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1. INLEDNING

Ett slutet rum med tjugoåtta par granskande ögon. Darrande röst,
blossande ansikte…

…När Maja måste säga något högt får hon panik. Hjärtat slår
våldsamt, ansiktet blossar, hela rummet snurrar. Det känns som om
alla, inklusive läraren, tycker att hon är konstig. Maja känner sig
ensammast på jorden med sin ångest.1

För många elever är det en plåga att tala högt inför klassen, ändå är
det något som varje elev måste göra dagligen i skolan. Redan första
skoldagen får eleverna berätta för sina klasskamrater vad de heter.
Detta fylls ofta på med prat om fritidsintressen, familjen, olika lov
osv. Vid varje sådant tillfälle får några elever ont i magen, röda
kinder och susningar i huvudet.

I tidningen ICA- kuriren fångades jag av en rubrik på ett uppslag.
Rubriken löd ”Han hjälper rädda elever”. Min första tanke var: Vad
är eleverna rädda för? Artikeln berättade om Bo-Arne Skiöld, en
pensionerad lärare som hjälper elever med talrädsla. Skiöld
beskriver vilka svårigheter vissa elever har när de ska tala högt inför
andra.

Området talrädsla intresserade mig för att det är något som jag
känner igen. Jag har både under min praktik på lärarutbildningen
och under min egen skoltid sett hur dessa elever rodnar, darrar på
rösten och kallsvettas. Själv tyckte jag att det var väldigt jobbigt att
läsa högt inför klassen under mellanstadiet och högstadiet. Jag var
sen i min läsutveckling och hade svårt för att sätta ihop bokstäverna
till ord. Konsekvenserna blev en stakig och långsam läsning. Jag kan
känna igen känslan som Maja har i inledningsordet. Hjärtat som slår
våldsamt och känslan av att det snart är min tur att läsa. Hade jag
tur gick läraren i turordning när han eller hon bestämde vem som
skulle läsa. På det sättet kunde jag räkna ut vilket stycke jag skulle
få läsa och så övade jag på det. En del lärare ropade bara upp ett
namn och så fick personen i fråga vara så god att läsa. Under dessa
                                                                
1 ICA-kuriren Nr 39 (1999)
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lektioner kände jag ständig oro och försökte göra mig så liten som
möjligt i hopp om att läraren inte skulle se mig.

Det finns många elever i skolan som ständigt känner sig rädda och
osäkra av olika anledningar. Elever som inte kan slappna av eller
känna trygghet under skoldagen.2

Mitt arbete skall belysa några lärares uppfattning om elever som är
rädda för att tala inför klassen. För att få en förförståelse för ämnet
har jag valt att presentera vad läroplanen och kursplanerna säger
om så kallade talängsliga elever. Genom att läsa tidigare skriven
litteratur rörande ämnet talängslan vill jag få ytterligare förståelse
för talängslans innebörd, orsaker och vad man kan göra åt det.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Vad säger Läroplanen och kursplanerna?

Läroplanen är öppen för olika tolkningar beroende på situationen
som ska behandlas. Detta arbete behandlar området talängslan,
vilket gör att sökningen i läroplanen inriktar sig på mina tolkningar
av skriftens budskap angående talängslan. Står det något i Lpo-94
som styrker att vi i skolan vill hjälpa elever som har svårt att tala
inför klassen utan att känna obehag? En upplevd obehagskänsla kan
eventuellt leda till att eleven väljer att undvika samtal inför grupp
om det absolut inte är ett måste. Detta kan kanske i förlängningen
innebära att det blir svårt för eleverna att leva ett socialt fungerade
liv. I läroplanen står att:

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som
ger trygghet och vilja och lust att lära.3

Om eleven inte känner denna sociala gemenskap som ger trygghet
ska skolan hjälpa och stötta eleven så att den gör det. Lpo-94
uttrycker det så här:
                                                                
2 Åsbrink (1994)
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) s. 8
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Varje elev har rätt att i skolan få utveckla, känna växande glädje
och få erfara den tillfredställelse som det är att göra framsteg och
övervinna svårigheter.4

Skolan är en plats där eleverna ska arbeta individuellt, de ska
samarbeta med varandra och kunna diskutera och argumentera för
sin sak. På flera ställen i ”kursplaner för grundskolan” står det att
eleverna för att få godkänt i vissa ämnen måste göra muntliga
framträdanden. I kursplanen för engelska under ”mål som eleverna
skall uppnått i slutet av nionde skolåret” står det att läsa följande:

Eleven skall
• kunna delta aktivt i samtal om vardagliga ämnen…
• …kunna muntligt berätta något…5

Säkert klarar de elever som är rädda för att tala högt inför klassen
av detta rent kunskapsmässigt, trots att det måste vara en mycket
ångestfylld situation för dem. Om eleven inte klarar av att tala högt
inför klassen skall läraren uppmärksamma och försöka tillgodose
elevens behov på bästa möjliga sätt. Detta står uttryckt i Lpo-94 på
följande sätt:

Läraren skall
• organisera och genomföra arbeten så att eleven får stöd för sin

språk- och kommunikationsutveckling.6

1.1.2 Vad är talängslan och när uppstår den?

Ordet talängslan var ett av många ord som användes som nyckelord
vid informationsökning efter litteratur inom området talängslan.
Andra ord som användes för att få mer information om vad forskare
skrivit om rädsla för att tala inför andra var talfobi, socialfobi,
socialångest, rädsla och våga tala. Benämningen talängslan var det
nyckelord där bäst och flest träffar gjordes. Därför har ordet
                                                                
4 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) s. 8
5 Kursplaner för grundskolan (1994) s. 17
6 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) s. 12
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talängslan valts att använda i fortsättningen av arbete. Ordet
talängslan finns med i nationalencyklopedins ordbok och
definitionen av ordet är:

Rädsla för att tala särskilt i större grupp.7

Bergh menar att talängslan är en brist på språklig självtillit, och att
denna tillit dessutom hör ihop med den allmänna självtilliten, alltså
tron på sig själv. Talängslan är enligt Bergh något som hindrar en
människa från att leva ett normalt liv. Han beskriver talängslan på
följande sätt:

Men den som ofta klandrar sig själv för att han inte yttrade sig, inte
sa det han tänkte därför att han inte vågade, inte var säker på hur
det skulle uttryckas, var rädd för att göra bort sig, rädd för vad
andra skulle tycka osv. –han har inte språkligt god självtillit. Han
är talängslig.8

Enligt Lindén uppstår talängslan oftast i skolan under åren fyra till
nio och på gymnasiet. Han har i sin rapport försökt kartlägga när de
talängsliga eleverna känner oro och rädsla. Det visade sig vara när
eleverna skulle vara aktiva i grupparbeten, redovisa grupparbeten
och när de skulle hålla föredrag. Att svara på frågor under
lektionstid, läsa högt inför klassen och vid muntliga prov kände
eleverna också rädsla. Även vid presentation av sig själva och vid
upprop känner talängsliga elever oro.9

1.1.3 Talängslans känsla

Vad är det då för rädsla dessa elever upplever när de tvingas tala
inför en grupp? Öhman beskriver känslan av rädsla som

                                                                
7 Nationalencyklopedins ordbok (1996) 3, 327
8 Bergh (1987) s. 7
9 Lindén (1998)
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…en obehaglig men svårbegripbar känsla av varsel, att en fara eller
katastrof är överhängande. Det kan vara förenat med känslor av
maktlöshet, att allt hopp är ute.10

Vidare säger Öhman att hela situationen känns overklig, som om
man betraktar sig själv utifrån.11

Aulanko beskriver rädslan när man ska tala högt som en kamp för
livet. Hon menar att om jag bara klarar av den här gången med livet
i behåll så ska jag aldrig mer utsätta mig för det igen.12 Åsbrink
anser att rädsla är något viktigt som vi måste ha, det gäller bara att
kunna leva med den. Om vi aldrig funderar över vad som menas
med att vara rädd, så kan vi aldrig förstå hur det känns för en
person som alltid är rädd. Rädsla är en reell verklighet för den som
ständigt upplever den. Denna känsla kan inte bara nonchaleras och
sopas under mattan. Att inte våga tala högt inför klassen är ett
nederlag för eleven. Detta nederlag fyller eleverna med besvikelser,
som i sin tur kan yttra sig i antingen ilska eller att de blir
inåtvända.13

Öhman delar in stark rädsla i tre olika nivåer:

1. Subjektiva upplevelser – man känner på sig något.
2. Fysiologiska symtom – man får hjärtklappning och blir

kallsvettig.
3. Handling – där finns det tre olika alternativ. Flykt, kamp eller

handlingsförlamning.

Han menar också att stark rädsla kan övergå till ångest. Detta
händer i nivå tre, handlingen. Om handlingsvägen flykt är
blockerad uppkommer ångest. Eventuella blockeringar av flykt-
vägar kan vara en stängd klassrumsdörr, där eleven inte kan
springa rakt ut för att slippa tala inför klassen. En annan blockering
av flyktväg kan enligt Öhman vara om en person är jagad av en
mördare och personen kommer till en gränd där det inte finns

                                                                
10 Öhman (1994) s. 14
11 Öhman (1994)
12 Aulanko (1985)
13 Åsbrink (1994)
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någon annan utväg än den man kom in. Då övergår rädslan till
ångest.14

Nationalencyklopedins definition på ångest är:

Tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck…
Låg grad av ångest kallas ängslan, ängslighet eller oro, medan hög
grad upplevs som skräck och panik.15

Ångest är enligt Storfjord en gnagande oro eller anfallsvis hjärt-
klappning, svettning, andningssvårigheter, muntorrhet, muskel-
spänningar och illamående. Den kan te sig olika på olika personer
och variera i omfång.16

1.1.4 Eventuella orsaker till talängslan

Vad är det som gör att vi har så svårt att tala inför andra människor?
Aulanko tror att det kan ligga traditioner bakom talängslan. Att vi
nordbor är ett inåtvänt folk skulle bero på våra långa mörka vintrar.
Hon anser att det är lättare att tala under sommarhalvåret. En annan
anledning som Aulanko beskriver är att vi skyller på att det krävs
medfödd talang för att tala inför andra och bara vissa är utrustade
med det.17

Lindén tror att rädslan för att göra bort sig och känslan av att inte
duga som person kan vara två orsaker till talängslan. Rädslan för att
tappa bort sig under framträdandet eller att darra på rösten kan
vara andra orsaker. Lindén menar också att det kan vara genetiskt,
men detta anser han inte relevant. Anledningen till att en genetisk
orsak är irrelevant, anser Lindén vara att det då inte finns någon
åtgärd mot talängslan. Han vill istället ta fram olika sociala faktorer
till varför vissa är talängsliga. Dessa faktorer är uppdelade i fyra
olika förhållningssätt. Det första är överbeskyddande föräldrar.

                                                                
14 Öhman (1994)
15 Nationalencyklopedin Cd-rom multimedia (1998)
16 Storfjord (1991)
17 Aulanko (1985)
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Föräldrarnas oro inför muntlig framställning kan överföras på
barnet och få den konsekvens att barnet inte vågar tala inför andra.
Det andra förhållningssättet kan vara att barnet har för höga
prestationskrav på sig. Även om eleven gör något bra enligt läraren,
tolkar eleven ändå detta som ett misslyckande. Det tredje
förhållningssättet står under jantelagen, som innebär att du inte ska
tro att du är något och att du inte ska ta för dig på andras
bekostnad. Andras blickar kan här upplevas som ironiska eller
hånfulla. Det fjärde förhållningssättet är att de talängsliga eleverna
kan ha blivit nonchalerade eller negligerade. Ingen lägger märke till
eller ser dessa elever, som innerst inne gärna vill synas och prata.
När de sedan ska säga något och alla lyssnar, blir detta för mycket
på en gång och rädslan blir för stor. Lindén menar att en talängslig
elev aldrig kan finnas enbart under ett av förhållningssätten. De är
blandade och överlappade med många andra. Förhållningssätten är
inte heller vetenskapligt fastställda.18

Bergh delar liksom Lindén in sina orsaksfaktorer i förhållningssätt.
Bergh ser tre möjliga orsaker och den första är överbeskyddade
barn. Om barn lär sig att mycket i livet är farligt och att det är bäst
att vara försiktig och akta sig, så blir barnet mer och mer ängsligt
och detta visar sig, enligt Bergh i talsituationer. Den andra orsaken
är att barnen har svagt självförtroende. Om barn inte får känna sig
uppskattade, duktiga och får beröm, utan ständigt bli nertystade av
andra barn eller vuxna, kan de uppfatta sig svagare och sämre.
Självkänslan försvagas, vilket ofta leder till talängslan. Den tredje
orsaken är enligt Bergh att barn får för lite träning på att tala för sig,
diskutera och framföra sina åsikter.19

Som tidigare nämnts uppstår talängslan, enligt Lindén, oftast i
skolans fjärde till nionde klass och på gymnasiet. Orsaksfaktorer
kan vara att eleverna någon gång under den här perioden kommer i
puberteten, som är en väldigt känslig period. Ungdomar är då
mycket angelägna om hur de uppfattas av omgivningen. Under
dessa år håller eleverna diverse muntliga framställningar i skolan,
och de förväntas kunna diskutera och argumentera för sina åsikter.
                                                                
18 Lindén (1998)
19 Bergh (1987)
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Det kan också finnas brist på förståelse och respekt från föräldrar,
klasskamrater och lärare, när det gäller de talängsligas rädsla för att
tala inför andra.20

1.1.5 Konsekvenser av talängslan

Enligt Öhman är talängslan en lindrig form av rädsla för att tala
inför andra människor. Om denna oro inte kan hållas i schack eller
behandlas, kan den få förödande konsekvenser i det vuxna livet.
Öhman uttrycker det så här:

Ingen varelse är farligare för människan än människan själv.21

Som social individ är man enligt Öhman väldigt sårbar, man kan lätt
bli utbytt och vara tvungen att skiljas från de man älskar och
behöver. Sociala kontakter blir då en källa för oro och ångest. Man
är rädd för att göra bort sig och förlora respekten. Människan är
skapad för att vara social. Det är ett behov hos oss. Får vi inte detta
behov tillfredställt blir vi uttråkade och mår psykiskt dåligt. Det
påverkar även våra kroppsliga funktioner och social isolering kan
leda till en för tidig död. Om nästan total isolering inträder
diagnostiserar Öhman detta som socialfobi. Socialfobi uppstår enligt
Öhman nästan alltid under skolåren, men kan även uppkomma
senare i livet. Socialfobi är en stark rädsla för specifika sociala
aktiviteter.22

För att i detta arbetet få en djupare förståelse för benämningen av
ordet socialfobi delas ordet upp. Först för att visa vad fobi har för
betydelse och därefter definieras ordet socialfobi i sin helhet. Ordet
fobi definieras i nationalencyklopedin som:

                                                                
20 Lindén (1998)
21 Öhman (1994) s. 59
22 Öhman (1994)
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Intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser. Rädslan är
irrationell på så sätt att dess styrka är överdriven i förhållande till
situationens verkliga farlighet.23

Fobi är en överdriven rädsla för någon specifik situation eller ett
specifikt föremål. Genom att sätta olika ord före ordet fobi definierar
man vilken slags fobi en individ lider av. Nationalencyklopedin
multimedia definierar socialfobi på följande sätt:

Intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer där
man står i rum för andras uppmärksamhet eller riskerar att
förödmjukas socialt.24

Enligt Öhman är det inte ovanligt att personer med socialfobi tar till
alkohol eller lugnande tabletter för att våga umgås med andra
människor. Depressioner är också vanliga på grund av att det
sociala livet och yrkeskarriären är begränsad. De flesta personer
som lider av socialfobi har levt med den sedan skolåldern.25

En annan form av rädsla för att tala till och med andra människor är
socialångest. Den är inte specifik för en viss situation, utan det kan
vara en allmän rädsla för att befinna sig i en social situation. Enligt
Storfjord hör socialångest samman med en dålig självbild eller att
individen haft en dålig upplevelse av social samvaro. Den dåliga
upplevelsen kan vara incest. Människor med socialångest föredrar
vintern framför andra årstider. Då är det mörkt och därmed tillåtet
att stanna inomhus.26

1.1.6 Tänkbara åtgärder vid talängslan

Att undvika det man fruktar ger möjlighet till korta tillfredställande
pauser i den talängsliges liv enligt Storfjord, men att ständigt
behöva avlägsna sig och vara på sin vakt när det känns jobbigt tar
på krafterna. Detta gör att individer med talängslan isolerar sig. För
                                                                
23 Nationalencyklopedin Cd-rom multimedia (1998)
24 Nationalencyklopedin Cd-rom multimedia (1998)
25 Öhman (1994)
26 Storfjord (1991)
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att ta sig ur denna svårighet måste personen varsamt närma sig
faran. Detta är en smärtsam process som kan ta lång tid, men många
som söker hjälp för sina svårigheter blir hjälpta. Storfjord anser att
det är viktigt att träna. Vid träningen blir de talängsliga personerna
förtrogna med sina känslor och reaktioner. Det är viktigt att lära
känna sin kropp, kunna slappna av, veta när man spänner sig och
vid spänningstillfället kunna sätta in avspänning.27

Även Lind anser att träning ger färdighet. Hon jämför konsten att
tala inför andra med konsten att lära sig cykla. Det räcker inte med
att någon berättar för dig hur du ska göra för att kunna cykla. Du
måste öva för att klara av det. Lind hävdar att det är viktigt att träna
i små grupper. Genom stöd och hjälp från varandra utvecklas
individerna till talare. Liksom Storfjord tar Lind upp vikten av att
kunna slappna av. Är man nervös blir rösten ofta spänd, hög och
gäll. Det är då olika avslappningstekniker är bra till exempel att dra
ett djupt andetag.28

Aulanko tycker liksom Lind och Storfjord att träning är bästa sättet
för att bli kvitt sin talängslan. Det tar lång tid och individen måste
ha tålamod och ett mål att sträva mot. Aulanko tycker att ett bra mål
kan beskrivas så här:

Sätt som ditt mål att det en vacker dag skall kännas riktigt trevligt
att tala till andra.29

Aulanko tycker också att det är viktigt att individen får tala om vad
det är han/hon är rädd för och vad det är som gör det så svårt att
tala inför andra.30

Enligt Åsbrink och Aulanko är det mycket viktigt att tala om sin
rädsla och osäkerhet. Om den talängsliga individen ska kunna
ändra sitt beteende måste han/hon förstå vad det är som utlöser
det. Åsbrink menar att individer med talängslan måste på ett enkelt
sätt lära sig om begreppen osäkerhet, rädd och rädsla samt hur de
                                                                
27 Storfjord (1991)
28 Lind (1997)
29 Aulanko (1985) s. 16
30 Aulanko (1985)
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kan hantera dem. En person som inte har kunskap om hur han/hon
ska handskas i olika situationer känner osäkerhet. Här är det viktigt
att våga säga att man är osäker. En individ som inte förstår känner
sig rädd. Reaktionen av att ej förstå kan vara aggression som i sin
tur kan leda till flykt eller försvar. Jämför med Öhmans tredje nivå
av stark rädsla – handling.31 Rädsla uppstår när individen inte
vågar. Åsbrink har gestaltat detta i följande bild.

                                                             figur    1    Rädslans olika uttryck.    32

Får talängsliga individer förståelse för bildens innebörd har de
lättare att förstå varför de reagerar som de gör.33

Skiöld har genomfört många kurser för talängsliga individer, både
vuxenstuderande och elever på gymnasiet. Teknisk träning och
psykologisk bearbetning är byggstenarna i kursen. I varje kurs ingår
ungefär tio deltagare där en stark gruppkänsla och trygghet måste
skapas. Detta är oftast lätt, eftersom deltagarna har samma problem.
Kursen är indelad i två terminer med tio sammankomster varje
termin, totalt sextio timmar. Kursens upplägg utgår från en mjuk
start och utmynnar i mer avancerad muntlig framställning.
Sammankomsterna innehåller bland annat intervjuer deltagarna
emellan och diskussioner om känslomässiga upplevelser, symtom
och orsaker till talängslan. Efter det ska deltagarna beskriva först ett

                                                                
31 Detta arbete s. 5
32 Åsbrink (1994) s. 44
33 Åsbrink (1994)
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neutralt föremål, sedan ett som ger positiva tankar och sist ett som
ger negativa tankar. På liknade sätt beskrivs en händelse och en
person. Ett par gånger under kursens sammankomster får
deltagarna oförberedda övningar. Detta för att visa hur en situation
kan gestalta sig i skolan. Under lektionerna i skolan säger läraren en
elevs namn och då ska eleven svara. Det är viktigt att klara av en
sådan situation utan att få en chock. Chocken kan för en talängslig
elev leda till en jobbig situation. Under kursdeltagarnas sista träff
slås två grupper samman. Detta blir en träning i att möta nya
ansikten. Efter Skiölds kurs känner några kursdeltagare fortfarande
att de inte är färdiga, medan många andra blir hjälpta och känner
sig som nya människor.34

Lindén har liksom Skiöld genomfört kurser för talängsliga
individer. Även i denna kurs talas om talängslans orsaker,
individens livssituation och arbetsmiljö. Kursdeltagarna och
föreläsaren talar även om förhållningssätt, tekniker och hjälpmedel
för hur spänningsnivån kan sänkas vid muntliga framträdanden.
Lindén belyser också vikten av att ha ett bra psykosocialt klimat i
gruppen. Kursen består av åtta sammankomster. De träffas en gång
i veckan och varje tillfälle pågår mellan två och fyra timmar. Under
sammankomsterna ska samtliga kursdeltagare göra ett muntligt
framträdande. Vid de muntliga framträdandena lottas rang-
ordningen, för att inget ska kännas förutbestämt eller orättvist.
Kursdeltagarnas anförande ökar successivt från en till tio minuter.
Efter varje uppträdande ska individen berätta hur situationen
upplevdes.

Precis som i Skiölds kurs går Lindéns kurs ut varsamt i början och
stegrar sedan i svårighetsgrad. Sammankomsterna innehåller bland
annat presentation av medlemmarna och dess yttrande-problematik.
Medlemmarna får även läsa matrecept eller korta barnböcker och
läsa högt ur skönlitterär text. Stegringen i svårighetsgrad blir att
berätta om något geografiskt, om någon person och slutligen får ett
fritt valt ämne presenteras i tio minuter. Under kursen berättar en
tidigare kursdeltagare om sina problem och vad kursen betytt för
honom eller henne. Efter avslutad kurs uttrycker de flesta
                                                                
34 Skiöld (1975)
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tacksamhet över kursen. Enligt Lindén har 81% av kursdeltagarna
fått lättare för muntliga framträdanden, medan 17% är osäkra och
2% anser att de inte har blivit hjälpta.35

Bergh anser att det krävs kontinuerlig träning i skolan för att hjälpa
talängsliga elever. Träningen ska vara lärarledd och hela klassen ska
delta i små grupper. Detta för att skapa sammanhållning, trygghet
och för att avdramatisera de höga kraven och den obehagliga och
svåra situation det innebär för de talängsliga eleverna. Bergh anser
att det är viktigt att den lärare som ska hålla i träningen kan ge
trygghet till klassen, så att ingen ska känna sig rädd för att säga fel.
Ingen av barnen får tvings till att tala. Istället ska läraren locka fram
talet genom visat intresse för varje framsteg. Att ge beröm stärker
ofta elevernas självförtroende. Man ska inte fixera de talängsliga
eleverna vid sina yttrande-problem genom uppmaningar som: tala
högre, håll inte för munnen när du pratar eller prata oftare. Detta
kan istället leda till ytterligare instängdhet och tystnad. Enligt Bergh
är det även viktigt att tillåta de talängsliga eleverna att visa ilska
inom måttliga gränser. Dessa elever har ofta mycket frustration i sig
som de måste få göra sig av med.

Rörelse–, sång– och danslekar är övningar som Bergh tycker är bra
för att förebygga och avlägsna talängslan hos elever. Kroppskontakt
och samarbetsövningar kan vara en stegring i processen att bli av
med talängslan. Även fantasiträning, Följa-John lekar och
avspänningsövningar hjälper till att förebygga och avlägsna
talängslan. Teaterlek, dramatiseringar och spel med handdockor är
enligt Bergh utmärkta, för här får elever inta en annan roll än sig
själva, vilket gör det lättare för dem att agera. Att berätta berättelser,
diskutera och öva på muntlig framställning är sista stegen i före-
byggandet och avlägsnandet av talängslan.36

Om talängslan har gått så långt att personen diagnostiseras med
socialångest eller socialfobi, krävs enligt Öhman professionell hjälp.
Systematisk desensibilisering är en form av behandling där
patientens ångest behandlas. Detta enligt två principer. Den första
                                                                
35 Lindén (1998)
36 Bergh (1987)
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är att träna patienten i progressiv muskelavspänning. Detta för att
dämpa ångesten vid den andra principen, som är exponerings-
behandling. Exponeringen går ut på att patienten under terapeutens
ledning arbetar sig upp mot de mest ångest-provocerande
föreställningarna. Enligt Öhman visar resultaten att behandlingen är
effektiv och då framförallt vid socialfobi.

Beteendeanalys är en annan form av behandling där syftet är att så
noga som möjligt beskriva de problem patienten söker för, så att
terapeuten sedan kan sätta in rätt behandling.

Tillämpad avslappning är ytterligare en behandlingsmetod. Dess
syfte är att patienten ska lära sig använda avspänning som
hanteringsteknik för att dämpa akuta ångestattacker. Målsättningen
med denna metod är att patienten snabbt ska få kontroll över sin
avspänning och på en halv minut nå djupa nivåer av avslappning.37

1.2 Syfte och frågeställningar

Både på Tv och i radio hör man ständigt människor prata om att
klimatet i både skolan och samhället blir allt hårdare. Kan det vara
så att det blir allt viktigare att kunna hävda sig för att synas eller
höras? Bergh anser att det förväntas av oss att både inom arbetet,
inom föreningslivet och i fackliga sammanhang kunna framföra
våra åsikter och redogöra för både egna och andras tankar och
beslut.38 Underlättar det i en dagliga liv om man som individ är
talförd, kan diskutera och argumenterar?

Detta arbete syftar till att belysa lärares uppfattningar, värderingar
och åsikter om elever som inte kan hävda sina åsikter på grund av
talängslan. Vad som kan vara upphov till talängslan, dess förekomst
och vilka eventuella åtgärder som finns lyfts också fram.

                                                                
37 Öhman (1994)
38 Bergh (1987)
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Enligt tidigare läst litteratur finns det talängsliga elever i skolan.
Dessa känner enligt Skiöld stark oro, ångest och panikkänslor när de
ska tala inför andra. Dessa känslor kan göra att de undviker att
tala.39 Arbetet informerar också om konsekvenserna av att vara
talängslig i samhället. Utifrån detta blir frågeställningarna följande:

Ser lärarna något samband mellan de talängsliga eleverna?

När anser lärarna att talängslan uppkommer och vad tror de att
talängslan beror på?

Vilka möjligheter har man som lärare att göra något åt problemet
med talängsliga elever?

Vilka eventuella konsekvenser kan talängslan få för eleverna i
vuxen ålder enligt lärarna?

2. METOD

2.1 Urval

Intervjuerna är gjorda med fyra lärare från en skola i Linköping där
kontakter finns sedan en av praktikperioderna under lärar-
utbildningen.

Urvalet gjordes bland alla lärare som undervisade i år fyra till sex på
skolan. En kontaktperson, lärare på skolan fick instruktioner om vad
intervjuerna skulle handla om och informerade sedan sina kollegor.
Instruktionen som kontaktpersonen fick var utformad så att hans
egna värderingar inte påverkade urvalet. Efter det fick de lärare som
visade intresse av att vilja delta anmäla det till kontaktpersonen.
Urvalet är alltså gjort med ett frivilligt baserat urval. Anledningen
till att lärare som undervisar i år fyra till sex har blivit tillfrågade om
att delta i intervjuerna är dels för att vi i lärarutbildningen har
diskuterat vilket hopp det är mellan år tre och år fyra vad gäller
                                                                
39 Skiöld (1975)
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läroböckerna. Vid högläsning i skolan blir texterna både mekaniskt
och innehållsmässigt mycket svårare i år fyra. Det sker nästan alltid
byte av lärare mellan dessa år, vilket eventuellt kan leda till
talängslan. Ytterligare en anledning är att under åren fyra till sex
börjar endel eleverna få tidiga pubertetsproblem, vilket tidigare
nämnts som en orsak till talängslan.

De fyra lärare som medverkade i intervjun var alla män. De kvinnor
som kunde vara aktuella för undersökningen ville inte ställa upp.
Anledningen är okänd. De manliga lärarna hade arbetat ett, två,
femton respektive tjugofem år som lärare. Av en slump blev
spridningen på lärarnas yrkeslängd så varierad.

2.2 Forskningsinriktningar

Det finns olika metoder att välja mellan vid ett forskningsarbete. De
som var närmast att välja mellan var kvalitativ metod eller
kvantitativ metod. För att få fram den enskilde lärarens åsikter,
tankar och värderingar, valdes kvalitativ metod.

Både inom kvalitativa och kvantitativa studier kan Trost urskilja tre
olika steg i processen.

1. Datainsamling
2. Bearbetning/analys av data
3. Tolkning av bearbetning/analys

I en renodlad kvalitativ studie måste enligt Trost alla tre stegen vara
kvalitativa dvs. datainsamling sker med ett antal människor om
deras inställning till ett visst ämne. Bearbetningen av data-
insamlingen ska beskriva vad den enskilde menar och hur han/hon
tänker och känner. Ur materialet ska ett mönster kunna urskiljas och
utifrån mönstret görs sedan en tolkning. Tolkningen blir eventuella
åtgärder. Enligt Trost finns det praktiskt taget ingen studie som är
av helt kvantitativ natur. De är alla blandformer och den kvalitativa
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metoden kommer in antingen vid datainsamling, bearbetning eller
tolkning.40

2.2.1 Kvantitativ metod

Nationalencyklopedin definierar kvantitativ metod så här:

…arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och
kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från
dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i
testbara hypoteser.41

Enligt Trost kan det enkelt sägas att i denna metod kvantifierar data
i siffror. Om procent och frekvens vill anges och om fråge-
ställningarna gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, så ska en
kvantitativ metod användas. Kvantitativ metod ansågs förr vara
mer värd än kvalitativ metod eftersom där går att räkna och mäta.
Det är därmed enklare att förstå dessa undersökningar och Trost
menar att gemene man kan tro att de blir mer tillförlitliga när de
innehåller tabeller och diagram.42

Forskaren skall enligt Magne ha ett jag– det förhållande till
undersökningsobjekten i en kvantitativ metod dvs. han ska stå på
avstånd och observera. Forskaren får inte själv vara en del av det
som studeras. Anledningen är att den kvantitativa metoden bygger
på en förutsättningslös och objektiv vetenskap. Enligt Magne är
detta inte lätt, eftersom forskaren kan ha en grundlagd förförståelse
till det som ska studeras från sin utbildning. Han menar också att
forskaren har vissa socialt grundade fördomar eller förutfattade
meningar i sitt sätt att nalkas problemet.

Själva begreppet kvantitativ metod understryker att informationen
ska kunna kvantifieras. Forskaren måste sträva efter att mäta samma
egenskaper hos alla för att förklara frågeställningarna. De teoretiskt
definierade problemen ska sedan göras mätbara. En kvantitativ
studie innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i

                                                                
40 Trost (1993)
41 Nationalencyklopedin multimedia (1998)
42 Trost (1993)
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teori och problemformuleringsfasen. Bearbetningen av stoffet är
mycket enklare än vid en kvalitativ studie.43

2.2.2 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod definieras i nationalencyklopedin på följande sätt:

…arbetssättet som förenas av att forskaren själv befinner sig i den
sociala verkligheten som analyseras, att datainsamling och analys
sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga
såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörd.44

Enligt Trost har kvalitativa studier ofta setts som försök eller
förstudier till kvantitativa studier. Därmed anses de inte lika mycket
värda. Är forskaren intresserad av att försöka förstå människans sätt
att resonera och reagera eller om han vill särskilja eller urskilja
varierande handlingsmönster så ska en kvalitativ metod användas.45

I kvalitativa undersökningar finns det enligt Magne en mycket
större närhet till de intervjuade och forskaren ger med sitt arbete de
som ingått i studien ett tillfälle till att reflektera över och styra sin
verksamhet.

Inom  kvalitativ forskningsmetod måste det enligt Magne göras en
åtskillnad mellan värderingsmässig och faktamässig uppfattning.
Forskaren ska sträva efter en så fullständig bild som möjligt om den
intervjuade personen. Den information som framkommer genom
intervjuer är ostrukturerad och oorganiserad. Utifrån information
kan forskaren utveckla nya frågeställningar och nya uppfattningar.
Dessa skrivs sedan ner för att senare bearbetas och tolkas. Eftersom
forskningsprocessen medför att forskarens uppfattningar/fördomar
möts med studerad litteraturen är det enligt Magne viktigt att
forskaren inte letar efter saker som bekräftar hans egna fördomar.

Harald Enderud har vissa kriterier för kvalitativa studier. Dessa
kriterier delar han upp i två grupper. Kriterier som rör forskar-

                                                                
43 Magne (1991)
44 Nationalencyklopedin multimedia (1998)
45 Trost (1993)
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relevans och kriterier som rör aktörsrelevans. Den förstnämnda av
kriterierna är fokuserade på tre faktorer. Forskaren kan med hjälp
av nedanstående frågor kontrollera om arbetet uppfyller kriterierna.

1. Bruksvärde – kan den information som fåtts utgöra grund för ny
kunskap och ny medvetenhet?

2. Förståelsevärde – har resultatet givit en fördjupad förståelse för
det som undersökts?

3. Nya teoretiska kunskaper – kan det utvecklas och skapas nya
kunskaper?

Aktörsrelevans fokuseras på fyra faktorer och kan även dessa
formuleras i följande frågor.

1. Beskrivning – täcker den de problem som forskaren studerar?
Känner de som blivit undersökta igen sig?

2. Provokationskriterier – har forskaren skapat en reaktion hos de
undersökta, så att de eventuellt kan omvärdera sig?

3. Egenupplevelse – har forskaren fått en bättre förståelse för sig
själv?

4. Praxiskriterium – kan informationen och teoriutvecklingen ge
bättre förståelse, förändra praxis och vara de undersökta till
hjälp?46

2.3 Procedur

Relevant litteratur och tidigare forskning har använts för att få en
förförståelse för området talängslan. Sökorden som använts är
talängslan, rädsla, talfobi, socialfobi, socialångest och våga tala.
Under litteraturgenomgången kom fler frågor till stånd, som
används i problemformuleringen.

Intervjuerna innehöll öppna frågor. De fyra huvudfrågorna var
nerskrivna och eventuella tänkbara följdfrågor staplades upp i
punkter och ytterligare följdfrågor uppstod under intervjuns gång.
                                                                
46 Enderud enligt Magne (1991)
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Det som behandlades under intervjuerna var relevant för arbetet
och det handlade om ämnet talängslan. Intervjuerna hade även låg
grad av standardisering dvs. frågorna formulerades efter lärarnas
språkbruk och följdfrågorna togs i den ordning som passade.

Frågorna rörde lärarnas uppfattningar om talängsliga elever och
vad som kunde tänkas känneteckna en talängslig elev. Lärarens
uppfattningar om varför talängslan uppstår och vad de själva har
för möjligheter att gör åt problemet togs också upp, samt vad
talängslan kan få för konsekvenser i det vuxna livet.

Lärarna fick själva välja en tid som passade dem, vilket resulterade i
alla intervjuer på en dag och i följd. Intervjuerna skedde i arbets-
rummet, enskilt med en lärare i taget. Anledningen till det är att den
enskilde lärarens synpunkter vill belysas i arbetet och inte
gruppens. Vid en gruppintervju kommer enligt Trost oftast inte de
tystlåtna lärarna till tals, utan de språksamma tar över. Lärarna som
intervjuas i grupp kan lätt påverka varandra och resultaten kan bli
majoritetssynpunkter. Vid individuella intervjuer kan även vissa
”hemliga” saker komma fram som en lärare inte vill säga framför en
kollega.47

Bandspelare användes vid intervjuerna för att slippa anteckna
under samtalets gång. Koncentrationen kan då läggas på frågorna
och svaren. Vid en inspelad intervju kan man vid bearbetningen
skriva ut det som sagts ordagrant och missförstånd blir inte så
vanliga. De intervjuades tonfall och ordval kan höras och användas i
resultatbearbetningen. Efter det att intervjuerna blivit utskrivna
jämfördes de olika uttalandena med varandra, detta för att få fram
sambandet mellan intervjuerna.

3. RESULTAT

De intervjuade lärarna är överens om att det finns talängsliga elever
bland både pojkar och flickor, men att majoriteten ändå är flickor.
                                                                
47 Trost (1993)
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Enligt lärarna finns det ungefär två till fem elever i varje klass som
tycker att det är väldigt obehagligt att tala inför klassen eller att
hålla muntliga föredrag. De svar lärarna har givit grundar sig
utifrån deras egna erfarenheter och på hur de uppfattar innebörden
av ordet talängslan. I intervjun beskrevs talängslan som en på
eleverna synlig rädsla för att tala inför klassen.

3.1 Samband mellan talängsliga elever

De fyra intervjuade lärarna nämner alla dåligt självförtroende som
en gemensam nämnare hos talängsliga elever. Eleverna, och
framförallt flickor, litar inte på sin egen förmåga att klara av saker,
därför är ett annat samband som lärarna ser mellan de talängsliga
eleverna att majoriteten är flickor. Anledningen tror en lärare är att
flickor till större del har sämre självförtroende.  Två av lärarna anser
att de talängsliga eleverna ofta är flitiga och duktiga elever.

Det är alltså väldigt välartade elever. Som jag upplever det har de
väldigt stora krav på sig själva och stora krav på sig från
föräldrahåll.

En lärare säger att han inte tror att de talängsliga eleverna är
ängsliga i sitt naturliga beteende dvs. tillsammans med sin bästa
kompis eller ensam med läraren. De talängsliga eleverna lägger stor
vikt vid att säga rätt. De sitter inne med så mycket kunskap och när
de ska säga något finns det stor risk för att det blir fel. Därför är det
lättare för dem att vara tysta.

Lärarna tror att många av de elever som inte är talängsliga saknar
förmågan att se att de kan göra bort sig. De kan inte läsa
kamraternas blickar och signaler och därmed vågar de tala. Dessa
blickar och signaler sker ständigt i ett klassrum och kan utgöra ett
hot för de elever som är uppmärksamma på dem. Till exempel om
en elev hör en klasskamrats suck när de själva talar kan detta, om
eleven har svagt självförtroende leda till att eleven undviker att tala
igen för att slippa få dessa obehagliga signaler.
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De intervjuade lärarna tror inte att det finns något samband mellan
talängslan och annan etnisk bakgrund än svensk. Lärarna är överens
om att de flesta talängsliga barn är svenska barn. Barn från andra
länder är mer öppna och frispråkiga till sin natur än svenska barn.

3.2 Varför blir elever talängsliga?

Alla intervjuade lärare tror att talängslan kan uppkomma till följd
av dåligt självförtroende, vilket ofta bottnar i att eleverna har stora
krav på sig att vara duktiga. En av lärarna anser att självförtroende-
träningen grundläggs i hemmet. Blir den rubbad där får det
konsekvenser, eventuellt i form av talängslan i skolan. Talängslan
behöver inte vara ett problem i hemmet, eftersom begreppet
talängslan bygger på en interaktion med andra. Hemmet är en
fristad där barnen känner sina föräldrar och syskon så väl att det
inte blir några problem att tala inför dem. I hemmet behöver barnen
inte hävda sig på samma sätt som i skolan eller tillsammans med
kamraterna. När eleverna sedan kommer till skolan med dåligt
självförtroende och träffar andra elever och vuxna, blir de rädda för
att säga fel och därmed göra bort sig inför de andra.

Några av lärarna hävdar dock att de talängsliga eleverna inte har
några problem med att tala till läraren ensam. De kommer ofta fram
efter lektionerna och svarar på frågor eller ger sina synpunkter.
Eleverna kommer även fram under lektionstid och frågar om de
måste visa upp det de har gjort eller om de ska berätta om det de
har skrivit för sina klasskamrater. Om läraren frågar om talängsliga
eleverna vill läsa högt inför klassen säger de alltid nej.

3.3 När uppkommer talängslan?

De intervjuade lärarna är oense om när talängslan uppkommer. Två
av lärarna säger att talängslan kommer hemifrån. De andra menar
att det börjar i skolan. En av lärarna som anser att talängslan
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kommer hemifrån tror att det kan bero på vilken tillsyn barnet hade
när det var litet. Om barnet var hos dagmamma eller på dagis kan
enligt läraren inverka på talängslans uppkomst. Läraren markerade
tydligt att allt han tänkte säga nu var ren gissning.

Jag tror att det är en större grupp hos dagmammor som har
talängslan än dagisbarn. För de utsätts inte för den sociala
kontakten på samma sätt som ett dagisbarn gör. De träffar många
andra och växer upp mycket mer i det här.

Dagisbarn träffar många olika barn och växer upp i en stor social
gemenskap. De lär sig ta hänsyn till varandra. De leker med många
olika barn och har därmed lättare att umgås med olika människor.
De får också träning i att hävda sina egna åsikter. När de barn som
inte fått denna sociala gemenskap sedan kommer till skolan,
förstärks ängslan på grund av att eleverna inte är vana vid att
umgås med många barn samtidigt.

De andra lärarna tror att talängslan uppkommer i skolan och då
framförallt under åren fyra till sex. Under dessa år sker det mycket i
en elevs liv och omgivning. Klasser slås ihop eller splittras till nya
konstellationer i år fyra. Eleverna får nya lärare och skolmaterialen
blir annorlunda. Även tidiga pubertetsproblem bland eleverna
uppkommer under denna period. Eleverna blir medvetna om att det
de säger kan vara fel eller kan låta dumt. Deras yttranden kan
påpekas av andra elever och obehagliga situationer kan uppstå.

Det börjar bli pinsamt med allting. Det är viktigt vilka gäng man är
med i, vilka man får vara med. Det är viktigt att man är tuff, viktigt
att man är ball. Pubertetsproblem som kommer för tidigt liksom.

Om en elev är tyst minskar han/hon risken för att hamna i en
pinsam situation. Det kan också anses som lika häftigt att vara tyst
och vägra tala som att stå framför kamraterna och inneha en otrolig
scenverksamhet.
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3.4 Vad kan lärare göra för talängsliga elever?

Alla intervjuade lärare är ense om att ordspråket ”träning ger
färdighet” är enda sättet att få bort talängslan hos eleverna. Lärarna
har sedan olika metoder för att nå målet. En metod är att pressa
eleverna att tala, om de som lärare vet att eleven kan svaret. De
sätter även de talängsliga eleverna i situationer där de är tvungna
att säga något.

En annan metod är att träna eleverna i att lyssna på varandra.
Metoden går ut på att eleverna inte ska känna sig kränkta i
talsituationer. Eleverna måste kunna lita på att läraren försvarar
eleven om det skulle komma en otrevlig kommentar från en
klasskamrat. Läraren anser också att det är viktigt med ett tryggt
klassrumsklimat. Han strävar efter att inte behöva försvara eleven
när det kommer en ful kommentar. Istället ska det vara självklart att
eleverna ska kunna säga vad de tycker, utan att någon klasskamrat
skrattar eller hånar dem. Läraren anser också att det inte ska vara
för många vuxna involverade i klassen. Anledningen är att alla
vuxna har olika sätt att sköta lektioner och diskussioner på. Det kan
vara jobbigt för de talängsliga eleverna att inte ha en fast rutin, utan
hela tiden vara osäkra på hur läraren fördelar frågor, sköter
diskussionen och försvarar vid kränkande situationer. För att bli av
med talängslan anser han att det är viktigt att eleverna först och
främst kommer till tals. Talar inte eleven så blir den aldrig av med
sin talängslan. Därför måste läraren gå in och tvinga eleven att tala
om den inte gör det frivilligt.

Ännu en metod är att inte pressa elever med talängslan att tala.

Att undvika sätta dem i situationer där de måste tala, utan att man
inte liksom kräver att, nu ska du gå fram och säga det här och det
här för att jag vill det. Att de får prata om de nu börjar prata. Att
man då kanske inte avbryter just de här talängsliga eleverna.
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Läraren anser att det är viktigt att eleverna inte pratar för lärarens
skull utan för sin egen. Om de talängsliga eleverna skulle säga något
så måste de få tala till punkt, även om samtalet inte rör ämnet. Om
läraren skulle avbryta eleven under detta tillfälle skapas orolighet
och osäkerhet. Läraren anser inte att talängslan försvinner genom
tvång eller press. Pressas de talängsliga eleverna låser talandet sig
ännu mer och eleverna blir ännu tystare. Som lärare tycker han inte
heller att man ska påpeka att en elev aldrig talar. De talängsliga
eleverna kanske inte ser sin tystnad som ett problem innan läraren
påpekar det. De kanske tycker  att det är naturligt för dem att inte
tala inför klassen. Upptäcker de sedan att läraren har koll på deras
bristande talengagemang, så blir det ett problem för eleven och det
känns obehagligt för dem att tala i och med att de har ögonen på sig
från läraren. Läraren påpekar att han inte tänkt så mycket på
talängslans betydelse, men han medger att det är ett intressant
område som krävs att ägna en tanke åt.

På frågan om alla elever kommer till tals när lärarna diskuterar
tillsammans med sina elever i klassen, svarade en lärare att några
elever ta ordet och talar så fort de får chans. Dessa styr ofta samtalet
och vill gärna vara med och diskutera. Andra elever bryr sig inte.
De undandrar sig att delta i diskussioner, men får de en fråga så
svarar de utan problem. Sedan finns det de som inte vill diskutera
trots att de kanske har något viktigt att säga. Dessa elever får man
som lärare vara uppmärksam på.

En annan lärare har som ambition att sprida talandet. Han försöker
dämpa de som talar för mycket och hjälpa de som talar lite eller
inget alls. De tysta eleverna hjälper han genom att ge dem fler
redovisningstillfällen, så att de på det sättet får öva på att tala inför
klassen.

Alla de intervjuade lärarna tänker på att fördela ordet lika både när
det gäller pojkar och flickor och när det gäller förmågan att våga tala
inför andra. De medger att det är väldigt svårt att rättvist dela ut
ordet, men de försöker så gott det går.
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3.6 Talängslans konsekvenser i det vuxna livet

Lärarna i undersökningen är helt överens om att personer med
talängslan får det svårt i det vuxna livet. Framförallt anser de att det
försvårar möjligheten till arbete. Om en individ inte kan tala för sig
vid en anställningsintervju blir det svårare att få ett jobb. Det är
väldigt viktigt att i dagens samhälle kunna hävda sin kompetens för
att få bra arbete och bra lönevillkor. Lärarna tror att individer med
talängslan ofta väljer arbeten där de inte behöver kommunicera med
andra människor i så hög grad.

De intervjuade lärarna anser att det inte bara är arbete och arbetsval
som påverkar en talängslig persons liv. De talängsliga individerna
har inte lika lätt att få ett socialt umgänge och de kan lätt bli
ensamma. Talängsliga individer kan även bli helt överkörda både
på arbetet och på fritiden om de inte vågar säga vad de tycker.

Det finns ju de människor som har väldigt lätt att prata. De kan ju
lätt övertyga folk om att deras sak är rätt, på nått sätt och det kan
aldrig de här människorna göra på samma sätt, fast dom tycker
innerst inne att de har rätt. Det blir nog att de kör som andra vill
och att de inte klämmer ut sina egna åsikter. Det tror jag är rätt så
farligt.

De kan hamna i situationer som de inte vill hamna i på grund av att
de inte vågar säga ifrån. Att vissa personer är talängsliga är enligt en
av lärarna en förlust för samhället.

4. DISKUSSION

Resultatet överensstämmer relativt bra med läst litteratur. Jag tycker
att jag fått en god insikt i de fyra intervjuade lärarnas uppfattningar
angående talängsliga elever. Svaret på de frågor som ställdes under
de fyra intervjuerna är baserade på lärarnas egna erfarenheter och
kunskaper inom området talängslan. Det resultat som kommit fram
utifrån lärarintervjuerna är inte generaliserbart på grund av det låga
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antalet intervjuade personer i arbetet. Det kan dock ge en insikt i
vad andra lärare har för uppfattning om detta ämne.

4.1 Manligt och kvinnligt

Genusperspektivet i svaren på intervjufrågorna bör noteras. Det
finns möjlighet att svaren på intervjufrågorna skulle bli annorlunda
om det fanns kvinnliga lärare med i undersökningen. Att det
slumpade sig så att det enbart blev manliga lärare kan jag enbart
spekulera kring. Förmodligen hade de kvinnliga lärarna inte tid att
ställa upp på intervjuerna av en eller annan anledning. Jag kan inte
låta bli att tänka tanken på att talängslan enligt de fyra manliga
intervjuade lärarna, var vanligast bland flickor. Kan det vara så att
talängslan förekommer även hos vissa kvinnliga lärare? Eller är det
kanske så att kvinnor har svårare för att tala om något oförberett,
något de inte läst in sig på i förväg? Det kanske också kan vara
rädsla för att inte komma med de rätta svaren, eller rädsla för att de
kanske inte kan svara på frågorna som gjorde att de avböjde från att
delta i intervjuerna.

Hade antalet talängsliga elever fortfarande varit två till fem stycken
i varje klass om kvinnliga lärare hade deltagit i undersökningen?
Finns det talängsliga elever även hos kvinnliga lärare? Eller är det
kanske så att flickor är mer talängsliga om de har manliga lärare?

4.2 Talängslans spridning

Finns det talängsliga lärare och kan talängslan delas in i olika
svårighetsgrader? Om det finns talängsliga lärare tror jag att de har
lättare för att tala inför elever, än att tala inför kollegor och
föräldrar. Anledningen till detta anser jag kan vara att det är lättare
att prata med någon som inte är i ens egen ålder. Om talängslan kan
delas in i olika svårighetsgrader vet jag inte. I den litteratur jag läst
har det inte skrivits så tydligt om talängslans svårighetsgrader.
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Lindén skriver om olika förhållningssätt till varför en del individer
blir talängsliga. En talängslig person finns inte bara under ett
förhållningssätt, utan dessa är blandade och överlappade med
många andra. För mig är det troligt att en individ kan vara mer eller
mindre talängslig. Själv förknippade jag min egen rädsla för att läsa
högt inför klassen med en lindrig form av talängslan. Jag tror att det
finns elever i skolorna som har olika grad av talängslan. En del
elever kanske tycker att det är en mycket jobbig situation att tala
inför hela klassen. Dessa kanske inte alls har svårt för att tala inför
en mindre samling eller till sina närmaste vänner. Sedan finns det
säkert elever som inte ens törs höja sin röst och säga något inför sina
närmaste kompisar. Dessa glider förmodligen bara med in i
kompisgänget.

En av lärarna i intervjuerna påpekade elevernas olika engagemang
vid diskussioner i klassen. En del elever är gärna med och
diskuterar, andra bryr sig inte och några vill inte diskutera. Efteråt
har jag funderat över varför somliga elever inte bryr sig om att
diskutera. Är samtalsämnet helt ointressant för dem? Är de trötta
och orkar inte diskutera och engagera sig i samtalen? Kan de inte
argumentera för sina synpunkter om någon skulle ifrågasätta dem
under diskussionen, eller är det helt enkelt så att de här eleverna
lider av en enklare form av talängslan? Enligt en av de intervjuade
lärarna talar dessa elever om de blir tillsagda av läraren att säga
något, men om de inte behöver tala så avstår de gärna. Anledningen
till att de gärna avstår från att tala tror jag kan bero på att de vid
tystnad inte behöver vara nervösa eller rädda för att säga fel eller
göra bort sig.

Talängslan kan enligt Öhman leda till socialfobi som i sin tur oftast
ger depressioner. Hur stor är spridningen av socialfobi? Svaret på
min fråga gick inte att få tag på i tidigare läst litteratur, men på
Internet står att läsa följande:

Socialfobi är en av våra största folksjukdomar, som i värsta fall
tvingar de drabbade till nästan total isolering.48

                                                                
48 http://www.metro.se/daily/990616/Noterat/fobi/fobi.html
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Enligt en undersöknings som gjorts av 620 vuxna stockholmare
hade 18% av kvinnorna och 10% av männen besvär som stämde in
på socialfobi. Detta anses vara minimisiffror, eftersom mörker-
antalet är stort, av naturliga skäl. Enligt Christer Allgulander är
socialfobi betydligt vanligare i Sverige än i USA. Han anser att det
beror på skolan. I Amerika tränas barn tidigt i både muntlig
framställning och i att uppträda individuellt.49 Kan det vara så att vi
i Sverige har något att lära från våra grannar i väst? Eftersom
Internet inte är en säker källa, kan tillförlitligheten på denna
information diskuteras. Därför har jag valt att inte presentera denna
fakta i min bakgrund.

4.3 Dåligt självförtroende

Både de intervjuade lärarna och författaren Bergh i tidigare läst
litteratur anger att dåligt självförtroende kan vara en orsak till
talängslan. Ändå vill majoriteten av de intervjuade lärarna pressa de
talängsliga eleverna att tala inför klassen och utsätta dem för
situationer där de är tvungna att tala. Om de talängsliga eleverna
redan innan har dåligt självförtroende, hur skall självförtroendet då
vara efter att de blivit utsatta för en pressad talsituation? Bergh
liksom Lindén och Skiöld anser att självförtroendet måste stärkas
och detta genom olika kurser. Lindén och Skiöld har kurser för lite
äldre människor, medan Bergh har fokuserat sig på hur man i
skolan kan förebygga och åtgärda talängslan.

Bergh menar liksom en av de intervjuade lärarna att det är viktigt
att inte fixera eleverna vid sina problem. Detta leder istället till
ytterligare taltystnad. Läraren medger att han inte har tänkt så
mycket på talängsliga elever, därför kan han inte komma med några
konkreta förslag om hur man som lärare skulle kunna förebygga
och åtgärda talängslan. Jag tycker att det är märkligt att de
intervjuade lärarna inte är mer insatta i de talängsliga eleverna
situationer, när det enligt de fyra lärarna finns cirka två till fem
elever i varje klass som känner starkt obehag för att tala inför
                                                                
49 ICA-kuriren Nr 37 (1999)
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klassen. Vad beror det på att lärarna inte vet så mycket om
talängsliga elever? Är det för lite forskning inom området? Eller
kommer forsningsresultaten inte ut till lärarna? Kan det vara brister
i lärarutbildningens? Det är enligt mig anmärkningsvärt att många
elever kan genomgå hela skoltiden utan att få hjälp med sina
svårigheter.

4.4 Talängslan och skolan

Genom att skriva om ämnet talängslan hoppas jag kunna utvidga
lärares uppfattningar om talängsliga elever. De som läser arbetet lär
sig vad talängslan är för något och hur det yttrar sig, samt dess
eventuella konsekvenser för det vuxna livet. Genom att ta del av
några lärares uppfattningar om talängsliga elever, tror och hoppas
jag att fler lärare börjar reflektera över antalet talängsliga elever i
sina klasser. Om lärarna i min undersökning anser att det finns två
till fem elever i varje klass som känner starkt obehag för att tala
inför klassen, så anser inte jag att det är för lite för att försöka göra
något åt det. Tvärtom tycker jag att skolorna kan ta del av de
åtgärder och förebyggande övningar och kurser som finns beskrivna
i arbetet. Eftersom talängslan enligt Öhman är en rädsla som kan
framkalla ångest är det inte något man önskar en elev eller individ.
Känslan av att ständigt vara orolig för att behöva tala inför klassen
tror jag tär på krafterna. Genom att i skolan praktisera de före-
byggande övningar och kurser som nämns i arbetet tror jag liksom
Åsbrink att antalet frustrerande barn blir mindre i skolorna. Jag tror
även att Åsbrinks bild (se figur 1) kan hjälpa många lärare att förstå
begreppen osäkerhet, rädd och rädsla och med ökad förståelse kan
lärare lättare undervisa eleverna om rädslan för att inte duga.

De intervjuade lärarna var väl medvetna om att en av
konsekvenserna för talängslan kan vara ensamhet. Att
konsekvenserna av talängslan kan vara socialångest och socialfobi
nämnde inte någon av lärarna. Antagligen för att informationen om
dessa konsekvenser inte är så utbredd. Själv anser jag att det kan
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vara bra som lärare att vara medveten om och försöka motverka att
talängslan leder till socialångest eller socialfobi.

I skolan bör det enligt mig finnas en utarbetad plan för att förebygga
och åtgärda talängslan. Eftersom det enligt mig finns relativt mycket
forskning inom området talängslan anser jag det inte som några
större problem att hitta relevant litteratur och material för att göra
en plan. Om man som lärare väver in olika gruppövningar, från till
exempel Bergh, Skiöld eller Lindén, för att stärka elevernas själv-
förtroende och lust att tala, tror jag att talängslan blir ett allt mindre
problem.

En av de intervjuade lärarna berättade att det fanns fler talängsliga
barn på den skolan han arbetat på förut än den som han arbetade på
nu. Han tror att talängslans spridning är olika på olika skolor. En
orsak tror han kan vara att det i en klass figurerar många olika
lärare. Eleverna blir osäkra när de inte bara har en eller ett par lärare
att lita på. Jag sympatiserar med lärarens tankar. Det bör vara lättare
för en eller två ständigt återkommande lärare att skapa ett tryggt
klassrumsklimat där eleverna känner att de kan säga vad de vill
utan att få otrevliga kommentarer från en klasskamrat. Jag tycker
även att både lärare och elever i en klass måste kunna känna tillit till
varandra och respektera varandra. Att göra bort sig ska inte vara
något skamligt eller något man ska behöva vara rädd för. Alla gör vi
bort oss ibland, det är ofrånkomligt. Vid dessa tillfällen är det viktigt
att kunna skratta hjärtligt åt det tillsammans.

De fyra intervjuade lärarna har olika lång yrkeserfarenhet. Två
lärare har arbetat över femton år i skolan medan de två andra har
arbetat i ett respektive två år. Detta har visat sig ha betydelse i
svaren på en av intervjufrågorna. De lärare med färre yrkesår vill
inte pressa eller tvinga eleverna att tala inför klassen i lika stor grad
som de båda andra lärarna. Istället vill dessa lärare bygga upp ett
tryggt klassrumsklimat, där vikten läggs på visad förståelse för
varandra och varandras åsikter. En av anledningarna till skillnaden
mellan lärarna kanske beror på att lärarutbildningen utvecklats på
senare tid. En annan anledning kanske kan vara att det inte är så
länge sedan de lärare med färre yrkesår själva gick i skolan. De
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minns kanske klasskamrater med talängslan och kan lättare
föreställa sig hur de kände när de blev tvingade att tala inför
klassen.

4.5 Talängslan i skolan eller hemmet

Om talängslan uppkommer i skolan eller i hemmet är svårt att få en
klar bild av. Jag tror inte att man kan skylla den ena eller den andra
för att ge upphov till talängslan. Istället ser jag nog kombinationen
skola och hem som en faktor. Enligt Bergh beror talängslan på
överbeskyddande föräldrar, svagt självförtroende och brist på
träning i att tala. Lindén till skillnad från Bergh anser att talängslan
uppkommer i skolan mellan åren fyra till nio och på gymnasiet.
Samtidigt nämner han liksom Bergh att en orsak till talängslan kan
vara överbeskyddande föräldrar. Detta tycket jag tyder på att
talängslan kan uppkomma i både hemmet och i skolan.

De intervjuade lärarna var oense om var talängslan uppkommer. En
lärare har en teori om att talängslans uppkomst kan bero på vad
barnet har fått för tillsyn när det var litet. Han anser att dagisbarn är
mindre talängsliga än barn som är hos dagmammor. Jag tycker att
det är en intressant teori och jag har funderat på om den verkligen
håller. Enligt hans teori måste det innebära att barn som varken är
på dagis eller hos dagmamma, utan hemma hos sin sina föräldrar
tills det börjar skolan är mer benägna att bli talängsliga. Är det så?
Beror talängslans uppkomst också på föräldrarnas eventuella
bristande kunskap i barns språkliga utveckling? Och hur mycket
språklig medvetenhet kan dagis eller dagmammor ge i förhållande
till  föräldrarna?

De lärare som anser att talängslan uppkommer i skolan tar fram
omständigheter i skolan som anledning. Omständigheterna kan
vara nya konstellationer i år fyra, skolmaterial och tidiga pubertets-
problem. Även Lindén tror att puberteten har betydelse för
talängslans uppkomst. Det kanske är så att talängslan hos vissa
elever är ofrånkomlig och beror på puberteten. Är det så tycker jag
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att det vore en bra utgångspunkt för att i skolan börja med före-
byggande övningar.

Kan det vara så att talängslan i vissa fall inte uppkommer vare sig i
skolan eller i hemmet, utan att det kan bli konsekvenserna av ett
medfött handikapp? Dessa medfödda handikapp kan vara
spaltgom, harmynthet, läspning, eller stamning.

4.6 Avslutande diskussion

Jag hoppas att mitt arbetet om talängslan har väckt många tankar
som kanske leder till förändringar i skolan och ytterligare forskning.
Under arbetets gång har många tankar väckts hos mig som jag
skulle tycka vore intressanta att studera genom framtida forskning.
Kan det vara så att talängslan finns hos vissa lärare? Är talängslan
vanligare bland flickor, eller var det en tillfällighet hos just de här
intervjuade lärarna? Kan det vara så att elever som är duktiga i
skolan leder större risk för att utveckla talängslan? Kan talängsliga
elever på grund av sin tystnad löpa större risk för att bli utsatta för
mobbing? Är talängslans utbredning olika stor på olika skolor och
vad beror det på om så är fallet? Stämmer en av de intervjuade
lärares teori om att dagisbarn är mindre benägna att bli talängsliga
än barn som setts till av dagmammor?

För mig har området talängslan varit intressant att fördjupa sig i. Jag
känner att jag kommer att ha stor nytta av min nya kunskap i
framtiden som blivande lärare.
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