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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

I dagens samhälle är det viktigt att kunna kommunicera, både nationellt och internationellt. 

Tidigt i den svenska grundskolan börjar elever att lära sig engelska. I senare delen av grund-

skolan väljer de flesta ytterligare ett språk och börjar till exempel att studera spanska eller 

franska. Främmandespråksinlärning, och inte minst att lära sig ett nytt språk i skolan, är da-

gens verklighet. Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar men vägen dit är inte alltid 

lätt. Att lära sig ett nytt språk, särskilt i klassrumsmiljö, kan få många människor att känna 

väldigt starka känslor. Alla som befunnit sig en klassrumssituation för att lära sig ett nytt 

språk kan säkerligen känna igen sig i Horwitz, Horwitz och Copes beskrivning att ”många 

människor finner främmandespråksinlärning, särskilt i klassrumssituationer, väldigt stres-

sande” (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:27, min översättning). 

Elever i dagens skola har chansen att lära sig både ett eller flera nya språk, och detta sker ofta 

utifrån ett kommunikativt förhållningssätt. Något som betonas i styrdokumenten som ligger 

till grund för vad som görs i skolan är att eleverna ska få chansen att förvärva en kommunika-

tiv språkförmåga i de språk de studerar. I exempelvis kursplanen i engelska står det bland 

annat att eleverna ska få chansen att tillägna sig en kommunikativ språkförmåga (Skolverket, 

2011). 

Utifrån ett perspektiv om att vi hela tiden ska arbeta mot ett kommunikativt språkklassrum 

blir alla elevers deltagande viktigt, i alla delar av språket. Till exempel är ett mål att alla ele-

ver ska känna sig säkra att använda språket, både produktivt, receptivt och interaktivt (Skol-

verket, 2011). För dagens språklärare är det inte bara viktigt att eleverna lär sig hur ett språks 

form och struktur fungerar, utan mycket fokus ligger på att kunna förstå och förmedla bud-

skap.  

Med avstamp i det kommunikativa klassrummet blir det relevant för språklärare att ha en in-

sikt i hur man kan skapa ett bra klimat i klassrummet. Ett bra klassrumsklimat öppnar för att 

eleverna ska kunna tillägna sig en kommunikativ språkförmåga. En faktor som kan störa detta 

klimat är språkängslan. För att kunna skapa ett så bra klimat i klassrummet som möjligt är det 

relevant att ha en inblick i vad forskningen säger om hur man undviker språkängslan. 
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1.2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att titta på vad forskningen om språkängslan säger om vad 

man som språklärare kan göra för att skapa en låg nivå av ängslan och därmed ett bättre kli-

mat för språkinlärning i ett kommunikativt klassrum. Utifrån syftet har även följande fråge-

ställningar utformats: 

 Är språkängslan något som man som språklärare behöver ta hänsyn till i klass-

rummet, och i sådana fall varför?  

 Vad säger forskningen om vad läraren kan göra i sitt arbete för att eleverna ska 

uppnå låg språkängslan i främmandespråksklassrummet? 

 Vilken är relationen mellan språkängslan och kommunikativ språkundervis-

ning? 

Dessa frågeställningar ligger till grund för denna uppsats, och besvaras utifrån resultat från 

tidigare forskning. Relationen mellan språkängslan och kommunikativ språkundervisning tas 

upp först i diskussionen, när de andra delarna har presenterats. 

1.3. Avgränsning och urval 

Innan uppsatsens huvudfokus var bestämt gjordes en litteraturstudie om hur man som lärare 

skapar ett bra klimat i klassrummet. I forskningen om hur man skapar ett bra klimat i främ-

mandespråksklassrummet nämndes ängslan och en låg nivå av språkängslan som något 

centralt. Utifrån detta har språkängslan (language anxiety) blivit uppsatsens huvudfokus. Re-

sultat från tidigare forskning har till största delen hämtats i databaser såsom Jstor och ERIC, 

där artiklar från relevanta vetenskapliga tidsskrifter identifierats. Exempel på sökord som an-

vänts är ”language anxiety”, ”foreign language learning” och ”foreign language anxiety”. Ef-

tersom det finns relativt mycket tidigare forskning kring ängslan och språkinlärning är just 

den typ av ängslan som kallas för språkängslan fokuserat i uppsatsen. Några andra typer av 

ängslan behandlas också, men bara på ytan, eftersom fokus ligger på språkängslan. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel och i det första behandlas det kommunikativa klassrummet. 

Det kommunikativa klassrummet är det klassrum som det flesta språklärarna strävar efter 

idag, och även något som förespråkas i styrdokumenten, och därför blir det naturligt att utgå 

från det som en bakgrund till resten av uppsatsen. I kapitel två ges därför en bild av det kom-
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munikativa förhållningssättets uppkomst och framväxt samt vad som kännetecknar det. Vi 

tittar också på vilka fördelar forskningen beskriver att det kommunikativa klassrummet har. 

Uppsatsens andra del handlar om olika typer av ängslan i främmandespråksklassrummet. I 

kapitel tre beskrivs först olika faktorer som kan påverka främmandespråksinlärningen, och 

sedan ägnas en stor del av kapitlet åt just ängslan, då detta ses ha en central roll i främmande-

språksinlärningen. Här redovisas olika typer av ängslan forskare har studerat. Sedan följer den 

del av uppsatsen som specifikt behandlar språkängslan. I kapitel fyra beskrivs språkängslans 

olika delkomponenter och källor, huruvida det är viktigt att ta hänsyn till språkängslan samt 

vilka konsekvenser den faktiskt får för främmandespråksklassrummet behandlas sedan. I 

denna del tittar vi även på hur olika forskare mätt språkängslan. I kapitel fem återges tips på 

vad man som språklärare kan göra för att minska nivån av språkängslan i främmandespråks-

klassrummet. Presentationen av den tidigare forskningen är här organiserad i kategorier som 

sammanfattar alla relevanta tips som forskningen behandlad ger. I kapitel sex, diskussionsde-

len, summeras svaren på forskningsfrågorna och uppsatsen olika delar relateras till varandra. 

Exempelvis kopplas relationen mellan språkängslan och kommunikativ språkundervisning 

samman där. I diskussionen kopplas även delar av uppsatsens resultat samman med gällande 

styrdokument (Skolverket, 2011). 
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2. Kommunikativ språkundervisning 

Som nämnt i den inledande delen ska dagens språkelever enligt styrdokumenten från Skolver-

ket tillägna sig en kommunikativ språkförmåga i språket de studerar (Skolverket, 2011). I 

denna del kommer vi att titta på vad kommunikativ språkundervisning är, samt varför det är 

användbart i dagens språkklassrum. Denna del av uppsatsen fungerar som en bakgrund till det 

som tas upp i uppsatsens senare kapitlen. 

Begreppet kommunikativ språkundervisning har under de senaste decennierna använts för att 

beskriva olika sätt att hantera språkundervisning där kommunikation har en central roll. And-

raspråksforskaren Nina Spada (2009) ger oss en färsk översikt av fältets introduktion och ut-

veckling och hon beskriver också hur kommunikativ språkundervisning ser ut nu samt dess 

förutsättningar för framtiden.  

Eftersom att begreppet kommunikativ språkundervisning rymmer olika tolkningar finns det 

också olika sätt att beskriva vad kommunikativ språkundervisning är. De olika sätten går att 

dela in i två kategorier (Spada, 2009:272). Den första är att kommunikativ språkundervisning 

är något där inläraren sätts i fokus, där buskapet i språket tar mycket plats, där “flyt i språket 

är prioriterat över korrekthet och betoning ligger på förståelse och produktion av budskap, 

inte på undervisning eller rättande av språkets form” (Spada, 2009:272, min översättning). Ett 

annat sätt att beskriva kommunikativ språkundervisning är att säga att det är en metod som är 

först och främst budskapsbaserad, men som uppmärksammar ”både flyt och korrekthet” 

(Spada, 2009:272, min översättning). Skillnaden mellan de olika tolkningarna tar sig således 

uttryck i huruvida man som lärare uppmärksammar språkets form eller inte (Spada, 

2009:272). Att inte bara uppmärksamma flyt utan också form i språket beskrivs som en svag 

version av kommunikativ språkundervisning. I den starka versionen av kommunikativ språk-

undervisning läggs fokus alltså enbart på språkets mening och flyt (Spada, 2009:272). 

2.1. Kommunikativ språkundervisnings framväxt  

Kommunikativ språkundervisning växte delvis fram som en motreaktion mot tidigare under-

visningsformer som hade andra fokus än ett kommunikativt. De olika metoderna att undervisa 

styrdes av vad det ansågs vara att kunna ett språk. Ett av de tidigare exemplen är den audio-

lingvistiska metoden (the audiolingual method) som byggde på insikter från beteendepsyko-

logi och strukturell lingvistik (structural linguistics) (Spada, 2009:273). Den audiolingvistiska 



7 
 

metoden innebar att inlärare i första hand fokuserade på målspråkets form, till exempel dess 

grammatik. Detta gjordes på ett induktivt sätt, vilket innebar att inlärarna övade språket ge-

nom repetition och memorisering (Spada, 2009:273). När den audiolingvistiska metoden var 

den mest använda berodde detta på att man värdesatte kunnandet av ett språks form och struk-

tur. Det fanns också en syn som innebar att det endast var viktigt att föra över kunskap från 

lärare till inlärare, och därför behövdes bara de induktiva sätten att undervisa (jmf. Lundahl, 

2009). 

Den kognitiva kodmetoden (the cognitive code method) kom som en reaktion på den audio-

lingvistiska metoden. Denna metod hade sin bas i kognitiv psykologi och transformations-

grammatik (Spada, 2009:273). En stor skillnad jämfört med audiolingvistiska metoden var att 

man här använde sig av en deduktiv metod i språkundervisningen, vilket innebar att eleverna 

själva skulle upptäcka kunskaper i språket istället för att dessa överfördes direkt från läraren. 

Däremot låg fokus i den kognitiva kodmetoden, precis som i den audiolingvistiska metoden, 

fortfarande på att man lärde sig ett språks form och struktur (Spada, 2009:273.). Nu innebar 

kunnandet av ett språk även en process inom varje inlärare. Synen att det räckte att föra över 

kunskap fanns inte i den kognitiva kodmetoden, utan nu skulle lärandet uppstå inom varje 

person (Spada, 2009). Fortfarande var dock fokus i språkinlärningen språkets form och struk-

tur. Detta kom snart att ändras. 

På 1970-talet växte nya idéer om språkinlärning fram. Att kunna ett språk innebar nu så 

mycket mer än att bara kunna dess struktur och form och man började förstå att kunskapen 

om dessa inte automatiskt ledde till att man visste hur man som inlärare skulle använda språ-

ket för att kommunicera (Lindberg 1996:28). Hymes (1971) var en av de första forskarna som 

inkluderade fler komponenter i att kunna ett språk än bara vikten av att förstå dess form och 

struktur (Hymes 1971, jmf. Spada, 2009:273). Flera andra forskare validerade Hymes tes och 

betonade att lingvistisk kompetens, pragmatisk kompetens, sociolingvistisk kompetens samt 

strategisk kompetens var viktiga för att kunna ett språk (Spada, 2009:273; Lundahl, 2009). 

Berns (1990) förklarar också vad kommunikativ språkundervisning är då hon skriver att det är 

en pedagogisk riktning som vuxit fram från tankar om att inte endast kunskap om ett språks 

form och struktur förbereder en inlärare för bra användning av språket de lär sig (Berns, 

1990:79, jmf. Lundahl, 2009:122). 

Det är utifrån dessa idéer som andraspråksforskaren Inger Lindberg (2007) utformat en mo-

dell för kommunikativ kompetens (Lindberg, 2007:39, jmf. Lundahl, 2009:118). Lindberg har 
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tittat på andra modeller för kommunikativ språkförmåga och utvecklat dem till en omfattande 

modell för kommunikativ språkförmåga (se Figur 1). Lindbergs (2007) modell visar tydligt 

vad som ingår i att ha en kommunikativ språkförmåga. I figuren som följer kan vi alltså se 

vilka olika kommunikativa kompetenser som ingår i Lindbergs modell (2007:39): 

 

Figur 1. Kommunikativ Språkförmåga enligt Lindberg (2007:39). 

Precis som vi kan se i Figur 1, besitter en person med kommunikativ språkförmåga alltså 

många olika kompetenser. Alla dessa tar man som lärare i ett kommunikativt klassrum hänsyn 

till när man undervisar. Precis som kommunikation är kommunikativ språkförmåga en ”inte-

grerad process” där de olika delarna inte går att dela upp och lära sig en efter en var för sig 

(Lindberg, 1996:29). Språkinlärningen måste ses som en holistisk process, hellre än en linjär 

process (Lindberg, 1996:29).  

Redan i mitten av 1990-talet skrev Lindberg att det fanns en slags enighet bland forskare om 

”att språkfärdigheten måste ses som flerdimensionell och möjlig att relatera till kunskaper och 

färdigheter på olika nivåer” (Lindberg, 1996:27–28). Redan då fanns det en slags enighet 

bland forskare om att det kommunikativa klassrummet var till elevernas fördel i deras språk-
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inlärning. Vi kan tydligt se att det kommunikativa förhållningssättet starkt genomsyrar även 

dagens styrdokument för svensk grundskola. Exempelvis står det i kursplanen för ämnet eng-

elska att eleverna i undervisningen ”ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga” (Skolverket, 2011:30). Som lärare har man idag ett ansvar att ta hänsyn till alla 

olika delar som ingår i kommunikativ kompetens i undervisningen. Mycket fokus ligger på att 

kunna förmedla ett budskap och språkets form blir ett hjälpmedel till att göra detta. 

En forskare som tidigt förstod att det dock inte räcker med att bara fokusera på innehåll, utan 

att även ett fokus på form behövs, är Joe Sheils (1988). Han skriver att eleven eller studenten 

sätts i centrum i det kommunikativa klassrummet och att man lägger särskild vikt vid kom-

munikation (Sheils, 1988:1). I kommunikativ språkinlärning är det viktigaste att förstå, för-

handla och förmedla ett budskap. Däremot är form, strukturer och ord verktyg som används 

för att kunna förmedla budskapet och förstå samt förhandla (Sheils, 1988:1).  

Som tidigare nämnts rymmer begreppet fortfarande lite olika sätt att se på vad kommunikativ 

språkundervisning är exakt. Till exempel framhåller Johnson och Johnson (1998) och Berns 

(1990) lite olika saker när det kommer till vad som är centralt och betydande i kommunikativ 

språkundervisning (jmf. Lundahl, 2009:121). Johnson och Johnson (1998:69) pekar på föl-

jande delar av kommunikativ språkundervisning som essentiella (jmf. Lundahl, 2009:121): 

1. Språket anpassas till situationen (appropriateness) 

2. Fokus hamnar på det som ska uttryckas och förstås (message focus) 

3. Olika förståelseprocesser inbegrips, inte bara kognitiva utan också affektiva och sociala 

(phycholinguistic processing) 

4. Risktagande värdesätts: den lärande uppmuntras att ta risker med språket och att lära sig 

av språkfelen som en naturlig del av språkutvecklingen (risk taking) 

5. Hela språket används så fritt som möjligt (free practice)   

Johnson och Johnson (1988:69).  

Andraspråksforskaren Margie Berns (1990) pekar på ett kommunikativt förhållningssätt som 

det viktigaste i kommunikativ språkundervisning och hon nämner åtta kriterier som känne-

tecknar detta förhållningssätt i undervisningen (Berns, 1990:103). Det första kriteriet är att 

språkinlärning baseras på att man ser språk som kommunikation, som ett socialt verktyg som 

vi använder för att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Det andra kännetecknet är tole-

rans i olika elevers sätt att lära som en del av språkutvecklingen. Alla elever kan inte ta till sig 

ett nytt språk på exakt samma sätt och detta är något som måste tas hänsyn till i undervisning-
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en. Det tredje kännetecknet är att språklärare ser inlärares språkliga färdigheter med en relativ 

kunskapssyn, snarare än att bara se till det eleverna gör korrekt. Alltså ses misstag som en del 

av språkinlärningsprocessen. Det fjärde kännetecknet är att språklig variation erkänns och att 

fler än en version av målspråket kan användas i undervisningen. Exempelvis kan språklärare i 

engelskundervisning erkänna att det finns flera olika varianter av det engelska språket och 

vara öppen med det. Det femte kännetecknet är att kultur och kontext är viktiga i formandet 

av inlärares kommunikativa kompetens. Att titta på kulturer i målspråkslandet eller mål-

språksländerna kan hjälpa eleverna i främmandespråksinlärningen eftersom språket speglar 

samhället där det pratas. Sjätte kännetecknet för ett kommunikativt förhållningssätt till språk-

undervisning är att man som språklärare inte har någon speciell metod eller några speciella 

förutbestämda tekniker som språkundervisningen utgår från, utan att språklärare snarare an-

passar sin undervisning didaktiskt. Man kan ha vissa delar planerade på förhand men som 

språklärare ser man till elevernas behov och anpassar undervisningen till dem. Det sjunde 

kännetecknet är att undervisningen ska spegla språkets alla delar och låta eleverna träna och 

utveckla dem (Berns, 1990:103). Det åttonde och sista kännetecknet enligt Berns (1990:104) 

är att det är essentiellt att de som lär sig ett nytt språk är motiverade att göra något med sina 

språkkunskaper och att de får chansen att använda dem för olika syften i alla faser av inlär-

ningen (Berns, 1990:104).  

Både Berns (1990) samt Johnson och Johnson (1998) trycker på förmedlandet av ett budskap 

och att se språket som kommunikation. En annan betydande del är också att lärare och elever 

har förståelse om att språkinlärning är en process, till exempel genom att förstå att misstag är 

naturliga och genom att våga göra språkliga misstag fel i språkklassrummet (Berns, 1990; 

Johnson och Johnson, 1998). Ytterligare en likhet är att de betonar att språket ska användas så 

fritt som möjligt (ibid.). Deras syn skiljer sig lite när det kommer till exempelvis fokus på 

vilken variant av målspråket som ska läras ut. Berns (1990) belyser att ingen variant är mer 

självklar än någon annan och Johnson och Johnson (1998) går inte in på detta. Något annat 

som skiljer dem åt är att Berns (1990) pekar på att det inte på förhand finns någon bestämd 

undervisningsmetod som är överlägsen andra, detta nämner heller inte Johnson och Johnson 

(1998). 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det kommunikativa klassrummet idag innebär 

att samtal, läsande och skrivande är sammantvinnade kommunikativa handlingar (Lundahl, 

2009:121). Språkinlärningen i det kommunikativa klassrummet bygger alltså på kommunikat-
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ion och av eleverna krävs ”en sammansatt och kreativ språklig förmåga där de olika delkom-

petenserna utvecklas och fungerar i ett organisatoriskt samspel” (Lindberg, 1996:29).  

2.2. Fördelarna med ett kommunikativt främmandespråksklassrum  

Som vi redan sett finns det många fördelar med ett kommunikativs språkklassrum. Att kom-

munikativ språkundervisning till och med förespråkas i styrdokumenten är därför ingen slump 

(Skolverket, 2011). Det finns alltså flera positiva delar med kommunikativ språkundervisning 

och i denna del sammanfattas de kort. 

Den första positiva delen med kommunikativ språkundervisning är att eleven och dennes be-

hov sätts i centrum för att denna ska få ut så mycket från språkinlärningen som möjligt (John-

son och Johnson, 1998, jmf. Lundahl, 2009). Studenten sätts i centrum och särskild vikt ligger 

på att lära sig kommunicera (Sheils, 1988:1).  

En annan orsak till varför kommunikativ språkundervisning är så populär och erkänd i dagens 

språkundervisning är att man arbetar med uppgifter som ska vara meningsfulla för eleven.  

Hedge (2000) nämner till exempel att inlärare i kommunikativ språkundervisning ska ges 

uppgifter som är inbakade i meningsfulla kontexter och som speglar språkanvändandet utan-

för klassrummet (Hedge, 2000:71). Detta gör att eleverna blir mer motiverade i språkinlär-

ningen, eftersom att de känner att det de gör har en tydlig relevans. 

Det som fokuseras mest i kommunikativ språkundervisning är kommunikation och förmed-

lande av budskap, och språkets form och struktur blir ett verktyg för att göra detta. (Berns, 

1990, Johnson och Johnson, 1998, jmf. Lundahl 2009) Att förstå, förhandla och förmedla ett 

budskap är det viktigaste (Sheils, 1988:1). Flera olika komponenter ingår alltså i att kunna ett 

språk och eleverna övar sin kommunikativa förmåga genom att kommunicera (Hymes, 1971, 

jmf. Spada, 2009:273; Lindberg, 1996; Lindberg, 2007). Något annat som är positivt för språ-

kinlärningen är att risktagande ses som en positiv egenskap hos eleverna och den lärande 

uppmuntras att ta risker med språket samt att lära sig av språkfelen som en naturlig del av 

språkutvecklingen (Johnson och Johnson, 1998; jmf. Lundahl, 2009.) Sist, men inte minst, är 

synen att språkinlärning måste ske holistiskt, istället för linjärt, något som det kommunikativa 

klassrummet vinner mycket på (Lindberg, 1996:29). 

I detta kapitel har bakgrunden till det kommunikativa klassrummet presenterats. En grund-

tanke är alltså att man lär sig att kommunicera genom att själv vara delaktig i kommunikation 

(Lindberg, 1996:29). Därför är det också av vikt att eleverna erbjuds ett klassrumsklimat som 
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hjälper dem att öva kommunikation med varandra, för att de exempelvis ska få förbereda sig 

för kommunikation utanför klassrummet. Detta beskriver Lindberg på följande sätt:   

Det är därför [eftersom att språkinlärning bygger på kommunikation] viktigt att språk-

undervisningen erbjuder ett stödjande socialt och emotionellt klimat där inlärarna får 

rika möjligheter att bygga upp en sådan sammansatt och integrerad kompetens i växel-

verkan och samspel med varandra och därmed kan förbereda sig för olika typer av 

kommunikation utanför klassrummet. 

Lindberg (1991:29). 

I nästa kapitel kommer vi därför att titta närmare på hur affektiva faktorer påverkar förutsätt-

ningarna för språkinlärning. 

 

  



13 
 

3. Affektiva faktorer och ängslan i  

främmandespråksinlärning 

I detta kapitel behandlas olika affektiva faktorer som påverkar språkinlärningen. Fokus ham-

nar sedan på fenomenet ängslan, och olika perspektiv på ängslan inom främmandespråksin-

lärning presenteras. 

3.1. Affektiva faktorer som påverkar främmandespråksinlärningen  

I processen att lära sig ett nytt språk finns det många olika faktorer som kan spela in och på-

verka andraspråksinlärningen och främmandespråksinlärningen. Allt från en persons förkun-

skap i språket till personens intresse för språket kan spela roll. Noormohamadi (2009) påmin-

ner om att det i språkinlärningsprocessen är viktigt att komma ihåg att inlärare är människor. 

Detta innebär att de inte bara kan tänka utan att de också kan känna (Noormohamadi, 

2009:39). Inläraren upplever alltså känslomässig respons på språkinlärningen. Det är med 

denna syn, att varje inlärare är en individ med känslor, som affektiva faktorer bedöms påverka 

språkinlärningen. 

Språkforskaren Bernard Spolsky (1989) nämner ett antal affektiva faktorer som kan påverka 

andraspråksinlärningen såsom personlighet, attityder, motivation och ängslan. Det finns all-

männa affektiva faktorer och sedan finns det de som är specifikt kopplade till varje persons 

bakgrund. Spolsky (1989:27) beskriver bland annat att en persons förkunskap, ålder, lärstil, 

strategier och personlighetsfaktorer kan påverka dennes språkinlärning, och den mest rele-

vanta personlighetsfaktorn att ta hänsyn till i språkinlärningen är enligt Spolsky ängslan 

(1989:27). Alla personlighetsfaktorer som Spolsky (1989) nämner spelar roll för hur inläraren 

”medvetet eller omedvetet” tar vara på ”socialt tillhandahållna formella eller informella lärtill-

fällen” (Spolsky, 1989:27, min översättning). Alltså påverkar till exempel ängslan hur väl en 

inlärare kan ta vara på chanserna att lära sig ett nytt språk. 

Andraspråksforskaren Niclas Abrahamsson (2009) nämner också olika affektiva faktorer som 

kan påverka hur en individ lär sig ett nytt språk. Dessa är till exempel benägenhet till riskta-

gande, olika grad av självkänsla, hämningar, empati och ängslan. Dessa olika faktorer kan 

gälla för en person i största allmänhet eller så kan de gälla inför specifika uppgifter personen 
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ska utföra (Abrahamsson, 2009:215). Till exempel kan en person känna ängslan inför exem-

pelvis vissa moment inom främmandespråksinlärning. 

Just ängslan behandlas ofta i tidigare forskning om faktorer som påverkar främmandespråks-

inlärning. Elaine Philips (1991) tar upp vikten av att ta ängslan på allvar när hon skriver:  

Jag menar att, även om många variabler kan interagera för att påverka språkinlärningen, 

så ska främmandespråksängslan vara särskilt oroande för språklärare och studenter, på 

grund av sin potentiella påverkan, inte bara på studenternas prestation på muntliga test, 

utan också på studenternas affektiva reaktioner, trots deras attityder till språkinlärning 

generellt.  

Philips (1991:14, min översättning). 

Att lära sig ett nytt språk kan vara en mycket personlig process och som inlärare kan man 

känna sig väldigt sårbar i denna situation. Philips (1991) tar upp detta och skriver att många 

inlärare känner sig som mest sårbara när de ska vara muntliga på målspråket (Philips, 1991:3-

4).  Just på grund av denna sårbarhet kan många inlärare känna ängslan, och därför är denna 

personlighetsfaktor värd att titta på vidare. Ängslan i språkinlärning är något som vi nu kom-

mer att undersöka närmare. 

3.2. Perspektiv på ängslan och främmandespråksinlärning 

Forskning om ängslan och främmandespråksinlärning har genomförts av ett flertal forskare 

från olika perspektiv under först och främst de senaste tre decennierna. Synen på vad ängslan 

är när man sätter det i språkinlärningssammanhang har också förändrats under årens lopp. I 

forskningen om ängslan och främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning har man 

undersökt olika typer av ängslan, och ofta haft olika syn på vad ängslan som uppstår vid språ-

kinlärning är. Till exempel har man sett och behandlat ängslan som ett karaktärsdrag (trait 

anxiety), som tillståndsängslan (state anxiety) och som situationsängslan (situational anxiety) 

(Philips, 1992:13,14). En speciell typ av situationsängslan är språkängslan (language anxiety) 

(Philips, 1992:14). Vi kommer nu att titta närmare på dessa typer av ängslan för att i nästa 

kapitel fokusera på språkängslan (language anxiety). 

När forskare började studera förhållandet mellan inlärandet av ett nytt språk och ängslan tit-

tade man på förhållandet mellan andraspråksinlärningen och ängslan som ett karaktärsdrag 

(trait anxiety) (Philips, 1992:14). Två av forskarna som utgick från detta perspektiv var Swain 

och Burnaby (1976). De fann, i sin forskning på yngre barns andraspråksinlärning, att ängslan 
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som karaktärsdrag inte påverkade andraspråksinlärningen i någon större utsträckning, förutom 

vid läsningstest (Swain och Burnaby, 1976:122, jmf Philips, 1992:14). En annan forskare, 

Bartz (1975), som också tittade på förhållandet mellan andraspråksinlärning och ängslan som 

karaktärsdrag, påträffade att ängslan påverkade inlärare i deras skriftliga kompetens (Bartz, 

1975, jmf. Philips, 1992:14). 

Andra forskare valde istället att studera tillståndsängslan (state anxiety) i förhållande till 

främmandespråksinlärning (Philips, 1992:14). Philips beskriver tillståndsängslan som en ”si-

tuationsspecifik typ av ängslan som karaktärsdrag” (trait anxiety) (Philips, 1992:14). Alltså är 

tillståndsängslan, till skillnad från ängslan som karaktärsdrag, en sorts ängslan som en individ 

känner i vissa specifika situationer. Tillståndsängslan kan till exempel uppstå i en provsituat-

ion (Philips, 1992: 14). Till exempel fann Chastain (1975) i sin forskning på tillståndsängslan 

och språkinlärning att en låg nivå av ängslan kunde associeras med högre kursbetyg 

(Chastain, 1975, jmf. Philips, 1992:15). 

Bland de situationsspecifika typerna av ängslan hittar vi språkängslan (language anxiety). 

Horwitz, Horwitz och Cope (1991:28), som alla studerat hur inlärning sker i främmande-

språksklassrummet, var de första att tala för och behandla språkängslan som en egen typ av 

ängslan som går att urskilja från andra typer av situationsspecifik ängslan. En annan typ av 

situationsspecifik ängslan kan till exempel vara matematikängslan (maths anxiety), som Hor-

witz m.fl. nämner för att visa på att det finns andra typer av situationsspecifik ängslan med 

egna premisser (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:27). I nästa kapitel kommer vi att titta 

närmare på språkängslan. 
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4. Språkängslan 

Vi har nu tittat på vilka perspektiv på ängslan som presenterats i delar av forskningen om 

ängslan och språkinlärning och vi har även sett att det finns en speciell form av ängslan som 

är kopplad till språkinlärningen. Denna språkängslan är intressant att titta närmare på just för 

att man som språklärare ska kunna se vad som kan göras för att stävja den. I detta kapitel 

kommer vi först att titta på vilka olika delkomponenter och källor det finns till språkängslan. 

Efter detta belyses hur man i forskningen gått till väga för att mäta språkängslan. Sedan tittar 

vi på vilka olika perspektiv det har funnits på relationen mellan språkängslan och främmande-

språksinlärning, samt på språkängslans konsekvenser för främmandespråksinlärningen.  

4.1. Språkängslans delkomponenter och källor 

Språkängslan är alltså den typ av ängslan som inlärare av ett nytt språk kan känna i inlär-

ningsprocessen. Horwitz m.fl. beskriver att det går att hitta tre stora grenar inom språkängs-

lan, baserade på vad studenter de träffat och arbetat med upplevt (Horwitz, Horwitz och Cope, 

1991:30). Det finns alltså tre tillfällen inom främmandespråksinlärning då inlärare ofta känner 

ängslan.  Dessa tre delar förklarar inte helt vad språkängslan är, eftersom att språkängslan är 

mycket mer komplex, men de ger en bild av vad språkängslan består av (Horwitz, Horwitz 

och Cope, 1991:31). 

Den första delen av språkängslan som Horwitz m.fl. presenterar är kommunikationsoro 

(communication apprehension) (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:30). Enligt Horwitz m.fl. 

är kommunikationsoro ”en typ av blyghet som karaktäriseras av rädsla över eller ängslan in-

för att kommunicera med människor”(Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:30, min översätt-

ning). Detta betyder att det finns inlärare som känner oro inför att kommunicera och intera-

gera på målspråket, och som hindras av sin oro. 

Den andra delen av språkängslan som Horwitz m.fl. lägger fram är testängslan (test anxiety) 

(Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:30). Tester och utvärdering av inlärarens prestation är nå-

got som ofta förekommer inom språkinlärning och därför är denna del relevant när vi talar om 

främmandespråksängslan (ibid.). Testängslan grundar sig i en rädsla för att misslyckas, som 

inläraren känner (Sarason, 1980, jmf. Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:30). Det handlar 

alltså inte alltid här om inlärarens verkliga kunskaper och prestation utan denna oro grundar 

sig i att inläraren i förväg är rädd för att misslyckas och göra bort sig. 
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Den tredje delen av språkängslan som Horwitz m.fl. presenterar är rädsla för negativ utvärde-

ring (fear of negative evaluation) (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:30). Denna typ av rädsla 

är inte begränsad till testsituationer utan den inkluderar fler situationer än bara dessa. Ett ex-

empel på denna typ av rädsla kan vara att man som student känner oro inför att utvärderas av 

sina klasskamrater (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:31). Som student kan man alltså känna 

oro för vad de andra studenternas bild av en själv blir om man till exempel inte pratar använ-

der målspråket på ett korrekt sätt.  

Språkängslan kan uppstå i många olika situationer och i forskningen om den nämns flera olika 

källor som kan ge bränsle åt den. Young (1991a) nämner, utifrån forskningen om språkängs-

lan som hon tittat på, sex potentiella källor som hon ser till språkängslan.  

Den första källan till språkängslan i främmandespråksklassrummet är personlig och interper-

sonlig ängslan (Young, 1991a:427). Denna del är den som förekommer mest och som är mest 

refererad till i studier om språkängslan. I denna kategori ingår lågt självförtroende och tävlan 

som två viktiga källor till språkängslan. Price (1991:106) skriver till exempel att hon i sina 

studier stött på studenter som tror att de gör ett dåligt jobb och inte jobbar tillräckligt mycket 

med sin språkinlärning samt att alla andra ser ner på dem på grund av detta (Price, 1991:106, 

jmf. Young, 1991a:427). Ett exempel där tävlan kan leda till språkängslan är när studenterna 

jämför sig själva med sina klasskamrater eller med en idealiserad bild av sig själva (Bailey, 

1983, jmf. Young, 1991a:427). Här kan vi alltså se att de elever som startar sin språkinlärning 

med dåligt självförtroende har stor benägenhet att känna språkängslan när de lär sig det nya 

språket (Young, 1991a:427). 

Den andra källan till språkängslan grundar sig i inlärares föreställningar om språkinlärning 

(Young, 1991a:428). En student som lär sig ett nytt språk kan till exempel ha föreställningen 

att allt denne säger på det nya språket måste vara korrekt och med ett bra uttal. För de allra 

flesta studenterna är detta en omöjlighet i början av språkinlärningen och kan därför skapa 

ängslan (Young, 1991a:428). Young kommer alltså fram till att när inlärarnas föreställningar 

om språkinlärningen inte stämmer överens med verkligheten skapas språkängslan 

(1991a:428). 

Den tredje källan till språkängslan handlar om lärares föreställningar om språkinlärning 

(Young, 1991a:428). Här kan det till exempel handla om att lärare tror att deras roll i främ-

mandespråksklassrummet är att rätta eleverna så fort de gör något fel för att de ska lära sig 

språkets korrekta form (ibid.). Lärare som till exempel agerar på ett sätt som skrämmer ele-
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verna till att arbeta på lektionerna hellre än att arbeta stödjande bidrar till att öka språkängslan 

i främmandespråksklassrummet (Young, 1991a:428). 

Den fjärde källan till språkängslan grundar sig i lärare och inlärares interaktion (Young 

1991a:428). I denna del hittar vi också lärarens rättningar av elevens fel och misstag. Horwitz 

m.fl. (1991, jmf. Young, 1991a:429) skriver till exempel att rättningar i främmandespråks-

klassrummet är något som är mycket känsligt för eleverna och därför måste man som lärare 

tänka igenom hur och när man ska rätta eleverna. Det handlar här om att ängslan väcks hos 

inläraren genom lärarens sätt att rätta eleven och därigenom blir eleven ytterligare ängslig när 

det kommer till att svara fel eller att göra bort sig inför klassen (Young, 1991a:429). 

Den femte källan till språkängslan grundar sig i hur klassrumstrukturerna ser ut (Young, 

1991a:429). Daly (1991) skriver till exempel att många elever känner rädsla inför att tala på 

målspråket inför hela klassen (jmf. Young, 1991a:429). Muntliga prestationer inför resten av 

klassen väcker språkängslan hos många elever och är därför viktig att uppmärksamma som en 

källa till språkängslan i främmandespråksklassrummet (ibid.). 

Den sista och sjätte källan till språkängslan som Young (1991a:429) hittar beror på tester och 

utvärderingar som utförs för att kontrollera elevernas språkkunskap. Daly (1991) finner i sin 

forskning att elever känner extra stor ängslan när de gör tester för att visa sin kunskap i mål-

språket (jmf. Young 1991a:429). Testerna kan också skapa språkängslan om de behandlar 

något som eleverna inte är bekanta med eller har övat på tidigare (Daly, 1991, jmf. Young 

1991a:429).  

I en av de senare studierna i språkängslan har Gregersen och Horwitz (2002) undersökt relat-

ionen mellan språkängslan och perfektionism hos inlärare (Gregersen och Horwitz, 

2002:563). De har i sin studie kommit fram till att inlärare med hög nivå av ängslan också är 

mer perfektionister är elever med en låg nivå av språkängslan (Gregersen och Horwitz, 

2002:568). För elever som är perfektionister innebär språkängslan ofta att de är rädda för att 

göra misstag och fel på målspråket och deras perfektionism blir då en källa till språkängslan. 

Ingen av källorna till språkängslan är ensamt förklarande till varför en person känner språk-

ängslan, utan de hör alla ihop, mer eller mindre (Young, 1991a:427).  

Horwitz, Horwitz och Copes (1991) teori om att det finns en speciell typ av situationsängslan 

som vi kan kalla språkängslan har, efter att de presenterade sin teori, validerats av många 
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andra forskare (Young, 1991a:427), men det finns också de som vill tona ner språkängslans 

roll i främmandespråksinlärning.  

4.2. Att mäta språkängslan 

Att se vad forskningen säger om hur man kan mäta språkängslan är intressant för språklärare 

för att de ska kunna handskas med den. Det är alltså bra om man på något sätt kan upptäcka 

de ängsliga eleverna, för att kunna hjälpa dem med sin ängslan, men också för att kunna ar-

beta förebyggande mot språkängslan. Metoderna som belyses i detta kapitel har använts av 

forskare som studerat språkängslan, och skulle även kunna användas av språklärare för att 

mäta och upptäcka språkängslan. Det finns till exempel en skala för att mäta just språkängslan 

och vi kommer att börja med att titta på hur den skapades. 

Sommaren 1983 blev främmandespråksstudenter på Universitetet i Texas, där Horwitz m.fl. 

verkade, inbjudna till att delta i en grupp vars syfte var att stödja främmandespråksinlärning 

(Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:31). Strax över 200 studenter tillfrågades och över en tred-

jedel av dessa de valde att delta i stödgruppen. Horwitz m.fl. (1991:31) beskriver att de möten 

stödgruppen hade behandlade bekymmer och svårigheter i språkinlärningen genom student-

diskussioner. Ytterligare innehåll som didaktiskt presenterades på stödgruppsträffarna var 

exempel på effektiva språkinlärningsstrategier och särskilda övningar för att hantera ängslan 

(Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:31). Under mötena visade det sig att många studenter 

kände ängslan i samband med språkinlärningen och att detta kunde visa sig i speciella fysio-

logiska yttringar till exempel spändhet, hjärtklappning och sömnsvårigheter (ibid.). Resultatet 

av dessa sommarmöten mynnade ut i att bidra till framväxten av en skala med syfte att mäta 

ängslan. Horwitz m.fl. (1991) tog alltså med sig det studenterna upplevt och diskuterat på 

dessa stödgruppsmöten för att skapa ett verktyg för att kvantitativt mäta språkängslan, i syfte 

att kunna upptäcka och förebyggande jobba med språkängslan. 

Skalan för att mäta språkängslan i främmandespråksklassrummet (the Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale, förkortad FLCAS) togs i mitten av 1980-talet fram av Horwitz 

m.fl. (Horwitz, 1991:32). Skalan (se bilaga 1) skapades i syfte att utveckla ett standardinstru-

ment för att mäta språklig ängslan. Den består av 33 frågor där varje fråga besvaras med hjälp 

av en femgradig likertskala (strongly agree till strongly disagree). Frågorna reflekterar de tidi-

gare tre nämnda delarna av främmandespråksängslan som Horwitz m.fl. nämner (kommuni-

kationsoro, testängslan och rädsla för negativ bedömning) (Horwitz m.fl. 1991:32). Till ex-

empel ska personer som besvarar FLCAS ta ställning till bland annat påståenden som ”det 
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skrämmer mig när jag inte förstår vad läraren sägen på främmandespråket” eller ”jag är rädd 

att de andra eleverna ska skratta åt mig när jag pratar på målspråket” (Horwitz, Horwitz och 

Cope, 1991, min översättning, se bilaga 1).  

FLCAS används fortfarande i forskning om språkängslan och främmandespråksinlärning. Till 

exempel har Gregersen och Horwitz (2002) använt skalan för att mäta språkängslan i relation 

till främmandespråksinlärning och perfektionism hos inlärare. Noormohamadi (2009) har an-

vänt skalan tillsammans med öppna intervjufrågor för att mäta språkängslan i främmande-

språksinlärningen och jämföra den med användandet av strategier hos eleverna.  

Innan Horwitz m.fl. (1991) utvecklande FLCAS fanns andra skalor för att mäta ängslan kopp-

lad till främmandespråksinlärning. En annan sådan skala, som Gardner och MacIntyre 

(1991:42) nämner, är French Class Anxiety Scale, utformad med syfte att mäta hur starkt 

språkinlärare kände ängslan eller kände sig utskämda under främmandespråkslektioner 

(Gardner och MacIntyre, 1991:42). Anledningen till varför denna skala inte blev ett standard-

instrument för att mäta språkängslan är mest troligt för att den inte fokuserade just på språk-

ängslan, utan på större faktorer såsom inlärarens allmänna ängslan, attityder och motivation 

(Gardner och MacIntyre, 1991:42 ). Eftersom att FLCAS fokuserar direkt på språkängslan är 

den skalan mer lämplig att använda för att mäta just språkängslan.  

Förutom dessa kvantitativa sätt att mäta ängslan har utvärderingar av ängslan också gjorts 

kvalitativt, bland annat genom kvalitativa intervjuer där elever fått beskriva hur de själva upp-

lever språkinlärningen (Price, 1991; Philips, 1991). Ett exempel på en kvalitativ studie som 

behandlar språkängslan i främmandespråksklassrummet är gjord av Price (1991). Hon inter-

vjuade 10 studenter med ganska öppna frågor, där de till exempel berättade fritt hur de kunde 

känna sig på främmandespråkslektionerna (Price, 1991). I hennes resultat framhålls och bevi-

sas språkängslans starka påverkan på eleverna (Price, 1991). Hon finner exempelvis att inlä-

rare oftast känner stark språkängslan när de ska vara muntliga i klassrummet (Price, 1991). Ett 

annat exempel på en delvis kvalitativ studie är gjord av Gregersen och Horwitz (2002). En 

kvantitativ del av studien visar om eleverna de studerar har hög eller låg nivå av ängslan med 

hjälp av FLCAS (Horwitz m.fl. 1991) och den kvalitativa beskriver elevernas reaktioner där 

de kommenterar en inspelning av sig själva när de utför ett muntligt test (Gregersen och Hor-

witz, 2002:564). Gregersen och Horwitz kommer fram till att det som skiljer elever med hög 

nivå av ängslan från elever med låg nivå av ängslan är deras reaktioner på sin egen prestation 
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(Gregersen och Horwitz, 2002:568). Elever med hög nivå av ängslan var i studien mycket 

kritiska till sin egen prestation (ibid.). 

Philips (1991) tar upp hur olika resultaten sett ut beroende på om forskningen utförts enligt en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod. I de kvantitativa studierna har inte alltid språkängslans 

roll påverkat elevernas prestation i främmandespråksinlärningen. Tittar man däremot på kvali-

tativa studier om språkängslan hittar man ett tydligt samband mellan språkängslan och ele-

vens prestationer i målspråket (Philips, 1991:2). En anledning till att denna koppling synlig-

görs i den kvalitativa forskningen är att den kännande delen av människan tas hänsyn till i 

dessa studier. I de kvalitativa studierna, särskilt de som utgår från inlärarnas perspektiv, häm-

tas resultaten mer från elevernas egen röst och person än från till exempel kursbetyg, som kan 

vara fallet i de kvantitativa studierna (ibid.). 

Språkängslan kan dessutom visa sig fysiskt hos språkinlärarna. Horwitz m.fl. skriver att det i 

stort sett är samma subjektiva känslor, samma psykologiska och fysiologiska symptom samt 

samma beteenderespons som inlärare visar vid all specifik ängslan (Horwitz, Horwitz och 

Cope, 1991:29). Detta vill säga att personer som upplever ängslan inför något specifikt kan 

känna bland annat skräck och olust inför detta (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:29). Ge-

mensamma yttringar för situationsspecifik ängslan är svårigheter att koncentrera sig, glömska, 

svettningar och hjärtklappning. I all specifik ängslan kan alltså personen som blir ängslig upp-

leva dessa olika yttringar (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:29). Alltså reagerar en person 

som har matematikängslan och en person som har språkängslan med samma fysiologiska re-

aktioner. Att språkängslan alltså kan yttra sig fysiskt synligt på språkinlärarna kan ge indikat-

ioner till språklärarna om vilka elever som är särskilt ängsliga. De fysiologiska yttringarna 

blir alltså ett sätt för språklärare att upptäcka elever som känner språkängslan. 

När olika forskare som behandlat ängslan och främmandespråksinlärning arbetat med att mäta 

ängslan har de ofta tittat på olika variabler. Detta bidrar till att det är svårt att dra generella 

slutsatser utifrån forskningen som behandlar detta. De olika variablerna som påverkat forsk-

ningen kan till exempel vara åldern på inlärarna som studeras, språket de lär sig och vilka 

förmågor man studerat (Philips, 1992:14). Precis som Philips (1992) betonar även Young 

(1991a) att det är svårt att säga något generellt om denna forskning eftersom att man använt 

sig av olika mätmetoder, mätt olika fenomen, samt tagit hänsyn till olika variabler.  Att det 

finns så många olika sätt att se på förhållandet mellan främmandespråksinlärning och ängslan 
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bidrar till att ängslan framstår som en ”komplex och multifacetterad konstruktion” (Philips, 

1992:14, min översättning).  

Detta kapitel kan vi sammanfatta med att vi ser att det svårt att säga något generellt om forsk-

ningen om språkängslan och främmandespråksinlärning för att olika variabler tagits i beak-

tande samt därför att fokus har legat på olika delar av ängslan och olika delar av främmande-

språksinlärningen. 
4.3. Perspektiv på relationen mellan språkängslan och främmandespråk s-

inlärning, samt konsekvenser av språkängslan 

Förhållandet mellan språkängslan och främmandespråksinlärning är något som intresserat 

flera forskare under de senaste decennierna. En fråga som många forskare har tittat på är 

huruvida språkängslan påverkar främmandespråksinlärningen. Till exempel har olika studier 

undersökt huruvida man som lärare behöver ta språkängslan i beaktande när man ska vägleda 

inlärare genom främmandespråksinlärningen. Forskningens svar är att språkängslan är viktigt 

att erkänna i främmandespråksinlärningen, men alla forskare är inte överens om hur stor på-

verkan språkängslan har på främmandespråksinlärningen. Det finns en kategori forskare som 

föreslår att språkängslan är mycket viktigt att ta i beaktande i främmandespråksinlärningen, 

just för att ängslan påverkar främmandespråksinlärare på ett sätt som oftast inte gynnar dem 

(Philips, 1991; Philips, 1992; Young, 1991b; MacIntyre, 1995). Sedan finns det ett fåtal fors-

kare som pekar på andra faktorer som påverkar främmandespråksinlärningen, lika mycket 

eller mer än språkängslan (Ganschow och Sparks, 1994, 1996). Vi kommer nu att titta på vad 

forskningen säger om förhållandet mellan språkängslan och främmandespråksinlärning. Ef-

tersom att vi kommer se att tidigare forskning betonar vikten av att ta språkängslan på allvar 

ska vi sedan belysa vilka konsekvenser språkängslan får för främmandespråksinlärningen. 

Den första kategorin är de forskare som säger att ängslans påverkan på språkinlärningen är 

viktig att ta hänsyn till, även om den inte alltid är så starkt bevisad av forskningen (Horwitz m 

fl., 1991; Philips, 1991; Philips, 1992; MacIntyre, 1995; Young, 1991b). Philips (1992) forsk-

ning på språkängslans påverkan på elevers prestation på ett muntligt test visar endast ett mo-

derat samband mellan språkängslan och elevernas prestation, särskilt i den kvantitativa delen. 

För att mäta ängslan har Philips har använt sig av FLCAS (Horwitz m.fl., 1991) och intervjuer 

med eleverna (Philips, 1992:17). Intressant är att språkängslan verkar spela en viktigare roll i 

den kvalitativa delen av studien (Philips, 1992). Även om Philips (1992) endast hittar ett mo-

derat samband mellan ängslan och främmandespråksinlärning finner hon att det viktigaste är 
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vad eleverna tror om sin språkinlärning. Tror eleverna att deras språkinlärning påverkas av 

ängslan så hindras de av detta och därför är det viktigt att minska språkängslan (Bailey, 

1983:20, jmf. Philips 1992:20). 

MacIntyre (1995) stödjer också synen att språkängslan är något som man som lärare måste ta 

hänsyn till i främmandespråksklassrummet. Han har bland annat tittat på forskning om språk-

ängslan och främmandespråksinlärning och kommer fram till att ängslan spelar en viktig roll i 

språkinlärningen (MacIntyre, 1995). Vissa situationer i klassrummet, som till exempel munt-

liga presentationer, kan väcka ängslan hos eleverna och när detta händer blir elevernas pre-

station lidande (MacIntyre, 1995:93). Detta kan ses som ett bevis på att språkängslan skapar 

skillnader mellan elever som upplever hög eller låg nivå av ängslan i klassrummet (MacIn-

tyre, 1995:93).  

Young (1991b) tittar också på relationen mellan språkängslan och främmandespråksinlärning 

och finner i sitt resultat att språkängslan spelar roll och att det är något som man som språklä-

rare måste ta hänsyn till (Young, 1991b). I sin studie undersöker hon relationen mellan språk-

ängslan och elevers muntliga färdigheter hos sextio inlärare (Young, 1991:57,59).  För att 

mäta ängslan använder hon en anpassad version av Horwitz, Horwitz och Copes (1991) 

FLCAS som hon istället kallar FLSAR (Foreign Language Anxiety Scale of Reactions). En 

intervjumetod för att mäta muntlig färdighet, OPI (Oral Proficiency Interview), används för 

att mäta eleverna muntliga färdigheter. I denna intervjumetod avgörs inlärares muntliga fär-

digheter ansikte mot ansikte i strukturerade konversationer (Young, 1991b:57). Youngs 

(1991b) resultat visar endast ett måttligt samband mellan språkängslan och elevers muntliga 

färdigheter (Young, 1991b: 62). Däremot är det måttliga sambandet Young finner att låg nivå 

av ängslan korrelerar med högre muntlig språkfärdighet (ibid.). En förklaring till varför vi inte 

ser en så stor påverkan från ängslan, som Young (1991b) ger, är att inlärarna i hennes studie 

inte visade sig särskilt ängsliga. Däremot säger Young att ängslan är något som man som 

språklärare måste ta hänsyn till eftersom att muntliga sammanhang lätt kan skapa ängslan och 

eftersom att muntliga sammanhang ofta förekommer i språkinlärning, särskilt hos de elever 

som har låga färdigheter i målspråket eftersom att detta skapar mer ängslan (Young, 1991b: 

63). 

Price (1991) visar i sin forskning ett tydligt samband mellan språkängslan och dess påverkan 

på elevers prestation och tankar om språkinlärning. I en kvalitativ studie, med hjälp av inter-

vjuer, tittar hon på hur elever känner att de påverkas av ängslan i främmandespråksinlärning-
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en (Price, 1991:105). I sitt resultat kan hon presentera att ängslan har en stark påverkan på hur 

elever presterar och känner sig under språklektionerna (ibid.). Hon kommer fram till att de 

flesta elevernas största rädsla i klassrummet är att prata på målspråket inför sina klasskompi-

sar, eftersom att de till exempel är rädda för att inte ha ett korrekt uttal eller för att de känner 

sig frustrerade över att det inte kan uttrycka sig lika bra på målspråket som i sitt modersmål 

(Price, 1991:105). 

Den andra kategorin forskare är de som säger att språkängslan är viktigt att ta hänsyn till, men 

att det finns annat som är lika viktigt, om inte till och med viktigare, att se som orsaker till 

problemen i främmandespråksinlärning. I denna kategori ingår Ganschow och Sparks (1994; 

1996) och två av deras studier har valts ut för att som exempel på deras forskning. I båda stu-

dierna har fokus legat på att undersöka huruvida elevers språkängslan hör ihop med deras 

modersmålskunskaper (Ganschow och Sparks, 1994; Ganschow och Sparks, 1996). Studien 

från år 1994 gjordes på 36 studenter och den senare, från år 1996, var lite större i skala, utförd 

på 154 studenter. I båda studierna har FLCAS använts för att mäta hur hög nivå av ängslan 

studenterna hade. Andra separata tester har sedan använts för att mäta studenternas kunskaper 

i modersmålet. Båda studierna visar att de studenter som har en hög nivå av språkängslan har 

sämre modersmålskunskaper, och Ganschow och Sparks (1994; 1996) drar då slutsatsen att 

språkängslan kan bero på att elever har tunna kunskaper i sitt modersmål. Det essentiella i 

Ganschow och Sparks (1994; 1996) forskning är att de föreslår att det är studenters bristande 

modersmålskunskaper som skapar problem i främmandespråksinlärningen samt att ängslan 

snarare är ett resultat av dessa problem hellre än en orsak till problemen i främmandespråksin-

lärning (Ganschow och Sparks, 1994:43; Ganschow och Sparks, 1996:208). 

Kritik mot Ganschow och Sparks (1994) har givits av MacIntyre (1995) som menar att 

Ganschow och Sparks (1994) har lämnat språkinlärningskontexten utanför sin forskning och 

därmed inte kan säga så mycket om språkängslans effekter på främmandespråksinlärningen 

(MacIntyre, 1995:97). 

Det går att sammanfatta delen om olika perspektiv på förhållandet mellan språkängslan och 

främmandespråksinlärning med att säga att de flesta forskarna verkar överens om att ängslan 

är något som man som språklärare behöver ta hänsyn till (MacIntyre, 1995; Horwitz m.fl., 

1991; Price, 1991). Det vanligaste i forskningen om främmandespråksinlärning och språk-

ängslan är alltså synen att språkängslan är något som behövs tas på allvar för att göra under-

visningen så bra som möjligt för inlärarna. En anledning till att forskarna är överens kan vara 
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att det verkar som om det är vad inlärarna tror som är det viktiga. Det vill säga att även om 

forskningen visar att språkängslan inte påverkar främmandespråksinlärningen i någon större 

utsträckning, tror eleverna ändå detta, och det påverkar deras sätt att lära (Bailey, 1983, jmf. 

Philips, 1991; jmf. Young, 1991a). 

De flesta forskarna är alltså överens om att språkängslan spelar en stor roll för främmande-

språksinlärningen och att språklärare måste ta hänsyn till språkängslan (Philips, 1992; Price, 

1991; Horwitz, Horwitz och Cope, 1991). Därför ska vi nu titta närmare på de konsekvenser 

som forskningen visat att språkängslan får i främmandespråksklassrummet. 

På Universitet i Texas, där Horwitz m.fl. (1991) verkade under tiden som de arbetade med 

språkängslan, har man vid The Learning Skills Center undersökt studenter som studerar ett 

främmande språk. Horwitz m.fl. har bland annat kommit fram till att ett av de största oros-

momenten för främmandespråksstudenterna är att vara muntlig under lektionen, att studenter 

beskriver hur de fryser i rollspelssituationer, och även att ängsliga studenter säger att de har 

svårt för att urskilja ljuden och strukturerna när de hör något på målspråket (Horwitz, Horwitz 

och  Cope, 1991:29). Andra upptäckter är att studenter ofta känner ängslan i samband med 

testsituationer. Studenter som Horwitz m.fl. mött, som känner ängslan, har också problem 

med att de studerar alldeles för mycket, eller att de på grund av sin ängslan skjuter upp läxor 

eller inte studerar alls (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:29).  

En annan konsekvens som språkängslan kan ha i främmandespråksklassrummet är att den 

skapar irrationella rädslor hos eleverna (Young, 1991a:430; Philips, 1991:6). En sådan irrat-

ionell rädsla hos eleven kan till exempel vara att denne tror att allt som sägs på målspråket 

måste vara korrekt, annars gör man bort sig inför klasskompisarna. I detta fall hindrar alltså 

språkängslan den ängslige eleven från att våga göra fel och ta risker, något som är viktigt när 

man lär sig ett nytt språk. Horwitz m.fl. nämner också att språkängslan kan höra ihop med att 

studenterna på förhand har vissa antaganden om språkinlärning som bidrar till ängslan 

(1991:29). De ger också ett exempel på ett sådant antagande och citerar en av studenterna som 

uttrycker att denne säger på målspråket måste vara korrekt, annars är det bättre att inte säga 

något alls (Horwitz, Horwitz och Cope, 1991:29).  

Ytterligare en konsekvens som språkängslan kan få i främmandespråksklassrummet är att den 

kan göra så att elever känner sig rädda för att prata på målspråket, till exempel för att det är 

frustrerande att de inte kan uttrycka sig så avancerat eller för att de är rädda att uttala fel eller 

låta dumma (Price, 1991:105).  Att inlärare av det nya språket inte kan uttrycka sig på det sätt 
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de önskar, eller att de har svårt för att förstå vad andra säger på målspråket, kan göra att de 

känner oro och ängslan över att använda det nya språket (Gregersen och Horwitz, 2002:562). 

Inlärare kan också få en bild av att de presterar sämre än vad de egentligen gör och känna att 

de andra i klassen ser ner på dem (Price, 1991:106). Alla dessa uttryck språkängslan kan ta 

leder till att de ängsliga eleverna presterar sämre, eller får jobba mycket mer och hårdare för 

att prestera lika bra som eleverna som inte är ängsliga eller har en mycket låg nivå av ängslan 

(MacIntyre, 1995:96). En ängslig inlärare har alltså mycket mer än språkinlärningen att kon-

centrera sig på än vad en avslappnad inlärare har, som kan välja att koncentrera sig på det som 

gynnar dennes språkinlärning. På grund av att de ängsliga inlärarna ofta får jobba mer för att 

nå bra resultat hamnar de ofta efter. Detta kan göra att de känner ännu mer språkängslan och 

onda cirklar skapas (MacIntyre, 1995:96). I detta avseende skapar språkängslan i främmande-

språksklassrummet betydande skillnader mellan elever med hög och låg nivå av ängslan. 
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5. Forskningens tips för att minska 

och hantera språkängslan i främ-

mandespråksklassrummet 

I föregående kapitel har vi tittat på vad språkängslan är samt vilken roll det faktiskt spelar i 

främmandespråksklassrummet. Vi har sett hur språkängslan påverkar inlärare och därför finns 

det många skäl till varför man som språklärare ska försöka minska onödig språkängslan i 

främmandespråksklassrummet. Som språklärare kan man vilja minska språkängslan för att 

skapa en mer effektiv språkundervisning, där ängslan inte utgör något hinder, men också för 

att eleverna ska känna sig motiverade och förknippa språkinlärningen med något positivt 

(Young, 1991a:434). Detta är något som går att koppla ihop med kommunikativ språkunder-

visning, där man som lärare arbetar aktivt för att sätta eleven i centrum (Johnson och Johnson, 

1998:69, jmf. Lundahl, 2009). En del av lärarens uppdrag blir alltså att skapa en god språkin-

lärningsmijlö med bra atmosfär där det finns utrymme för genuint intresse för att lära sig 

språket från elevernas sida (Young, 1991a:434). Att minska språkängslan hos eleverna är ett 

sätt att skapa detta klassrum, därför kommer detta kapitel behandla vilka tips forskningen ger 

för att man som språklärare ska lyckas med just detta.  

Utifrån forskningen som behandlas här har en modell för tips på hur man som språklärare kan 

minska språkängslan i främmandespråksklassrummet skapats (Se Figur 2). I detta kapitelbe-

handlas figurens alla delar mer detaljerat för att se vilka strategier man som språklärare kan 

använda sig av för att minska elevernas nivå av språkängslan. 
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Figur 2. Tips för att minska språkängslan 

5.1. Att ha kunskap om språkinlärningsprocessen 

Det första tipset som forskningen ger för att sänka nivån av ängslan hos eleverna är att de 

tillägnar sig kunskap om hur en språkinlärningsprocess går till. Att eleverna, och även läraren, 

har realistiska förväntningar på språkinlärningen underlättar också för att minska ängslan och 

skapa ett bättre klimat i klassrummet (Philips, 1992:20). Till exempel är det naturligt att inte 

ha ett perfekt uttal när man som elev börjar lära sig ett nytt språk. Förstår man som inlärare då 

varför man inte kan uttala ord och fraser på målspråket perfekt i början av sin språkinlärning, 

kan språkängslan undvikas. 

Något som är viktigt för att underlätta främmandespråksinlärningen är att eleverna inser är att 

det är en del av processen att lära sig ett främmande språk att göra fel och misstag (Zheng, 

2008:6). Särskilt ängsliga elever med tendenser till perfektionism behöver få veta att klass-

rummet inte bara är en plats där kunskaper och färdigheter i språket visas upp, utan också att 
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det är en plats där dessa övas, och att det därmed är tillåtet att göra fel och misstag (Gregersen 

och Horwitz, 2002:570). 

Ett annat tips som ges för att minska ängslan är att man som lärare värdesätter risktagande 

lika mycket som korrekthet (Philips, 1991:7). Förstår eleverna att det är en viktig del av språ-

kinlärningsprocessen att våga ta risker vinner de mycket och det hjälper också de särskilt 

ängsliga eleverna att slappna av mer (Philips, 1991:7). 

Philips (1991:6) tar även hon upp att många elever har felaktiga förutfattade meningar när det 

kommer till främmandespråksinlärning. Därför är det bra om man som lärare lyfter fram hur 

processen att lära sig ett språk ser ut, så att eleverna förstår att den är komplicerad (Philips, 

1991:6). Till exempel tar det tid att lära sig ett nytt språk, särskilt när inlärare gör detta i klass-

rumsmiljö utan så många tillfällen att öva språket utanför klassrummet. Särskilt elever som är 

ängsliga över att det tar lång tid att lära sig det nya språket behöver insikt i denna del av språ-

kinlärningsprocessen. 

5.2. Att direkt diskutera språkängslan 

Philips (1992) föreslår att man som lärare uppmuntrar eleverna till en avslappnad klassrums-

miljö genom att direkt adressera språkängslan tillsammans med eleverna (Foss och Reitzel, 

1991, jmf. Philips, 1991:5; 1992:20). Det finns ingen anledning till att man som lärare låtsas 

som om inte språkängslan existerar. Det finns heller ingen anledning till varför läraren ska 

vara den enda som är medveten om att språkängslan är något som förekommer i det kommu-

nikativa klassrummet (ibid.). Får eleverna prata om sin ängslan kanske de också upptäcker att 

de inte är ensamma i att känna oro inför att lära sig och använda målspråket. Att direkt prata 

om språkängslan kan också hjälpa elever att bättre hantera muntliga presentationer eller lik-

nande. Philips beskriver detta som att eleven blir medveten om att läraren förstår elevens ner-

vositet och därigenom blir mindre nervös för att verka nervös (Philips, 1991:5; Philips, 

1992:20). Skulle man inte direkt prata om språkängslan kan detta istället leda till att eleverna 

blir mer nervösa vid muntliga presentationer, just för att de tror att de är ensamma i sin 

känsla. Därför är det smart att man som lärare direkt pratar om språkängslan med eleverna, för 

att den ska kunna bli hanterbar.  
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5.3. Att träna språkliga och affektiva strategier  

Ett annat tips som forskningen ger är användandet av strategier. Noormohamadi (2009) skri-

ver att eleverna behöver lära sig lämpliga strategier för språkinlärning, eftersom att en bra 

strategi för språkinlärning kan kompensera för det språkängslan hindrar eleven från att göra 

(2009:50). Noormohamadi skriver också att inlärare behöver specifik träning i affektiva stra-

tegier för att kunna hantera ängslan som är kopplad till språkinlärning (Noormohamadi, 

2009:50). Även Philips förespråkar användandet av affektiva strategier för att minska språk-

ängslan (Philips, 1991:5; Philips, 1992:21). 

Young (1991a) argumenterar även hon för att man måste försöka att skapa en avslappnad 

miljö med låg nivå av ängslan hos eleverna för att underlätta främmandespråksinlärningen 

(Young, 1991a:430). Foss och Reitzel (1991) föreslår till exempel att eleverna ska få övning i 

att lära sig känna igen sina irrationella rädslor och hur deras ängslan yttrar sig för att kunna 

hantera dessa istället för att undvika dem (Foss och Reitzel 1991, jmf. Young, 1991a:430; 

Philips, 1991:6). Ett konkret förslag för att eleverna ska öva sig i detta, och få mer realistiska 

förväntningar, är att de för logg eller dagbok över sitt språklärande, som en del av undervis-

ningen (Foss och Reitzel, 1991, jmf. Young, 1991a:431; Philips, 1991:6). Ett annat tips som 

Foss och Reitzel (1991) ger är att lista vanliga rädslor hos eleverna på tavlan i klassrummet. 

För att få eleverna att förstå att deras rädslor ibland kanske är irrationella föreslår Foss och 

Reitzel (1991) att läraren ställer vissa frågor till eleverna för att de lättare ska se att deras räds-

lor ibland är onödiga. Till exempel kan det som skrivs upp på tavlan se ut såhär: 

1. What irrational belief do I want to dispute? That I must speak the language perfectly in 

order to be liked by those with whom I converse. 

2. What evidence exists of the falseness of this belief? 

a. No proof exists that people will not like me if I cannot speak their language perfectly… 

b. If someone I like rejects me for not speaking the language perfectly, that will be unfortu-

nate but I will not die. 

c. No law of the universe says I must be liked by everyone. 

d. If I am not liked by one person, I can still be liked by others. 

e. In the past, I have done things imperfectly – and people have still liked me. 

f. I might speak the language perfectly and people could still not like me. 

3. Does evidence exist of the truth of this belief? No, not really… Even if my greatest fears 

are realized…I can still cope. I know there are people in the world who like me, who ap-
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preciate my efforts to learn a second language, and with whom I can have a meaningful 

relationship.  

Foss och Reitzel (1991:135–136). 

Gregersen och Horwitz (2002) kommer i sin studie om språkängslan och perfektionism fram 

till att eleverna själva värdesätter vikten av att kunna hålla sig lugna och avslappnade i munt-

liga situationer (2002:569). Många ängsliga elever kan ha svårt för detta och behöver kon-

kreta affektiva strategier för att kunna behålla sitt lugn. Har man till exempel som elev svårt 

för att genomföra konversationer med flyt i språket, för att man kanske hakar upp sig på ord 

eller strukturer man inte kan, kan en sådan strategi vara att man har som mål att föra konver-

sationen vidare, hellre än att prata målspråket med korrekt ord eller form (Gregersen och 

Horwitz, 2002:570). 

5.4. Att läraren lägger upp undervisningen på ett sätt som minskar ele-

vernas språkängslan 

Ytterligare ett sätt att minska ängslan är att undervisningen byggs av former som skapar 

mindre ängslan. Till exempel kan rollspel och problemlösningar där eleverna samarbetar bidra 

till att eleverna känner mindre ängslan (Philips, 1992:21). Även Young betonar att nivån av 

ängslan hos eleverna kan sänkas med hjälp av att använda klassrumsprocedurer som skapar 

mindre ängslan (Young, 1991b, jmf. Young 1991a:433). Exempel på klassrumsaktiviteter och 

klassrumsformer som skapar en god miljö kan vara spel, grupparbeten eller liknande. 

En situation som enkelt kan skapa ängslan i språkinlärningen är när eleverna känner att de 

inte övat tillräckligt på det som läraren vill utvärdera och testa dem på (Philips, 1992:21). Vid 

till exempel muntliga presentationer måste eleverna ges många tillfällen till övning på vägen 

för att de ska få en lägre nivå av ängslan vid när de håller i muntliga framställningar eller pre-

sentationer (ibid.). De utvärderingar som läraren gör för att testa elevernas kunskaper måste 

spegla och reflektera undervisningens innehåll och form (Philips, 1991:433). Har eleverna 

övat sig mycket på ett moment för att sedan testas på något helt annat skapas förvirring och 

ängslan hos eleverna.  

Att eleverna får träna sig på speciella muntliga uttryck och fraser kan också hjälpa dem att 

minska språkängslan. Det händer mycket ofta att man som språkinlärare fastnar på ord och 

har svårt för att gå vidare i konversationer och interaktion på målspråket. Ett sätt att stävja 
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detta är att ge eleverna konkreta tips på fraser de kan använda för att fylla ut och kompensera 

för dessa stopp som blir i språket (Young, 1991:11).  

Daly (1991) kommer i sin forskning om kommunikationsoro fram till fyra konkreta klass-

rumsstrategier som man som lärare kan tänka på för att minska elevernas ängslan i språkklass-

rummet (Daly 1991:10). Den första strategin är att man som lärare inte ska placera eleverna 

enligt alfabetisk ordning i klassrummet, utan istället låta dem välja platser där de känner sig 

mest trygga att sitta. Behöver man som lärare en karta över hur eleverna sitter kan man kon-

struera den efter hur eleverna väljer platser och inte genom att själv placera ut dem, detta för 

att minska ängslan (Daly 1991:11). Den andra strategin är att inte kräva muntliga prestationer 

av eleverna, såsom högläsning inför resten av klassen eller liknande eftersom att detta inte 

visar de ängsliga elevernas verkliga kunskaper i målspråket (Daly 1991:11). En annan strategi 

som Daly (1991) rekommenderar är att man som lärare inte slumpmässigt väljer elever och 

ropar deras namn när de inte är förberedda på att svara på något som läraren vill fråga. Det 

finns lärare som gör detta för att hålla eleverna alerta och vakna men för de ängsliga eleverna 

skapar detta bara mer ängslan (Daly 1991:11). Att istället låta eleverna frivilligt svara, eller ha 

ett system för att fråga alla i klassen, till exempel rad för rad, är något som Daly (1991:11) 

föreslår för att minska ängslan (ibid.). Den fjärde strategin för att minska ängslan, som Daly 

(1991) nämner, är att man som lärare inte automatiskt bestraffar klassrumsprat (Daly 

1991:11). Istället för att signalera till eleverna att allt prat som ligger utanför det muntliga 

läraren förväntar sig är dåligt är det bättre att uppmuntra lämpligt prat hos eleverna för att 

även de som är ängsliga ska våga prata. Till exempel kan elevers interaktion vid en första an-

blick ses som olämpligt prat av läraren men i själva verket kanske eleverna pratar om något 

som har med undervisningen och inlärningen att göra, därför ska inte allt klassrumsprat be-

straffas (Daly 1991:11). 

5.5. Att läraren agerar på ett sätt som minskar språkängslan i främman-

despråksklassrummet 

Ett annat sätt att minska språkängslan i främmandespråksklassrummet är att man som lärare 

medvetet agerar och använder strategier på ett sätt som minskar språkängslan. Zheng (2008) 

skriver bland annat att ett sätt att få ett bättre klimat i främmandespråksklassrummet är genom 

att lärarrollen är mer av en underlättande och stödjande roll hellre än en utvärderande och 

rättande roll (2008:6). Zheng (2008) föreslår också en stöttande miljö i klassrummet hellre än 

en tävlande, inte bara genom lärarens agerande utan också eleverna emellan (2008:6). 
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Humor är ytterligare något som kan användas för att minska språkängslan i främmande-

språksklassrummet (Schacht och Stewart, 1990, jmf. Philips, 1991:9). Den gemenskap som 

kan uppstå i klassrummet, när alla skrattar tillsammans, kan vara särskilt viktig för elever som 

känner språkängslan, och särskilt de som är rädda för negativ utvärdering (Schacht och Ste-

wart, 1990, jmf. Philips, 1991:9). Däremot är det viktigt att man som lärare undviker humor 

som skapas på någon elevs bekostnad, där eleven hånas eller kränks. Det är också viktigt att 

inte använda aggressiv humor eller sarkasm som istället kan öka elevernas språkängslan 

(Schacht och Stewart, 1990, jmf. Philips, 1991:10). Används däremot humor på ett sätt som 

får eleverna att slappna av och känna sig mer säkra i språkklassrummet är det ypperligt att 

använda det för att minska ängslan. 

5.6. Att läraren rättar eleverna på ”rätt” sätt  

Något annat som kan påverka språkängslan i främmandespråksklassrummet, som också hör 

ihop med lärarens agerande, är hur läraren rättar elevernas misstag och fel. Sättet en lärare 

rättar eleverna på kan vara mycket känsligt för inläraren, särkilt den som är ängslig. Därför är 

det viktigt att lärarens sätt att rätta eleverna, särskilt muntligt, tänks över noga (Philips, 

1991:7). Day m.fl. (1983:223, jmf. Philips, 1991:8) fann i sin forskning, om rättande i natur-

ligt tal, att endast 8,9 procent av felen rättades. I tal utanför klassrummet rättas alltså inte alla 

fel och därför blir det heller inte naturligt att rätta alla fel hela tiden i främmandespråksklass-

rummet.  

Crookall och Oxford (1991:149) ger oss en modell över rättning av elevers misstag, som kan 

vara till hjälp för att få språklärare att reflektera över hur de rättar sina elever (se Figur 3, 

Crookall och Oxford, 1991:149, min översättning). Crookall och Oxford (1991:149) föreslår 

att man kan ha detta som ett underlag och diskutera flera lärare samtidigt, för att hjälpa 

varandra att bli mer medvetna om rättningens konsekvenser. Reflekterar man som språklärare 

noga över hanterandet av språkinlärarnas misstag kan det i sin tur leda till att språkängslan 

hos eleverna minskar. 
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Figur 3. Modell för språklärares reflektion över rättning i klassrummet (Crookall och Oxford, 1991:149). 

Ett konkret förslag på en teknik som man som språklärare kan använda sig av när man rättar 

eleverna är modellande. Modellande (modeling) kan vara ett bra alternativ till direkta och 

förklarande rättningar från lärarens sida (Holley och King, 1971:498, jmf. Philips, 1991:8). 

Detta är när läraren repeterar det eleven säger fast med korrekt form. Fördelen med modell-

ande är att fokus fortfarande ligger på språkets mening samtidigt som eleven får höra den kor-

rekta språkformen (Holley och King, 1971:498, jmf. Philips, 1991:8).  
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6. Diskussion 

Vi har nu tittat på det kommunikativa klassrummet, ängslan i främmandespråksinlärningen 

samt språkängslan. Inom avsnittet språkängslan har vi tittat på hur forskare mätt språkängslan 

samt vilka konsekvenser den kan få för främmandespråksklassrummet. Som sista del har vi 

fått en överblick av tipsen forskningen om språkängslan ger för att man som lärare ska kunna 

minska nivån av språkängslan i klassrummet. Avsnittet med råd för att minska språkängslan 

kan vi tydligt koppla till uppsatsens syfte, som är att se vad forskningen säger om hur språklä-

rare kan agera för att minska språkängslan. I detta kapitel sammanfattas och diskuteras de 

viktigaste resultaten i denna uppsats och fördelarna med det kommunikativa klassrummet 

jämförs med tipsen som presenterats för att minska språkängslan. 

Det finns många anledningar till varför språklärare bör ta språkängslan på allvar i undervis-

ningen. Något vi kan se utifrån resultaten som presenteras i uppsatsen är att största delen av 

tidigare forskning föreslår att språkängslan är något som språklärare ska ta på allvar i klass-

rummet, just på grund av dess potentiella påverkan på språkinlärningen. En slutsats, som 

också går att dra, är att forskningsresultaten om språkängslan inte alltid är lätta att säga något 

generellt om. Däremot finns det tydliga forskningsresultat som pekar på en stark påverkan 

från språkängslan på främmandespråksinlärare (Philips, 1992; Price, 1991; MacIntyre, 1995; 

Horwitz, Horwitz och Cope, 1991). Exempelvis kan vi se att de kvalitativa studierna visar 

starkast påverkan från språkängslan på språkinlärningen, och utifrån denna forskning har ele-

verna med hög nivå av ängslan en språkinlärningsprocess kantad av hinder (Price, 1991). Or-

saken till varför de kvalitativa studierna visar på att språkängslan spelar en viktig roll kan vara 

att man i dessa studier inte endast ser till elevernas resultat, till exempel betyg och mätbar 

prestation, utan för att inlärarna ses som kännande människor i dessa studier (Philips, 1991). 

Utgår språklärare från att elever är kännande individer, något lärare självklart förväntas göra, 

måste vi alltså ta hänsyn till att de kan uppleva språkängslan. Precis som Noormohamadi 

(2009) säger är inlärare människor som inte bara kan tänka, utan också känna (Noormo-

hamadi, 2009:39). Alltså är det viktigt att språklärare tar hänsyn till språkängslan i främman-

despråksklassrummet. 

I forskningen som presenteras i denna uppsats hittar vi många tips på hur språklärare kan 

minska ängslan i främmandespråksklassrummet. Huvudtipsen består av att språkinlärning och 

språkängslan lyfts upp och diskuteras, att strategier används för att minska ängslan, att under-
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visningen läggs upp på ett sätt som minskar elevernas ängslan, att läraren agerar på ett sätt 

som minskar ängslan och att läraren rättar fel och misstag eleverna gör på ett sätt som minskar 

ängslan (se Figur 2). Alla dessa tips fungerar självfallet inte i alla situationer och med alla 

typer av lärare eller elever, men de kan ge en inblick i hur språklärare kan tänka för att minska 

språkängslan hos eleverna. 

En parallell mellan det kommunikativa klassrummet och forskningen om språkängslans tips 

som vi kan dra utifrån forskningen som presenteras i den här uppsatsen handlar om riskta-

gande i språkinlärningen. Johnson och Johnson (1998) skriver att risktagande är något som 

värdesätts i det kommunikativa klassrummet. Risktagande värdesätts för att fokus i det kom-

munikativa klassrummet ligger på att förmedla ett budskap och kommunicera. Vågar eleverna 

ta risker i språket och se misstag som en del av språkinlärningsprocessen, utvecklas de i sin 

språkinlärning. Philips (1991:7) nämner att vi som språklärare behöver få eleverna att förstå 

att risktagande är lika viktigt som korrekthet i språket. Det kan till och med vara så att kor-

rekthet kommer senare i språkinlärningsprocessen och att alla elever först måste våga ta risker 

och till exempel göra fel. Språkinlärning är alltså en process där misstag och fel ständigt före-

kommer och inlärare behöver veta att klassrummet är en plats där detta är tillåtet och att de 

där kan öva sina färdigheter, inte bara få dem testade och utvärderade (Zheng, 2008:6; Gre-

gersen och Horwitz, 2002:570). Eftersom att en del av språkängslan bygger på elevernas 

rädsla för negativ utvärdering av, och bortgörande inför, de andra i klassen gäller det att ele-

verna förstår att de tjänar på att vara risktagande. Många elever tänker säkerligen att det värsta 

de kan göra i främmandespråksklassrummet är fel och misstag, och just därför är det viktigt 

att man som språklärare pekar på att detta istället kan vara något positivt och utvecklande för 

främmandespråksinlärningen. Både i tipsen från forskningen om hur språklärare kan minska 

språkängslan och i forskningen som berättar om det kommunikativa klassrummet betonas 

vikten av att eleverna vågar ta risker i språkinlärningen och utifrån detta utveckla sina språk-

liga färdigheter ännu mer.  

En annan parallell som går att dra mellan det kommunikativa klassrummet och vad forskning-

en säger om hur man som språklärare kan minska ängslan är att läraren lägger upp undervis-

ningen på ett sätt som skapar ett bra klassrumsklimat. Kommunikativ språkundervisning byg-

ger på att eleverna övar sig främst genom att kommunicera (Lindberg, 1996; Lundahl, 2009, 

Berns, 1990). Kommunikationen kräver att alla elever tas hänsyn till och att klassrumsklima-

tet är stödjande (Lindberg, 1996:29). Hedge (2000) säger till exempel att det inlärarna gör i 

klassrummet ska vara inbakat i en meningsfull kontext som speglar språkanvändandet utanför 
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klassrummet, för att detta ökar elevernas motivation (Hedge, 2000:71). Berns (1990:103) tar 

också upp att språkinlärningen måste kopplas till verkligheten och språkanvändandet utanför 

klassrummet. Att undervisningen och uppgifterna eleverna får läggs upp och utförs på ett sätt 

som minskar språkängslan, till exempel genom parövningar eller uppgifter där de känner sig 

riktigt motiverade, går att koppla samman med kommunikativa språkklassrummets menings-

fulla uppgifter som skapar motivation hos eleverna. Lindberg (1996:29) skriver att det är vik-

tigt för elevernas språkinlärning att ett stödjande klimat finns i klassrummet, så att de får 

chansen att öva sin kommunikativa förmåga genom att kommunicera. Det gäller alltså att vi 

som språklärare skapa goda cirklar av självförtroende och utveckling i klassrummet, som får 

eleverna att känna att de befinner sig i en god miljö för främmandespråksinlärning. 

Ytterligare en parallell som går att dra mellan det kommunikativa språkklassrummet och tip-

sen för att minska språkängslan, som forskningen ger, är användandet av strategier. En stor 

del av kommunikativ språkförmåga är att inlärarna använder sig av strategier för att bättre 

kunna lära sig och också använda målspråket (Lindberg, 2007:39). Att eleverna använder stra-

tegier, både affektiva och språkliga, är ett av tipsen för att de ska minska och kunna hantera 

sin nivå av språkängslan (Philips, 1991:5; Philips, 1992:21). 

Som vi sett är en kategori tips som forskningen ger att både språkläraren och eleverna disku-

terar och pratar om språkängslan, för att lyfta upp språkängslan så att det går att hitta sätt att 

hantera den (Philips, 1991:5). Det är alltså viktigt att vi som lärare sätter oss in i och blir 

medvetna om vad vi kan göra för att minska språkängslan. Ett steg mot denna medvetenhet 

kan vara att språklärare läser material, till exempel denna uppsats, för att kunna göra något för 

att minska eller förebygga språkängslan.  

Som vi ser går många av tipsen för att minska och hantera ängslan hand i hand med vad som 

förespråkas för att bygga ett bra kommunikativt klassrum. En slutsats vi kan dra utifrån forsk-

ningen som presenteras i denna uppsats är alltså att ett främmandespråksklassrum präglat av 

ett bra kommunikativt förhållningssätt bör kunna minska nivån av språkängslan, eftersom 

flera av de strategier som förespråkas för att minska språkängslan sammanfaller med de stra-

tegier som förespråkas för att skapa ett framgångsrikt kommunikativt klassrum. 

För att problematisera vad forskningen visar om hur språklärare kan minska språkängslan kan 

vi fråga oss hur dessa tips faktiskt fungerar i praktiken. Vi kan ifrågasätta om alla i forskning-

en föreslagna angreppssätt för att stävja språkängslan i klassrummet verkligen minskar ele-

vers språkängslan, eller om de rentav kanske ökar deras ängslan istället. Ett exempel på ett 
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sådant råd som kan ifrågasättas är Dalys (1991:11) tips att låta eleverna svara på frågor från 

läraren rad för rad. Daly lägger fram tipset som ett alternativ till att läraren slumpmässigt väl-

jer ut elever, eftersom att osäkerheten, att eleverna inte vet när läraren ska välja ut just dem, 

kan skapa kommunikationsoro. Som språkinlärare och språklärare kan man tänka sig att rad 

för rad-tekniken istället kan öka språkängslan eftersom att det går att föreställa sig att en 

språkängslig elev bygger upp nervositet inför sitt eget svar istället för att lyssna på vad de 

andra eleverna har att säga. Daly (1991:11) skriver också att språklärare inte ska kräva att 

eleverna är muntliga på lektionerna eftersom att detta kan skapa ängslan hos eleverna. Att 

eleverna övar sig på att kommunicera och vara muntliga är en del av målen som styrdoku-

menten framhåller (Skolverket, 2011). Därför måste språklärare fundera över hur de ska ba-

lansera hänsynstagandet av språkängslan med elevernas måluppfyllelse. 

Ytterligare en praktisk fråga, som vi kan problematisera, är om det finns tid för språklärare att 

jobba med att minska språkängslan i dagens språkklassrum. I kursplanen för engelska (Skol-

verket, 2011) står det bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet, 

som en del av den kommunikativa språkförmågan eleverna ska ges chansen att utveckla 

(Skolverket, 2011:30). Att lärare däremot aktivt ska jobba för att minska elevernas språkängs-

lan är inget som nämns i styrdokumenten och därför är det kanske svårt för lärare att avsätta 

tid till detta. Det finns många olika mål som läraren ska hjälpa eleverna att uppnå och därför 

kan det självfallet bli problematiskt att hinna med att arbeta med att minska språkängslan. Till 

exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa, receptiva, produktiva 

och interaktiva förmåga. Dessa utvecklas genom att eleverna bland annat övar sig i att förstå 

och tolka samt genom att de övar sig i att formulera sig och kommunicera på målspråket 

(Skolverket, 2011:30). 

Det finns ändå vissa komponenter av forskningens tips för att minska språkängslan inklude-

rade i styrdokumenten. Ett exempel är användandet av språkliga strategier som hjälp när språ-

ket inte räcker till (Skolverket, 2011). Användandet av språkliga strategier är något som 

forskningen förespråkar för att minska språkängslan och när det finns med som ett mål i kurs-

planen blir det kanske enklare för språkläraren att avsätta lektionstid till att öva språkliga stra-

tegier. Skulle mer av det forskningen förespråkar för att minska språkängslan synas i styrdo-

kumenten skulle det kanske vara mer självklart för språklärare att jobba med att minska 

språkängslan. Ett förslag är att integrera det forskningen förespråkar, för att minska språk-

ängslan i främmandespråksklassrummet, mer i styrdokumenten. Något som till exempel kan 

hjälpa eleverna att minska språkängslan är om de har kunskap om språkinlärningsprocessen, 
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och därigenom också mer realistiska förväntningar på sin egen inlärning. Många språklärare 

inkluderar säkert redan denna kunskap i sin undervisning, men vore den också inkluderad i 

styrdokumenten skulle det säkert ske mer naturligt.  

Forskningen som presenteras i denna uppsats bygger på en främmandespråksinlärningskon-

text, men vi kan även tänka oss att forskningens råd för att skapa ett bra klimat med mindre 

ängslan går att tillämpa i andra sammanhang än i främmandespråksklassrummet. Till exempel 

skulle vi kunna överföra tipsen för ett bra klimat till alla andra skolämnen där eleverna är 

muntliga. Generellt är det en god egenskap att kunna kommunicera utan att känna ängslan och 

om eleverna får öva detta i klassrummet är det något som de även kommer att ha stor nytta av 

utanför klassrummet.  

Utifrån forskningsresultaten som presenteras i denna uppsats är kanske den viktigaste slutsat-

sen att vi som språklärare måste se våra elever som människor, med individuella tankar och 

känslor. Vägen till ett nytt språk är kantad av hinder som måste övervinnas, men tar man sig 

som språkinlärare förbi dem kan många nya dörrar och alternativ öppnas i livet.  
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8. Bilaga 

 

Foreign Language Classroom Anxiety Scale 

Alla påståenden besvaras med följande femgradiga likertskala: 

 Strongly agree  

 Agree 

 Neither agree nor disagree 

 Disagree  

 Strongly disagree 

1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language class. 

2. I don't worry about making mistakes in language class. 

3. I tremble when I know that I'm going to be called on in language class. 

4. It frightens me when I don't understand what the teacher is saying in the foreign language. 

5. It wouldn't bother me at all to take more foreign language classes. 

6. During language class, I find myself thinking about things that have nothing to do with the 

course. 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I am. 

8. I am usually at ease during tests in my language class. 

9. I start to panic when I have to speak without preparation in language class. 

10. I worry about the consequences of failing my foreign language class. 

11. I don't understand why some people get so upset over foreign language classes. 

12. In language class, I can get so nervous I forget things I know. 

13. It embarrasses me to volunteer answers in my language class. 

14. I would not be nervous speaking the foreign language with native speakers. 

15. I get upset when I don't understand what the teacher is correcting. 

16. Even if I am well prepared for language class, I feel anxious about it. 

17. I often feel like not going to my language class. 

18. I feel confident when I speak in foreign language class. 

19. I am afraid that my language teacher is ready to correct every mistake I make. 

20. I can feel my heart pounding when I'm going to be called on in language class. 

21. The more I study for a language test, the more confused I get. 
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22. I don't feel pressure to prepare very well for language class. 

23. I always feel that the other students speak the foreign language better than I do. 

24. I feel very self‐conscious about speaking the foreign language in front of other students. 

25. Language class moves so quickly I worry about getting left behind. 

26. I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes. 

27. I get nervous and confused when I am speaking in my language class. 

28. When I'm on my way to language class, I feel very sure and relaxed. 

29. I get nervous when I don't understand every word the language teacher says. 

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak a foreign language. 

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak the foreign language. 

32. I would probably feel comfortable around native speakers of the foreign language. 

33. I get nervous when the language teacher asks questions which I haven't prepared in ad-

vance. (Horwitz, Horwitz & Cope, 1991:32-33) 

 

 

Källa: Horwitz, Elaine K., Horwitz, Michael B. & Cope, Jo Ann (1991) “Foreign Language 

Classroom Anxiety” Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implica-

tions. eds. Elaine K. Horwitz & Dolly J. Young. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall: 27-36 

 


