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1 Inledning

Alla lärare har erfarenhet av tysta, ängsliga elever. De finns i praktiskt taget varje klass.
Anledningen till att vi har valt att skriva om kommunikationsängslan beror på att när vi själva
gick i grundskolan var vi de tysta eleverna som inte märktes. Vi känner förståelse för dessa
barn och anser att det är viktigt att lärarna uppmärksammar detta problem och har en
strukturerad pedagogisk tanke bakom den muntliga träningen. Vi har fått uppfattningen att
lärarna många gånger inte gör något åt detta vanligt förekommande problem. En annan
anledning till att vi valt att skriva om detta ämne är att det i dagens samhälle är viktigt att
kunna kommunicera med varandra. Skolans personal bör få veta hur man kan arbeta med
muntlig framställning i skolan och vad man bör tänka på.

Det finns många olika anledningar till att personer är tysta i en talsituation. Det kan vara att de
inte behärskar språket , ämnet är ointressant, de är blyga eller har talängslan. I vårt arbete
inriktar vi oss på situationer i klassrummet som kan framkalla talängslan. Vi har dock tagit
upp aspekten blyghet då det kan finnas ett samband mellan talängslan och blyghet.

Vårt arbete är i första hand riktat till lärare, blivande lärare och annan personal som arbetar
med barngrupper. Det är viktigt att skapa en förståelse och ge goda förutsättningar för dessa
barn i skolan.

Vi har valt att börja vårt arbete med att ge en litteraturgenomgång där vi definierar de olika
begreppen som vi använder oss av i arbetet samt ger en teoretisk bakgrund om talängslan. Det
finns flera olika begrepp för talängslan. Vi har valt att använda det begrepp som respektive
författare använt sig av. På grund av detta  har de olika begreppen blandats i samma stycke.
Ingvar Bergh, Ann Cederberg och Charlotte Säfström använder ordet talängslan, Bo–Arne
Skiöld talar om exponeringsängslan och Mc Croskey & Richmond använder begreppet
kommunikationsängslan. Efter litteraturgenomgången ger vi resultaten av vår undersökning
som följs av reflektion och diskussion. För att förtydliga och levandegöra arbetet har vi lagt in
citat från våra egna undersökningar och från den litteratur vi har läst.
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2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med detta arbete är att få större kunskap om talängslan och vad personal i skolan
bör tänka på för att hjälpa de elever som är talängsliga. Vi har valt att fokusera oss på
talsituationer i skolan. Vi tycker det är viktigt att känna till orsakerna till talängslan för att på
bästa sätt kunna arbeta med dessa elever.

Syftet med våra undersökningar är att personal som  arbetar med barngrupper lättare ska
förstå och kunna sätta sig in i barnens situation för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Med
undersökningarna vill vi visa på att vår skolverklighet stämmer överens med den forskning
och annan litteratur som finns inom detta område.

I vårt arbete har vi valt att beskriva ett antal behandlingsmodeller för kommunikationsängslan.
Vårt syfte är inte att i detalj beskriva hur modellerna fungerar. Vi har dock valt att ha med
några behandlingsmodeller för att i stora drag visa på hur man kan arbeta med talängsliga
barn. Ska man arbeta med en viss modell bör man studera vidare i de böcker vi har angivit i
arbetet.

Frågeställningarna vi har valt att utgå ifrån är följande:

• Varför blir man talängslig?

• Finns det samband mellan hur elever känner sig i en kamratgrupp och talängslan?

• Hur upplever barn att stå framför en grupp människor?

• Hur kan skolpersonal underlätta för de talängsliga barnen i skolan?
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3 Metod och material

3.1 Undersökning 1 och 2

Undersökningen är genomförd i en fjärdeklass och en femteklass  på en relativt stor 1–6 -
skola i en medelstor svensk stad i södra Sverige. Skolan ligger en bit utanför stadskärnan. Av
de elever som ingår i undersökningen går 18 elever i år 4 och 30 elever i år 5. Vi började med
att skriva ett brev till elevernas föräldrar/vårdnadshavare, där vi förklarade syftet med vårt
examensarbete. Vi skrev att undersökningen skulle vara anonym och att de skulle kontakta
oss om de hade några invändningar eller frågor angående undersökningarna.

Sammanlagt gjordes två stycken undersökningar i varje klass vid fyra olika tillfällen. Varje
undersökningstillfälle pågick i 40 minuter, varav klassernas diskussion och samtal pågick i ca
10 minuter. Den tid eleverna hade på sig att skriva var väl tilltagen.

Metoden vi har valt är uppdelad i olika moment. Det första momentet är en diskussion kring
en overheadbild. Bilden i undersökning 1 visar en pojke som är utanför och inte får vara med
de andra (se bilaga 1). Efter samtalet har eleverna enskilt fått besvara ett antal frågor skriftligt.
Nedan följer de frågor som vi har haft som utgångspunkt inför klassamtalen:

1, Vad ser ni på bilden och vad är det som händer?
2, Varför tror ni att han är utanför?
3, Hur känner han sig?
4, Hur känner sig personerna runt bordet?
5, I vilken situation skulle du vilja vara i? Varför?

De frågor eleverna har besvarat skriftligt är följande:

1, Hur känner du dig tillsammans med dina kompisar? T ex glad, ledsen, utanför, rädd…
2, Hur skulle du vilja känna dig tillsammans med dina kompisar?

Bilden i undersökning 2 visar en klassrumssituation där en flicka ska berätta eller göra något
inför klassen. Bilden är tagen ur läroboken Ung Svenska 2, 1983. Även i denna undersökning
har eleverna fått besvara ett antal frågor skriftligt. Här nedan följer de frågor som vi haft som
utgångspunkt inför samtalen:

1, Vad ser ni på bilden och vad är det som händer?
2, Hur tror ni flickan känner sig?
3, Vad tänker de övriga i klassen på?

Nedan följer de frågor som eleverna har fått besvara skriftligt:

1, Hur känner du dig när du står framför klassen? T ex osäker, säker, nervös, glad, blyg...
2, Är det någon skillnad att prata inför klassen eller att prata med sina kompisar?

Vi har valt att genomföra denna undersökning genom att en av oss har fört ett samtal med
klassen, medan den andra har suttit längst bak i klassrummet och observerat samt antecknat
vad eleverna har sagt under samtalet.

De skriftliga svaren som vi har fått från eleverna har vi delat in i grupper och analyserat och
jämfört med varandra.
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3.2 Litteratur

I vår litteraturundersökning har vi använt oss av både forskare och andra författare. Vi har
använt oss mycket av Ingvar Bergh, då han på ett lättförståeligt sätt skriver om talängslan och
hur man kan arbeta med detta i skolan. Bergh är lärare i röstvård och dramatik vid Högskolan
i Falun/Borlänge. Vi har även hämtat mycket information från Bo-Arne Skiöld, metodiklektor
i svenska på Lärarhögskolan i Stockholm, och de amerikanska forskarna James C. Mc
Croskey och  Virginia P. Richmond. Vi har också använt oss av Hans Atterström1, Ann
Cederberg2, Janet Collins3 och Philip G Zimbardo och Shirley Radl. Annan intressant
litteratur som vi har läst men inte refererat till i vårt arbete, finns i bilaga 3.

3.3 Metoddiskussion

När vi kom fram till att vi ville försöka skildra elevernas syn på hur de känner sig att stå
framför en grupp med människor, funderade vi på vilken metod som skulle ge bäst resultat. Vi
funderade på att intervjua elever men kom efterhand fram till att låta eleverna skriva istället.
Att ha ett gemensamt samtal kring en bild och sedan låta eleverna skriva ner sina tankar och
funderingar blir mer naturligt än att intervjua.

Vi har valt att låta den av oss som känner klassen leda klassdiskussionerna. Detta på grund av
att vi tror att det blir ett mer givande samtal och diskussion från elevernas sida när de känner
personen ifråga. Eleverna kan ha lättare för att öppna sig och vara ärliga. Innan
undersökningarna gjordes diskuterade vi vilken metod som vi trodde skulle vara bäst. Vi hade
att välja på att spela in samtalen eller att ha en deltagande observant. Vi valde att låta den
andra av oss sitta med i klassrummet på grund av att eleverna inte lika lätt kan slappna av när
man har en bandspelare samt att det kan vara svårt att få en bra ljudupptagning i hela
klassrummet.

Under samtalsdiskussionerna med klasserna har vi haft samma frågor att utgå ifrån, men vi är
medvetna om att det har förekommit små nyansskillnader i samtalen på grund av att eleverna
har kommit med olika svar och vinklar som vi har spunnit vidare på. Vi är även medvetna om
att valet av bilder spelar stor roll för hur eleverna tänker. Alla individer tolkar bilder olika
därför har vi  fått varierande svar. Vi ska även tillägga att det har varit svårt att hitta bra bilder
som passat in på vårt ämne. På grund av detta har vi till viss del haft ledande frågor som har
lett eleverna in på ämnet.

För att kunna tolka resultaten så bra som möjligt bad vi eleverna skriva namn. På grund av att
vi känner eleverna anser vi att vi har haft det lättare då vi analyserat texterna. En brist i
undersökningen är att vi inte kan vara helt säkra på att alla eleverna skrivit sanningsenligt. En
del kan ha skrivit det de trodde vi ville ha som svar. Vi är även medvetna om att eleverna ofta
har utgått från våra exempelord, glad, arg ledsen, säker o.s.v. Under undersökningarna har vi
ofta fått förtydliga för eleverna att de ska försöka beskriva varför de känner eller tycker som
de gör.

1 Fil dr och Universitetslektor. Högskolan i Jönköping.
2 Fil dr i nordiska språk. Universitetslektor i svenska språket med inriktning mot didaktik. Linköping.
3 Primary school teacher. Speciallärare.
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4 Historik

I litteraturgenomgången börjar vi med att ge en kort inledning om talängslan. Därefter
förklaras de olika begreppen som används i arbetet (avsnitt 5). Detta följs av olika orsaker till
varför man kan bli talängslig (avsnitt 6). I avsnitt 7 tar vi upp vilka situationer det är som ofta
gör att personer blir osäkra. Fysiska och psykiska besvär som kan uppstå i en talsituation
behandlas i avsnitt 8. Under rubriken Konsekvenser av tystnad (avsnitt 9) kan man läsa om
vilka ”handikapp” talängsliga personer ofta får. I avsnitt 10 beskriver vi ett antal
behandlingsmodeller. Avslutningsvis ger vi råd i punkter om vad man i skolan bör tänka på
när det gäller de talängsliga barnens situation (avsnitt 11). För att levandegöra vissa avsnitt
har citat från elever och studenter lagts in.

Undersökning visar att så många som 20 % av elever i skolor har kommunikationsängslan.
Kommunikationsängsliga barn skiljer sig på två viktiga punkter från ”vanliga” barn. De har
låg självkänsla och låg vilja att kommunicera. Både hemmiljön och skolmiljön påverkar
utvecklingen av kommunikationsängslan (se avsnitt 6.2 - 6.3 samt Mc Croskey & Richmond,
1991).

Inom området kommunikationsängslan har det inte bedrivits någon direkt forskning under 90-
talet. Den stora forskningen inom detta område skedde främst från och med mitten av 60-talet
till och med 1980-talet och då främst av amerikanska forskare. Forskningen har främst
bedrivits på äldre människor såsom gymnasister, studenter och andra vuxna människor.

Beroende på vilken kultur man lever i blir kommunikationsängslans handikapp olika stora. I
olika kulturer är det olika mycket värt att kunna kommunicera. I USA värderas det högt att
kommunicera, medan det t ex i de asiatiska kulturerna värderas mindre (Mc Croskey &
Richmond, 1991). I USA är det negativt att vara blyg, därför försöker många personer med
talängslan att dölja osäkerheten med självsäkra beteenden. Människor som är blyga tros
många gånger vara mindre intelligenta och kompetenta (se avsnitt 9 samt Retorikhäfte Nya
Munken, 1999).

Den muntliga kommunikationsfärdigheten kommer ofta i skymundan av läs- och
skrivproblemen. Det är mycket lättare att kvantitativt verifiera och identifiera dessa problem. I
skolan är det lätt att snabbt sätta in åtgärder för de barn som har ett utåtagerande
beteendemönster på grund av att de stör ordningen i klassen. Barn som har problem med
kommunikationsfärdigheten stör inte klassrumsordningen utan sitter tysta och blir därför ofta
åsidosatta (Atterström, 1983).
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5 Begreppsförklaringar

Här nedan förklarar vi de begrepp som kan läsas om i litteraturen. Dessa begrepp är
talängslan, exponeringsängslan, kommunikationsängslan, tysthet och blyghet.

Bergh, 1985, Säfström4, 1999 och Cederberg, 1997b ger definitioner på talängslan. Dessa är:

Att inte vara talängslig kan beskrivas som att när man så önskar – våga säga vad man vill.
(Bergh, 1985, s. 7)

Enligt Bergh, 1985 är en person talängslig om han eller hon bl.a. ofta klandrar sig själv för att
han eller hon inte vågar yttra sig, inte är säker på hur han eller hon skall uttrycka sig, är rädd
för att göra bort sig och för vad andra skall tycka. Personen har då inte en språkligt god
självtillit.

Säfström, 1999 definierar talängslan som:

Rädsla att yttra sig över huvud taget.(Säfström, 1999, s. 43)

En annan definition på talängslan ger Cederberg, 1997b. Den lyder:

. . . fysiska och psykiska obehag som infinner sig i samband med muntlig kommunikation och som
kan leda till att den drabbade oftast avstår från att ta till orda.(Cederberg, 1997b, s. 111 )

Skiöld, 1988 anser att begreppet talängslan har vidgats till att kallas exponeringsängslan.
Talängslig är en person när han eller hon har problem med talet och rösten d.v.s. inte vågar
tala. Grunden till talängslan är att personen har blivit förtryckt och/eller haft höga krav från
föräldrarna. Exponeringsängslan handlar om att det är exponeringen inför andras blickar som
vållar obehag.

Mc Croskey & Richmond, 1991 ger en definition på kommunikationsängslan:

 Fear or anxiety associated with either real or anticipated communication with another person or
persons . . . (Mc Croskey & Richmond, s.13)

  
Atterström, 1982 talar om tystlåtenhet . Enligt honom är man tystlåten om man undviker att
kommunicera för att man anser sig förlora mer på att tala än att vara tyst. Dessa personer är
inte talängsliga. De undviker att tala på grund av dåliga färdigheter (Atterström, 1982).
Mc Croskey & Richmond delar in tysta barn i fem olika kategorier. Dessa är:
1, ”Children who have deficient communication skills”
2, ”Children who are socially introverted”
3, ”Children who are alienated from the surrounding society”
4, ”Children who are from an ethnic or cultural orientation divergent from their dominant
society”
5, ”Children who experience communication apprehension”
    (Mc Croskey & Richmond, 1991, s. 10-11).

Zimbardo & Radl ger i boken: Det blyga barnet en definition på blyghet.

Blyghet är en psykisk hållning som gör människor extremt fixerade och upptagna av hur
omvärlden uppfattar dem.(Zimbardo & Radl, 1982, s. 10)

4 Journalist som håller kurser i konsten att börja tala.
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6 Orsaker till kommunikationsängslan

Talängslan uppkommer vanligtvis under vissa skeden i livet. Dessa är förskoletiden, under
puberteten eller vid uppbrottet från föräldrahemmet. Det handlar om att man känner sig
osäker i samband med en separation. Man känner sig inte trygg då man går över till ett nytt
socialt sammanhang (Cederberg, 1997a). Enligt undersökningar drabbas över 30 % av alla
barn av blyghet. Den tenderar att förvärras i puberteten (Zimbardo & Radl, 1982).

Atterström, 1996 delar in orsaker till kommunikationsängslan i tre kategorier. Det kan vara
personlighetsorsaker, situationsorsaker eller färdighetsorsaker. Personlighetsbetingad
kommunikationsängslan förekommer konsekvent och varaktigt i alla kommunikations-
sammanhang. Ängslan beror inte på i vilken situation personen är i, utan det sitter i
personligheten. Den kontextbaserade kommunikationsängslan är också konsekvent och
varaktig, men den begränsar sig till vissa speciella situationer som t ex att stå framför en
klass. Med åhörarbaserad kommunikationsängslan menas att man är ängslig på grund av
reaktionerna efter att man har talat med en viss individ eller med vissa individer.
Den situationsbetingade kommunikationsängslan är kortvarig och övergående. Man är osäker
inför en viss individ eller grupp i en enstaka situation (Atterström, 1996).

6.1  Självkänsla

Orsaken till att tystnad i talsituationer går så långt som till talängslan förklaras på olika sätt.
En orsak till kommunikationsängslan är att barnen hemma odlar ett dåligt språkligt
självförtroende. Den språkliga självtilliten hör ihop med den allmänna självtilliten d.v.s. tron
på sig själv (Bergh, 1985). Även Skiöld, 1988 anser att det finns ett samband mellan
upplevelsen av ens personlighet d.v.s. självförtroendet och ens förmåga att tala (Skiöld, 1988).
Man kan förändra den språkliga självtilliten till det bättre och till det sämre. En stark
upplevelse, en följd av händelser eller en förändrad livssituation kan göra att en människa går
tillbaka språkligt eller blir språkligt mer aktiv. Den mer påtagliga och långvariga talängslan
grundas oftast i den tidiga barndomen (Bergh, 1985).

Bergh, 1985 delar in orsaker till talängslan i tre huvudgrupper. Dessa är:
1, Överbeskyddade barn: Under uppväxttiden har dessa barn lärt sig att ofta känna oro och
rädsla inför en mängd situationer.
2, Svagt självförtroende: Om barnens naturliga behov att hävda sig själva och visa upp vad
de kan eller om de förtrycks, försvagas självtilliten. Dessa barn känner att de inte duger och
att de är otillräckliga i en mängd situationer. En konsekvens av försvagad självkänsla är
talängslan.
3, Ej kontinuerlig träning i att tala: Man löper stor risk att bli språkligt passiv om man inte
får en kontinuerlig träning i att tala för sig, diskutera och framföra sina åsikter. Den naturliga
träningen sker i hemmet, i kamratgruppen, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan.

Talängslan kan ha att göra med hur föräldrarna/vårdnadshavarna hanterar barnet. Det är de
jagsvaga och överbeskyddade barnen som kan utveckla talängslan. De barn som är jagsvaga
får ingen bekräftelse av sitt värde och sin förmåga medan de överbeskyddade barnen lär sig
att undvika allt som är farligt (Cederberg, 1997a).



11

6.2 Arv och uppfostran

Det spelar ingen roll från vilken miljö barnet kommer ifrån om de blir tysta eller inte. En del
tysta barn kommer ifrån kärnfamiljer medan andra kommer från separerade hem (se 6.2 samt
Collins, 1996).

Enligt forskning kan den verbala aktiviteten delvis vara ärftlig. Det är svårt att veta om
tystnaden handlar om genetiskt arv eller om ett inlärt beteende i uppfostran. Föräldrar som
själva har en tyst personlighet får ofta barn av tyst prägel. Undersökningar visar att ensambarn
och förstfödda barn tenderar att få mycket mer uppmärksamhet från
föräldrarna/vårdnadshavarna. I dessa lägen väntar föräldrarna/vårdnadshavarna förväntansfullt
på den språkliga och kommunikativa utvecklingen. De ger mer uppmärksamhet och
kommunikativ respons som är till fördel för den kommunikativa utvecklingen. Omvänt
tenderar sent födda barn i stora familjer att få mindre verbal aktivitet (Mc Croskey &
Richmond, 1991). Det är viktigt att locka barn till samtal tidigt. Blyga barn saknar ofta en bra
verbal förmåga. Om man stimulerar den språkliga utvecklingen tidigt i barndomen kan man
förebygga dålig verbal förmåga (Zimbardo & Radl, 1982).

Risken är större att föräldrar/vårdnadshavare i en stor familj belönar tyst beteende. I stora
familjer kan det lätt bli för stökigt om alla familjemedlemmar tillåts att prata hela tiden. Även
hem som är auktoritära tenderar att få tysta barn. Många gånger har dessa
föräldrar/vårdnadshavare den åsikten att barn ska ses men ej höras (Mc Croskey & Richmond,
1991).

En del anser att blyghet är  genetiskt betingat. Det är svårt att veta vad som är nedärvd blyghet
eller vad som är inlärd blyghet. Om en förälder/vårdnadshavare själv är blyg  förs detta över
till barnet (Zimbardo & Radl, 1982; Josefsson6 & Sahlin7, 1999). En annan orsak som bidrar
till att utveckla blyghet är bristen på socialt umgänge. Individen har genom detta blivit osäker
för det okända. Man har sett ett samband mellan de som är blyga och otrygga. De har inte fått
någon kroppskontakt och trygghet i hemmet. Enligt nutida psykiatri betraktas blyghet som en
social fobi5 (Zimbardo & Radl, 1982).

6.3 Skolans roll

Skolan är en bidragande orsak till uppkomsten av talängslan. Det är skolans uppgift att
förebygga respektive åtgärda uppkomsten av talängslan. Anledningarna till detta är att
eleverna i grundskoleåldern lätt formas av omgivningen, i skolan finns det tillgång till olika
gruppkonstellationer och lärarna har en bra pedagogisk grund (Skiöld, 1988). En av
huvudorsakerna till talängslan är rädslan att göra bort sig. Man är rädd då man ensam ska stå
för sina egna idéer, tankar och uppfattningar (Säfström, 1999; Josefsson & Sahlin, 1999).

Vissa familje- och kulturmönster är redan etablerade hos eleverna. Skolmiljön har möjlighet
att verka för vissa förändringar när det gäller elevernas känsla för kommunikation, men som
lärare måste man räkna med att det inte sker någon markant förändring på en gång. Den
medvetna och kontinuerliga muntliga träningen är viktig och ger resultat på lång sikt. Det
vanligaste är att kommunikationsängslan utvecklas då barnen börjar skolan, men det utesluter
inte att det kan utvecklas senare (Mc Croskey & Richmond, 1991).

5 Definition social fobi ur Nationalencyklopedin band 17 s. 26: Intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av
situationer (t ex att tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att
förödmjukas socialt (Bokförlaget Bra Böcker, 1995).
6 Informationschef och utbildare i retorik.
7 Politiker och debattör.
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7 Situationer som framkallar osäkerhet

7.1 Anteciperad ängslan

Osäkerhet handlar många gånger om anteciperad ängslan, d.v.s. man oroar sig innan
kommunikationshändelsen. För de personer som är starkt kommunikationsängsliga är det
ångestframkallande när de inte vet vad det är som förväntas av dem. Det är även
ångestframkallande när de förväntas få negativa reaktioner från åhörarna (se 12.2.2 samt
Atterström, 1996).

7.2 Exponeringssituationer

Talängsliga barn tycker det är speciellt obehagligt att känna sig iakttagen i den stora gruppen,
riskera att göra bort sig, få otrevliga kommentarer, behöva ta initiativ i gruppen och agera i
nya situationer och med obekanta människor (Bergh, 1985). Det kan kännas pressande att stå
inför en publik på grund av att man känner sig granskad (se 12.2.2 samt Säfström, 1999).

När man är nervös och har rampfeber inför ett framträdande kan det bero på att man riskerar
att göra bort sig, att andra ska skratta åt en och inte lyssna samt kritisera det man gör. I dessa
fall handlar det om rädsla, bristen på självkänsla och ofta bristande övning (Mehrens, 1995).

Michael Lindén8, 1993 har genomfört våga- tala kurser för studenter vid Uppsala universitet.
Deltagare i dessa kurser berättar om hur de känner sig över att bli exponerade.

Det är själva uppmärksamheten som är jobbig.

Jag tycker alla ser kritiskt och fientligt på mig.

Uppmärksamheten riktas just på MIG.

Vad jag är rädd för är väl framför allt att göra bort mig. Att folk ska se hur osäker jag är i sådana
situationer.(Lindén, 1993, s. 13-14)

Bedömnings- och värderingsinslag i undervisningen och bristande förberedelser inför ett
framträdande framkallar ofta ångest. Många kommunikationsängsliga får ofta en negativ
uppfattning av den egna kommunikationskompetensen. När de hamnar i sådana situationer
där de anser sig ha dålig kompetens för det med sig en extrem nervositet. Många gånger ökar
obehagligheterna ju större åhörargruppen är (se 12.2.3). Den kommunikationsängslige känner
sig mer utsatt ju högre status, d.v.s. maktposition och kompetens, åhörarna har (Atterström,
1996).

I Janet Collins undersökning om tysta barn, kan man läsa om elevers syn på hur barn kan
uppleva vissa situationer i klassrummet. Mandy, en elev i undersökningen, berättar hur
mycket hon ogillar när hon tvingas att svara på en fråga när hon inte räckt upp handen.

Horrible. I didn´t like it. Cos I didn´t know the answer . . . I just sit there. Sometimes I gave him an
answer . . . but sometimes not.(Collins, 1996, s. 24)

Tanken på att veta att man kan bli vald i stora klassammanhang, kan medföra att de tysta
eleverna blir ännu mer ängsliga, rädda och tillbakadragna (Collins, 1996).

8 Psykolog vid Studenthälsan på Uppsala universitet.
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7.3 Blyghet

Zimbardo & Radl, 1982 tar upp fyra vanliga situationer som framkallar ängslan hos blyga
personer. De blir ängsliga av att få höra negativa saker om sig själva, rädda för att göra bort
sig t ex när man står framför en grupp människor och att bli ratade. Blyga personer blir också
ängsliga när man ska framföra sina personliga åsikter. I dessa situationer exponerar man sig
och är då känslig för negativa reaktioner från andra.

Blyga barn kan hämmas av ängslan att misslyckas och behöver stöd och uppmuntran för att
betvinga denna ängslan. De blir ängsliga av annorlunda personer, mäktiga personer och kritik
från närstående. Andra situationer som framkallar blyghet är när dessa personer får
uppmärksamhet t ex att stå framför en grupp människor, när de har en underordnad roll, när
de är i en ny och okänd situation, när de är iakttagna och bedömda av andra samt när de är i
ett utsatt och sårbart läge (Zimbardo & Radl, 1982).

Det blyga barnet har innan ett framträdande förväntningar på att det ska kännas obehagligt att
tala och agera i gruppen och att det kanske kommer att rodna eller visa andra nervösa
symtom. Många gånger slår detta in, s.k. självuppfyllande profetia (Bergh, 1985).

8 Hur talängslan yttrar sig

En talängslig person har lågt röstläge och undviker ögonkontakt med andra människor
(Retorikhäfte Nya Munken, 1999). Blyga personer har en ihärdig, irrationell ängslan och en
tvångsmässig önskan att undvika situationer där de utsätts för andras kritiska blickar. De är
rädda för att bli generade och förödmjukade. Ett typiskt drag hos blyga är att när ängslan
kommer känner de sig sårbara (Zimbardo & Radl, 1982).

8.1 Fysiska besvär

Exempel på fysiska besvär är rodnad, spändhet, nervositet, kallsvettning, hjärtklappning,
ångest, yrsel, illamående, svimningskänsla, andnöd, muntorrhet, darrningar och knäsvaghet
(Skiöld, 1988; Atterström, 1996; Mehrens, 1995).

I skriften Våga tala- yttrandeträning, 1993 berättar studenter:

Hjärtat dunkar. Jag blir blossande röd vilket sitter kvar väldigt länge- ofta tills jag kommer hem.
Handsvett. Tycker att jag har fel kläder, står fel . . . (Lindén, 1993, s. 15)

När blyga barn blir ängsliga ger det kroppsliga symtom som t ex irritation, ökad puls, rodnad,
hjärtklappning och svettning (Zimbardo & Radl, 1982).

8.2 Psykiska besvär

Vanliga psykiska besvär är att man är missnöjd med den egna rösten, man är rädd att göra
bort sig bl.a. för att man ska vara tråkig att lyssna på (se 12.2.2 samt Skiöld, 1988). De
psykiska besvären ligger i hur individen tänker inför ett framträdande, snarare än de
kroppsliga funktionerna (Atterström, 1996). Studenter från våga-tala kurser berättar:

… Kan inte slappna av och se obesvärad ut. Rädd att tappa tråden, att tappa bort vad jag ska säga.
Rädd att ställa dumma frågor.(Lindén, 1993, s. 15)

. . . Jag är rädd för det jag har att säga är utan intresse i visst sammanhang . . .(Lindén, 1993, s. 16)
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9 Konsekvenser av tystnad

När en individ är kommunikationsängslig är det ett hinder i det nödvändiga umgänget med
medmänniskor. Det är ett osynligt livshandikapp (Atterström, 1996).

Mc Croskey tar upp ett antal konsekvenser som kommunikationsängslan kan leda till. Dessa
är att andra ofta uppfattar dem som osäkra, otillgängliga, kyliga, uppgiftsinriktade och
svårkommunicerande (Atterström, 1983).

De personer som drar sig för att kommunicera tenderar att bli mindre framgångsrika när det
t ex gäller att få vänner, hitta nödvändig information, influera andra, ta beslut och prata med
kamrater. Dessa personer blir ofta restriktiva. De drar sig undan och undviker
kommunikationstillfällen när det är möjligt. Genom att de drar sig undan får andra människor
negativa intryck av dem. De anses vara mindre socialt attraktiva, opersonliga och mindre
kompetenta (Mc Croskey & Richmond, 1991; Josefsson & Sahlin, 1999).

Kommunikationsängsliga personer har ofta sämre ledarskapsförmåga och i vissa fall
svårigheter att hitta en partner. Många gånger medför ängslan negativa effekter i det dagliga
livet som t ex lågbetalda jobb, lägre status och högre grad av missnöjdhet med sitt jobb (Mc
Croskey & Richmond, 1991). Rädslan att tala inför andra leder ibland till att unga människor
väntar med eller avstår från att läsa vid högskolor, att de byter studieinriktning eller slutar
studera (Säfström, 1999).

Blyga barn saknar en bra verbal förmåga. De har svårt att få nya bekantskaper, svårt att
tillvarata sina rättigheter och uttrycka åsikter och tankar. Blygheten försvårar även den
effektiva kommunikationen och kan ge inlärningssvårigheter, depression, ängslan, dåligt
självförtroende, ensamhet och känslighet för grupptryck. Det är vanligt att blyga barn sällan
ber om hjälp i skolan (Zimbardo & Radl, 1982). De tysta eleverna har ofta svårt att få en bra
relation till läraren och känner ofta att de inte tar in samma kunskap som de andra eleverna.
De är medvetna om att kommunikationssvårigheterna blir ett handikapp genom att talet i
skolan har en betydande roll (Collins, 1996).

10 Behandlingsmodeller

Det är viktigt att veta vad det är för orsak som gör att personen i fråga är talängslig för att
kunna ge den bästa åtgärden (Atterström, 1996). För att bli av med sin nervositet i
talsituationer kan färdiga behandlingsmodeller användas eller pröva vissa specifika övningar.
För en del personer kan det vara en hjälp att behärska olika andningstekniker
(Josefsson & Sahlin, 1999). Blyga elever mellan 8 och 12 år som ingått i en engelsk
undersökning har egna strategier för hur man ska komma över sin blyghet. Dessa strategier är
att låtsas att människorna inte finns där, att man försöker komma in i en konversation med ett
nytt samtalsämne som ingen annan tidigare har berört och att försöka förstå de andra
människornas tankar. Mandy, en elev i Collins undersökning berättar:

No, I´m not shy at home . . . ´cos I know people . . . I know all the people at home . . . don´t
know all the people at school.(Collins, 1996, s. 20)
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10.1 Undervisningsstrategin

Atterström tar i sin artikel, Vissa tystnar men talar åter, 1996 upp två huvudlinjer om hur man
kan behandla kommunikationsängslan. Undervisningsstrategin går ut på att man förändrar
den situationsbetingade kommunikationsångesten. Man försöker med andra ord få bort de
tankar och beteenden som framkallar ångest i vissa situationer. Exempel på kommunikations-
underlättande metoder är att utöka gruppaktiviteter och gruppredovisningar, ha en placering
som möjliggör ögonkontakt och att minska bedömningsmoment inför grupp (se 7.2 samt
Booth- Butterfield & Booth- Butterfield, 1992).

10.2 Behandlings- och terapeutiska strategin

Den andra strategin kallar Atterström för behandlings- och terapeutiskt inriktade strategin.
Denna strategi vill uppmärksamma och komma åt de personlighetsbetingade och de mer
djupgående svårigheterna när det gäller kommunikationsängslan. När det gäller
kommunikationssvårigheter som är personlighetsbetingade, krävs det mer långtgående
individuella insatser än vad som oftast är möjligt i undervisande sammanhang. Det behövs i
dessa lägen särskilda undervisnings/behandlingsgrupper för att bemöta problemen. Atterström
menar att utgångspunkterna för att en förbättring skall ske är att individen själv måste vara
inställd på att vilja förändra beteendet samt att man har en stegvis åtgärdsplanering. Han talar
om fyra olika behandlingsinriktade metoder beträffande kommunikationsängslan. Dessa är
kognitiv restrukturering, systematisk desensibilisering, färdighetsträning och visualisering.

10.2.1 Kognitiv restrukturering
Denna behandlingsform grundar sig på idén om att individen har irrationella föreställningar
om sitt sätt att kommunicera. Det är de negativa tankarna som utlöser och ökar
kommunikationsångesten. Genom att förändra sitt sätt att tänka ändrar man sitt sätt att känna,
d.v.s. ångesten försvinner. Behandlingen går till så att man i mindre grupper om 4-8 personer
träffas ett antal gånger under några veckor. Man börjar med att identifiera de negativa
självpåståendena för att därefter komma fram till mer konstruktiva föreställningar. Därefter
tränas de konstruktiva föreställningarna medvetet i olika kommunikationssammanhang
(Atterström, 1996).

10.2.2 Systematisk desensibilisering
Joseph Wolpe har utvecklat en metod som är bra då man ska behandla blyghet. Metoden
kallas systematisk desensibilisering och omfattar fyra moment: avpänning, ångestgradering,
symbolisk desensibilisering och tillämpning.
Avspänning: För att åstadkomma avspänning ska barnet sitta bekvämt och sluta ögonen
medan någon talar lugnt och avspänt till det. Barnet skall lockas att tänka sig in i angenäma
situationer.
Ångestgradering: I en viss social situation kan man se olika moment som ger olika grader av
ängslan. I detta steg graderar man dessa moment efter hur ångestframkallande de är.
Symbolisk desensibilisering: Nu ska den blyge försöka se de olika stegen framför sig med
början i det minst ångestskapande. Så fort ängslan dyker upp går man tillbaka ett steg i
ångestgraderingen och försöker bli mer avslappnad för att sedan återigen kunna gå vidare.
Tillämpning: Efter den symboliska sensibiliseringen ska den blyge träna på att klara av
denna sociala situation i praktiken (Zimbardo & Radl, 1982).

Denna behandling kan göras individuellt eller i smågrupper om 5-7 personer. Programmet
håller på allt från några dagar till några veckor. Denna metod är framförallt bra när man har
kommunikationsångest som ger fysiologiska reaktioner (Atterström, 1996).
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10.2.3 Färdighetsträning
I denna metod ingår det mycket presentationsteknik och retorik. Enligt Atterström har de
färdighetstränande metoderna liten eller ingen effekt alls på kommunikationsängslan
(Atterström, 1996). Cederberg, 1997a pekar på motsatsen. I ett flertal utvärderingar av kursen
Mod att tala9, har det framkommit att föreläsningar i retorik är en hjälp för att bli av med
talängslan. När man har kunskap i teoretisk retorik ger det både ökad trygghet och större
säkerhet i talsituationer. Det är lärarens uppgift att öka elevernas retorikkunskap samt att på
ett konkret sätt hjälpa eleven vidare. Detta gör man genom att variera kommentarer efter
elevernas framträdande och ställa krav. För att se en utveckling är det bra att göra
videoinspelningar (Cederberg, 1997a). Om man får psykiska och/eller fysiska obehag när man
talar inför en grupp människor är det viktigt att man är tränad i muntlig framställning så att
man kan behärska situationen (Cederberg, 1997b).

10.2.4 Visualisering
Grunden till den här metoden är att individen skall uppmuntras till att tänka positivt om
framföranden. Individen tänker i detaljerade bilder på hur framförandet kommer att lyckas.
Enligt Ayres & Hopf, 1993, har visualisering visat sig vara en bra metod för individer med
hög kommunikationsängslan (Atterström, 1996).

10.3 Trestegsmodellen

Skiöld, 1988 presenterar en behandlingsmodell som han kallar trestegsmodellen. Här nedan
följer modellen i stora drag.

    (Skiöld, 1988)

9 Vårterminen 1995 vid Linköpings universitet av fil dr Ann Cederberg och talpedagog Åke Byström.

• De första övningarna:                        - Parpresentationer
      - Symtominventering

• Trestegsmodellen: - Sakbeskrivningar:
  Neutrala (Gissningslek)
  Positiva
  Negativa

 -Händelsebeskrivningar:
  Neutrala
  Positiva
  Negativa

- Personbeskrivningar:
  Neutrala
  Positiva
  Negativa
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Den här modellen går ut på att man genomför övningarna i grupp. Läraren leder arbetet
genom att fördela uppgifter och utdelar kommentarer. Det viktiga är att alla elever ska få yttra
sig och därmed bli bekräftad i gruppen samt att man får spontana talsituationer. Alla elever
behöver därför inte göra alla delövningar. Här nedan följer en mer noggrann beskrivning av
varje delmoment:

Parpresentationer:
I detta moment får eleverna samtala med någon i gruppen som de inte umgås privat med.
Efter det lilla samtalet ska varje elev redovisa inför storgruppen vad han/hon har fått veta av
kamraten. När man arbetar med yngre barn kan det vara en fördel att ge några bestämda
teman t ex familj, intressen. Syftet med detta moment är att eleverna ska få en personlig
kontakt i gruppen och att alla deltagarna ska lära känna varandra. Man skapar även en naturlig
talsituation.

Symtominventering:
Varje elev får i detta delmoment berätta vilka/vilket besvär han/hon ifråga upplever i
talsituationer. Syftet med detta är att eleverna ska se att det finns andra som har liknande
problem, vilket ofta känns som en lättnad. Denna del i modellen tar ofta lång tid och bör
också få göra det. Eleverna måste få bearbeta sina emotionella känslor för att förbättring ska
kunna ske.

Trestegsmodellen:
Modellen börjar med neutrala sakbeskrivningar där inga känslor läggs in. Efter detta gör man
en positiv sakbeskrivning som följs av en negativ sakbeskrivning. I dessa två moment läggs
det in känslor. Auditoriet är med och lyssnar och ställer frågor. Efter sakbeskrivningarna gör
man händelse- och personbeskrivningar. Dessa görs på samma sätt som sakbeskrivningarna
d.v.s. från det neutrala till det negativa. Allt detta leder till att eleverna försätts i naturliga och
spontana diskussioner och samtal (Skiöld, 1988).
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11 Råd till pedagogen

I detta avsnitt ger vi råd till de yrkesgrupper som arbetar med olika barngrupper, hur man kan
underlätta talsituationer för de talängsliga barnen.

• Pedagogen ska skapa en trygg och harmonisk stämning i gruppen så barnen inte behöver
vara rädda för att säga fel. Alla i gruppen bör vara överens om att man inte hånskrattar åt
kamrater eller pikar med elaka skämt (Bergh, 1985). Det är lärarens uppgift att skapa ett
bra samtalsklimat och ge trygghet i exponeringssituationerna. Läraren ska iaktta och ge
positiva kommentarer (Skiöld, 1988).

• Det är viktigt att observera barnens beteende i klassrummet för att kunna hitta och
identifiera den/de eventuella kommunikationsängsliga barnen (Mc Croskey & Richmond,
1991).

• Det är viktigt att inte tvinga barn att tala då ängslan kan bli värre, men man ska inte heller
överbeskydda utan uppmuntra och ge beröm. Man ska uppmuntra barnen att allmänt våga
lite mer (Bergh, 1985). Generella undersökningar som gjorts säger att det behövs
uppmuntran för att ett beteende skall återkomma. Klassrumsklimatet bör vara sådant att
det tillåts, ej tvingas, muntligt deltagande i lärandeprocessen (Mc Croskey & Richmond,
1991).

Forcing a frightened child to communicate is like throwing a person who does not know how to
swim into deep water, or making a person who is afraid of heights walk a thight rope.
(Mc Croskey & Richmond, 1991, s. 47)

• Det måste finnas alternativ till hur de kommunikationsängsliga eleverna löser
skoluppgifter. Det som ligger närmast till hands är skrivandet (Mc Croskey & Richmond,
1991).

• Som pedagog är det viktigt att inte fixera talängsliga barn vid deras problem genom att
hela tiden påpeka att de måste tala högre, inte hålla för munnen och tala oftare. Detta
leder ofta till större blygsel och skamkänsla (Bergh, 1985).

• Pedagogen bör observera när barnet är minst respektive mest ängsligt så att man i
möjligaste mån kan undvika pressade situationer och i stället skapa lättare talsituationer
för barnet (Bergh, 1985).

• Det är viktigt att ha en medveten muntlig träning (Bergh, 1985). Mc Croskey & Richmond
pekar i boken Quiet Children and the Classroom Teacher, 1991 på vikten av att ha en
strategi när det gäller muntlig framställning.

• Innan man börjar med en medveten muntlig träning, bör eleverna först och främst göra sig
en egen självskattning d.v.s. upptäcka vem man är och vad det är som orsakar nervositet i
exponeringssituationer. Det stämmer inte alltid överens vad läraren och/eller föräldrarna
har för uppfattning om eleven (Skiöld, 1988).

• Eleverna bör vara i mindre grupper då man arbetar med muntliga framställningsövningar
(Skiöld, 1988). Ett bra sätt att få alla elever att kommunicera är att använda sig av så
kallade bikupediskussioner. När någonting diskuteras i klassen låter man först eleverna
sitta i smågrupper och diskutera. Diskussionen följs efter det i helklass. Många gånger
brukar det gå lättare för de kommunikationsängsliga att prata i smågrupper (Mc Croskey
& Richmond, 1991).

• Man bör tänka på placeringen i klassrummet. Är möbleringen av sådant slag att
kommunikation underlättas, är det större chans att också de tysta eleverna börjar prata
(Mc Croskey & Richmond, 1991 samt avsnitt 13).
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• Man bör inte sätta en talängslig elev i T-zonen10. De kan då få svårt att koncentrera sig
och lärandet minskar (Mc Croskey & Richmond, 1991).

• Man ska tänka på att det inte bara är läraren som ska prata i klassen utan att eleverna får
möjlighet och förutsättningar att tala och prata ofta (Bergh, 1985). Det är bra att tillåta
eleverna att flytta på sig och prata med andra elever på grund av att det ger ett bra
kommunikationsklimat (Mc Croskey & Richmond, 1991).

• Barn med dålig motorik kan ofta bli ängsliga. Osäkra barn rör sig många gånger osäkert.
Det är därför viktigt att ge eleverna en god motorisk träning (Skiöld, 1988).

• Som lärare är det viktigt att man gör en analys av sitt eget muntliga beteende (se bilaga 2).
För att hjälpa och förstå de tysta eleverna i klassen, måste läraren själv veta hur stort
talutrymme man har i klassen samt hur man själv upplever att stå inför en grupp
människor (McCroskey & Richmond, 1991).

• Som lärare är det viktigt att man är tydlig mot eleverna när det gäller tillsägelser vid prat.
Eleverna måste veta att eventuella bestraffningar inte beror specifikt på pratet utan för att
pratet stör. Om tysta elever ser att andra blir bestraffade för att de pratar, kan de uppfatta
det som att det är bra att vara tyst (Mc Croskey & Richmond, 1991).

 Communication itself should never be the object of punishment.
 (Mc Croskey & Richmond, 1991, s. 45)

• Man bör undvika att låta den talängslige eleven läsa högt. Istället kan man låta barnet läsa
tyst och låta han/hon berätta vad texten säger och menar. Att läsa högt inför andra kan
försämra den talängslige elevens läsförmåga (Mc Croskey & Richmond, 1991).

• Pedagogen bör så ofta som möjligt prata enskilt med varje elev. Speciellt viktigt är det för
den talängslige (Mc Croskey & Richmond, 1991).

• Det bästa sättet att hjälpa barn bort från blygheten är att möta dem med kärlek, vänlighet,
tolerans och respekt (Zimbardo & Radl, 1982).

• Som pedagog ska man inte vara rädd för att få tystnader i en konversation med ett tyst
barn. Dessa barn behöver många gånger få tid på sig att känna efter och få kontroll över
situationen. De kan om de får tid på sig börja prata (Collins, 1996).

• För att underlätta för talängsliga elever att redovisa kan de få sitta kvar i bänken då
exponeringskänslan minskar (Cederberg, 1997b). Student från kursen Mod att tala, 1995:

Jag talar bara jag slipper att gå fram. Om vi redovisar flera stycken gör det inget, men det är
hemskt att vara själv och att vänta på att få gå fram är också hemskt.(Cederberg, 1997b, s. 114)

10 Den delen i klassrummet som elever tror att läraren har mest uppsikt över. Det är första bänkraden och den
mittersta raden från katedern till bakre delen av rummet d.v.s. som ett T.
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12 Undersökningsresultat och reflektion

Vi har gjort två stycken undersökningar i 2 olika klasser för att försöka få elevernas syn på
och tankar kring hur det är att stå framför en grupp med människor. Vi vill också visa på att
det finns samband mellan bra klassrumsklimat och färre talängsliga elever. Våra
undersökningar redogörs i resultatet med analyser, reflektioner och kommentarer.

Vi har börjat båda undersökningarna med att ha en gemensam klassdiskussion kring en bild.
Anledningen till att vi har valt att inleda på detta sätt är för att få igång elevernas tankar och
funderingar kring kamratrelationer och hur de känner sig att stå framför en grupp människor.

12.1 Undersökning 1

I första undersökningen har det medverkat 46 stycken elever, varav 26 är pojkar och 20 är
flickor. Dess syfte är att ta reda på hur eleverna känner sig tillsammans med sina kamrater och
om det finns något samband mellan talängslan och kamratrelationer. Den gemensamma
diskussionsbilden som vi har utgått från visar en grupp människor som stöter ut en person (se
bilaga 1).

12.1.1 Klassdiskussion

De diskussionsfrågor som vi har utgått från under det gemensamma samtalet är följande:

1, Vad ser ni på bilden och vad är det som händer?
2, Varför tror ni att han är utanför?
3, Hur känner han sig?
4, Hur känner sig personerna runt bordet?
5, I vilken situation skulle du vilja vara i? Varför?

Resultatet av det gemensamma samtalet blev följande:

Eleverna har svarat att de ser pojkar som pratar med varandra, en kvinna, en kaffemugg, stolar
och bord. De har även svarat att de pratar om någonting roligt och att en är utanför.
De övriga på bilden tycker inte om honom och han är kanske annorlunda. De kan ha bråkat
och personerna vid bordet vill inte att han skall vara med. Personen som är utanför känner sig
ledsen, arg, dålig och undrar varför han inte får vara med. De övriga på bilden känner sig
glada men samtidigt dumma. De mår nog innerst inne dåligt. De bryr sig inte om honom just
nu. Svaren som vi har fått av eleverna  på fråga 5 har varierat. En del skulle vilja vara en i
gruppen, för det är de som har roligt. De andra skulle vilja vara den som är utanför, då man
inte är den som stöter ut någon.

Reflektion över resultatet:

Det tycks som att elevernas uppfattning om utanförskap handlar till stor del om att vara
annorlunda. Detta visar på hur viktigt eleverna anser det är att tillhöra en grupp och att inte
utmärka sig. I skolan är det viktigt att man arbetar med människors lika värde. Eleverna ska få
insikt i att alla människor är olika och att man ska respektera varandra. Svaren visar att
eleverna egentligen inte vill vara elaka mot varandra, med de vill inte heller vara utanför och
”måste” då stöta ut. Man kan spekulera i huruvida svaret på fråga 5 är sanningsenligt. Det är
ett beundransvärt svar, men det är tveksamt om någon egentligen skulle vilja och våga var den
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som är utanför om han/hon fick välja. Skulle alla tänka som dessa elever, skulle det inte
finnas några utstötta personer.

12.1.2 Elevernas skriftliga svar

Efter det gemensamma samtalet har eleverna fått skriva sina tankar och funderingar kring
ämnet. Som utgångspunkt har de haft ett antal frågor. Dessa är:

1, Hur känner du dig tillsammans med dina kompisar? T ex glad, ledsen, utanför, rädd…
2, Hur skulle du vilja känna dig tillsammans med dina kompisar?

Vi har i elevernas texter letat efter gemensamma drag. Resultaten har vi delat upp i olika
grupper som vi har namngett med följande begrepp: glad, olika samt övriga. De  olika
grupperna har vi analyserat och jämfört med varandra. Tabell 1 visar hur eleverna har fördelat
sig över de olika grupperna.

Tabell 1: Elevernas svar på frågan hur de känner sig tillsammans med kamrater

GLAD OLIKA ÖVRIGA SUMMA
POJKAR 19 5 2 26

FLICKOR 11 7 2 20

Summa: 30 12 4 46

GLAD

Resultat
I denna grupp har det hamnat 19 pojkar och 11 flickor. Pojkarna i denna grupp skriver att de
är glada för att de får bestämma, vara med, har snälla kompisar och har roligt tillsammans.
Flickorna svarar att de är glada för att de känner sig trygga med kompisarna och har roligt. De
skriver även att kompisarna är rättvisa, snälla och att man inte pratar skit om varandra. De
känner sig glada för att man får vara sig själv och inte vara utanför. Här nedan visas några av
de svar som har placerats i denna grupp.

Flicka:  Jag känner mig glad med kompisarna. För jag har skoj och roligt med dom.

Pojke:  Med mina kompisar känner jag mig glad, jag får vara med. Jag är nöjd

Reflektion
En övervägande del av eleverna har hamnat i denna grupp. Detta visar på att de flesta känner
sig, glada, trygga och har roligt med sina kompisar. Elevernas svar visar på att det är viktigt
att man känner trygghet bland sina kamrater. Är man inte trygg i gruppen känner man mer oro
och nervositet i exponeringssituationer. Man kan se ett samband mellan att vara otrygg och ej
omtyckt bland sina kamrater och att vara talängslig. Vikten av att ha ett bra samtalsklimat i
gruppen som ger trygghet får vi stöd av från Bergh, 1985 och Skiöld, 1988 (se avsnitt 11).

Man kan se en liten övervikt av pojkar i denna grupp. Av erfarenhet tycker vi oss se att det
finns en tendens till att det är vanligare att flickor stöter ut varandra i kamratgruppen. Pojkar
har lättare att vara fler än två när de umgås.
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I år 4 verkar det som om det överlag är ett bättre klassrumsklimat. Vi tror att det kan bero på
att det är lättare att få ett bättre klimat i mindre klasser då man lättare klarar av att se alla
eleverna.

OLIKA

Resultat
I denna grupp har 5 pojkar och 7 flickor hamnat. Svaren från denna grupp visar att man
känner sig olika med olika kompisar. Man har roligt och känner sig glad med vissa, men man
är rädd och /eller utanför med andra. Här nedan beskriver en elev denna situation.

Pojke: Jag känner mig glad med 1 kompis, men  med 2 kompisar känner jag mig rädd. för att dom
          springer omkring och fjantar sig och river i skåpen

Reflektion
Alla människor har olika roller med olika människor. Detta gäller såväl vuxna som barn.
Citatet här nedan visar att även eleverna har olika roller.

Pojke: Jag känner mig olika med olika kompisar. Med vissa känner jag mig glad och med andra
             känner jag mig  kanske lite feg nästan. Jag menar att dom bestämmer mycket och jag bara
             hänger på. Men för det mesta känner jag mig glad.

Roller är och förblir en del av oss. Vissa roller är viktiga än andra då det gäller vår identitet. I
olika gruppkonstellationer får man olika roller. Gruppmedlemmarna beter sig på skilda sätt,
får olika uppgifter och har olika sätt att vara på i gruppen. Vanliga roller är den tyste, den
pratsamme, den blyge och den skämtsamme (Nilsson, 1993). När man hamnar i en ny social
situation uppstår det alltid en rollfördelning. Studenter i Cederbergs undersökning berättar om
hur svårt det är att komma ur en roll när klassen väl har formats. Här nedan ges ett exempel:

Jag har varit tyst i perioder. Under lågstadiet och mellanstadiet var jag blyg och tystlåten. På
högstadiet lossnade det. Jag blev ambitiös och fick självförtroende av det. Jag blev en av dem som
talade mycket. Under gymnasiet blev jag tyst igen, jag blev den som aldrig sa något. Jag gick om
årskurs 3 och hamnade i en ny klass där jag blev pratsam igen. Jag yttrade mig direkt för alla
lärarna och sen var det självklart. De trodde att jag var en sån person.(Cederberg, 1997b, s. 115)

ÖVRIGA

Resultat
I denna grupp har 2 pojkar och 2 flickor placerats. En pojke har svarat att han känner sig
ledsen och rädd med sina kompisar och två andra elever har svarat att de känner sig utanför.
Den andra flickan svarar att hon har tråkigt tillsammans med de andra i klassen. Det är
roligare att vara själv, men hon skulle vilja tycka att det är roligt att vara tillsammans med
andra. Citatet här nedan är ett exempel från denna grupp.

Pojke: Jag känner mig glad när jag är med mina kompisar och när de bryr sig om en. De ska var
            omtänksamma och inte vara självisk. Jag skulle vilja känna mig mer omtänkt av mina kompisar.

Reflektion
En pojke som vi har placerat i denna grupp är mobbad och utanför i sin klass. Tyvärr är det
inte ovanligt att det finns en eller ett par utstötta elever i varje klass. Vi har dock inte
koncentrerat oss på denna grupp i vårt examensarbete.

En pojke och en flicka i denna grupp har skrivit att de känner sig utanför och ofta glöms bort.
Dessa elever är inte mobbade i klassen, men som lärare måste man ta elevernas känslor på
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allvar och försöka förbättra situationen. Det man kan göra är att arbeta mycket med
samarbetsövningar och att i undervisningssituationer se till att eleverna får arbeta i olika
grupper. Som lärare kan man också försöka vara med mycket på rasterna och ha organiserade
rastaktiviteter. På detta sätt blir ingen utanför. Att komma åt problemet att ingen i klassen ska
känna sig utanför är svårt. Man kan inte tvinga någon att vara med någon annan. Om man
känner sig utanför klasskamraterna kan det även vara svårare att tala inför hela klassen. De
känner sig inte trygga.

Flickan som i undersökningen svarat att hon har det tråkigt tillsammans med de andra i
klassen, tycker det är roligt att vara själv samtidigt som hon skulle vilja tycka det vara roligt
att vara tillsammans med de andra. Denna flicka kan man i skolan inte göra så mycket åt. Hon
är mer mogen än många andra i klassen och känner kanske att de andra är barnsliga. Hon är
populär bland de andra flickorna i klassen.

Det som kommit fram i vår undersökning är att de största problemen finns i år 5. Vi tror att
detta har att göra med dels den stora klassen, dels att många av särskilt flickorna är i
förpuberteten vilket skapar problem. Som framkommit i läst litteratur är puberteten en känslig
period som kan framkalla talängslan. Man är då mycket medveten om sig själv och sin
utveckling. I puberteten är man oftast bunden till en grupp som ger trygghet. Att skiljas från
gruppen och stå ensam framför en publik kan medföra problem (Cederberg, 1997a).

12.2 Undersökning 2

I den andra undersökningen har 42 stycken elever medverkat, varav 23 är pojkar och 19 är
flickor. Syftet med denna undersökning är att försöka få fram elevernas tankar och känslor om
att göra ett framträdande. Den gemensamma diskussionsbilden visar en flicka som står
framför en klass (ur: Ung Svenska, 1983).

12.2.1 Klassdiskussion

De diskussionsfrågor som vi utgick ifrån under den andra undersökningen är följande:

1, Vad ser ni på bilden och vad är det som händer?
2, Hur tror ni flickan känner sig?
3, Vad tänker de övriga i klassen på?

Resultatet av det gemensamma samtalet blev följande:

Eleverna svarar att de ser en klass, massor med barn och bänkar. De ser även en flicka som
eventuellt kan vara ny i klassen. Flickan ska redovisa och/eller berätta någonting inför
klassen. Andra svar är att det är en lärare som står och pratar samt att alla andra barn står och
tittar på flickan. Flickan på bilden känner sig nervös och pirrig. De andra barnen skrattar och
undrar vad det är hon ska redovisa. En del av barnen är glada och en del är dumma.

Reflektion över resultatet:

Övervägande av eleverna har svarat att flickan på bilden känner sig nervös och pirrig. Det
verkar som att eleverna känner igen sig i flickans situation. Den traditionella skolan har
påverkat människors syn när det gäller vilken roll eleverna ska ha i skolan. Många ser de
situationer då eleverna står längst fram i klassrummet som en engångsföreteelse. I dagens
skola bör detta ingå som ett naturligt moment. I ett klassrum där talaktiviteten främjas är det
inget konstigt med att en elev står där framme likaväl som läraren.
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12.2.2 Elevernas skriftliga svar

Efter det gemensamma samtalet har eleverna fått skriva ner sina tankar och funderingar kring
ämnet. Som utgångspunkt har de haft ett antal frågor. Dessa är:

1, Hur känner du dig när du står framför klassen? T ex osäker, säker, nervös, glad, blyg...
2, Är det någon skillnad att prata inför klassen eller att prata med sina kompisar?

Vi har i elevernas texter letat efter gemensamma drag. Resultaten i fråga 1 har vi delat upp i
olika grupper som vi har namngett med följande begrepp: säker, nervös och glad samt nervös
och osäker. De  olika grupperna har vi analyserat och jämfört med varandra. Tabell 2 visar
hur eleverna har fördelat sig över de olika grupperna. Resultatet och reflektion på fråga 2
redovisas i ett särskilt stycke som vi kallar 12.2.3.

Tabell 2: Elevernas svar på frågan hur de känner sig då de står framför klassen

SÄKER NERVÖS
OCH GLAD

NERVÖS OCH
OSÄKER

SUMMA

POJKAR 12 6 5 23

FLICKOR 3 8 8 19

Summa: 15 14 13 42

SÄKER

Resultat
I denna grupp har det placerats 12 pojkar och 3 flickor. Dessa elever har svarat att de känner
sig säkra på grund av att de tycker det är roligt att stå framför människor, roligt att visa vad
man kan, man blir glad när andra lyssnar och det är lätt för att man känner alla i klassen.

Reflektion
Nästan hälften av alla pojkarna har placerats i denna grupp medan det endast är 3 flickor av
19 som känner sig säkra att stå framför klassen. Undersökningen visar att det är vanligare att
vara säker bland pojkar då man framträder. Samma resultat har noterats i en undersökning
gjord i en 30- mannagrupp på förstaterminsstuderande på högskolan. 18 % av kvinnorna i
denna undersökning anser sig vara tystlåtna, medan det endast är 3% av männen som anser
sig vara tystlåtna (Atterström, 1996). Detta resultat visar att det finns samband mellan dåligt
självförtroende och osäkerhet i talsituationer. Det är överlag vanligare bland flickor att ha
dåligt självförtroende. De säkra eleverna kan stå för sina åsikter och bjuda på sig själva. Här
nedan visas ett antal citat från vår undersökning.

Pojke: Jag känner mig säker för att jag har läst på många gånger.

Pojke: Jag känner mig glad för att jag känner hela klassen, och jag har läst på.   

Pojke: Jag känner mig säker och glad. Dom lyssnar på mig.

I dessa citat kan man utläsa att eleverna anser det vara viktigt att få tid till att förbereda sig
innan ett framträdande. Detta stämmer överens med den litteratur som vi har läst. Genom
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förberedelse har man större beredskap och därmed känner man sig mer trygg. Vi kan också
utläsa i elevernas svar att de känner sig säkra då de känner hela klassen. Detta visar att det är
viktigt med ett bra klassrumsklimat. Detta stöds av Bergh, 1985 och Skiöld, 1988. Det sista
citatet ger stöd av våra tidigare tankar angående om att läraren bör arbeta för att eleverna ska
respektera och lyssna på varandra. I litteraturen kan man läsa om att talängsliga är rädda och
får ångest många gånger på grund av att de inte tror att kamraterna lyssnar eller tycker det är
intressant (se avsnitt 7.2).

NERVÖS OCH GLAD

Resultat
I denna grupp har det placerats 6 pojkar och 8 flickor. De har svarat de känner sig säkra när de
vet att de kan någonting och de vill inte gå fram oförberedda. Några svarar att det är kul men
nervöst när det är pratigt i klassen. Det beror också på vad det är man ska göra. En elev svarar
att hon är nervös att stå framför klassen när hon t ex  ska spela teater. När hon å andra sidan
ska redovisa någonting är det inte nervöst. Det beror på att under redovisningar är hon säker
på att klassen är intresserad.

Reflektion
Denna grupp är mycket vanlig. Nästan alla människor känner en viss oro inför ett
framträdande, samtidigt som man vill visa och/eller säga det man har att framföra. Det är
naturligt att känna en viss nervositet innan ett framträdande då kroppen utsöndrar adrenalin
som ger ett tillskott av energi och hjälper talaren att skärpa sig och koncentrera sig på
uppgiften. När nervositeten dock handlar om rädsla och ångest är det av stor vikt att man är
väl förberedd så att man känner att man behärskar situationen (Mehrens, 1995). Enligt
Atterström är man många gånger orolig innan ett framträdande. Genom att bl.a. förbereda sig
kan man minska denna ängslan (Atterström, 1996). Här nedan visas några citat från eleverna:

Pojke: Jag känner mig pirrig för att jag inte har redovisat eller gått fram så många gånger.

Pojken i detta citat skriver att han är pirrig för att han inte har fått stå framför klassen så
mycket. Denna elevs tankar stämmer överens med många författare och forskare som pekar
på vikten av att ha en medveten muntlig träning för att höja beredskapen. I vår
litteraturgenomgång kan man läsa att Bergh, 1985, Skiöld, 1988, Mc Croskey & Richmond,
1991 samt Cederberg, 1997a betonar den muntliga medvetna träningen. Enligt Atterström,
1996 har dock inte träningen någon större inverkan på de talängsliga. Efter att ha läst mycket
litteratur om talängslan, anser vi, att en medveten muntlig träning har en positiv inverkan.

Flicka: Jag känner mig glad för att jag kanske har skrivit något bra som jag redovisar.
              Jag känner mig nervös och pirrig för att jag kanske ska säga fel.

Flicka: Jag känner mig nervös ibland för att när jag ska redovisa någonting så pratar dem jämt
             de blir jag  nervös på.

Vi har valt att ha en grupp som vi kallar nervös och glad, för att visa på att det är vanligt och
inget onormalt att känna två motsatta känslor inför ett framträdande. Det är viktigt att lärarna
talar om detta med sina elever.
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NERVÖS OCH OSÄKER

Resultat
I denna grupp har 5 pojkar och 8 flickor placerats. Eleverna i denna grupp har svarat att de
känner sig osäkra för att de inte har fått redovisa så ofta, de är rädda att andra ska tycka att det
är tråkigt eller att arbetet är dåligt och man är nervös och osäker för att man känner sig liten
mot klassen när man inte har så många vänner. Andra anledningar är att de andra eleverna kan
skratta och kommentera, vilket kan leda till rodnad i ansiktet.

Reflektion
De som har placerats i denna grupp är enligt Bergh, 1985 talängsliga (se avsnitt 5). Efter att
ha läst litteratur samt bildat och analyserat de grupper som våra undersökningar baseras på,
anser även vi att de här eleverna är mer eller mindre talängsliga. Den här undersökningen
visar att eleverna många gånger är nervösa och osäkra på grund av att de är oroliga för vad
andra ska tycka och tänka. Att stå framför klassen ger en hög exponeringskänsla och det blir
värre om man redan innan känner sig utanför och inte har så många vänner i klassen (se
avsnitt 12.1). Här nedan visas några exempel på elevernas svar:

Pojke: Jag vet inte om dem skulle tycka att det var tråkit.

Flicka: Jag känner mig nervös, pirrig. Jag vet inte vad de tycker om jag inte läste bra eller
              om jag hade gjort ett bra jobb.

Flicka: Om jag står framför klassen känner jag mig nervös och lite osäker.
              Det är därför om jag säger fel, blir jag helt röd i ansiktet.   

Flicka: Jag tycker det är pinsamt om man gör bort sig om man råkar säga fel eller nåt sånt

Flicka: Jag är rädd att nån ska skratta eller säga någon kommentar.

Vår undersökning får stöd av litteratur. Bergh, 1985 talar om att talängsliga barn tycker det är
obehagligt att känna sig iakttagen i den stora gruppen, riskera att göra bort sig, få otrevliga
kommentarer, behöva ta initiativ i gruppen och agera i nya situationer och med obekanta
människor. Det är ångestframkallande för kommunikationsängsliga elever när de förväntas få
negativa reaktioner från de övriga. Enligt Atterström, 1996 har denna grupp en
kontextbaserad kommunikationsängslan (se avsnitt 6). Skiöld, 1988, menar att talängslan
många gånger handlar om exponeringsängslan. Av våra citat kan man se att det finns en
koppling mellan ängslan att stå framför en grupp och att man är exponerad, iakttagen.

12.2.3 Undersökning 2 fråga 2

Resultat
Det är 35 elever av 42 elever som tycker att det är en stor skillnad mellan att prata inför hela
klassen och att prata med sina kamrater. De tycker det är lättare att prata med sina kamrater på
grund av att det inte är lika många människor som lyssnar, de känner kamraterna bättre och
kan lita på dem. De vågar säga vad de vill och kan göra bort sig utan att det blir pinsamt.

Det är 6 pojkar och 1 flicka som inte tycker det är någon skillnad att prata med kamrater än att
stå framför klassen. En av dessa pojkar anser det vara lättare att stå framför klassen för att det
då är fler personer som lyssnar på honom.
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Reflektion
Resultatet på denna fråga visar att de flesta eleverna anser det vara en stor skillnad att prata
med en grupp kamrater än att stå framför klassen. Anledningen till att vi har valt att ha med
denna fråga är för att försöka hitta de elever som är blyga, nervösa och osäkra på att samtala
med andra oavsett mängden personer. Här nedan ges några svar från elever:

Pojke: Ja det är skilnad att prata med hela klassen eller med sina kompisar.
             För att det är större att prata in för hela klassen.   

Flicka 1: Jag tycker att det är en rätt så stor skillnad att prata inför klassen, än att bara prata för mina kompisar.
                 När man pratar inför klassen så är alla samlade och en lärare är i klassrummet.

En orsak till varför de flesta elever anser det vara svårare att prata inför en hel klass än med
kamrater kan vara att lärare har en större status och makt än kamraterna (se avsnitt 7.2). Det är
lärarens uppgift att se till att ångesten inför talsituationer inte förvärras på grund av lärarens
närvaro (se avsnitt 11).

Flicka 2: Därför att när man pratar med kompisar så är man i en liten grupp.

Citatet från flicka 2 visar att det känns obehagligt när man blir exponerad. Detta stämmer
överens med vad Skiöld, 1988 skriver om exponeringsängslan (se avsnitt 5). Man kan i detta
citat se en tendens att elever många gånger känner sig mer trygga i en liten grupp. I
litteraturen som vi läst får vår undersökning stöd av andra forskare och författare som säger
att eleverna bör vara i mindre grupper då man arbetar med muntliga framställningsövningar.
Litteraturen säger också att de kommunikationsängsliga många gånger brukar ha lättare att
prata i smågrupper (Skiöld, 1988; Mc Croskey & Richmond, 1991).  I Atterströms artikel
Vissa tystnar men talar åter, 1996 kan man läsa att obehagligheterna många gånger ökar ju
större åhörargruppen är.
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13 Diskussion och reflektion

Detta kapitel innehåller de tankar och funderingar som har dykt upp under tiden som vi har
läst litteratur och gjort våra undersökningar.

Forskningen inom detta område har främst bedrivits under 1970- och 80- talen. Vi hoppas att
forskningen snart kommer att påbörjas igen, då många studenter under 90- talet har intresserat
sig för och uppmärksammat talängslanproblematiken. Den forskning som finns har främst
bedrivits på gymnasister och högskolestuderande. Anledningen till detta kan vara att äldre
människor lättare kan reflektera över sin situation och lättare förklara med ord vad han/hon
känner. Det kan också bero på att de har kommit över sin kommunikationsängslan och ser då
problemet ur ett annat perspektiv. Vi tycker däremot att forskningen i större grad bör bedrivas
på yngre barn i skolåldern. Den medvetna muntliga träningen bör sättas in så tidigt som
möjligt för att förebygga en eventuell ängslan att tala inför en grupp människor. Genom detta
examensarbete har vi gjort ett försök till att få fram skolelevernas egna tankar och åsikter hur
de känner sig i exponeringssituationer.

Talängslan uppstår främst under barndomen, vid skolstarten och i puberteten. För att kunna
hjälpa alla talängsliga, behövs det ett samarbete mellan hem, barnomsorg, skola samt att den
talängslige själv inser att det är ett handikapp. I skolan möter vi elever som är talängsliga eller
har tendenser till att bli det. Det är skolans uppgift att hjälpa de barn som man vid skolstarten
upptäcker är talängsliga, likaväl som det är lärarnas skyldighet att undervisa på ett sådant sätt
att eleverna inte blir ängsliga inför ett framträdande. Grunden för att lyckas med att få
talaktiva elever är att skapa trygghet i klassen så att alla vågar tala.

Det är viktigt att de vuxna i skolan och inte bara hemmet, uppmuntrar och berömmer barnen
när de gjort någonting bra. Genom beröm och uppmuntran stärks barnens självkänsla som
därmed bidrar till att minska kommunikationsängslan hos många elever. Det är samhällets
ansvar tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare att se till att alla barn får utveckla sin
verbala förmåga. Skolan ska bidra med den kontinuerliga och medvetna muntliga träningen.
Undersökningar visar att ångesten och nervositeten inför ett framträdande blir mindre då man
får många tillfällen att tala inför en grupp.” Övning ger färdighet ”.

Skolan är en plats där många olika roller uppstår. Får eleven en roll i skolan är det lätt att han
eller hon fastnar i denna roll. Det blir en självuppfyllande profetia. Alla roller är inte av ondo,
men en roll som är vanlig och som inte främjar elevens verbala utveckling är rollen som den
tyste. Det är lärarens uppgift att få den tysta eleven att ändra sina tankar om sig själv. Detta
kan läraren göra genom att uppmuntra, berömma, stärka hans eller hennes jagidentitet och
självkänsla. Har inte skolan lyckats få bort den tysta elevens negativa tankar om sig själv,
fortsätter han eller hon med stor sannolikhet att ha kvar stämpeln som den tysta ute i
arbetslivet och i övriga sociala situationer.

För att hjälpa det/de barn i klassen som är kommunikationsängsliga måste läraren först och
främst känna barnet/barnen så att man på bästa sätt kan hjälpa det att komma vidare med hjälp
av uppmuntran, stöd och visat intresse vid minsta framgång. En del av lärarens
professionalitet består i att kunna hjälpa och se alla eleverna. Det är allt för vanligt att de tysta
eleverna i klassen kommer i skymundan. Detta får inte ske! Läraren ska med sin kunskap på
bästa sätt få de talängsliga eleverna att våga prata inför de andra i klassen. Om eleverna slutar
skolan och fortfarande inte vågar tala i grupp, kan det få stora negativa konsekvenser senare i
livet. Många talängsliga har ofta sämre ledarskapsförmåga, svårare att hitta en partner, ofta
lågbetalda jobb, lägre status på arbetsplatsen och högre grad av missnöjdhet med sitt jobb.
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Andra negativa konsekvenser är att de många gånger väntar med eller avstår från att läsa vid
högskolor.

I många av dagens skolor är klasserna mycket stora, som gör det svårt om inte näst intill
omöjligt för dagens lärare att kunna se och tillgodose alla elevers behov. Vi anser att gruppen
tysta barn är en av de grupper som får lida på grund av de stora klasserna. Skolorna kan bli av
med många problem genom att ha klasser med färre elever. Det är en prioriteringsfråga.
Resultatet från våra undersökningar och annan litteratur och forskning visar att de flesta
elever har lättare för att tala i mindre grupper. Genom att ha mindre klasser ökar möjligheten
att få bra klassrumsklimat med bra gruppsammanhållning.

Alla barn är olika och utvecklas olika. Arbetar man med yngre barn måste man ha i åtanke att
en del barn eventuellt inte är mogna när det gäller att behärska muntliga situationer. I dessa
fall behöver det då inte vara frågan om talängslan. Läraren måste kunna se när det handlar om
att eleven ännu inte är mogen för muntliga framträdanden och när det handlar om ängslan och
nervositet. Alla är inte födda till talare, men skolan måste se till att alla har en grund att stå på.
Detta gäller talad kommunikation likaväl som att kunna läsa, skriva och räkna. Det är viktigt
att komma ihåg att alla elever har olika förmågor. I skolan bör alla språkets former användas
d.v.s. läsning, skrivning och att tala. För att stärka elevernas självkänsla och motivera dem till
skolarbete tycker vi att man ska låta eleverna i högre grad få använda den uttrycksform som
de behärskar bra. Givetvis bör eleverna träna på det/de uttrycksmedel som de behärskar
mindre bra. Det är lärarens pedagogiska ansvar att kunna se i vilka situationer det är befogat
att göra denna träning utan att deras självkänsla och motivation minskas.

Olika kulturer ser olika på vikten av att kunna tala inför andra människor. Skolan är en plats
där olika kulturer möts. Det kan vara en hjälp för läraren att veta hur olika kulturer ser på
kommunikation för att lättare förstå deras tankar. För att klara sig bra i det svenska samhället
måste man kunna kommunicera med och inför andra. En av skolans uppgifter är att förbereda
våra elever för framtiden så att de vågar stå för sina åsikter och att tala inför en grupp.

Ingen människa ska behöva känna sig onormalt nervös och osäker inför ett framträdande. För
att underlätta kommunikationssituationerna är det viktigt att arbeta mycket med att få ett bra
klassrumsklimat. När klassen är ny bör man lägga ner mycket tid på att lära känna varandra
och diskutera hur man är mot varandra. Eleverna måste lära sig att respektera andra
människor. För att underlätta ett framträdande bör man diskutera i klassen om hur man är en
bra åhörare. Av vårt resultat framkommer det att eleverna många gånger är nervösa och
osäkra för att de är oroliga över att klasskamraterna inte kommer att lyssna eller att de
kommer att skratta.

Möbleringen i klassrummet är av stor betydelse. För att i klassen få ett bra
kommunikationsklimat bör eleverna sitta i grupper eller i en hästsko. När eleverna sitter i
grupper är det lättare för läraren att ofta använda sig av gruppdiskussioner som främjar
talaktiviteten. Många gånger är det lättare för eleverna att prata i små grupper istället för i stor
klass. När man har bikupediskussioner får alla säga någonting samt att man får erfarenhet av
att diskutera och samtala med olika individer. Att sitta i en hästsko är bra då alla har
ögonkontakt med alla och kommunikationen behöver inte ske mellan lärare - elev, utan kan
lika gärna ske mellan elev - elev. Lärare bör tänka på och se till att alla elever säger någonting
varje dag. Det är ett steg på väg till att få talaktiva elever. Andra naturliga talsituationer är
regelbundna klassråd, elevråd och andra klassdiskussioner där eleverna får träna på att ta
beslut och framföra sina egna åsikter.
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Avslutningsvis vill vi poängtera hur viktigt det är att skolorna inser att den verbala
färdigheten är lika viktig som att kunna läsa och skriva, för att kunna klara sig bra i dagens
samhälle. Det är därför viktigt att vi uppmärksammar och hjälper de talängsliga eleverna till
att bli talaktiva.
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Sammanfattning

Det här arbetet behandlar talängslan. Syftet är att öka kunskapen om vad talängslan är och hur
man i skolan kan underlätta för de talängsliga eleverna samt att få elevernas syn och tankar på
hur de upplever att framträda inför en grupp människor.

För att få svar på de frågor som har legat till grund för arbetet har vi låtit elever få skriva ner
sina tankar och funderingar om hur de upplever att stå framför en grupp människor.

Varför en del människor blir talängsliga har sin grund i arv och/eller uppfostran eller hur
skolan bemöter barnen i olika talsituationer. För att på bästa sätt kunna hjälpa och förstå de
talängsliga är det viktigt att veta vilka situationer som ofta framkallar ängslan. Den uppstår
ofta innan ett framträdande och i de situationer då de talängsliga personerna exponerar sig. I
och med oron får de talängsliga fysiska och psykiska besvär såsom t ex rodnad, darrighet,
hjärtklappning och oro för att göra bort sig inför andra. Konsekvenserna av att inte våga yttra
sig kan bli stora då de ofta uppfattas som kyliga, opersonliga, mindre sociala och kompetenta.
I arbetet beskrivs ett antal metoder som kan användas för att bli av med talängslan.

Läraren måste försöka hjälpa barnen att bli av med ängslan under talsituationer och att
underlätta deras situation i skolan som till stor del bör bestå av verbal aktivitet. Våra
undersökningar visar att elever många gånger är nervösa att stå framför klassen. Deras
anledningar till nervositeten är att de inte får göra det ofta och att de är rädda för
klasskamraternas reaktioner. Nervositeten minskar när man får möjlighet att förbereda sig
innan ett framträdande. Detta resultat visar att det är viktigt med en medveten muntlig träning
och att skapa ett bra klassrumsklimat där barnen respekterar och lyssnar på varandra.

Undersökningarna visar att eleverna tycker det är obehagligt att stå framför klassen då de är
rädda att kamraterna ska skratta eller kommentera det de säger och att klasskamraterna ska
tycka det är tråkigt. Läraren bör uppmuntra och berömma mycket för att stärka barnens
självförtroende. För att eleverna inte ska vara ängsliga för att prata måste läraren skapa ett bra
kommunikationsklimat i klassen. Eleverna ska veta att läraren uppskattar och respekterar
deras åsikter.

Eleverna har i sina texter skrivit att man lättare blir nervös när man står framför många
människor. Det underlättar för de talängsliga eleverna om man arbetar i mindre grupper, inte
tvingar elever att prata och låter eleverna få tid till förberedelse. Talängslan kan öka under
puberteten då eleverna ofta är känsligare för grupptryck och mer medvetna om sig själva.
Undersökningarna visar att det finns samband mellan vilket förhållande eleverna har till sina
kamrater och talängslan. Det är viktigt att läraren uppmärksammar de talängsliga eleverna och
inte glömmer bort dem.
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