträdande. De flesta av de tillfrågade eleverna från grundskolan och 

gymnasiet beskriver känslan under en redovisning som rolig. När redovisningen är över 

verkar de flesta elever känna en lättnad. Det är fler elever i grundskolan än på gymnasiet som 

anser sig vara bra på att redovisa. Slutligen är det en majoritet på gymnasiet som vill redovisa 

i små grupper tillsammans med någon. Svarsalternativet ensam har valts av lika många elever 

i grundskolan som av alternativet tillsammans med någon. Valet mellan gruppstorlek är i 

grundskolan mycket jämn. 
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En specialpedagogisk insats för en talängslig elev skulle i första hand kunna handla om ett 

möte mellan specialpedagogen och eleven. Samtalet skulle gå ut på att ta reda på vilka 

individuella behov som finns. Här är förtroende A och O för att pedagogen ska kunna nå 

eleven och dennes tankar. Samtalet i sig skulle även bli en talsituation och målet är att 

successivt utvidga talsituationen med fler deltagare (andra elever). Även samtal med elevens 

lärare är att föredra så att läraren kan få en chans att bemöta eleven på ett strategiskt sätt. 

Läraren kan exempelvis försöka få eleven att känna sig avkopplad i klassrumsmiljön. Som en 

avslutande och uppföljande del i den specialpedagogiska insatsen kan specialpedagogen och 

läraren gå igenom observationer som specialpedagogen tidigare gjort i klassrummet.  

          En slutsats vi kan dra utifrån lärarintervjuerna är att alla lärare inte går till botten med 

vad talängslan faktiskt beror på. Vi förstår att det kan vara svårt som lärare att hitta alla svar 

bakom talängslan men strävan bör vara att medvetet agera och söka delar av svaret. Ett sätt 

som vi tror är bra att närma sig eleven på är enskilda samtal. På det sättet kan man ta reda på i 

vilket eller i vilka sammanhang som talängslan uppstår. Det är dessutom viktigt att be eleven 

beskriva vad han/hon upplever som besvärligt i talsituationen för att kunna bemöta denna 

problematik. En slutsats vi kan dra utifrån Hartman och LeMays artikel (2004) är att den som 

är talängslig måste erkänna det för sig själv för att kunna ta tag i sin rädsla och så småningom 

omvärdera den. Ett konkret sätt att formulera sin rädsla är att skriva en lista. Att erkänna sin 

rädsla är ett första steg i det egna bemötandet av talängslan. Här krävs en vilja hos eleven att 

aktivt förändra sin situation. Lärarens roll blir att handleda och stötta eleven i dennes 

utveckling.  

          Talängslan är situationsbunden och kan förändras över tid. Det är inte ett statiskt 

tillstånd. Talängslan kan uppstå som en konsekvens av bristande samspel. Bristen kan ligga 

hos styrande lärare som inte ger eleven chans att utvecklas. Det kan också vara så att eleven 

inte har rätt förutsättningar. Praktisk talträning är ett måste för att eleverna ska få rätt 

förutsättningar. Talängslan är som tidigare nämnts situationsbunden och en elev kan vara 

talängslig i ett sammanhang och inte i ett annat. Vi tycker detta är positivt då det ger en 

möjlighet för eleven att utvecklas i ett första skede i de situationer som fungerar. Därefter är 

det lämpligt att successivt utmana sig själv med svårare övningar. Vi tror att det är rimligt att 

som lärare tillsammans med eleven sätta upp delmål för att nå målet att minska rädslan. Ett 

sätt att få hjälp med dessa delmål är att använda skolornas specialpedagoger. Vi anar att 

specialpedagoger i dag inte används i den utsträckning som de borde. Det önskvärda vore att 

specialpedagoger ses som den resurs de kan vara och inte som en sista utväg. En 

specialpedagogs arbete kan i våra ögon beskrivas som ett många gånger förebyggande arbete. 
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Vår enkätundersökning har bekräftat vår hypotes om ungdomars mer problematiska 

förhållande till att tala inför andra än yngre barns inställning. Vi är medvetna om att vår 

undersökning och dess resultat endast gäller den specifika informantgruppen. Vi kan inte 

automatiskt överföra resultatet på likvärdiga grupper. Vi tycker oss se att de äldre eleverna i 

vår undersökning är något mer känsliga inför åhörarna än vad de yngre eleverna är. 

          Ett överraskande resultat för oss är att de flesta elever, även de från gymnasiet, känner 

en glädje under själva redovisningen. Vi kan bara spekulera i vad detta kan bero på. Kanske 

kan det bero på en lättnadskänsla över att man klarar mer än vad man från början trott.  Något 

vi märkt i undersökningen är att gymnasieeleverna i större utsträckning än de elever som 

kommer från grundskolan föredrar att framträda muntligt inför mindre grupper. Detta 

förstärker ytterligare bilden av åhörargruppen som en viktig komponent i dessa sammanhang. 

Några ungdomar säger sig vara nöjda med sin redovisning bara gruppen uppskattat den. Här 

anar vi att gymnasieeleverna till stor del blir bekräftade genom sina kamraters mottagande. En 

önskan vi har är att de flesta talsituationer i skolan ska utformas som en dialog. Avståndet 

mellan talaren och åhörargruppen bör minska för att talsituationen ska kännas så naturlig som 

möjligt. Att ställa sig framför en grupp och tala är långt ifrån det enda alternativet för en 

talare. Läraren bör hjälpa till att komma med idéer så att eleverna får en chans att vara 

kreativa och låta eleverna gå ifrån den traditionella, lite stelare redovisningsformen.  

          Vid uppsatsens början hade vi endast en vag uppfattning om vad talängslan innebär. Ju 

längre arbetet fortskred klarnade begreppet och vi tror oss nu kunna bemöta talängslan på ett 

konkret sätt. När vi blickar framåt känner vi att det vore intressant att titta närmare på 

elevernas upplevelser av talängslan. Det vore intressant att använda sig av öppna intervjuer 

för att få en djupare bild av elevernas verklighet. Vi kan tänka oss att ställa ett par frågor om 

hur talsituationer kan upplevas såväl i skolan som utanför. Forskning inom detta område 

verkar åtminstone i Sverige knapp. En dylik undersökning skulle kunna bli ett bidrag till en 

utökad kunskap och förståelse om och för talängslan.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor angående talängslan 

Talängslan innebär en negativ stress och en obehagskänsla av olika grad i samband med 

muntliga framträdanden (Jimsdotter 2000). Jimsdotter skiljer på talängslan och talångest. 

Talångest innebär en ångest av den grad att terapeutisk hjälp är nödvändig. Lider man av 

talångest är enbart tanken på ett muntligt framträdande fasansfullt. Enligt Lanerfeldt (1992) 

lider en elev av talängslan då dennes ängslan är så omfattande att den oftast får eleven att 

avstå från muntliga framträdanden.  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilka ämnen undervisar du i? 

2. Upplever du att talängslan är vanligt i klassrummet och i såfall hur yttrar det sig? 

3. Hur upplever du talklimatet i klassrummet? 

4. Upplever du att det är gott om tillfällen då eleverna får träna på att uttrycka sig muntligt?  

5. Upplever du att det finns tillfällen då även tysta elever kommer till tals? 

6. Tar eleverna för sig i diskussioner? 

7. Vem upplever du har störst talutrymme i klassrummet? 

8. Hur brukar eleverna redovisa muntligt, en och en eller gruppvis? Övriga sätt?  

9. Om en elev vägrar att redovisa muntligt, vad gör du då?  

10. Märker du någon skillnad mellan yngre och äldre elevers inställning till att tala inför 

klassen?  

11. Vad tror du talängslan beror på?  

12. Hur bemöter du talängslan?  

13. På vilket sätt arbetar du praktiskt med elevernas talträning?  

14. Finns det bra läromedel som berör detta? 

15. Har skolan någon medveten strategi för att hjälpa barn med talängslan?  

16. Finns det hjälp att tillgå från specialpedagoger?  
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Bilaga 2 

Frågor till specialpedagogen 

1. Vilken hjälp kan du som specialpedagog erbjuda elever med talängslan? 
2. Vilken hjälp kan du ge läraren vars elev är talängslig? 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning  

Var vänlig ringa in ett svarsalternativ per fråga! 

 

Är du: Kille  Tjej 

 
1. Tycker du det är roligt att svara på frågor i klassen? 

 
JA, ALLTID JA, IBLAND  NEJ, ALDRIG  
 
 

2. Tycker du att det är roligt att diskutera i klassen? 
 
JA, ALLTID JA, IBLAND  NEJ, ALDRIG 
 
 

3. Vill du öva mer på att prata i klassen? 
 
JA  NEJ 
 
 

4. Om du svarade ja på förra frågan, varför vill du öva mer? 
 

 
_____________________________________________________________________ 
  
 

5. Hur känns det precis innan du ska redovisa muntligt inför klassen? Ringa in det ord 
som passar bäst in på hur du känner dig! 
 

ROLIGT            NERVÖST           HEMSKT         SPÄNNANDE       TRÅKIGT                        

 

ANNAT_______________________ 

       

 

 



 58 

6. Hur känns det när du redovisar?  
 

ROLIGT            NERVÖST           HEMSKT        SPÄNNANDE       TRÅKIGT               

 

ANNAT_______________________ 

 

7. Hur känns det när du är färdig med din redovisning? Förklara med egna ord! 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 

8. Tycker du att du är bra på att redovisa muntligt inför klassen?  
 
JA  NEJ 
 
 

9. Förklara varför du svarat ja eller nej på förra frågan: 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Vad tycker du bäst om, att redovisa ensam eller tillsammans med någon?  
 
ENSAM  TILLSAMMANS MED NÅGON 
 
 

11. Vad tycker du bäst om, att redovisa för en liten grupp eller en stor?  
 
LITEN   STOR 
 
 
Tack för din medverkan! 

 

 

 

  


