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1.Inledning 

Ett alltför länge ouppmärksammat och lågprioriterat problem är det som bland annat benämns 

som ”talängslan”, vilket innebär att en individ mer eller mindre systematiskt drar sig undan 

eller inte aktivt deltar i de muntliga interaktionstillfällen som erbjuds (Atterström 1983:2). Det 

som syftas på är individer som skulle vilja tala om de bara vågade (vidare definition i avsnittet 

”teoretisk bakgrund”). 

Vad denna uppsats syftar till är att undersöka hur ett antal lärare i ämnet svenska hanterar och 

förebygger talängslan hos elever i klassrummet. Varför jag valt att undersöka just detta beror 

dels på att jag själv led av talängslan under högstadietiden, dels på grund av att talängslan 

länge varit ett ouppmärksammat problem som fortfarande till viss del är lågprioriterat 

samtidigt som det gång på gång framkommer hur viktigt det är med språkandet för lärandet 

och kunskapsutvecklingen. 

Ungefär 1520 procent av alla elever i de högre årskurserna har talängslan, skriver Atterström 

(1983:37). Denna siffra har framkommit genom självrapporteringar och observationsstudier. 

Genom självrapporteringar har det också framkommit att talängslan tenderar att öka på 

mellanstadiet och sedan hålla sig på den nivån också fortsättningsvis (Atterström 1983:20). 

Atterström (1983:20) menar att det är rimligt att anta att skolfaktorer, så som det allmänt 

förhärskande undervisningsmönstret, påverkar denna ökning, men att vi givetvis inte får 

förbise mognadsaspekterna. 

Trots denna höga siffra gällande förekomst har talängslan varit och är till viss del ett förbisett 

problem. Talängslan skulle kunna definieras som ett ”osynligt” problem, just eftersom tystnad 

under en lång tid inte setts som ett problem utan snarare premierats av skolan. Det är elever 

med problem som är synbara och hörbara som framförallt uppmärksammas (Atterström 

1983:3). Cederberg (1997:120121) framhåller vikten av att lärare uppmärksammar detta 

problem och inte bara ser de tysta eleverna som behändiga i en ofta stökig skolmiljö. Hon 

betonar att lärarnas kunskap måste ökas och deras möjligheter att arbeta med de tysta eleverna 

förbättras (1997:121). De tysta eleverna får inte glömmas bort. Ask (2012:51) vidhåller att det 

krävs särskilda insatser för att elever med talängslan ska nå målen att tala inför andra och i 

grupp. Ett första steg dit är givetvis att från lärarens sida uppmärksamma detta problem. 

Varför är det viktigt att våga tala? För det första säger kursplanen (Lgr11) att genom:  
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”... undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 

de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

syften.” och  ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift...”. 

Det framgår alltså tydligt att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin talfärdighet och detta 

förutsätter givetvis att eleverna vågar yttra sig i klassrummet. Lärare har därför skyldighet att 

skapa de förutsättningar som krävs för att eleverna ska våga yttra sig och ge extra stöd till 

talängsliga elever. 

I dagens läroplan ses språket som ett tanke- och läranderedskap: ”... genom undervisningen 

ska [eleverna] ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.” Att 

kunskapsutvecklingen och språkanvändningen hänger ihop råder idag inga tvivel om: 

”Eftersom aktiv bearbetning av ett stoff anses vara viktigt för inlärningen borde man kunna se 

ett samband mellan talförhet och diskussionslystnad och ökade kunskaper.” (Cederberg 

1997:119). Eftersom språkanvändning och lärande hör ihop innebär också ett obefintligt eller 

mycket litet deltagande i muntliga sammanhang att kunskapsutvecklingen påverkas. Ur 

lärandesynpunkt blir alltså muntligheten en viktig del. 

Inte att förglömma är den demokratiska aspekten av att yttra sig. I dagens läroplan (Lgr11) 

står uttryckligen att de ”demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig ska omfatta alla elever.” och att ”Elever ska ges inflytande över utbildningen.” . 

Lgr11 betonar också språkets betydelse för att utöva inflytande. Om alla elever ska ha ett 

demokratiskt inflytande i skolan måste alla elever få komma till tals. Också av denna 

anledning är det av oerhört stor vikt att vi hjälper de tysta eleverna att ta mod till sig och våga 

tala. Samhällets demokratiperspektiv utgår ifrån att människor vågar yttra sig och göra sina 

röster hörda, därför måste vi börja redan i skolan.  

Vikten av muntlig kompetens blir bara större och större och fler och fler yrken kräver muntlig 

kompetens. Alla kommer någon gång att behöva tala i mer krävande sammanhang. Idag är 

tystlåtenhet inte något som hyllas och talängslan räknas som ett handikapp (Backlund 

1997:191). Att skolan har en viktig roll i att hjälpa eleverna utveckla sin muntliga kompetens 

är odiskutabelt. Cederberg (1996:206) poängterar att muntlig kommunikation är en färdighet 

som kan utvecklas och därför behövs mycket tid till träning. Om vi som lärare märker att en 

eller flera elever gång på gång sitter tysta är det alltså av oerhört stor vikt att vi 
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uppmärksammar detta och hjälper dessa elever. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs sju till nio 

hanterar och förebygger elevers talängslan i klassrummet. 

 

 Hur hanterar och förebygger fem svensklärare elevers talängslan i klassrummet? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer inte att behandla könsskillnader eller kulturella skillnader kring tal och 

muntlighet.  

Fokus i denna uppsats kommer att ligga på lärarens och undervisningens roll för att förebygga 

och hantera talängslan hos elever, vilket innebär att de rena behandlingsmetoderna som 

används inom psykiatrin eventuellt inte kommer att nämnas alls eller nämnas mycket 

kortfattat och endast fördjupas i de fall de har en tydlig koppling till undervisningen i 

klassrummet. 
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2. Metod och genomförande 

Jag har gjort en kvalitativ studie med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fem 

svensklärare på grundskolans senare år. Jag har spelat in intervjuerna och transkriberat dessa 

på dator. 

 

2.1 Kvalitativ intervju 

I kvalitativ forskning ligger tyngdpunkten på intervjupersonernas egna uppfattningar och 

synsätt. Därför betonas det generella när de inledande frågeställningarna formuleras (Bryman 

2002:300). Frågorna ska inte vara styrande utan ge intervjupersonerna möjlighet att röra sig i 

olika riktningar och framföra det dessa finner relevant och viktigt (Bryman 2002:300). Det är 

viktigt att som kvalitativ forskare ha ett flexibelt förhållningssätt till sin intervjuguide då det 

är intervjupersonernas egna ståndpunkter och det dessa finner relevant att framföra som är det 

viktiga, framhåller Bryman (2002:300). Jag hade därför ett flexibelt förhållningssätt till min 

intervjuguide vad gällde både ordningsföljden på frågorna, vilka frågor jag valde att ställa, 

vilka frågor jag följde upp och kunde om det var relevant ställa frågor utöver de som var 

formulerade i intervjuguiden. 

När man gör kvalitativa intervjuer kan man välja att göra antingen så kallade ostrukturerade 

intervjuer eller semi-strukturerade intervjuer. I de förstnämnda har man endast skrivit upp de 

teman som ska behandlas eller skrivit upp en enda fråga som ska ställas (Bryman 2002:300). 

Den typ av intervju som jag genomförde, det vill säga semi-strukturerade intervjuer, 

definierar Bryman (2002:301) så här:  

Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman  som ska beröras (det kallas 

ofta för en intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor 

som inte ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervju-

personen sagt. Men i stort sett kommer frågorna ställas i den ursprungliga ordningen och 

med den ursprungliga ordalydelsen. (Bryman 2002:301). 

Gemensamt för de båda intervjutyperna är att de hör till kvalitativ forskning, vilket innebär 

stor flexibilitet och att man utgår ifrån deltagarnas perspektiv (det vill säga hur de uppfattar 

och förstår frågor och skeenden) (Bryman 2002:301). 

Jag valde att göra semi-strukturerade intervjuer och utformade därför en intervjuguide. 

Anledningen till att jag valde semi-strukturerad intervju istället för ostrukturerad beror på att 
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jag hade ett tydligt fokus med min studie. Jag visste vad jag ville ta reda på. Bryman 

(2002:304) skriver att semi-strukturerad intervju är ett adekvat val om man inleder sin 

undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus. Det är mer sannolikt att man använder sig 

av ostrukturerad intervju om man mer allmänt vill utforska ett område eller tema, skriver han 

vidare. 

När jag utformade min intervjuguide försökte jag formulera frågor som gjorde det möjligt att 

få förståelse för hur intervjupersonerna uppfattar sin värld och att inte ha allt för många 

förutfattade meningar. Bryman (2002:305) skriver att för att en intervjuguide ska vara förenlig 

med kvalitativ forskning måste formuleringen av frågeställningarna vara relativt öppna, det 

vill säga, inte så specifika att de hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 

fältarbetet: ”Frågorna ska således täcka de områden eller teman man är intresserad av, men 

det ska ske utifrån intervjupersonernas perspektiv.” (Bryman 2002:305). 

Bryman (2002:305) skriver att det är bra att ta bakgrundsfakta om intervjupersonerna för att 

kunna sätta in deras svar i ett sammanhang. Jag noterade ålder, namn, hur länge personen 

arbetat som lärare och på skolan, vad personen har för utbildning, vilka ämnen personen 

undervisar i, om personen jobbar i ett arbetslag, om de arbetar ämnesövergripande och vad 

personens drivkraft i yrket är.  

Samtliga intervjuer genomfördes i lugna och ostörda miljöer, vilket gjorde att personerna inte 

behövde oroa sig för att någon annan skulle höra vad de sa. 

Jag var noga med vilka slags frågor jag formulerade så att de skulle överensstämma med vad 

som gäller för kvalitativa undersökningar. Jag försökte hålla frågorna relativt öppna och var 

noga med att inte ställa ledande frågor, det vill säga frågor formulerade så att de ska få ett 

förutbestämt svar. Jag var också under intervjuernas gång noga med att inte påtvinga 

intervjupersonerna mina egna tolkningar. För att klargöra vad personen menade om något var 

oklart frågade jag istället ” Menar du ...”. Det är viktigt att man är lyhörd för det som 

personen säger och gör och att man uppmärksammar både vad intervjupersonen säger och inte 

säger, poängterar Bryman (2002:308). Lyhördhet är ett ledord när det gäller kvalitativ 

intervju. 
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2.2 Dataanalys 

Intervjusvaren har jämförts genom att likheter och olikheter har uppmärksammats. Genom att 

titta efter gemensamma trådar i svaren har olika teman utkristalliserat sig. Jag har även 

uppmärksammat om något intervjusvar särskilt urskiljt sig från de övriga inom de olika 

temana. De teman som utkristalliserat sig har sedan ytterligare fördjupats genom att diskuteras 

och knytas an till tidigare forskning. Slutsatser dras utifrån denna analys och diskuteras sedan 

ytterligare i sista kapitlet. 

Citaten från intervjuerna har valts utifrån deras förmåga att på ett tydligt sätt belysa 

gemensamma resonemang och olikheter i intervjusvaren. 

 

2.3 Urval 

Valet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Jag kontaktade helt enkelt de 

lärare som jag fick kontaktuppgifter till. Kontaktuppgifterna fick jag genom att jag e-postade 

rektorerna på fyra olika skolor i samma stad och bad om att få kontaktuppgifter till lärarna 

inom relevant ämne och för aktuell åldersgrupp. När jag sedan fick kontaktuppgifter sände jag 

ut en förfrågan om deltagande i studien direkt till lärarnas e-postadresser. Jag bifogade även 

ett informationsbrev om studien. Sammanlagt kontaktade jag cirka 25 lärare och fick svar av 

sju stycken, varav fem svarade ja och två svarade nej till deltagande i studien. Övriga svarade 

inte överhuvudtaget. De som svarade ja till deltagande svarade inom två veckor efter att e-

postmeddelandet skickats ut.  

 

2.4 Forskningsetisk reflektion 

Innan jag påbörjade min studie bekantade jag mig med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Principerna är formulerade som fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad dessa krav innebär skriver Bryman 

(2002:2122) mer utförligt om. Informationskravet innebär att man som forskare ska 

informera de eventuella deltagarna om undersökningens olika moment och syfte och göra 

dem medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta närhelst de önskar. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som deltar i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan komma 
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åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den data som samlats in om deltagarna 

endast får användas för forskningsändamålet. 

Deltagarnas namn är i uppsatsen fingerade och empirin förvarat på ett säkert sätt så att inga 

obehöriga kan komma åt det. 

I samband med att jag skickade ut förfrågan om deltagande i studien skickade jag också med 

ett brev i vilket informationen ovan framgick. Det frivilliga samtycket ska alltid ske efter att 

den eventuella deltagaren blivit informerad, därför var jag noga med att ge alla tillräckligt 

med information om studien och om vad deltagandet innebär, innan jag gick vidare och 

påbörjade intervjuerna. 

Jag valde att inte intervjua någon jag själv hade någon form av relation till eftersom att jag 

tror att detta skulle kunna påverka denne och dennes svar. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Här ämnar jag ge en teoretisk bakgrund till de resonemang jag för i resultat- och 

diskussionsdelen. Jag avser också att förklara och fördjupa de begrepp som återkommande 

kommer att dyka upp i uppsatsen.  

Det kan te sig märkligt för läsaren att det nedan följer ett avsnitt som handlar om retorik. 

Anledningen till detta är att retoriken till stor del kan användas som ett verktyg för att lindra 

talängslan. Dessutom kommer flera av de resonemang som förs i teoribakgrunden vara 

kopplade till retoriska termer. För att underlätta för läsaren vill jag därför ge en kort bakgrund 

till vad retorik är för något. 

 

3.1 Vad är retorik? 

Det var i det gamla Grekland som man började diskutera språkets makt och dess förmåga att 

användas för olika syften (Gunnarsson 1990:66). Man frågade sig varför vissa lyckades med 

att övertyga och varför vissa misslyckades. Att detta var en förmåga som kunde utvecklas, 

framförallt genom att studera skickliga talare, började man förstå (Johannesson 1990:1112). 

Aristoteles började undervisa i retorik och skrev en lärobok om ämnet. Han definierade 

retorik så här: ”Retoriken är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga” (Johannesson 1990:12). Dessa idéer spreds vidare och har överlevt århundraden 

igenom, givetvis med toppar och dalar. Under vissa perioder har den haft mer inflytande än 

under andra. Idag kommer retoriken upp på tapeten i större och större utsträckning.  

Enligt Johannesson (1990:14) handlar retoriken om att använda språket som ett verktyg, 

anpassat efter situationen. Det handlar om att använda språket för att uppnå något.  

 

3.1.1 Sex delar (partes) 

När man förbereder ett tal ska man enligt retoriken följa en arbetsmodell i vilken fem eller 

egentligen sex olika delar ingår. Intellectio kallas den del som ska genomsyra hela 

arbetsgången, vilket också gör att den blir svår att placera in i någon ordningsföljd. Enligt 

Strömqvist (1998:2122) innebär intellectio en analys av kommunikationssituationen och att 

man beaktar olika faktorer vid förberedelse av talet, till exempel vilka argument som är 
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lämpligast och vilka känslor man bör spela på etc. Här handlar det alltså om att göra val 

baserade på vilka mottagare det är fråga om och vad syftet med talet är. 

Den första eller andra delen, beroende på hur man ser det, kallas inventio. Här gäller det att 

komma fram till lämpliga argument utifrån analysen av kommunikationssituationen 

(intellectio). Enligt Johannesson (1990:16) var det viktigt att påståendena skulle uppfattas 

som sannolika för de tänkta åhörarna och att de gick att underbygga med skäl och bevis. För 

att finna lämpliga argument och påståenden kunde talaren ta till olika knep, exempelvis ställa 

sig frågorna: ”Vem?, vad?, varför?, var?, när?, hur? och med hjälp av vad?” (Johannesson 

1990:1617). Även denna del genomsyrar hela arbetsgången. 

Nästa del kallas dispositio och här handlar det om två saker; dels att ordna talet i inledning, 

huvuddel och avslutning  vilket var gemensamt för alla tal (Strömqvist 1998:24)  och dels 

ordna och strukturera argumenten på ett sådant sätt att talet blir så effektivt som möjligt 

(Johannesson 1990:32). Det handlar alltså om att finna den mest lämpliga och effektiva 

strukturen. 

Den härnästkommande delen kallas elocutio och handlar om att anpassa talet språkligt. 

Språket skulle vara rent och korrekt och satsbyggnaden skulle ges lämplig rytm (Strömqvist 

1998:25). Det rekommenderades också att appellera till det vackra. Man skulle försöka 

använda vackra ord och gärna hänrycka publiken med hjälp av exempelvis retoriska figurer 

(till exempel metaforen) (Gunnarsson 1990:69).  

De två sista delarna kallas memoria och actio. Memoria innebär, precis som det låter, att 

memorera talet. För detta fanns också vissa knep man kunde använda sig av, till exempel att 

tänka sig symboler för olika moment av talet (Strömqvist 1998:2627). Detta var en mycket 

viktig del då det var helt uteslutet att läsa innantill. 

Actio handlar slutligen om själva framförandet. Här skulle man tänka på och beakta ton, 

tempo, röststyrka, kroppsspråk, när pauser passade sig och hur man flyttade blicken etc. 

Överhuvudtaget rekommenderades det att variera tempo, ton och röststyrka, skriver 

Strömqvist (1998:2627). 
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3.1.2 Ethos, logos och pathos 

Talaren kunde använda tre möjligheter för att nå sitt mål med talet, nämligen ethos, logos och 

pathos (Strömqvist 1998:21). Ethos innebär att man som talare utnyttjar sin trovärdighet och 

utstrålning för att övertyga. Han kunde förmedla trovärdighet under talets gång och använda 

sig av den syn åhörarna redan hade på honom (Strömqvist 1998:21). Logos handlar om att 

kunna stödja sin information och sina påståenden med skäl, bevis eller grunder som åhörarna 

kan acceptera (Johannesson 1990:1415). Pathos innebär att talaren både verbalt och icke-

verbalt bör spela på åhörarnas känslor och på så sätt röra och uppröra dem (Strömqvist 

1998:21). 

 

3.2 Vad är talängslan? 

Från mitten av 60-talet, framförallt i USA, har det bedrivits en hel del forskning kring 

människors bristande förmåga till eller undvikande av muntlig kommunikation i sociala 

sammanhang (Atterström 1983:7). Det mest undersökta begreppet förefaller vara 

kommunikationsängslan (communication apprehension) (Atterström 1983:7). Detta mer 

övergripande begrepp definierade McCroskey redan 1977 så här: ”an individual´s level of fear 

or anxiety associated with either real or anticipated communication with another person or 

persons” (Wadleigh 2009:5). Atterström (1983:7) skriver att förutom talängslan omfattar 

också kommunikationsängslan skriv- och sångängslan. I denna uppsats kommer dock endast 

den tidigare fokuseras.  

Inom forskningsfältet menar man att det finns ett så kallat närmande-undvikande-kontinuum, 

det vill säga om man befinner sig på ena änden undviker man kommunikationssituationer till 

den allra högsta grad för att slippa ängslan, och om man befinner sig på andra änden söker 

man kommunicera för att undgå ängslan (Wadleigh 2009:5). Denna uppsats behandlar enbart 

den undvikande änden av detta kontinuum. Det är också denna aspekt som forskningen främst 

har fokuserat på.  

Enligt Atterström (1996:80)  kan det engelska ordet ”apprehension” närmast översättas till 

ängslan tolkad som oro, osäkerhet och anteciperad fruktan. Olsson Jers (2010:163) framhåller 

att det är vanligt att personer med diagnosen social fobi har talängslan, men att det är viktigt 

att inte förväxla nervositet inför att tala inför en publik eller att vara allmänt blyg med social 
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fobi, det vill säga medicinskt betingad talängslan. Hon menar alltså att det är viktigt att inte 

förväxla social fobi med den ängslan som de flesta av oss känner (givetvis i olika grad) av att 

tala inför andra (2010:163). För att inte förväxling ska ske använder hon hellre benämningen 

”oro för att tala”. Jag kommer dock att använda mig av begreppet ”talängslan” för enkelhetens 

skull, men vill ändå betona att ordet här inte används i medicinsk bemärkelse.  

Varför jag tycker det är viktigt att påtala denna skillnad är av den anledningen att diagnosen 

”social fobi” kräver en annan expertis än vad enbart läraren kan bistå med. Obehagskänslorna 

vid social fobi kan komma både före, under och efter situationen, precis som vid talängslan, 

och de fysiologiska reaktionerna kan vara de samma, till exempel skakningar, hjärtklappning 

och rodnad (Axelsson 2011:23). Det är dock viktigt att komma ihåg att det här handlar om 

människor som på grund av spändhet och nervositet får så stor ångest att de hamnar i ”sociala 

neuroser” med oförmåga att möta och ha kontakt med andra människor som främsta symtom 

och att dessa måste hänvisas till psykiatrisk eller psykologisk expertis (Skiöld 1992:70). Vad 

denna uppsats avser med ”talängslan” är alltså det som Olsson Jers (2010:163) benämner ”oro 

för att tala” och som är hanterbart inom undervisningens ramar. 

Hur yttrar sig då talängslan? Gunnarsson (2012:27) skriver att talängslan är en slags akut inre 

stress som gör att pulsen rusar, att vi svettas, att blodtrycket ökar, att vi blir röda i ansiktet och 

att knäna kanske skakar. Dessa symtom blir ytterst besvärande eftersom de kan observeras av 

andra, påpekar Skiöld (1992:70). Men som Axelsson (2011:16) skriver märks dessa symtom 

oftast inte speciellt mycket för publiken, men känns desto mer inuti. Daly med flera 

(2009:4647) skriver likaså att talängsliga personer har fysiska symtom och att det i klassrum 

är vanligt att de undviker att räcka upp handen, väntar på att någon annan ska ställa deras 

fråga eller ställer frågan till läraren efter lektionen. Det handlar om en överdriven rädsla för 

hur andra ska bedöma dem och deras tal (Daly m.fl. 2009:41) Det de allra flesta fruktar är att 

göra bort sig och få skämmas, poängterar Skiöld (1992:71).  

Skiöld (1992:85) accentuerar att talängslan i detta sammanhang handlar om så starka nervösa 

stressreaktioner att individen hämmas i sin naturliga kommunikationsförmåga. Atterström 

betonar på samma sätt att det är ”när vi uppfattar att vårt eget eller andras kommunikations-

undvikande blir mer eller mindre systematiskt och ofta förekommande som något bör göras  

för vår egen och andras skull” (Atterström 1996:82). Vad vi kan konstatera är alltså att den 

nervositet och det pirr i magen som vi alla kan känna då och då inför ovana situationer inte 

kan benämnas som talängslan förrän oron faktiskt övergått i mer påtagliga fysiska och 
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psykiska besvär och hämmar individen i kommunikationen. Jag kommer senare att komma in 

på vad forskningen visar att lärare kan göra inom undervisningens ramar. 

Talängslan är så vanligt förekommande att det statistiskt sett kan sägas vara ett normalt 

fenomen, menar Skiöld (1992:85). Cederberg (1996:2) anger att upp till 40 % av den svenska 

befolkningen lider av talängslan i någon grad, en del har givetvis lättare besvär och andra 

svårare. Skiöld (1992:85) betonar att personer med de svåraste fallen av talängslan (talängslan 

som symtom på social fobi) bör hänvisas till specialbehandling.  

Det kan också vara av vikt att här göra en distinktion mellan tystlåtenhet och 

kommunikationsängslan. Enligt Atterström (1983:8) är tystlåtenhet ett bredare begrepp som 

avser en person som inte kommunicerar på ett effektivt och kompetent sätt. Han skriver att 

”tystlåtenheten har sin grund i bristande färdigheter, medan kommunikationsängslan baserar 

sig på fruktan och ängslan och kan vara en av flera bidragande faktorer till tystlåtenheten.” 

(1983:8). Att en person är tyst innebär alltså inte per automatik att denne är talängslig och att 

vara talängslig innebär inte nödvändigtvis att personen har bristande kommunikativa 

färdigheter. Denna uppsats kommer inte att behandla tystlåtenhet orsakad av bristande 

färdigheter, funktionshinder i talorganen eller språkliga hinder, utan fokuserar på ängslan som 

orsak till tystlåtenheten.  

Skiöld (1992:73) understryker att det med talängsliga individer menas människor som skulle 

vilja tala, om de bara vågade. Ayres med flera (2009:70) tar också upp denna vilja eller den 

motivation som de menar att talängsliga har. Vad som kan och bör accentueras är alltså att 

talängsliga faktiskt vill kommunicera och ser mening med kommunikation.  

 

3.2 Orsaker 

Forskarna är idag överens om att det inte finns en enskild förklaring till uppkomsten av 

talängslan utan att olika faktorer samspelar och tillsammans formar en individs oroskänslor 

eller glädjekänslor inför och i kommunikationssituationer (Daly m.fl. 2009:28). Idag finns 

bevis för att det dels finns genetiskt bidragande orsaker till talängslan, dels sociala och 

situationella (icke-genetiska) bidragande orsaker (Daly m.fl. 2009:29).  

Att det finns genetiskt bidragande orsaker till talängslan har forskare kunnat se genom att 

studera hur identiska tvillingar som växt upp åtskilda utvecklas. Beatty och McCroskey 

(2009:60) skriver att oavsett vilken placering på närmande-undvikandekontinuumet det 
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handlar om kan dessa typer av studier konstatera att en persons predisposition för att undvika 

kommunikation och/eller uppleva ängslan under kommunikation är ärftlig. En individ som har 

en svag disposition  det vill säga en genetisk predisposition för att reagera på förändringar i 

omgivningen  har, tillsammans med inlärt beteende, större risk att utveckla kommunikations-

ängslan än individer med en stark disposition, skriver Ayres med flera (2009:69). De menar 

att övriga faktorer och orsaker (exempelvis förväntningar på negativ respons) påverkar 

individer med svag disposition i större utsträckning än de med stark disposition. Ärftligheten 

är alltså en bidragande orsak till talängslan men förutsätter alla eller några av de övriga 

faktorerna (Ayres m.fl. 2009:70). Det är dessa som kommer att tas upp nedan. Lite längre 

fram kommer jag att komma in på vad forskning visat att lärare kan göra i klassrummet för att 

hjälpa talängsliga elever.  

Som tidigare påpekats har studier visat att också icke-ärftliga faktorer spelar in vid 

utvecklingen av talängslan. Den sociala omgivningens respons till barnet under uppväxten är 

en av dessa faktorer. Daly med flera (2009:2930) skriver att om ett barns kommunikations-

försök återkommande åtföljs av negativ och/eller bestraffande respons istället för uppmuntran 

kommer denne i högre utsträckning undvika att yttra sig. De skriver att sådana här 

förväntningar formar sig tidigt i livet och att dessa positiva eller negativa utkomster av 

kommunikationsförsöken kommer att upptas i medvetandet och påverka individens egna 

känslor inför att kommunicera (2009:30). Också Ayres med flera (2009:7071) framhåller att 

en individs förväntningar på hur andra kommer att bedöma kommunikationsförsöket är av 

betydelse. De (2009:71) hävdar till och med att negativa förväntningar på kommunikationen 

är nödvändiga (men inte tillräckliga) för att talängslan ska uppstå. Förväntningar på 

kommunikationen är alltså av stor betydelse och detta kommer jag att ytterligare komma in på 

i nästa avsnitt.  

Forskning har också visat att barn tenderar att ta efter sina föräldrars kommunikationsstilar 

och att detta också kan vara en bidragande orsak till talängslan, skriver Daly med flera 

(2009:31). De menar att det är viktigt med kommunikativa förebilder och att inte vara socialt 

isolerad.  

En annan faktor av stor betydelse är huruvida och till vilken grad individen tror sig ha 

kommunikativ kompetens (till exempel Ayres m.fl. 2009:71). Det har visat sig finnas goda 

möjligheter att öka på de positiva tankarna och dämpa de negativa. Detta är något som läraren 
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har stor möjlighet att påverka och jag kommer i följande avsnitt att fokusera på de åtgärder 

man kan vidta med hänsyn till de sociala och situationella faktorerna.  

Det är situationen i klassrummet vi kan påverka som lärare, därför är det också det 

perspektivet jag anlägger och lägger störst vikt vid. Också Atterström (1996:89) skriver att det 

i utbildningssammanhang främst är de situationsbetingade kommunikationsproblemen som 

uppmärksammas. Det är ju situationen i klassrummet vi som lärare kan göra något åt. Därför 

ska jag i kommande avsnitt söka belysa vad forskning visat har en tendens att utlösa 

symtomen. 

 

3.3 Undervisningsstrategin 

Atterström (1996:78) skriver att olika metoder och program utvecklats för att hjälpa 

kommunikationsängsliga att komma över sin oro. Han skriver att det finns två 

huvudstrategier:  

Den undervisningsbaserade strategin inriktad väsentligen på situationella faktorer i 

ordinära undervisnings- och informationssammanhang och den behandlingsinriktade som 

dessutom fokuserar de personlighetsmässiga förutsättningarna bakom 

kommunikationsundvikandet. (1996:78)  

Undervisningsstrategin går ut på att försöka modifiera de delar i omgivningen som orsakar 

undvikandet, menar Atterström (1996:91). Han skriver att åtgärderna i huvudsak sker vid 

ordinarie undervisningstillfällen och är inriktade på situationsbetingade förändringar 

(1996:92). Läraren ska alltså försöka eliminera de ångestframkallande situationsfaktorerna. 

Han framhåller dock att detta inte nödvändigtvis helt tar bort den generella kommunikations-

ängslan men att det bidrar till att de talängsliga klarar kommunikativa situationer med mindre 

oro och större säkerhet. Vilka är då de ångestframkallande faktorerna?  

 

3.3.2 Ångestframkallande faktorer 

 

3.3.2.1 Värdering och bedömning 

Forskning har visat att talängslan är starkt relaterat till frekvensen och längden av yttranden 

och framförallt kan man se att frekvensen och längden minskar när och om den talängslige 

individen förväntar sig att bli bedömd (Daly m.fl. 2009:47). Daly med flera (2009:35) menar 
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att detta beror på en överdriven rädsla för negativ bedömning hos den talängslige. Att veta att 

talet ska bli bedömt och värderat är alltså ångestframkallande.  

När det gäller feedback och bedömning menar Bodie (2010:9192) att lärare måste vara extra 

försiktiga och tänka på att talängsliga individer ofta är känsliga för bedömning och tenderar 

att överskatta negativ kritik (se även Daly m.fl. 2009:43). 

 

3.3.2.2 Brist på förberedelse och otydliga krav 

Andra viktiga faktorer som kan bidra till ängslan och oron är huruvida personen förberett sig 

inför framträdandet eller inte och huruvida kraven är tydligt fastställda eller ej. Atterström 

(1996:89) skriver att talängsliga behöver tydlig struktur och fastställda krav. Detta finns det 

starka belägg för. Daly med flera (2009:35) framhåller att studier visat att talängsliga ofta 

undviker risktagande och att de har svårt för tvetydigheter och av att ha begränsad kognitiv 

kontroll (se även Bodie 2010:83). Gunnarsson (2012:29) menar därför att kunskap om hur 

man förbereder en presentation och ger den tydlig struktur samt ett väl förberett manus hjälper 

individen att känna större säkerhet inför talet.  

Att tydlighet är viktigt visar också Cederberg i en studie hon genomförde 1997. I studien lät 

hon 27 vuxenstuderande och tidigare drabbade av talängslan själva berätta om sina 

erfarenheter och vad de hade önskat möta från kamraternas och skolans sida. Det visade sig 

bland annat att flera av deltagarna hade önskat att få tydligare vetskap om vilka krav som 

förväntades av dem, vilket de menade att de inte hade tillräcklig kunskap om (Cederberg 

1996:117). Hennes studie (1997:114) visade också på vikten av att få god möjlighet till 

förberedelse inför muntlig framställning för att känna sig tryggare i talarrollen: ”De tysta 

eleverna var okunniga om de krav som ställdes på deras redovisningar. De visste inte hur de 

skulle bära sig åt. De saknade teoretisk kunskap i ämnet muntlig framställning, vilket ökade 

deras osäkerhet” (Cederberg 1997:117). Hennes studie (1997:117) visar att om läraren kan 

förmedla den teoretiska bakgrunden, det vill säga retorik, och ställa adekvata krav finns 

förutsättningar att få de talängsliga att våga tala (se även Strömqvist 1992:56). God möjlighet 

till att förbereda sig och teoretisk kunskap tycks alltså vara av stor vikt för att minska ängslan 

och oron.  

Som en parentes vill jag här också framföra Cederbergs (1999:48) hänvisning till Melin 

(1996:14) för att visa på vad begreppet förberedelse i förhållande till muntlig framställning 

egentligen innebär:  
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Förberedelsen innebär förstås att du måste samla fakta, veta vad du ska säga och lägga 

upp en disposition som är lätt för åhörarna att följa. Detta är självklart, men så viktigt att 

vi inte skäms för att påminna om det. Men förberedelserna måste gå djupare än så. Du 

måste framför allt tänka igenom exakt vad du vill  inte för att vara påstridig utan för att 

kunna koncentrera sig på huvudsaken, och för att kunna improvisera och ta chanser när 

de dyker upp. (Melin 1996:14).  

Att eleverna får metakunskap om att förbereda ett tal är alltså av stor vikt. Det handlar alltså i 

mångt och mycket om att ta till retoriken som redskap för att kunna förbereda sig på ett bra 

sätt.  

Cederberg (1997:121) har i sitt eget arbete med talängsliga sett att kraven blir klarare om 

läraren tillsammans med individen sätter upp de individuella målen för talutvecklingen. Detta 

är något som också Danielsen (1999:65) uppmärksammar. Hon poängterar att både 

inlärningspotentialen och engagemanget växer när eleverna involveras i målsättningen. 

 

3.3.2.3 Negativa eller neutrala åhörare 

Att förvänta sig att mottagarna kommer reagera negativt är en annan ångestframkallande 

faktor, skriver Atterström (1996:89). Studier har visat att talängsliga ofta förväntar sig att få 

sämre bedömning på framträdanden än andra och ofta tror att de kommer misslyckas med att 

uppfylla mottagarnas förväntningar, framhåller Daly med flera (2009:43). Av denna 

anledning är det mycket viktigt att åhörarna är stöttande, betonar de vidare. Dessutom har 

studier visat att frekvensen och längden på den talängsliges yttranden har samband med om 

denne ser publiken som stöttande eller inte (2009:47). Också Bodie (2010:8182) framhåller 

att åhörare som är positiva under framförandet bidrar till att dämpa oron, medan negativa eller 

neutrala åhörare tenderar att öka på den. 

 

3.3.2.4 Fokusering på negativa tankar och erfarenheter 

Atterström (1996:90) skriver att den negativa uppfattningen av den egna kommunikations-

kompetensen som talängsliga ofta har utgör en hämmande faktor. Också Daly med flera 

(2009:39) vidhåller att talängsliga ofta har negativa självbilder när det kommer till muntlighet 

och har fler nedsättande tankar om sin kompetens än andra. De känner lägre intensitet av 

positiva känslor än icke-talängsliga när det gått bra men däremot högre intensitet av negativa 

känslor när det inte gått så bra (2009:45). Daly med flera (2009:41) skriver vidare att det är de 
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negativa tankarna som tenderar att etsa sig fast i minnet och som erinras vid nästa 

kommunikationssituation. Denna fokusering och införlivning av de negativa erfarenheterna 

bidrar till att talängsliga ytterligare tillskriver sig själva på ett sätt som bekräftar deras oro och 

ängslan, framhåller de fortsättningsvis (2009:45)  Denna fokusering är svår att bryta men det 

är inte omöjligt, poängterar Bodie (2010:80). Forskning har visat att människors tillskrivning 

av sig själva påverkar deras prestationer och genom att ändra tillskrivningarna kan ett 

beteende modifieras (Daly m.fl. 2009:45). De negativa tankarna bromsar alltså upp den 

talängsliges möjligheter att modifiera sin oro eller ängslan, medan positiva tankar innebär det 

motsatta. Det är alltså viktigt att bygga upp den positiva självbilden. 

 

3.3.2.6 Åhörarna och deras status 

Andra faktorer som är ångestframkallande är antalet åhörare, åhörarnas status och huruvida 

de är okända eller kända för talaren. Ju fler åhörare det är desto större oro känner den 

talängslige. Detta eftersom det ger ett större uppmärksamhetsfokus, vilket talängsliga är 

känsliga för, poängterar Atterström (1996:91). Bodie (2010:81) framhåller också att åhörare 

med hög status innebär större ängslan. Dessutom spelar det roll huruvida åhörarna är kända 

eller okända för talaren (Bodie 2010:83). Duff med flera (2007:86) kunde i sin studie se att 

deltagarna kände mindre oro för att tala inför varandra när de lärt känna varandra och blivit 

bekväma i varandras närvaro. Jag kommer att återkomma till detta längre fram. 

 

3.3.2.7 Formaliteten på kommunikationssituationen 

Formaliteten på kommunikationssituationen är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Daly 

med flera (2009:39) skriver att talängsliga individer har en större tendens att uppfatta 

kommunikationssituationer som nya och formella. De kan uppleva även mycket informella 

kommunikationssituationer som mycket krävande, poängterar Bodie (2010:79). Hur vi som 

lärare kan hantera detta återkommer jag till i nästa avsnitt. 

 

3.3.2.8 Vana 

En annan faktor är givetvis hur pass van individen är för att utsättas för andras blickar. Studier 

(se exempelvis Finn N. m.fl. 2009:104) har faktiskt visat att ju fler gånger man utsätts för 

åhörarnas blickar desto mindre orosfyllt blir det gången efter. Detta kan vara en tröst att påtala 

för talängsliga personer. Viktigt att poängtera är att det i den hänvisade studien handlade om 
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en stöttande publik vid alla tillfällen som deltagarna framträdde. Vikten av en positiv och 

stödjande klassrumskultur kommer jag att gå djupare in på i följande avsnitt. 

 

3.3.3 Ett förebyggande förhållningssätt 

Att som lärare vara medveten om de ovan behandlade ångestframkallande faktorerna och de 

sociala orsakerna till talängslan bör innebära goda möjligheter att skapa en klassrumskultur 

som bidrar till talglädje istället för talängslan. Detta hjälper givetvis den som redan känner 

talängslan att ta mod till sig och tala, men hindrar också att elever på grund av omgivningens 

bemötande i klassrummet utvecklar talängslan.  

I detta avsnitt kommer jag att gå djupare in på vad forskningen menar att vi som lärare bör 

tänka på och grundlägga i klassgemenskapen, dels för att undvika att elever utvecklar 

talängslan, men också för att hjälpa redan talängsliga elever att ta mod till sig och våga tala i 

större utsträckning. Mycket av det som tas upp är kopplat till de ångestframkallande 

faktorerna, eftersom det i mångt och mycket handlar om att eliminera dessa.  

Här vill jag också framföra vad Hoel (1999:51) menar är en förutsättning för att kunna arbeta 

med muntlighet med målet att alla ska delta i språkandet, nämligen, att läraren ser elevernas 

delaktighet i kommunikationen i huvudsak som situationsavhängig och inte som en egenskap 

hos individen. Också Atterström (1996:98) påpekar att ansvaret för ett ökat aktivt deltagande i 

exempelvis kommunikation vilar på så väl individ som omgivning: ”Ett i egentlig mening 

kommunikativt perspektiv erfordras”. Detta måste vara vår utgångspunkt som lärare. 

Innan jag börjar tänker jag definiera begreppet klassrumskultur eftersom det kommer 

återkomma åtskilliga gånger. Hoel (1999:37) skriver att klassrumskultur är ett överordnat 

begrepp som omfattar värderingar, hållningar och normer i en bestämd klass med en bestämd 

lärare. Hon skriver att kulturen blir skapt av dem som deltar i den, vilket i sin tur bidrar till att 

forma dem som deltar i den: ”Å bygge opp ein klasseromskultur er å bygge opp eit sett av 

verdiar og normar for åtferd og interaksjon i klassen” (Hoel 1999:37). 

 

3.3.3.1 Första mötet 

Hoel (1999:37) skriver att även om elever när de börjar i en ny klass har med sig vissa 

föreställningar och normer knutna till vad det innebär att vara elev och gå i skolan så bildas 

många av normerna i den nya klassen för att reglera interaktionen i just denna. Hoel (1999:37) 
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vidhåller att normer definieras och fastläggs redan vid klassens första möte och att hållningar 

till och förväntningar på klassen och enskilda elever grundläggs redan genom de intryck som 

framkommer de första timmarna tillsammans. Detta har framkommit i flera studier, påpekar 

hon. Hoel (1999:38) skriver vidare att samtidigt som dessa normer och hållningar fastläggs 

sker utprövning av positioner och roller. Hon menar att en del elever tenderar att markera sig 

tydligt, till exempel genom att prata och att en del intar en mer anonym roll med mindre 

dominans och makt.  

Eftersom dessa roller fastläggs redan under den första tiden är det just under denna tid som 

läraren har störst möjlighet att grundlägga klassrumskulturen som denne vill arbeta emot, 

skriver hon fortsättningsvis (1999:38). Haugsted (2004:88) framhåller på samma sätt att 

klassrummets interaktionsmönster utkristalliserar sig tidigt och att läraren därför redan från 

början måste se till att grundlägga de normer som krävs för att skapa förutsättningarna för ett 

dialogiskt samtal. Normerna ska vara tydliga, förståeliga och explicit formulerade, men ska 

också kunna revideras om klassrumssituationen förändras, påpekar han (2004:87). Vad 

innebär då dessa normer? Normerna syftar till att göra det möjligt för alla att delta i 

klassrumssamtalet på ett rättvist sätt och att alla får yttra sig (Haugsted 2004:88).  

Hoel (1999:39) framhåller att vårt språkbruk hänger samman med vår känsla av trygghet, 

tillhörighet och självuppfattning i den specifika situationen och att många av de mekanismer 

som inverkar på interaktionsmönstret i klassrummet hänger samman med status och 

förväntningar på de enskilda eleverna. Hon menar att vi som lärare kan göra mycket för att 

påverka det här (1999:39). Förutom att grundlägga goda normer kan vi och bör vi, menar hon, 

se till att alla elever är språkligt aktiva, både i smågrupper och i klassen, redan från början: ”Å 

markere seg på eit tidleg tidspunkt i ein samtale er ein måte å skaffe seg ein posisjon på.” 

(Hoel 1999:39). Skiöld (1992:65) skriver på samma sätt att det är viktigt att läraren ser till att 

alla elever kommer till tals så snart som möjligt: ”Vad som sägs är inte så viktigt  inom 

rimliga gränser. Huvudsaken är att alla gruppmedlemmar får göra sin röst hörd så tidigt som 

möjligt, så att alla får sin existens erkänd och sin identitet bekräftad.” (Skiöld 1992:65). Han 

poängterar att det är oerhört svårt att bryta den roll man en gång fått: ”Den som försökt att 

byta den roll han kommit att spela i en grupp, vet hur svårt det är, hur förlamande andras och 

egna förväntningar kan vara.” (Skiöld 1992:63). (Se även Cederberg 1997:115 och 

Gunnarsson 2012:27). 
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Här har läraren ett ansvar att gripa in och hjälpa även de ängsliga att göra sig hörda, menar 

Gunnarsson (2012:27). För att göra detta är det viktigt att redan från början, när eleverna just 

börjat i en ny klass och inte känner varandra så väl, skapa talsituationer där inga krav finns 

och allt är tillåtet: ”Eleverna måste ha hundraprocentig chans att lyckas. De ska få applåder 

och beröm i stora doser, både av lärare och av kamrater.” (Gunnarsson, 2012:29). Som 

tidigare konstaterats är positiv bekräftelse oerhört viktigt för att stötta framförallt de 

talängsliga att bygga upp positiva tankar om sig själva och sin kommunikation.  

Gunnarsson (2012:33) skriver att vi i början inte ska ge någon kritik utan bara beröm. Bodie 

(2010:9192) framhåller på samma sätt att vi måste akta oss för att göra bedömningar och 

uttala oss negativt om tal och framträdanden i början av en termin, eftersom det då blir lätt att 

som talängslig stigmatiseras och falla in i en roll som ”tyst”. Som tidigare framförts har 

talängsliga en tendens att fokusera på det negativa. Därför är det så viktigt att låta det positiva 

dominera för att skapa ett bra utgångsläge.  

 

3.3.3.2 Förväntningar 

Som tidigare konstaterats är talängslan alltid knutet till egna och andras förväntningar på en 

själv och också på ens egna förväntningar på åhörarna.  

För det första är lärarens förväntningar av betydelse. Att förvänta sig att vissa elever är och 

kommer att vara tysta leder ju således till att man som lärare mer sällan vänder sig till dessa 

elever, skriver Danielsen (1999:60). Även Gunnarsson (2012:32) framhåller att lärarens syn 

på sina elever är av stor vikt. Han skriver att genom att förutsätta att eleverna är kompetenta 

är möjligheten större att de blir det. Det är också viktigt att som lärare förutsätta att alla elever 

har ett språk och idéer relevanta för lärande och att synliggöra och bygga vidare på dessa, 

skriver Cazden (2001:160). Istället för att fokusera på det eleverna inte kan, bör vi alltså 

fokusera på det de har med sig. 

Gunnarsson (2012:31) skriver också att elevens egna förväntningar på åhörarna har stor 

betydelse för hur denne presterar: ”Om man förutsätter att publiken kommer att vara fientlig 

och otrevlig befinner man sig redan från början i försvarsställning.” (2012:31). Som tidigare 

påpekats är negativa förväntningar på publiken en ångestframkallande faktor. Genom att 

bygga upp en positiv och stöttande klassrumskultur bör det gå att eliminera eller åtminstone 

kraftigt minska sådana här negativa förväntningar.   
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Det är just genom att ”att lyckas” vi bygger upp vår positiva självuppfattning och det är ofta 

genom dåliga talarerfarenheter som individen har byggt upp självbilden som ”dålig talare”, 

skriver Gunnarsson (2012:32). Han lyfter därför fram vikten av positiv respons men också av 

kunskap om hur man förbereder ett bra tal för att öka möjligheterna till goda talarerfarenheter 

(2012:32) Också Hoel (1999:45) vidhåller att erfarenheten av att lyckas  eller misslyckas  

är en utslagsgivande faktor för hur den fortsatta lärandeprocessen kommer att bli. Hon skriver 

att om en person från början lyckas skapas förväntningar om att också lyckas senare, medan 

en känsla av att ha misslyckats ger motsatt effekt (1999:45). Av denna anledning är det så 

viktigt att vi från början ger eleverna möjlighet att lyckas, poängterar hon.  

Hoel skriver också att reaktionerna och responsen vi får från omgivningen påverkar känslan 

av att ha lyckats eller inte och att vi skapar vår självbild utifrån vår tolkning av omgivningens 

reaktioner (1999:49). Och som tidigare konstaterats har talängsliga en större tendens att tolka 

omgivningens reaktioner negativt, vilket gör omgivningens respons och reaktion extra viktig.  

Hoel (1999:49) skriver, och som vi redan varit inne på, att en elevs oro för att tala i regel är 

kopplad till den sociala situationen denne befinner sig i och att de övriga elevernas roll som 

lyssnare och respondenter blir en viktig del i individens talutveckling. Och som tidigare 

nämnts ligger också den största ängslan i rädslan för hur åhörarna kommer att reagera. Detta 

kommer jag att gå djupare in på i följande avsnitt. 

 

3.3.3.3 Trygghet och tillhörighet 

Studier har visat att talängslan oftast inte uppstår i situationer i vilka individen har ett starkt 

socialt stöd, skriver Daly med flera (2009:34). Det är framför allt när individen känner sig 

avskiljd från den övriga gruppens gemenskap som talängslan uppstår (Daly m.fl. 2009:34). 

Att känna tillhörighet och trygghet och bli accepterad och godtagen är grundläggande för att 

känna sig bekväm i det kommunikativa samspelet, poängterar Hoel (1999:41).  

Det här har också Danielsens studie från 1995 visat. Studien genomfördes vid en skola i 

Norge där hon ville få fram elevernas syn på muntlig aktivitet i klassrummet. Det som bland 

annat kom fram i hennes studie var att det oftast är rädslan för ”medeleverna” som hindrar 

eleverna från att ta ordet. Som tidigare påpekats finns en rädsla för att göra bort sig och att få 

negativa omdömen. Danielsen (1999:59) skriver att hennes liksom flera andra studier visat att 

”medeleverna” är det som främst bidrar till otrygghet och således utgör den starkast 
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talhämmande faktorn. Hon framhåller vikten av att eleverna känner sig trygga med varandra 

eftersom de då kommer att uppfatta varandra som medarbetare och inte som motståndare.  

Danielsen (1999:59) skriver vidare att klasser i skolan ofta är stora och att det kan vara svårt 

för eleverna att känna sig bekväma och trygga med alla i klassen. Av den anledningen menar 

hon att mindre grupper kan vara en god lösning för att skapa trygghet och därmed göra det 

lättare för fler att komma till tals (Danielsen 1999:59). Också Cederbergs (1997:121) studie 

visar att små och trygga grupper underlättar talträningen. Dessutom varnar hon för att öka 

klasstorlekarna eftersom problemet med talängslan då antagligen kommer att öka. Som 

tidigare konstaterats: ju fler okända åhörare, desto mer orosfylld blir talsituationen.  

Det är alltså viktigt att läraren försöker skapa en klassrumskultur där alla elever känner 

tillhörighet och trygghet. 

 

3.3.3.4 Lek och lättsamhet 

Som tidigare konstaterats har talängsliga individer en tendens att uppleva även mycket 

informella kommunikationssituationer som mycket formella. Gunnarsson (2012:28) skriver 

att de första presentationerna bör vara kravlösa små övningar för att minska pressen och ge 

eleverna tillfälle att vänja sig vid presentationer: ”Det kan gärna vara lekar som utförs väldigt 

snabbt, så att eleverna knappt blir medvetna om att de framträder” (Gunnarsson 2012:28).  

Också Strömqvist (1992:39) poängterar vikten av att all talträning måste ha sin utgångspunkt i 

en klassrumskultur som präglas av trygghet och en avspänd atmosfär. Hon rekommenderar 

därför att låta eleverna få börja mycket lättsamt och så småningom öka på kraven:  

Genom opretentiösa övningar, ofta väl kamouflerade i lekens form, skolas eleverna in i 

talandet samtidigt som trygghet och avspändhet blir realiteter i klassrummet, inte bara 

honnörsord, och genom ständigt återkommande tillfällen till muntlig aktivitet får de så 

småningom en vana att tala inför andra som är ovärderlig. Trygghet, vana och 

progression kan sägas vara nyckelord ... (Strömqvist 1992:39).  

Också Hoel (1999:48) rekommenderar återkommande och korta inslag av muntlighet i 

klassrummet för att ge eleverna en kontinuerlig övning i muntligt framförande. Det bästa för 

talängsliga menar hon är att ”... ta små steg med den eine foten samtidig som ho har fotfeste 

med den andre og erfare at ho gjer framsteg” (Hoel, 1999:49). Som tidigare hävdats blir det 

mindre orosfyllt för varje gång eleven framträtt, vilket torde stödja dessa rekommendationer.  
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En kombination av stöd och krav menar Hoel (1999:49) vara det bästa. Att låta den 

talängslige eleven helt få avstå från att tala, menar hon kommer att låsa fast denne i rollen 

som ”tyst” (1999:49). Istället kan kommunikationssituationen anpassas så att den blir mindre 

orosfylld för eleven. Gunnarsson (2012:30) skriver att den talängslige kan redovisa i mindre 

grupper eller enskilt bara för läraren. Det handlar  precis som Hoel (1999:49) poängterar  

om att ta små steg och successivt, genom framgångar, våga framträda i mer och mer krävande 

situationer. 

Det är givetvis viktigt att klassrumskulturen är tillåtande så att det inte blir något konstigt att 

elever gör på olika sätt. Olsson Jers poängterar: ”För lärare som tar muntlig framställning på 

allvar är det viktigt med en tillåtande klassrumskultur” (2012:100). Det är alltså viktigt att 

etablera en tillåtande atmosfär redan från början. Detta på grund av  exempelvis att elever 

måste kunna få göra på olika sätt utan att bli ifrågasatta eller dömda av sina kamrater. En 

individualiserad syn på undervisning överhuvudtaget förutsätter givetvis detta. 

Något som också kan lätta upp stämningen och göra alla elever, framförallt de talängsliga, 

mindre oroliga är att prata om nervositeten. Det är bra att prata med eleverna om deras 

nervositet och få dem att inse att nästan alla är nervösa, menar Gunnarsson (2012:28). Skiöld 

(1992:76) framhåller att han under sitt arbete med talängsliga har kunnat se att lättnaden hos 

deltagarna blir påtaglig när de hör att andra har samma problem som dem själva. Han menar 

att när individerna känner igen varandras symtom uppstår en så kallad identifikationseffekt, 

vilket gör stämningen i gruppen ännu mer öppen och avspänd (1992:76). Han menar att det 

sker en avdramatisering av det hela genom att tala om sådana obehag som människor 

vanligtvis inte talar om (1992:76). Också i en klassrumsstudie genomförd av Olsson Jers 

visade det sig att eleverna för att hantera sin oro iakttog andra och att de genom denna 

igenkänning tonade ner sina egna oroskänslor (2012:119). Att upptäcka att andra också är 

nervösa minskar helt enkelt ens egen oro. Genom att  som Gunnarsson rekommenderar  

dessutom tala om detta borde också den talängslige uppleva situationen som mindre formell, 

eftersom situationen helt enkelt blir avdramatiserad.  

 

3.3.3.5 Ett dialogiskt klassrum 

Att undervisningsformen påverkar elevernas verbala aktivitet är idag ansett som något 

självklart. Danielsen (1999:61) hänvisar i samband med detta till Lauridsens undersökning i 

en gymnasieskola från 1983  som visade att samtalsstrukturen och kommunikationsformen 
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påverkar elevernas verbala aktivitet. Detta kom också Danielsen fram till i sin egen studie 

(1999:62). Vad de förespråkar är ett så kallat ”dialogiskt klassrum” eftersom elevernas 

yttringar i dessa blir naturliga till följd av att undervisningen bygger på alla deltagares röster, 

inte bara lärarens. I ett sådant klassrum blir elevernas yttringar inga ovanliga, formella och 

enstaka inlägg. Lärarens röst blir endast en bland många.  

Det borde framstå som ganska självklart att det för framförallt talängsliga elever  som ju ofta 

är känsliga för formaliteten i kommunikationssituationer  bör finna det lättare och mindre 

oroligt att yttra sig i ett klassrum där elevernas bidrag är naturliga och ofta förekommande i 

undervisningen. Danielsen skriver att det i hennes studie framkom att ”den vanskeligaste 

situasjonen var nåt laeraren står ved kateteret og spor elevene etter tur. Frie diskusjoner 

fungerte bedre, og mange av elevene uppga grupparbeid som en god metode for å våge å 

snakke i timene” (1999:60). 

Vad menas då med ett ”dialogiskt klassrum”? Det tydligaste sättet att beskriva det på är att 

ställa det i kontrast till det recitativa/monologiska klassrummet. Dysthe (1996:222) skriver att 

det i alla klassrum försiggår samtal och skrivande men att det som gör det dialogiskt är hur 

skrivande och samtal används för att främja inlärningen: ”Det ligger i själva begreppet att en 

monologisk undervisning karaktäriseras av envägskommunikation, medan den dialogiska 

undervisningen bygger på ett samspel mellan lärare och elever samt mellan eleverna.” 

(1996:222). Vidare poängterar hon att det i alla skolor i alla länder finns en monologisk 

tradition. Sådan undervisning baseras på envägskommunikation från den som vet till dem som 

inte vet. De vanligaste formerna för att undervisa i sådana klassrum är, enligt Dysthe 

(1996:222), genom föreläsningar och ”fråga-svar-bedömning”-sekvenser. Fortsättningsvis 

skriver hon att ”Monologiska klassrum lägger tonvikten på att förmedla, reproducera och 

mäta kunskap  den kunskapen är dessutom i stor utsträckning bestämd redan innan lektionen 

startar.” (Dysthe 1996:222223). Det handlar alltså om att eleven ska lyssna på läraren, svara 

om denne blir tillfrågad och få svaret bedömt som rätt eller fel. Elevernas yttringar blir på så 

sätt korthuggna och formella bekräftanden på att eleven lyssnat på det läraren förmedlat. Som 

vi tidigare konstaterat är talängsliga känsliga för formella kommunikationssituationer och för 

att få sina yttringar bedömda. Genom denna undervisningsform kommer alltså minst två 

ångestframkallade faktorer till kraft på samma gång. Det är därför inte särskilt konstigt att 

talängsliga elever drar sig för att yttra sig på sådana lektioner. 
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I det dialogiska klassrummet däremot ses varken läraren eller elevernas inlägg som givna 

budskap utan som tankeredskap. Skillnader och olika synpunkter ska få ta plats och tas på 

allvar (Dysthe 1996:225). Dysthe (1996:226) skriver att själva kärnan i det dialogiska 

klassrummet är att eleverna vänjer sig vid att använda sig av det som kamraterna säger och 

skriver som verktyg för att själva komma vidare i sitt tänkande. Det handlar om att hänvisa till 

det som redan sagts och bygga vidare på det (Dysthe 1996:226). 

Det är viktigt att allas röster får komma fram. För att även de ”mindre pratsamma” ska få 

möjlighet att göra sin stämma hörd bör de få extra stöd genom att få tid till att skriva före ett 

samtal eller pröva sina åsikter i en mindre grupp före en diskussion, påpekar Dysthe 

(1996:230). Som tidigare konstaterats är brist på förberedelse en ångestframkallande faktor 

för talängsliga och därför borde denna rekommendation vara högst relevant. Hoel (1999:44) 

menar på samma sätt som Dysthe att god förberedelse innan samtal och tal jämnar ut 

talaktiviteten i klassrummet.  

I det dialogiska klassrummet är det deltagarna tillsammans som finner mening. Genom det 

dialogiska samspelet och utbytet växer lärande fram, fortsätter Dysthe (1996:228). Detta 

förutsätter ”ett klassrum där det som eleverna säger och skriver är något som tas på allvar och 

som betraktas som ett tillskott till det gemensamma kunskapsbygget.” (Dysthe 1996:129). I 

det dialogiska klassrummet är det alltså viktigt att deltagarna ser varandra som resurspersoner 

för lärande. Dysthe (1996:234) betonar därför vikten av att läraren visar att elevers tankar och 

idéer är värdefulla. Detta gör denne framförallt genom att låta elevers yttringar ingå i det 

fortsatta samtalet, påpekar hon vidare. Det är just det här jag kommer att ta upp i följande 

avsnitt, nämligen vikten av att bli lyssnad på och få sina tankar värdesatta. Danielsen 

(1999:58) vidhåller att detta är extra viktigt för talängsliga elever. 

 

3.3.3.6  Att bli lyssnad på 

Skiöld (1992:76) menar att talängsliga ofta är svältfödda på avlyssnande. Som lärare kan man 

inte ha för bråttom. Då visar man allt för tydligt för eleverna att man inte har tid att lyssna på 

dem, skriver Skiöld (1992:76) fortsättningsvis. Det är av stor vikt att läraren faktiskt lyssnar 

på det eleverna säger och visar det. Hoel (1999:47) framhåller att det är ett måste för lärare att 

använda sig av elevernas tankar för att eleverna ska känna att deras yttringar blir värdesatta. 

Att känna att ens yttringar värdesätts och tas på allvar är av oerhört stor vikt för att man 

överhuvudtaget ska yttra sig i fortsättningen, påpekar Hoel vidare (1999:47). 
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Det är också viktigt att inte glömma bort elevernas roll som aktiva lyssnare i undervisnings-

samtalen. Om en elev märker att ingen lyssnar eller reflekterar över det han säger, kommer 

han känna det som bortkastat att yttra sina tankar, framhåller Danielsen (1999:58). Hon menar 

att eleverna faktiskt behöver träning i och hjälp med att lyssna på varandra (1999:58).  

Olsson Jers lyfter fram vikten av att man som lärare i klassrummet diskuterar med eleverna 

om vad empatiskt och solidariskt lyssnande innebär:  

Det empatiska lyssnandet utgår från att den som lyssnar är välvilligt inställd till den som 

talar. Jag menar att ett solidariskt lyssnande tar det empatiska lyssnandet ytterligare ett 

steg eftersom lyssnaren också måste sätta sig in i talarens syfte för att på bästa sätt kunna 

ge respons utifrån talarens förutsättningar.” (Olsson Jers 2012:79).  

Som tidigare konstaterats är framförallt talängsliga individer mycket känsliga för den respons 

och de reaktioner de får. Om vi som lärare vill låta våra elever respondera på varandras 

muntlighet måste vi alltså öva dem i vad som bör tas hänsyn till när man lyssnar och ger 

respons. 

 

3.3.3.7 Att inte överfokusera form 

År 2010 gjorde Olsson Jers en klassrumsstudie som gick ut på att kritiskt granska det som 

skedde och ställa frågor om ”responsen i praktiken” i samband med muntlig framställning i 

svenskämnet. I studien framgick tydligt att det fanns ett stort fokus på framställningsformen 

av muntliga framföranden i klassrummet hon studerade (Olsson Jers 2012:107). Olsson Jers 

menar att retorikens olika delar består av dels en global nivå, dels av en lokal nivå. De globala 

delarna är osynliga i en kommunikationssituation: intellectio, inventio och dispositio och de 

lokala delarna är synliga och mer greppbara: elocutio, memoria och actio (Olsson Jers 

2012:107). Det hon såg i sin studie var bland annat att det låg ett övervägande fokus på form, 

det vill säga på de lokala delarna av ett framförande (Olsson Jers 2012:107). Exempel som 

hon ger på sådan respons var ”våga stanna och titta på era kompisar”, ”inte tugga tuggummi”, 

”ännu lite duktigare på att släppa manuset och tala med egna ord”, ”jag pratade tydligt”, ”bra 

argument” och ”bra och tydligt” (2012:108). Vidare skriver hon att det i studien var mycket 

ovanligt att respons gavs på de globala och mer osynliga delarna av muntlig framställning 

(2012:108). Innehåll, struktur och disposition blev helt enkelt förbisedda.  

Olsson Jers (2012:108) menar att det finns en naturlig förklaring till det här: eleverna saknade 

ett metaspråk för muntlighet. Detta metaspråk kallas retorikkunskap och är enligt Olsson Jers 
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(2012:108) helt väsentlig för att kunna bli en bra talare och även för att kunna ge respons på 

alla delar av talprocessen. Hon skriver att innehåll och uttrycksform hör ihop i muntlig 

framställning, därför måste båda aspekterna fokuseras: ”Det grundantagandet omöjliggör 

dominans på respons på någon nivå” (2012:122). Det visade sig också i studien att även 

läraren fokuserade på själva framställningsformen (2012:117). Saknade denne också detta 

metaspråk tro? 

Vad kan då denna fokusering på de lokala delarna ha för betydelse för eleverna och i 

synnerhet de talängsliga eleverna? Olsson Jers (2012:121) framhåller att detta formfokus 

påverkar både elevernas upplevelse och reception av responsen. Hon skriver följande: 

Poängen här är att när det är en kraftig tyngdpunkt på respons i de lokala nivåerna får det 

konsekvenser när elever bygger och etablerar ethos. Genom att signalera de lokala 

delarna i den retoriska responstriangeln som det viktigaste framstår själva praktiken, 

utförandet, som det som utgör vad som blir trovärdigt i en muntlig situation. (2012:121). 

Eftersom de globala delarna i mångt och mycket handlar om själva förberedelsen av ett 

muntligt framförande framstår denna aspekt som mindre viktig och detta får givetvis 

konsekvenser. Som tidigare konstaterats behöver framförallt talängsliga elever både god tid 

till förberedelse och retorisk kunskap som verktyg för att kunna förbereda på ett sätt som ger 

dem säkerhet. Om inget fokus finns på dessa delar i responsen kommer givetvis det få 

konsekvenser för hur eleverna fortsättningsvis ser på arbetet med muntlig framställning. 

Parentetiskt vill jag också framföra det som Olsson Jers (2012:123) vidhåller nämligen att 

förutom att utveckla retorisk kunskap hos sig själv och sina elever behöver läraren också få 

insyn i elevernas talprocess för att kunna ge konstruktiv respons. Därför bör elevernas 

förberedelser av en muntlig framställning ske i klassrummet och inte förläggas till hemmet. 

Flera författare påpekar också att det för framförallt talängsliga är bra att i högre grad rikta 

fokus på innehållet i talet och mindre på utförandet och sig själv eftersom ett stort 

uppmärksamhetsfokus är ångestframkallade för talängsliga (exempelvis Gunnarsson 

2012:3031 och Cederberg 1996:4). Strömqvist hävdar att en för tidig inriktning på själva 

talandet som offentlig och utsatt handling kan leda till problem:  

Det gäller att långsamt arbeta sig fram mot det ögonblick när man känner att det är dags 

att börja tala om framträdandets teknikaliteter   utan att man därmed riskerar att bidra 

till en kanske livslång talängslan eller hindrar någon från en karriär i talarstolen. Förr 
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eller senare börjar för övrigt de flesta att fråga efter goda råd och synpunkter på sina 

anföranden.(Strömqvist 1992:56). 

Det lär alltså gynna de talängsliga om läraren lägger mer fokus på innehåll, budskap och 

arbetet bakom och inte överfokuserar på själva framträdandet och talaren i sig. 

Efter denna genomgång av begrepp och forskning kring talängslan är det nu dags att övergå 

till den insamlade empirin och analysen av denna. Jag vill här betona att empirin kommer att 

ställas i relation till den ovan beskrivna teorin.  
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4. Sammanfattande analys av resultaten 

Här ämnar jag besvara den frågeställning som ställdes i inledningen med hjälp av den empiri 

jag samlat in. Frågeställningen löd: Hur hanterar och förebygger fem svensklärare i årskurs 

79 elevers talängslan i klassrummet? Jag ämnar också diskutera svaren utifrån teoriavsnittet. 

Nedan ges först en kort bakgrundsbeskrivning av informanterna (namnen är fingerade): 

Moa är 42 år och har arbetat som lärare i 17 år. På skolan har hon arbetat i ungefär 1 år. Hon 

har egentligen en speciallärarutbildning med inriktning mot komvuxstuderande vuxna. 

Språkämnena läste hon till senare. På skolan undervisar hon i svenska och engelska. Moas 

drivkraft i yrket är att göra bättre än vad hennes egna lärare gjorde och göra skillnad för 

ungdomar. Hon vill hjälpa eleverna att kunna bli reflekterande och språkande medborgare i en 

demokrati. 

Siv är 47 år och har arbetat på skolan i 19 år. Hon har gått grundskollärarprogrammet; åk 49. 

Hon undervisar i svenska, engelska och franska. Hennes drivkraft i yrket är mötet med 

eleverna och att hantera problem och knepigheter. 

Sandra är 31 år gammal och har jobbat som lärare i fem år och på denna skola i 2 år. Hon 

undervisade först i svenska och matematik för skolans tidigare år. Sedan gick hon lärarlyftet 

och började undervisa i årskurs 79 i svenska och svenska som andraspråk. Hennes drivkraft i 

läraryrket är mötet med eleverna och att hjälpa barn med svårigheter.  

Lisa är 49 år och har jobbat som lärare i 21 år och på skolan i 2 år. Hon har undervisat i slöjd, 

engelska, teknik och svenska. Just nu undervisar hon i engelska och svenska. Hennes drivkraft 

i yrket är att hon älskar ungdomar. 

Laura är 32 år och har arbetat som lärare i 7,5 år och på denna skola i 7 år. Hon är utbildad 

gymnasielärare i svenska och idrott, men undervisar på högstadiet just nu. Lauras största 

drivkraft i yrket är att få ta del av elevernas tankar, idéer och världsbilder. 

 

4.1 Stegvis anpassning 

Samtliga lärare menar att de hjälper eleverna att successivt komma över sin talängslan genom 

att stegvis vänja dem vid mer och mer krävande talsituationer. Nedanstående citat är ett 

exempel på detta: 
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Moa: - Och sen får man börja med att prata två och två först och man pratar i smågrupper 

sen och så får man börja bygga till att stå där framme sen så småningom då. 

Ingen av lärarna menar sig tvinga eleverna att stå där framme framför klassen och redovisa. 

Följande citat visar ett exempel på det sätt varpå lärarna resonerar kring detta, nämligen att 

tvång snarare skulle stjälpa än hjälpa: 

Sandra: - Jag vet en del som säger att dom måste lära sig så det är lika bra att de slängs in 

i det direkt för helklass. Men där tror jag nog att det negativa, att man känner lite sån här 

ångest inför det istället så att jag tror,  jag hoppas att det är en positiv upplevelse och att 

dom har ju faktiskt vågat och en del vet jag har varit ledsna innan när dom vet att vi ska 

ha redovisningar då har vi pratat om det om de ska göra i mindre eller bara för mig och 

då har det lättat. 

Istället för att tvinga eleven till att ta väldigt stora kliv och därmed bädda för negativa 

upplevelser, förespråkar lärarna små successiva steg som istället bäddar för positiva 

upplevelser. Att tvinga eleverna kommer alltså göra problemet ännu värre, menar lärarna. 

Nedanstående citat belyser detta på ett tydligt sätt: 

Lisa: - Så att om jag trycker ner en elev nu som kanske känner sig så obekväm kanske 

den inte kommer öppna käften resten av dom här två åren och får absolut inte det. Då 

tänker jag så här; men den kanske gör två muntliga framförandet för det är det det handlar 

om att prata inför andra så som, den ena är på F-nivå men den kan ju ha öppnat munnen, 

det kan ju vara ett stort A i framsteg ... 

Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med vad forskning om talängslan kommit fram 

till är bäst för talängsliga elever. Här vill jag återknyta till ett mycket talande citat som finns 

med i teoriavsnittet: ”... ta små steg med den eine foten samtidig som ho har fotfeste med den 

ande og erfare att ho gjer framsteg” (Hoel 1999:49). Att genom framgång efter framgång (det 

vill säga positiva erfarenheter) våga framträda i mer och mer krävande situationer är något 

som forskningen om och om igen visar är det bästa för att hjälpa talängsliga individer. För att 

individen ska utveckla tilltro till sig själv är det jätteviktigt att denne får möjlighet ”att lyckas” 

(jfr Gunnarsson 2012:32). Att tvinga en elev att göra ett framträdande denne inte mäktar med 

skulle, som tidigare konstaterats, leda till en negativ erfarenhet och istället minska individens 

tilltro till sig själv (jfr Hoel 1999:45 och 49). Små framgångsrika steg är bättre än stora 

misslyckade steg helt enkelt. 
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4.2 Pratar med och involverar eleverna 

Samtliga lärare menar sig prata med de berörda eleverna. De får vara med och sätta upp 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Lärarna medvetandegör syftet med talträningen och tydliggör 

vad det slutliga målet är. Eleverna får uttrycka hur de känner och vara med och tycka till och 

bestämma hur den fortsatta träningen ska gå till. I följande citat ser vi ett tydligt exempel på 

hur lärarna ser på involveringen av eleverna: 

Sandra: - Jag tycker det viktigaste är att man lyssnar på eleven och att tala med dom. 

Kommunikationen tycker jag är det viktigaste hela tiden.  Och då blir jag säker för att jag 

pratar med eleven om det. Det är inte mitt beslut utan vi ser `fungerar det här bra?` 

`Känns det här bra för dig?` och känns det bra för dom då har vi lyckats, då har vi nått det 

här. Men så har vi ändå pratat om det att utmaningen är ju att ´När du slutar nian då ska 

du redovisa för en större grupp´ så att vi hela tiden har ett mål att sträva mot. 

Som tidigare framhållits är det väldigt bra att involvera eleverna i målsättningen och 

planeringen, givetvis eftersom de ska ha rätt till inflytande, men också eftersom kraven blir så 

mycket tydligare för eleverna om de är delaktiga i ”trappstegsbygget” (jfr Cederberg 

1997:121). Kraven blir helt enkelt tydligare, vilket är positivt för framförallt talängsliga 

elever. Som tagits upp i teoriavsnittet är talängsliga individer mycket känsliga för 

tvetydigheter och oklara krav (jfr Daly m.fl. 2009:35). 

Flera av lärarna påtalar också vikten av att inte själva hålla på betygskriterierna som ett slags 

hemligt dokument utan att ha ett öppet förhållningssätt. Här följer ett belysande exempel på 

denna strävan efter ett öppet förhållningssätt: 

Moa: - Ja, men det är inte hemligt. Alltså jag sitter inte och har något hemligt dokument 

här som de inte känner till utan det är dom här sakerna jag tittar på. Det här kan ni gå hem 

och träna på. Prata med spegeln, hunden, mamma. Det här bedömer jag. Tydlighet tror 

jag är jätteviktigt. 

Återigen så bidrar även detta till att kraven blir tydligare för eleverna. 

 

4.3 Praktiska tips och trix 

Fyra av de fem lärarna menar sig ge praktiska tips bland annat kring hur de ängsliga eleverna 

kan minska uppmärksamhetsfokuset på sig själva. Detta eftersom de menar att oron ofta 

hänger samman med att bli uppmärksammad och tittad på. Nedanstående citat belyser just 

detta på ett tydligt sätt: 
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Lisa: - ... då ger jag dom här tipsen: ´amen om du inte vill titta på dina klasskompisar, 

hitta en punkt där bakom, punkten på tavlan mellan dom två där bakom där på väggen, 

titta på den, eller om du tycker det är otrevligt när folk tittar på dig, ställ dig en bit ifrån 

din Power Point för de kommer titta på Power Pointen mest.´ och så dom här små så att 

dom förstår att ´Aha det finns trix alltså.´ för ofta är det att ´De tittar på mig´ ´Jag är inte 

van att vara i blickpunkten´ så på nåt sätt känner jag liksom att ta ner det på en sån nivå. 

Moa: - Ja, precis och sen att ge dom här goda retoriska tipsen och trixen liksom att´ Släck 

i klassrummet, gör en Power Point, stå längst bak och eleverna tittar på Power Pointen då 

syns inte du men du pratar. Då har du haft muntlig framställning med hjälpmedel, vilket 

är jättebra enligt betygskriterierna och du syns inte och ingen ser att du rodnar ...´. 

Samtidigt som de menar att man stegvis bör öka på kraven i samrådan med eleven så kan 

eleverna ändå fritt använda sig av de här konkreta tipsen för att mildra sin oro och göra 

talsituationerna lite bekvämare. De ges på så sätt konkreta redskap för att anpassa 

talsituationerna utifrån sina egna preferenser.  

 

4.4 Retoriken ger trygghet 

Samtliga lärare menar sig ta upp retorik med eleverna och de alla anser att retoriken är ett bra 

redskap eftersom det kan göra eleverna tryggare och säkrare när de ska ställa sig och tala. 

Följande citat är ett exempel på detta synsätt: 

Sandra: - Tryggheten igen, att man vet att man har en mall för hur man kan lyckas med 

att tala kan man väl säga och det kan skapa en trygghet; att följer jag det här så vet jag 

hur jag ska göra. 

När det gäller att använda retoriken som redskap för att minska oron hos eleverna så är det 

främst den lokala nivån av ett framförande som lärarna fokuserar på, det vill säga, det som 

gäller själva framförandet där och då och inte så mycket om hur man enligt retoriken bör 

förbereda talet innan. Det är alltså framförallt elocutio, actio och memoria lärarna fokuserar 

på. Detta framkommer tydligt i exempelvis nedanstående citat: 

Moa: - Många tänker ju oftast på hur man talar och alla de där teorierna med partes, 

modeller och så vidare. Eh,  jag tycker det är viktigare att prata om tonläge, kroppsspråk 

... De här tipsen för att alla är nervösa. Hur kan jag då försöka få det att inte synas? Så där 

lägger jag nog ganska mycket kraft och så. Just det här: släck lampan. Du behöver inte stå 

där med det där papperet som skälver och man är röd i ansiktet. Gör det på ett annat sätt. 
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Det finns alltså ett övervägande fokus på de lokala delarna, själva formen på den muntliga 

framställningen. De globala delarna, exempelvis intellectio och inventio, blir till stor del 

förbisedda. 

Som tidigare framhållits behövs de globala delarna av retoriken lyftas fram för att eleverna 

ska kunna förbereda sig på ett bra sätt och därmed bädda för positiva talarerfarenheter. Enligt 

retoriken räcker det inte med att veta hur man ska bete sig där framme. Förberedelsefasen 

måste ges ett stort utrymme för att själva framförandet ska bli bra (jfr Olsson Jers 

2012:122123). Jag tror det skulle hjälpa alla elever, och i synnerhet de talängsliga, om 

lärarna började lägga mer fokus på förberedelsefasen och resonera kring vad det är man ska 

tala om och vad man ska ha med, vad som inte ska vara med och när man ska säga vad etc. 

Som tidigare påpekats behöver framförallt talängsliga elever goda möjligheter att förbereda 

sig och om endast de lokala delarna diskuteras kommer som sagt förberedelsefasen hamna i 

skymundan, vilket lär vara negativt för framförallt dessa elever (jfr Gunnarsson 2012:3031 

och Cederberg 1996:4). 

I intervjuerna framgår också tydligt att när det gäller bedömningen av elevers muntliga 

framföranden är det formen man framförallt tittar på. Följande citat är tydliga exempel på 

detta förhållningssätt hos lärarna: 

Sandra: - När det är svenska just då fokuserar jag på hur själva framträdandet är eller vad 

man ska kalla det för. Och då plockar jag bort innehållet lite. 

Siv: - För nu i sjuan när vi har tränat då har det ju varit väldigt mycket formen. Inte så 

mycket innehållet. Utan där har ju jag ... uppgiften för dom nu då var ju att de ska välja 

nånting som de kan väldigt mycket om redan så att de inte ska behöva förbereda det utan 

att dom ska känna sig trygga med ämnet. Då blir det ju i och för sig mycket om 

innebandy, min katt och lite sånt men det får man ju ta för då har vi ju tränat på 

redovisningen ... 

Det finns ett slags tänk om att innehållet hör till de andra ämnena medan formen tillhör 

svenskämnet. Som tagits upp i teoriavsnittet så innebär ett sådant fokus att själva utförandet 

och personen där framme får ett större uppmärksamhetsfokus, vilket skapar ytterligare oro för 

de talängsliga. Som exempelvis Gunnarsson (2012:3031) vidhåller borde ett större fokus på 

innehåll gynna de talängsliga eleverna. Detta är något svensklärare generellt sett borde bli mer 

uppmärksammade på, eftersom det finns ett mycket stort formfokus inom ämnet.  

 



39 

 

4.5 Fokus på det positiva  försiktighet med det negativa 

Samtliga lärare menar sig fokusera på det positiva när de ger respons på elevernas tal. Det 

finns en tydlig medvetenhet kring att det negativa har en betydligt större benägenhet att etsa 

sig fast hos framförallt talängsliga elever. Lärarna är väldigt försiktiga med att låta eleverna 

respondera på varandras framföranden just eftersom de är så väl medvetna om vilken negativ 

effekt negativ respons och negativa erfarenheter ger. En av de fem lärarna låter inte eleverna 

respondera på varandras framföranden överhuvudtaget, medan de övriga fyra ibland låter dem 

göra det, men med strikta ramar för hur det ska gå till. Nedanstående citat belyser lärarnas 

restriktion med det negativa på ett tydligt sätt: 

Lisa: - ... de är inte särskilt smidiga att ge bra respons, då är det bättre att göra det i nian, 

eller åttan kanske om man har en bra klass, eller kanske i sjuan ibland om det är en bra 

klass, men då kan man ju ha såna här smilisar ´Vad tyckte du var extra bra?´ ´Tyckte du 

det var nånting som du tänkte att den här behöver träna på mer? säg en sak´ man behöver 

inte dra upp allt liksom. Då står det bara så här ´uttalet´  ok, behöver inte ta upp att den är 

kass på att läsa utantill. Säg en sak som den här behöver träna på och då ska han göra det 

även till de duktigaste. Och skriver dom ´inget, det var perfekt.´ men då får dom väl 

skriva det då, men att man kanske ´skriv tre bra saker och en som man ska träna på´ så att 

det blir en balans. För annars det enda jag kommer komma ihåg efteråt är bara det här 

dåliga ändå.  

Det finns alltså en stark medvetenhet hos samtliga lärare att talängsliga tenderar att fokusera 

på det negativa och bedöma sig själva på ett negativt sätt och att man därför, både som lärare 

och eventuellt responderande elev, måste ha ett övervägande fokus på det positiva och vara 

mycket försiktig med negativ kritik och starkt begränsa sådan. Detta synsätt sammanklingar 

väl med lärarnas ”metod” att stegvis trappa upp till mer och mer krävande talsituationer. Det 

finns ett tydligt antagande om att lyckade små steg är bättre än stora misslyckade steg.  

 

4.6 Positiva förväntningar 

Fyra av de fem lärarna vill helst veta om vilka elever som har talängslan i förväg när de får en 

ny klass. Endast en säger sig inte vilja veta överhuvudtaget utan bilda sig en egen bild: 

Lisa: - Nej, för att jag förutsätter att jag kan se det på eleverna när de kommer dit faktiskt. 

Jag märker ganska snart vilka som inte vill prata i klassen och tror snarare att det kan 

vara en fälla. Den har aldrig pratat, men varför det, det kanske var på grund av läraren 

den inte ville prata. Jag vill ha elever ganska förutsättningslöst ... På nåt sätt så växer dom 

ju med ett krav ... Men jag har förväntningar på att dom ska göra det och jag tror att det är 
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också så att en del, när de kommer hit, kanske i 6:an, det blir nya klasser. Det har varit så 

hitintills då känner jag så här att ´Ja nu går jag i 6an och nu ska jag göra det här för nu...´ 

alltså, dom har nånting det här; ´nu är jag större, jag ska klara det här, det är en ny skola 

...´. 

Trots att de övriga lärarna helst vill få veta innan framgår tydligt att de ändå har samma tänk 

som ovan citerade lärare. Alla fyra menar sig vilja bemöta eleven på samma sätt som de andra 

eleverna  det vill säga  inte sätta in eleven i en roll som talängslig utan ha samma 

förväntningar på denna elev som på de andra och istället lösa problemen och hitta lösningar 

när de uppstår. Nedan följer ett citat som på ett tydligt sätt belyser detta förhållningssätt hos 

lärarna: 

Siv: - Alltså, dels inte göra sån jättestor sak av det. Det är ju liksom inte så att man haffar 

tag i den här personen och säger ´du har talängslan´  utan när man kommer till 

situationen, att då lösa den helt enkelt och som sagt det är ju jätteviktigt att veta om det, 

men samtidigt så vill jag försöka avdramatisera det och inte göra någon grej av det heller 

utan se lite ´var hamnar vi´? Och att också ge en liten nystart där. Känna lite på läget, 

liksom, hur är det här? Går det? Och hur långt kan jag liksom pusha, hur långt kan jag 

pressa. Alltså känna efter lite då. 

Forskningen om talängslan har som sagt konstaterat att talängslan är knutet till både egna och 

andras förväntningar. Som tidigare konstaterats innebär lärarens positiva förväntningar på 

eleven större chanser att denne kommer att lyckas (jfr Gunnarsson 2012:32 och Danielsen 

1999:60). Att förvänta sig att en elev kommer att vara tyst är alltså oerhört hämmande för 

eleven och kommer troligen låsa fast denne i en roll som ”tyst”. Lärarnas resonemang om att 

försöka ge en ”nystart” för dessa elever och försöka bortse från vetskapen om att eleverna 

varit talängsliga lär alltså vara oerhört positivt för dessa elever. Precis som läraren i ena citatet 

hävdar så växer elever med ett krav. Hoel (1999:49) rekommenderar, som tidigare nämnts, en 

kombination av krav och stöd. Genom positiva förväntningar minskar man ju dessutom risken 

att eleven stigmatiseras. 

 

4.7 Ett tillåtande klassrumsklimat och trygghet i gruppen 

Samtliga lärare menar sig försöka skapa ett tillåtande och accepterande klassrumsklimat. Det 

ska vara okej att göra på ett annat sätt utan att bli utpekad eller få kommentarer. Eleven ska 

inte behöva känna sig utpekad för att denne exempelvis redovisar i mindre grupp eller enbart 

för läraren. De övriga eleverna ska inte ifrågasätta eller kommentera detta. Lärarna försöker 
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dock ändå sköta anpassningen på ett snyggt och diskret sätt. Här följer ett tydligt exempel på 

denna strävan efter ett tillåtande klimat i klassrummet: 

Laura: - ... alltså vi pratar ganska mycket om det här med att man har ju olika 

förutsättningar, att en del måste ha glasögon för att kunna läsa och en annan måste ha 

dator för att kunna skriva. Alltså att man ändå måste vara öppen med att man har olika 

förutsättningar men att det här är ett hjälpmedel som man behöver här och nu och att det 

ska vara ok eller att ´jag behöver mp3-spelare när vi ska läsa en bok och behöver lyssna 

på den istället.´ då är det ingen som ska säga någonting om det utan det är som mina 

glasögon om man säger. Så att jag tror att det är viktigt att man, man får ändå vara lite 

öppen om det tror jag för annars blir det ju lätt att man, ja att det börjar tisslas och tasslas 

och viskas och så men att man säger liksom att så här är det. Sen behöver man ju inte gå 

in på detaljer, varför det är så, men att man ändå är öppen med det. 

Lärarna menar sig också försöka skapa ett klassrumsklimat där man ska få uttrycka olika 

åsikter utan att bli påhoppad, att man ska få säga fel och fråga frågor utan att bli utskrattad 

eller retad. De försöker alla sätta upp regler kring hur man ska bete sig mot varandra. Ett 

tydligt exempel på detta: 

Laura: - Det är mycket det här med att jag säger till om det är någon som kommenterar 

eller säger någonting och med det här att det är viktigt att alla ska våga uttrycka sig här 

inne och att det ska vara okej, man ska få ha olika åsikter, man ska få kunna svara fel 

eller man ska så och det tror jag är jätteviktigt. Det är ju sånt som man får jobba med hela 

tiden att det ska vara okej att prata, målet är ju att ingen ska känna sig orolig över att få 

en fråga eller ge ett svar eller så. 

Samtliga lärare menar att en grundförutsättning för att våga yttra sig i klassrummet är att man 

känner sig trygg, att det finns en trygghet i klassen. Just därför betonar de det ovan citerade 

för eleverna.  

Detta är också något som forskningen visar är oerhört viktigt att grundlägga för att talängsliga 

elever ska våga yttra sig. Som tagits upp i teoriavsnittet har studier visat att talängslan sällan 

uppstår i situationer i vilka individen har ett starkt socialt stöd och att en stöttande publik 

innebär att den talängslige vågar yttra sig i större utsträckning (jfr Daly m.fl. 2009:34 och 47). 

Att skapa goda klassrumsnormer på det sätt som dessa lärare menar sig göra borde alltså vara 

oerhört positivt både för att förebygga talängslan men också för att underlätta för de elever 

som redan har talängslan.  
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Målet är att eleverna ska känna sig trygga och bekväma i klassen med både läraren och 

klasskompisarna. Nedanstående citat är tydliga exempel på detta: 

Moa: - Mm, det handlar ju om trygghet och klassrumsklimat och det är väl det största och 

svåraste problem man har idag med väldigt stora grupper. Jag hävdar ju att 

kunskapsförmedlingen överhuvudtaget inte ens är möjlig förrän man är trygg i 

situationen och trygg med sin lärare. Så att det handlar om att lägga mycket jobb på det. 

Man går ju inte in och säger: ´Hej, jag är er nya lärare, imorgon ska ni ha speech´. Utan 

det får ju komma vartefter liksom. Dom måste bli trygga med varann. 

Siv: - ... det handlar ju mycket om det tycker jag att klassen är schysst och sen det här 

med ... Det hade vi faktiskt uppe på en studiedag. Vi gjorde lite så här rollspel med 

redovisningssituationer när det var vissa elever som fick jättemycket applåder och vissa 

elever fick nästan ingen applåd alls och då pratade vi lite om att det kan man faktiskt 

också styra och det hade jag inte tänkt på riktigt. Alltså, hur man ger, att man talar om 

förutsättningarna för eleverna att okej eleverna redovisar, vi ger respons, men vi 

applåderar inte, alltså man talar om för dom att så här gör vi så att de vet så att det inte 

blir det där att den coolaste killen får mest applåder och den tysta tjejen får knappt nån 

applåd. Så det har jag tänkt att det måste man ju faktiskt också vägleda dom i då. 

Alla lärare är alltså medvetna om att ett tillåtande klimat och trygghet är en förutsättning för 

att våga yttra sig i klassrummet och att detta är viktigt att grundlägga för att förebygga 

talängslan och för att underlätta för dem som redan har talängslan. Att det kan vara knepigt att 

få precis alla att känna sig trygga i stora klasser är de medvetna om. Flera av lärarna tycker att 

det är en god idé att sätta den talängslige med elever denne känner sig trygg med och också att 

låta denne välja att redovisa för elever som han eller hon känner sig trygg med. Några 

exempel: 

Laura: - Först när vi hade nationella provet då. Då var de ju tre och tre och då tänkte jag 

lite extra på dom här som har det svårt eller tycker att det är jobbigt så och då försökte jag 

anpassa grupperna som de hamnade i och sen när dom hade sina muntliga redovisningar 

då i ett arbetsområde efter då fick dom välja om dom ville redovisa för hela klassen eller 

delar av klassen och vilka dom ville redovisa för i så fall ... 

Detta resonemang och förfarande stämmer väl överens med det som forskningen kring 

talängslan visar, nämligen att det framförallt är när en individ känner sig avskiljd från den 

övriga gruppens gemenskap som talängslan uppstår (jfr Daly m.fl. 2009:34). Därför är det ju 

oerhört viktigt, både för att förebygga att elever ska utveckla talängslan men också för att 

underlätta för elever som har talängslan, att försöka skapa en trygghet i klassen där eleverna 
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känner sig bekväma med varandra. Detta kan, precis som lärarna uttrycker, vara svårt i allt 

större klasser. Lärarna, liksom den forskning jag hänvisar till (jfr exempelvis Danielsen 

1999:59), rekommenderar därför att låta framförallt talängsliga elever arbeta i mindre 

grupper, med sådana kompisar de känner sig trygga och bekväma med. 

Det verkar alltså finnas en stor medvetenhet kring vikten av ett tillåtande och tryggt klassrum 

och vilka normer som bör grundläggas i klassrummet. Däremot är det ingen som nämner hur 

rollbildningen skulle kunna påverkas i klassrummet och hur alla elever skulle kunna ges 

möjlighet att yttra sig från start, genom lekar etc. Detta är inget som de tar upp. Lärare skulle 

nog generellt sett behöva få ökade kunskaper om rollbildning och beteendemönster i grupper, 

för att ytterligare förebygga talängslan. 

 

4.8 Avdramatisering genom igenkänning och ”informalisering” 

Samtliga lärare menar sig försöka avdramatisera det här med muntlig framställning, 

exempelvis genom att prata om nervositeten i klassrummet. Detta gör, som tidigare 

framhållits, att eleverna inser att fler än de är nervösa och de blir på så sätt inte ensamma om 

det. Det sker en ”igenkänning” vilket konstaterats är avdramatiserande (jfr Olsson Jers 

2012:119 och Skiöld 1992:76). Eleverna kommer underfund med att de inte är ensamma i 

situationen. Här följer ett representativt exempel på hur lärarna försöker avdramatisera 

muntlig framställning genom att belysa och diskutera fenomenet i klassrummet: 

 Moa: - Vi diskuterar fenomenet i klassen. Det här är inte konstigt. Alla har varit där. Alla 

tycker att det här är jobbigt. Lärare tycker också konstigt nog att det är jobbigt. 

En majoritet av lärarna menar att de försöker lugna ner de ängsliga eleverna inför 

talsituationerna genom att påtala att det är okej att göra fel och misslyckas och att man får 

jättemånga chanser att göra om. De vill att eleverna ska se talsituationerna som övningar. Här 

följer ett citat som belyser detta på ett tydligt sätt: 

Lisa: - Jag brukar säga: ´Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt på det sättet att man 

får misslyckas och göra om. På det sättet är det inte så att hela ditt betyg hänger på det, 

nej. Det är inte det.´. Ibland så brukar jag faktiskt säga till eleven så här: ´Vi säger att det 

här bara är träning. Det här är ju första gången och ni får ju fler tillfällen så det behöver 

inte vara så himla perfekt.´. Jag försöker avdramatisera. 
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Lärarna ger heller inte betyg på sådana enskilda talsituationer utan antecknar enbart möjligen 

för sig själva, men eleverna ska inte behöva få något betyg på ett enskilt talmoment. Följande 

citat visar hur en av lärarna resonerar kring betygsättning på enskilda moment: 

Laura: - Jag skriver aldrig ut betyg eller så ... utan det skriver jag bara för mig själv,  för 

jag tror annars det är så lätt att man bara stirrar på det här betyget och så tar man inte in 

kommentaren på det som man ska tänka på till nästa gång. 

Som vi ser i de båda ovanstående citaten verkar lärarna vara mycket medvetna om att 

bedömningsaspekten är mycket negativt inverkande på talängsliga elever (jfr Daly m.fl. 

2009:47) och de försöker begränsa den så långt det går. I skolan blir ju detta ett dilemma 

eftersom alla elever faktiskt vet att de i slutänden ändå kommer att bli bedömda. Rädslan för 

negativ bedömning går alltså inte att helt komma ifrån i skolan, däremot, som lärarna påtalar, 

går det att i enskilda situationer begränsa bedömningsaspekten i så hög utsträckning som 

möjligt. Som vi ser i citaten ovan kan detta göras exempelvis genom att inte ge betyg på 

enskilda moment och att se på talsituationerna som övningar och lekar. 

Överhuvudtaget så märks det att det finns en medvetenhet kring det här med formalitets-

graden och dess negativa påverkan på framförallt talängsliga elever (jfr Bodie 2010:79). 

Samtliga lärare är medvetna om att ju mer uppskruvad och formell talsituationen är, desto 

jobbigare blir det för de talängsliga. Också av denna anledning påtalar de det här med 

lekfullhet och att eleverna ska se tillfällena som övningar. Nedanstående citat från en av 

lärarna är representativt för lärarnas synsätt kring detta: 

Lisa: - Så man får göra det och det betyder ju att man kan använda sin egen vokabulär, 

det behöver inte vara perfekt. Man kan ha en rosa elefant helt plötsligt i en story, alltså ... 

´Gör det lite roligt och avdramatiserat.´. Alltså språk är ju för sjutton inte, det är ju inte ett 

ämne i sig, det är ju ett verktyg och det är ju det dom måste komma på att använda det 

språk de har på något sätt. Kan jag känna. 

Lärarna försöker alltså avdramatisera talsituationerna genom att ”informalisera” situationerna 

och också genom ”igenkänning”, det vill säga göra eleverna medvetna om att flera av dem 

sitter i samma båt. Som tidigare framhållits är detta mycket fördelaktigt för talängsliga elever. 

Trots lärarnas intentioner att göra talsituationerna mindre formella och laddade gör de  

troligen omedvetet  flera talsituationer mer formella och laddade än de egentligen skulle 

behöva vara. Det jag här syftar på är det förhärskande undervisningsmönstret i klassrummen 

som tyvärr i mångt och mycket bidrar till att göra många talsituationer mer formella (jfr 
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Danielsen 1999:6061). Endast en av de fem intervjuade lärarna ger en indikation på att 

sträva efter ett dialogiskt klassrum. I dennes klassrum ska det inte vara något konstigt att 

eleverna talar, det ska snarare vara naturligt: 

Moa: - Man får ju tänka då beroende på vilket stadium man befinner sig på och att man 

börjar och grunda det här ganska tidigt att det inte är konstigt att tala i klassrummet ... Vi 

brukar sitta i ring till exempel och man ställer en fråga och så ska det gå laget runt och 

alla ska säga nånting som har med det att göra så ... Och då blir det heller inte konstigt 

utan då går det ju väldigt fort. Håller du med? ´ja´, ´nej´, ´ja´, ´nej´ och då har man ju 

iallafall sagt ´ja´ den lektionen och tillslut så tänker man inte utan då kommer det så här 

´Ja men jag tycker inte det.´. Ja, noterat, så, och så får det här växa. 

 

De övriga lärarna verkar övervägande ha ett recitationsmönster i klassrummen. Här följer 

några citat som tyder på det: 

Lisa: - Vi har ju den här rena att tala inför folk sen har vi ju samtala också och där tycker 

jag första steget är att börja prata, alltså ställer jag frågor så svara på det. 

Sandra: - Så har vi pratat om det här att börja med att välja ut en lektion under dagen då 

du ska räcka upp handen en gång. Välj det ämne som du tycker bäst om. För då känner 

man sig ju säker och vet att jag säger inte fel ... 

Sandra: - Jag vill att eleverna ska vara delaktiga absolut men det är ändå jag som håller i 

det i klassrummet om man säger så ... 

Troligen finns en okunskap kring hur recitationsmönstret faktiskt påverkar eleverna. Jag tror 

att om lärare i större utsträckning fick veta hur detta  också kallade fråga-svars-mönster  

faktiskt påverkar eleverna, och om vi håller oss till detta sammanhang; de talängsliga 

eleverna, skulle de övergå till ett alltmer dialogiskt klassrum och inte fastna i den här 

bekvämlighetsfällan som ju faktiskt recitationsmönstret kan sägas vara. Som tidigare 

konstaterats innebär recitationsmönstret att minst två ångestframkallande faktorer kommer till 

kraft på samma gång, det vill säga formalitetsgraden och bedömningsaspekten. Detta är 

lärarna troligtvis inte själva medvetna om eftersom de annars tycks försöka begränsa 

formalitetsgraden och bedömningsaspekten i muntliga sammanhang. Recitationsmönstret ger 

så att säga negativa konsekvenser för de talängsliga eleverna utan att lärarna egentligen är 

medvetna om detta. 
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I nedanstående kapitel ämnar jag att på ett sammanfattande sätt koppla de empiriska resultaten 

till den teoretiska genomgången och att dra sammanfattande slutsatser av studien. 
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5. Avslutande diskussion 

Det finns en medvetenhet hos de intervjuade lärarna kring vilka faktorer som är 

ångestframkallande för talängsliga elever. Det finns också en vilja och ambition att reducera 

dessa faktorer för att hjälpa dessa elever.  

Lärarna uppmuntrar eleverna att ta små steg framåt, steg som de är redo att ta. Lärarna tvingar 

inte eleverna att göra framföranden som de inte mäktar med. Ett sådant tillvägagångssätt 

skulle snarare leda till negativa och chockartade upplevelser för eleverna och istället förvärra 

elevernas ängslan. En lagom dos krav och positiva upplevelser är samtliga lärares recept för 

att hjälpa de talängsliga eleverna att börja våga yttra sig i mer och mer krävande situationer. 

Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med det som forskningen visar, nämligen att 

positiva upplevelser bygger upp en positiv självbild hos eleven och får denne att ta ytterligare 

kliv framåt samtidigt som krav och positiva förväntningar från omgivningen är viktigt för att 

elevens ängslan inte ska stigmatiseras (jfr Hoel 1999:49, Daly 2009:45 och Danielsen 

1999:60). 

Lärarna begränsar kraftigt negativ respons efter muntliga framföranden eftersom de är 

medvetna om de talängsliga elevernas redan starka fokus på det negativa. Det ska ligga ett 

fokus på det som är positivt, och vid kamratrespons måste eleverna få tydliga instruktioner om 

hur det ska gå till. Som forskning visar fokuserar talängsliga individer väldigt mycket på det 

som är negativt och har också en tendens att uppleva även positiva aspekter som negativa (jfr 

Daly m.fl. 2009:41). De negativa upplevelserna etsar sig fast i minnet och de positiva 

försvinner snabbt. Detta tycks samtliga lärare vara medvetna om.  

Lärarna försöker också så långt det går att begränsa bedömningsaspekten eftersom de vet att 

den utgör en oerhört ångestframkallade faktor, vilket är ett faktum (jfr Bodie 2010:9192). 

Lärarna försöker att avdramatisera talsituationerna genom att få situationerna att framstå som 

mindre formella. Detta görs genom att påpeka att det bara är fråga om övningar eller lekar. 

Eleverna görs medvetna om att deras betyg inte hänger på enskilda framföranden och ges inga 

betyg på sådana enskilda moment. Som sagts tidigare är detta ångestreducerande för 

talängsliga individer, just eftersom de är extra känsliga för att få sina tal bedömda och även 

har en tendens att uppfatta informella situationer som formella (jfr Bodie 2010:79). Flera av 

lärarna försöker också avdramatisera talsituationerna genom, om vi använder Olsson Jers 

begrepp, ”igenkänning” (2012:119), vilket handlar om att eleverna görs medvetna om att de 
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flesta faktiskt är nervösa i olika grad. På så sätt uppmärksammas de talängsliga på att de inte 

är ensamma, flera sitter i samma båt (jfr Skiöld 1992:76). Att ”informalisera” talsituationerna 

är alltid positivt för de oroliga eleverna. Jag tror också att det är bra att påtala för eleverna att 

det är helt okej att bli nervös där framme och att det inte gör något om det syns. Det är viktigt 

att få bort skamkänslorna kring att vara nervös och inte bara lämna det vid att påtala att alla är 

nervösa i olika grad.  Här måste jag hänvisa till det som Moa tog upp i intervjun, nämligen att 

hon låter eleverna exempelvis släcka lampan om de är rädda för att nervositeten ska synas. 

Detta tror jag får motsatt effekt och snarare dramatiserar situationerna ytterligare genom att 

indirekt visa på att det inte är okej att vara nervös. Jag tror istället att det är viktigt att få 

eleverna att förstå att det inte gör något om nervositeten syns och att ingen har rätt att påpeka 

något om det. 

Lärarna är medvetna om att det är viktigt att eleverna är med och tycker till, planerar och 

sätter upp målen tillsammans med läraren och att de måste få veta vilka krav som ställs på det 

muntliga. Bedömningskriterierna pratas det öppet om och delas ofta ut till eleverna i form av 

mallar. Det finns ett mycket öppet förhållningssätt kring kraven och sådant har eleverna rätt 

att få veta. Detta gäller givetvis alla elever, inte enbart de talängsliga. Studier har dock visat 

att talängsliga är extra känsliga för att inte ha tillräckligt med information om vad som 

förväntas av dem (jfr Daly m.fl. 2009:35 och Danielsen 1999:65), därför kan man tänka sig att 

detta förhållningssätt är extra gynnsamt för dessa elever. 

Samtliga lärare försöker skapa ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat för att förebygga 

talängslan och underlätta för de talängsliga. Lärarna är medvetna om att trygghet i gruppen är 

en förutsättning för att våga yttra sig och har inga problem med att låta de talängsliga arbeta 

med dem de känner sig trygga och mer bekväma med. De försöker samtliga att skapa normer i 

klassrummet om hur man ska bete sig mot varandra så att alla ska känna att de har rätt att yttra 

sig, säga fel och fråga frågor utan att bli påhoppade. Det strävas också efter ett stödjande 

klimat där det ska vara okej att göra på olika sätt utifrån ens egna förutsättningar. Man ska 

inte behöva bli utpekad eller få elaka kommentarer. Det vore mycket olyckligt och 

stigmatiserande om de oroliga eleverna blev utpekade eller elakt bemötta för att de 

exempelvis får redovisa i mindre grupp. Det är jätteviktigt att skapa ett tillåtande klimat för att 

alla ska känna att det är okej att göra på olika sätt utan att få en stämpel på sig (jfr Olsson Jers 

2012:100). Studier har ju faktiskt visat att en stöttande omgivning får talängsliga att yttra sig 

mer (jfr Daly m.fl. 2009:47). Att jobba med ett tillåtande och tryggt klimat är alltså viktigt 

inte bara för att hjälpa redan talängsliga utan också för att förebygga att talängslan 
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överhuvudtaget ska uppstå. Som tidigare sagts uppstår talängslan ofta i sociala situationer i 

vilka man känner sig avskiljd från de övriga (jfr Daly m.fl. 2009:34, Hoel 1999:41 och 

Danielsen 1999:59). Att vara en del av gemenskapen är alltså mycket viktigt. I stora klasser 

kan det därför vara en god idé att dela in klassen i trygga smågrupper att diskutera i (jfr 

Danielsen 1999:59), vilket också de intervjuade lärarna nämner. 

Lärarna ger också de ängsliga eleverna tips och trix för hur de kan rikta bort fokuset från sig 

själva där framme, exempelvis genom att stå en bit ifrån sin Power Point. Här handlar det om 

konkreta tips och trix som eleverna kan använda som redskap för att anpassa talsituationerna 

utifrån sina egna preferenser och utifrån vad de själva mäktar med. Lärarna är alltså medvetna 

om att talängsliga individer är känsliga för ett starkt uppmärksamhetsfokus på sig själva (jfr 

Atterström 1996:91) och försöker därför ge dem verktyg för att hantera detta. Som tidigare 

påpekats är det dock av stor vikt att läraren inte får det att framstå som om det är något fel 

med att vara nervös eller att nervositeten syns, som det troligen lätt kan framstå om man som 

Moa tipsar eleverna om att släcka lampan om man är rädd för att nervositeten ska synas. Det 

gäller att framföra tipsen på rätt sätt så att inga oavsiktliga antaganden görs. 

Det finns dock vissa saker som majoriteten av lärarna gör som troligen bidrar till ångesten  

givetvis utan att de själva är medvetna om detta och antagligen gör det av ren automatik. Trots 

att lärarna tycks veta att graden av formalitet och uppmärksamhetsfokus är ångest-

framkallande faktorer så finns det vissa saker i intervjuerna som antyder att deras 

undervisning ändå till viss del höjer dessa. Det jag här syftar på är det vanliga recitations-

mönstret, fokuset på form till bekostnad av innehållet samt det fokus som läggs på de lokala 

delarna i retoriken till bekostnad av de globala. 

Som tidigare påpekats innebär recitationsmönstret i undervisningen att elevernas yttringar blir 

mer formella och laddade än vad de skulle behöva vara (jfr Danielsen 1999:60 och 62). 

Recitationsmönstret handlar om att läraren i undervisningen ofta är den som frågar, eleven 

svarar och svaret bedöms (jfr Dysthe 1996:222). Detta är ett undervisningsmönster som är 

starkt införlivat i skolorna sedan lång tid tillbaka (jfr Dysthe 1996:222) och många lärare 

använder det nog troligen ganska oreflekterat och troligen också för att det gör att de får större 

kontroll över undervisningen i klassrummet. Lärare skulle nog generellt sett behöva få ökade 

kunskaper om vilka konsekvenser recitationsmönstret ger för eleverna och i detta 

sammanhang, för de talängsliga. Det skulle antagligen gynna de talängsliga om lärarna 
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började använda sig av ett mer dialogiskt undervisningsmönster (jfr Danielsen 6162), vilket 

endast en av lärarna antyder sig försöka göra. 

Överfokuseringen på form och synen att innehållet är något som hör till de övriga ämnena 

innebär att individen själv och själva utförandet där och då blir det viktiga. Innehållet och 

budskapet hamnar i skymundan och det som läggs vikt vid är tempo, uttal, pauser och om 

man läser utantill eller innantill etc. Som forskning visar innebär detta att uppmärksamhets-

fokuset på individen där framme ökar och att detta i sin tur bidrar till att oron ökar hos den 

talängslige (jfr Gunnarsson 2012:3031 och Cederberg 1996:4). Teknikaliteter bör inte 

påtalas förrän eleverna själva är redo för det och kanske till och med frågar om det, hävdar 

Strömqvist (1992:56). 

Det finns så att säga ett mycket stort fokus på de lokala delarna av retoriken, det vill säga 

elocutio, memoria, actio och nästan inget på de globala delarna, exempelvis intellectio och 

inventio. Detta leder inte bara till att personen där framme och själva utförandet där och då 

blir det viktiga och det som fokuseras utan också att vikten av att förbereda negligeras. Som 

konstaterats i teoriavsnittet behöver framförallt talängsliga individer få goda möjligheter till 

att förbereda sig för att både känna sig säkrare och för att öka chanserna att lyckas (jfr 

Gunnarsson 2012:29 och 32 och Cederberg 1997:114). Genom att förlägga allt fokus på de 

lokala delarna visar lärarna indirekt att själva innehållsinventeringen och valen och 

övervägandena av vad som ska vara med blir oviktigt (jfr Olsson Jers 2012:121). I en av 

intervjuerna säger läraren att denne låter eleverna prata om något som de redan kan mycket 

om och därför behöver eleverna nästan inte förbereda sig alls.  

Eleverna blir alltså invaggade i ett formfokus och de lärare som använder sig av kamrat-

respons gör detta fokus extra tydligt eftersom eleverna får lära sig att vid respondering 

fokusera på formen av framförandena, det vill säga de yttre aspekterna. Det blir på så sätt 

mycket tydligt för dessa elever att det är de yttre aspekterna som är det viktiga också när det 

gäller deras egna prestationer. Detta förvärrar som sagt ängslan hos de talängsliga eleverna. 

Jag tror att det är oerhört viktigt att verkligen tänka till kring vad man som lärare låter 

eleverna respondera på, eftersom detta också påverkar deras egna perception av vad som är 

viktigt. De nervösa eleverna är antagligen själva mycket medvetna om att de varit röda om 

kinderna, haft skakiga händer och pratat för snabbt utan att behöva få det bekräftat för sig. 

Och kommentarer om dessa yttre ”skavanker” ökar snarare symptomen än minskar dem. 
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För övrigt skulle de talängsliga troligen gynnas om lärarna hade större kunskap om 

rollbildning och beteendemönster i grupper. De är som sagt medvetna om att ett tillåtande och 

tryggt klassrumsklimat är viktigt, men ingen nämner något om det faktum att det går att 

påverka beteendemönstren och rollbildningen för att motverka att någon hamnar i rollen som 

”tyst” (jfr Hoel 1999:37 och 38 och Skiöld 1992:63 och 65). Det kan ju ha varit slumpen som 

gjorde att ingen av de intervjuade nämnde detta. Av uppenbara skäl är det givet att det inte går 

att ge en komplett och heltäckande bild av sin undervisning genom intervjuer på 30 till 60 

minuter. Men att ingen av dem överhuvudtaget nämnde eller initierade att det går och på vilka 

sätt man kan påverka rollbildning och beteendemönster i klassrummet tyder på att det behövs 

ökade kunskaper om detta.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Med tanke på att området talängslan länge varit ett lågprioriterat och till stor del 

ouppmärksammat problem vore det mycket intressant att titta på i hur stor omfattning lärare 

arbetar aktivt med talängslan i relation till flera andra problemområden i skolan.  

En fråga att undersöka skulle kunna vara: Hur mycket tid och uppmärksamhet läggs på att 

förebygga och hantera talängslan i klassrummet i relation till den tid och uppmärksamhet som 

läggs på att hantera disciplinära problem i klassrummet? För att ta reda på detta skulle 

enkätundersökningar kunna genomföras eller ännu hellre deltagande observationsstudier.  

Det skulle också vara mycket intressant med studier som undersökte hur mycket 

uppmärksamhet tysta elever får i relation till högljudda elever i klassrummet. 

Jag tror det är mycket viktigt med sådana här studier för att uppmärksamma talängslan och 

visa på hur mycket mer omfattande och aktivt lärare skulle kunna arbeta med området. Det är 

också viktigt att uppmärksamma varför vissa problem läggs mer fokus och uppmärksamhet på 

än andra och givetvis hur detta kan förhindras. Alla elever ska ju faktiskt ha rätt till den hjälp 

de behöver oavsett vilken typ av problem det handlar om. Detta ”tysta” och osynliga 

problemområde måste synliggöras och föras upp på agendan. 
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Bilaga                                         

Intervjuguide 

 

1. Vad tänker du på när jag säger ordet talängslan? 

 

2. a) Har du erfarenhet av elever med talängslan i klassrummet? 

 

Om ja: 

 

        Hur säker/osäker känner du dig när du ska angripa problemet? 

 

        Har du någon speciell utbildning med inriktning mot hur man kan bemöta elever  

        med detta problem? 

 

        Vad gjorde du för att hjälpa eleven eller eleverna att komma över sin    

        talängslan? 

 

         

b) Lät du eleven eller eleverna slippa utsättas för talsituationer de inte var  

    bekväma i? 

 

Om nej: 

 

c) Anpassade du talsituationen på något sätt för denna elev eller dessa elever? 

 

Om ja: 

 

      Hur då? 

 

      Varför? 

 

d) Tror du eller märkte du att detta påverkade eleven eller eleverna på något  

     sätt? 

 

Om ja: 

    

     På vilket sätt tror du att anpassningen påverkade eleven eller eleverna? 

 

e) För du något enskilt samtal med elever som är talängsliga? 

 

Om ja: 
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    Vad tar du upp i samtalet? 

 

3. Hur gör du för att förebygga talängslan, i synnerhet när du får en ny klass? 

 

 a) Har du några sätt för att få reda på elevernas tidigare talsituation i  

     klassrummet och tidigare erfarenheter av att tala? 

 

Om ja: 

 

Vad tänker du att du behöver göra om du får reda på att en eller flera elever varit talängsliga i 

sin tidigare klass? 

 

4. a) Hur gör du för att rent allmänt skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla   

        vågar höras? 

 

b) Hur bemöter du som lärare elevers yttringar? 

 

5. Har du några särskilda talövningar du låter eleverna göra? 

 

Om ja: 

 

    Vad är det för övningar? 

 

6. Undervisar du eleverna i retorik? 

 

Om ja: 

 

   Hur då? 

 

   Vad tycker du att retoriken har för funktion för talutvecklingen? 

 

   Förmedlas detta till eleverna? 

 

7.  a) Hur ges responsen på elevernas muntliga framföranden? 

 

     b) Vad fokuseras vid responsen? 

 

    c) Händer det att eleverna får respondera på varandras muntliga  

        framföranden? 

 

    d) Hur går sådan respondering till? (om de exempelvis får använda sig av en  

        mall eller punktlista etc.) 
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