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Sammanfattning 
Enligt läroplanen ska elever lära sig att kommunicera på engelska och utveckla tillit till sin språkliga förmåga. För 

att som lärare kunna stötta eleverna i detta måste man veta vad som kan hindra denna utveckling. Därför har vi valt 

att i denna litteraturstudie ta del av forskning som berör elevers språkliga ängslan vid tal av ett främmande språk. 

Våra forskningsfrågor har varit: Vad innebär det att tala ett främmande språk? Vad säger forskning om elevers oro 

över att tala ett främmande språk? Hur kan läraren stötta eleverna i att tala och känna mindre språklig ängslan? Vi 

har beskrivit talförmågan utifrån fem kommunikativa kompetenser: språklig kompetens, pragmatisk kompetens, 

diskursiv kompetens, strategisk kompetens och flyt i språket. Vi har dessutom gett en överblick om vad olika 

teoretiska synsätt och undervisningsmetoder säger om inlärningen och produktionen av ett främmande språk. Vår 

andra forskningsfråga har vi besvarat genom att sammanställa tolv empiriska studier. Det har framkommit genom 

forskningen att vissa elever upplever språklig ängslan, framför allt när de ska tala, vilket påverkar deras språkliga 

prestationer. Eleverna är rädda för att göra grammatiska fel, uttalsfel och att inte hitta rätt ord. Forskningen har 

olika syn på korrigeringens roll i klassrummet men resultaten visar att eleverna kan bli oroliga vid överdriven 

korrigering. Dessutom behandlar forskningen vilket fokus undervisningen ska ha. Framförallt väger man korrekthet 

mot innehåll i språket. Attityd och motivation har också visats påverka elevernas språkliga ängslan och prestationer 

i klassrummet. Genom resultaten anser vi att lärare måste ta hänsyn till faktumet att elever upplever språklig 

ängslan och jobba aktivt för att elever ska känna sig trygga och fria i sitt tal av engelska. Detta kan göras genom att 

behandla olika aspekter av klassrumsmiljön, nämligen: undervisningsfokus, korrigering, undervisningsnivå, 

motivation och utökad användning av målspråket. Lärare behöver alltså utvärdera sina val i klassrummet för att 

kunna styrka eleverna på bästa sätt i deras strävan att få tilltro till sig själva i inlärningen av engelska. Vi skulle 

vilja se mer forskning om ämnet i svensk kontext och yngre åldrar, vilket vi har saknat. 
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1. Introduktion 
Lundberg (2011: 55) skriver att inte alla vågar tala engelska, ett problem som tycks sitta kvar 

när det väl uppstått. Hon använder begreppet språklig ängslan för att belysa problemet, vilket 

innebär oro och känsloreaktioner som uppstår när elever tror att de inte klarar av språkliga 

prestationer. Genom våra egna erfarenheter som elever och efter att ha vistats i 

engelskklassrummet som vuxna har vi upplevt att språklig ängslan faktiskt existerar. Vi har 

själva känt nervositet över att behöva tala engelska inför andra. Vi har även sett 

mellanstadieelever uttrycka att det känns pinsamt att behöva tala på ett annat språk. Ordet 

talängslan syftar till att i överlag vara rädd för att tala inför andra, något som Andersson 

(2013) menar att två till fem elever i varje klass lider av. Eftersom läroplanen (Skolverket 

2011a) uppmuntrar till att eleverna ska få tillit till sin språkliga förmåga genom att 

kommunicera känner vi som blivande lärare i årskurs 4-6 ett ansvar att reda ut vad språklig 

ängslan innebär och på vilket sätt det påverkar eleverna. Om elever känner sig oroliga över att 

behöva tala engelska har läraren en plikt att styrka eleverna i deras så kallade språkliga 

självförtroende. Lundberg (2011: 55) menar att ett ”gott språkligt självförtroende är 

avgörande för att våga ta kontakt, ställa frågor, be om hjälp, samtala och delta aktivt i olika 

kommunikativa sammanhang”. Det är alltså av vikt att undersöka språklig ängslan och dess 

effekter på elevers talförmåga i främmande språk närmare. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Vi vill genom denna litteraturstudie ta del av forskning kring språklig ängslan och utifrån 

forskningen få kunskap om vad man som lärare kan göra för att hjälpa elever att våga tala 

mer. För att kunna reda ut detta har vi också valt att fördjupa oss i vad det egentligen innebär 

att tala ett främmande språk och vad teoretiker och olika undervisningssyner säger om 

inlärningen och produktionen av ett främmande språk. Vi har ställt tre frågor som behandlar 

det vi vill svara på genom litteraturen. De lyder på följande sätt: 

 

• Vad innebär det att tala ett främmande språk? 

• Vad säger forskning om elevers ängslan över att tala ett främmande språk? 

• Hur kan läraren stötta eleverna i att tala och känna mindre språklig ängslan? 
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1.2 Disposition  
Vår litteraturstudie är uppdelad i fem kapitel. Efter vår introduktion följer en bakgrund om 

vad läroplanen säger om mellanstadieelevers engelskundervisning kopplat till vårt ämne och 

därefter ett metodkapitel där vi beskriver hur vi gått till väga för att hitta relevant litteratur och 

hur vi bearbetat den. Vi kommer efter detta svara på våra första två forskningsfrågor: “Vad 

innebär det att tala ett främmande språk?” och “Vad säger forskning om elevers ängslan över 

att tala ett främmande språk?”. Den första frågan kommer att besvaras utifrån teoretisk 

litteratur. Den andra frågan kommer att besvaras genom en sammanställning av empiriska 

studier. Slutligen kommer vi att beröra vår sista forskningsfråga “Hur kan läraren stötta 

eleverna i att tala och känna mindre språklig ängslan?” i vår diskussion där vi kopplar 

samman teori och empiri. Vi kommer avsluta vår diskussion med att delge våra slutsatser om 

vad vi anser litteraturen säger om undervisningen och klassrumsmiljön samt ge förslag för 

framtida forskning.  

2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi beskriva vad läroplanen säger om det talade språket i engelska, 

elevernas tillit till sin språkliga förmåga och även vad som ingår i kursplanen i engelska 

specifikt för årskurs 4-6. 

 

Den svenska läroplanen (Skolverket 2011a: 9) framhåller att skolan och lärarens uppgift är att 

ge alla elever många möjligheter att samtala, läsa och skriva. Kursplanen i engelska har en 

kommunikativ grundsyn på språklärande och fokus ligger på de kommunikativa språkliga 

förmågorna som till exempel interaktion (Skolverket 2011b: 6). Eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sina sätt att kommunicera och på så vis få tillit till sin språkliga förmåga så att de kan 

använda språket vid olika tillfällen och för olika syften. Att utveckla tilltro till sin förmåga att 

använda språket är ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska. Man menar att ett bra 

självförtroende är grundläggande för att eleverna ska våga delta i olika språkliga situationer. 

Genom att få tilltro till sin språkliga förmåga kan eleverna möta nya människor på andra 

platser och då lämna de miljöer de är vana vid (Skolverket 2011b: 8). I den kommunikativa 

förmågan ingår att ”förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela 

med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 

mottagare” (Skolverket 2011a: 30). Dessutom innefattar det att eleverna ska kunna lösa 

problem när språkkunskaperna inte räcker till med hjälp av språkliga strategier. 
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I kursplanen för engelska som berör elever i årskurs 4-6 finns riktlinjer för talet av engelska 

under rubriken ”Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion” (Skolverket 2011a: 

32). Här skrivs det att eleverna ska kunna använda språket i olika talsituationer som 

presentationer, instruktioner och beskrivningar. Man tar även upp att eleverna ska lära sig 

språkliga strategier för att kunna delta och bidra i samtal samt strategier till när språket inte 

räcker till. Ytterligare poängterar man att det är viktigt för eleverna att behärska delar av det 

talade språket så som uttal, intonation och grammatiska strukturer. Skolverket betonar dock 

att eleverna ska sträva efter att förstå och kommunicera, inte bara studera separata byggstenar 

i språket (Skolverket 2011b: 6). I kunskapskraven för engelska i årskurs 4-6 beskrivs det att 

eleverna ska kunna formulera och uttrycka sig i ord, fraser och meningar och även kunna 

förtydliga och variera språket genom att bearbeta och göra förbättringar (Skolverket 2011a: 

34). 

3. Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera hur vi har gått tillväga för att hitta källor till vår 

litteraturstudie. Vi kommer också berätta vad för slags källor vi valt samt på vilket sätt vi 

bearbetat dem. 

3.1 Litteratursökning och källkritik 
Hartman (2003: 51) beskriver hur man kan börja leta efter passande litteratur i sin egen 

bokhylla när man vill belysa ett ämne. På så vis kan man hitta nya källor som i sin tur 

hänvisar till nytt material. Vi har genom denna metod, som även kan beskrivas som en 

“snöbollseffekt”, hittat de flesta av våra källor. Vi har läst en text som i sin tur lett till 

ytterligare material genom referenser och källförteckningar. Detta kallas för manuell 

litteratursökning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013: 74). Till exempel gjordes 

detta via kursböcker i engelska, ett examensarbete vi hittade på uppsatser.se som heter “Att 

tala är silver, att tiga är guld?” och material vi fått under en universitetskurs i engelska. När vi 

väl hittade något som vi ville titta närmare på använde vi oss av Linköpings universitets 

bibliotekskatalog eller Google och sökte direkt på titel och författare. Vissa artiklar har vi 

hittat via Linköpings universitets samlingsdatabas Unisearch genom sökord så som ”foreign 

language speaking anxiety”, ”foreign language anxiety” och ”affect”. 
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I början tyckte vi det var svårt att utgå från tal av främmande språk, som berör vår första 

forskningsfråga, då ämnet är väldigt brett. Hartman (2003: 50) skriver att “[i] allmänhet är det 

inte bristen på material som förorsakar svårigheter, utan överflödet” och detta upplevde även 

vi. Vi har istället för att utgå från detta breda område valt att börja läsa och söka utifrån ett 

smalare ämne så som språklig ängslan vid tal av ett främmande språk. Vi har upplevt 

sökningsprocessen efter passande litteratur som enklare tack vare detta. 
 

Hartman (2003: 53) beskriver hur litteratursökning kan se ut på flera olika sätt, men att det 

viktigaste är att litteraturen man hittar är relevant och tillförlitlig. För att begränsa sökningen 

och veta att den gav tillförlitliga källor begärde vi att endast få fram sådant som är ”peer 

reviewed”, vilket innebär att materialet har blivit vetenskapligt granskat på ett anonymt och 

opartiskt sätt. Eriksson Barajas m.fl (2013: 61) beskriver hur vetenskapliga tidskrifter har 

denna funktion för att avgöra vad som ska publiceras eller inte. Vi har också tittat på om 

litteraturen har väl underbyggda och liknande forskningsöversikter samt nyckelord som passar 

in i vårt tema. Hartman (2003: 45) uttrycker vidare att primärkällor är att föredra framför 

sekundärkällor och detta är något vi tagit fasta på. Med det menar vi att vi inte har hänvisat 

till litteratur som vi endast läst om i en annan källa utan gått in i huvudkällan för att få en egen 

uppfattning om innehållet. 

3.2 Urval 
Hartman (2003: 49) skriver att det är viktigt att hitta material som är representativt för det 

område man vill undersöka vid en litteraturstudie. Alltså är det viktigt att i en sådan studie 

göra ett avgränsat urval när man söker efter litteratur. Vi har med detta i bakhuvudet och med 

våra forskningsfrågor i fokus valt att först och främst titta efter empiriska studier som 

undersöker hur elever kan få negativa känslor i samband med att tala ett främmande språk. En 

del av artiklarna betonar tydligt det forskningsvärlden kallar språklig ängslan (foreign 

language anxiety) medan andra, speciellt de europeiska, väver in språklig ängslan i en större 

kontext om hur man får eleverna att tala mer i klassrummet, alltså som berör mer än just 

talängslan. Hartman (2003: 49) menar att uppgiften i en litteraturstudie handlar om att ta fram 

det i litteraturen som belyser forskningsfrågorna. Därför har vi i vissa fall använt en större 

studie och valt att titta extra på tal och elevuppfattningar som uppkommit i den. 

 

En annan aspekt av avgränsningen i valet av litteratur är på vilket sätt källorna speglar den 

åldern som vi kommer undervisa i, vilket är elever i årskurs 4-6. Vi har hittat fyra studier som 
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berör vårt område gjorda på elever i samma eller i nära ålder (Hui-ju och Ting-han 2013, 

Enever 2011, Iakovos och Areti 2009, Lundberg 2007). Något vi snabbt upptäckte i 

sökningen efter litteratur var att forskningen kring tal av ett främmande språk kopplat till 

känslor och ängslan framförallt var gjort på äldre elever. Vi upplevde att det var viktigt att ta 

med dessa studier och jämföra dem med studierna gjorda på yngre barn för att få ett bredare 

perspektiv och tyngre underlag. 

 

Vi har valt att titta på så ny forskning som möjligt eftersom skolans värld är ständigt i 

förändring. De flesta av de studier som vi hittat via databassökning har varit gjorda efter 

2010. De äldre studier som vi använder oss av i forskningsöversikten har vi ansett varit 

relevanta på grund att de varit refererade till i de andra studiernas egna forskningsöversikter 

eller gjorts i en svensk kontext. Att tänka på kontexten är något som vi lagt vikt vid då det 

största forskningsfältet kring språklig ängslan är gjord i Asien, speciellt i Kina. Detta är något 

vi kommer skriva mer om i diskussionen. I vårt urval har vi varit medvetna om att vi måste ha 

med svenska eller europeiska studier för att kunna förstå relevansen i till exempel de 

kinesiska i och med att det finns kulturskillnader inom utbildningsområdet.   

3.3 Analysprocess  
När vi har läst de empiriska studierna har vi samtidigt sammanfattat dem för att sedan kunna 

jämföra vad som är likt och olikt dem emellan. Vi har tittat på studiernas metoder, 

forskningsfrågor och resultat. Dessa delar sammanställde vi i en tabell för att kunna hitta 

mönster. Från det vi fått fram valde vi att kategorisera dem i forskningsöversikten utifrån 

deras metoder. Därmed kunde vi se att vissa av studierna använt sig av enbart kvantitativ 

datainsamling, enbart kvalitativ datainsamling eller kombinerad insamling utifrån olika 

insamlingsmetoder. En kvantitativ datainsamling innebär att forskaren systematiskt samlar in 

räknebar data via till exempel frågeformulär som kan sammanfattas i statistik 

(Nationalencyklopedin n.d.). En kvalitativ datainsamling innebär att forskare studerar 

fenomen i deras naturliga miljöer och försöker tolka vilka betydelser människor ger dem. 

Detta kan ske genom till exempel intervjuer, samtal och inspelningar (Denzin 2008). Vi har 

alltså valt att beskriva studierna genom att jämföra dem som har liknande tillvägagångssätt. 

Vi har även valt att undersöka vilka frågor som studierna svarar på och sammanställt dessa i 

slutet av vår forskningsöversikt. Dessutom har vi använt oss av teoretisk litteratur i form av 

böcker och artiklar till den teoretiska översikten om tal av främmande språk. Denna litteratur 

har vi inte läst i sin fulla helhet utan plockat ut vissa delar från, för att kunna beskriva olika 



	   9	  

perspektiv på främmandespråksinlärning, kommunikativ kompetens och andra viktiga 

aspekter. 

4. Forskningsöversikt  
Vi kommer i vår forskningsöversikt svara på våra första två forskningsfrågor: “Vad innebär 

det att tala ett främmande språk?” och “Vad säger forskning om elevers ängslan över att tala 

ett främmande språk?”. Den första frågan kommer att besvaras utifrån teoretisk litteratur. Den 

andra frågan kommer att bearbetas genom en sammanställning av empiriska studier. 

4.1 Teoretisk översikt 
I denna del av forskningsöversikten kommer vi att ge en översiktlig bild om hur vissa 

teoretiker inom främmandespråksinlärning och pedagogik har förhållit sig till tal av ett 

främmande språk. Vi börjar med att ge en översikt över hur populära undervisningsmetoder 

ställt sig i relation till tal av främmandespråk. Därefter skriver vi om synen på 

främmandespråkundervisning och slutligen berör vi talets och kommunikationens 

uppbyggnad. 

4.1.1 Historisk bakgrund 
Bygate (2009: 412) menar att tidiga undervisningsmetoder inom främmande språk inte 

framhållit talet som en central del av undervisningen och kunskapen hos de som tillägnar sig 

språket. Tornberg (2009: 48-49) skriver att grammatik- och översättningsmetoden blev en 

modell i tidig språkundervisning som infördes i Sverige i mitten av 1800-talet. Man värderade 

att elever förstod grammatiska regler och språkets uppbyggnad. Därför lät man eleverna 

översätta texter från modersmålet till målspråket för att kunna tillägna sig detta. Senare växte 

den så kallade audiolingvala metoden fram i USA och spreds under 1950-1960 till många 

andra länder, bland annat till Sverige (Tornberg 2009: 49). Tornberg (2009: 45) berättar att 

huvudingredienserna i metoden var upprepning och imitation och man fokuserade på att ge 

negativ och positiv förstärkning till eleverna. Hon menar att “[s]pråket skulle övas i små väl 

förberedda steg, där varje risk att eleven gjorde fel i största möjliga utsträckning skulle 

elimineras” (Tornberg 2009: 45). Nation (2011: 444) menar att man trodde att om fel gjordes 

vid för tidigt användande av språket kunde de sitta kvar länge. Som effekt av detta hade det 

eleverna fick tala om ingen betydelse utan det viktiga var att det skulle vara korrekt 

formulerat. I denna metod fanns lite utrymme för elevernas eget språkliga skapande 

(Tornberg 2009: 45). 
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Det allmänna synsättet på språkundervisningen ändrades i och med ett missnöje med de 

rådande metoderna. Man gick istället mot ett mer kommunikativt fokus i och med Hymes 

(1972) arbete som lyfte fram kommunikativa kompetenser (Hedge 2000: 45). Hymes (1972: 

281) beskriver flera aspekter av språket som man måste behärska för att kunna kommunicera, 

bland annat att ha kunskap om grammatik. Han påpekar dock att endast kunskap om 

grammatik inte är tillräckligt när man ska kommunicera. Eleven måste även ha färdigheter 

inom andra områden som till exempel att kunna tala på ett passande sätt beroende på vilken 

situation de befinner sig i (Hymes 1972: 277). 

4.1.2 Perspektiv på främmandespråksinlärning 
Krashens (1985: 1-4) syn på främmandespråksinlärning tar sin ståndpunkt i att människor 

tillägnar sig språk på ett sätt: genom att förstå meddelanden och ta till sig begripligt inflöde. 

Inflöde innefattar den informationen inläraren läser och hör. Krashen förespråkar att den tysta 

perioden som barn går igenom vid främmandespråksinlärning är fullt normal och nödvändig 

eftersom man bygger upp kompetens genom att lyssna. Han menar att när äldre elever inte 

blir tillåtna en tyst period blir de lättare ängsliga. 

 

Krashen (1985: 3) betonar att inlärning av ett främmande språk kan ske om elevens affektiva 

filter är lågt nog att det tillåter att släppa in inflödet som de får ta del av. Det affektiva filtret 

är hinder som kan stå i vägen vid inlärning och innefattar bland annat låg motivation, dåligt 

självförtroende, ängslan och rädsla över att visa sina svagheter. Filtret är lågt när man inte 

oroar sig för att göra misstag. Krashen (1985: 3) menar att det bästa för elevens inlärning är 

att ägna sig åt aktiviteter som fokuserar på språkets innehåll istället för språkets form. 

 

Swain (1993) har framlagt hypotesen om begripligt utflöde (Lindberg 2005: 53). Hon betonar 

att man lär sig språket genom att producera tal. Hennes teori var en motreaktion till Krashens 

hypotes eftersom hon inte höll med om att man lär sig språk enbart genom inflöde (Nation 

2007: 3). Enligt henne ska inläraren få tillfällen där de måste uttrycka sig och menar att det är 

då språkutveckling äger rum (Lindberg 2005: 53). Swain (1993: 159-160) beskriver varför 

man lär sig ett språk genom att tala. Hon menar att när barn talar repeterar de det de redan kan 

och automatiserar språket och får flyt. Hon skriver dessutom att man rör sig från fokus på 

semantik (språkets betydelse) till fokus på syntax (språkets uppbyggnad) när man väljer att 

tala istället för att bara lyssna. Swain (1993) menar att när vi lyssnar på någon fokuserar vi 
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mest på innehållet och inte på grammatiken. Barn måste därför själva producera tal för att lära 

sig grammatikens uppbyggnad. Ytterligare förklarar hon att talet kan bidra till språkinlärning 

genom att inläraren har möjlighet att testa en språklig idé kring något som hen vill uttrycka. 

Då kan inläraren testa att säga detta och se om det fungerar. Dessutom ger talet möjlighet till 

feedback, inte bara direkt korrigering utan även genom gester och miner som visar om 

samtalspartnern förstår. Swain (1993) menar att det är viktigt att inläraren får feedback för att 

kunna tillägna sig ett språk. 

 

Även Long (1996) menar i sin interaktionshypotes att inläraren lär sig ett främmande språk 

genom att producera tal. Han påpekar precis som Swain (1993) att man inte bara ska fokusera 

på inflödet som riktas till inläraren utan till hela samtalssituationen. Han förespråkar något 

som kallas förhandling, vilket innebär ett givande, tagande och kompromissande från båda 

samtalspartner i kommunikation. De som samtalar kan på så vis förtydliga, bekräfta och 

kontrollera det som sägs (Lindberg 2005: 48). Long (1996: 51-52) anser att detta är en 

förutsättning för inlärning då det kopplar samman inflöde, förmåga att lära sig, selektiv 

uppmärksamhet till språkstrukturer och produktion av språk. Han menar att förhandling 

involverar många och mer varierade språkliga enheter som till exempel repetitioner och 

omformuleringar. Förhandling liknar det Swain (1993) talar om när hon menar att samtal 

mellan elever bidrar till lärande då de får testa olika idéer och ge varandra feedback.   

Long (1996) vill alltså i sin hypotes få eleverna att fokusera på språkets form, till skillnad från 

Krashen (1985), samtidigt som han menar att man lär sig språk genom interaktion med andra 

precis som i det sociokulturella perspektivet. 

 

Vygotskijs (1934) syn på lärande utgör grunden för det sociokulturella perspektivet. Med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande menas att man är intresserad av hur interaktionen mellan 

grupper och individer bidrar till lärande (Säljö 2000: 18). Säljö (2000: 20) menar att allt vi lär 

oss förs vidare via kommunikation och att detta är en grundtanke i det sociokulturella 

perspektivet. Lindberg (2005: 60) skriver om Vygotskijs sociokulturella teori om inlärning 

och utveckling gentemot andraspråksinlärning och menar att det sociala samspelet ses som en 

avgörande drivkraft i språktillägnandet. Hon menar att individens egna formuleringar och det 

gensvar den möter spelar en central roll. Säljö (2000: 119) skriver att enligt Vygotskijs 

idévärld har människan hela tiden möjlighet att ta till sig kunskaper från sina medmänniskor i 

olika situationer där samspel förekommer. Detta kallas den proximala utvecklingszonen och 

är mellanrummet mellan vad en individ kan prestera på egen hand och vad denna individ kan 
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prestera med hjälp av en vuxen eller klasskamrat. I den zonen kan vägledning från läraren 

eller klasskamraten främja lärande. 

 

Olika perspektiv på främmandespråksinlärning som fokuserar på inflöde, utflöde, grammatisk 

form och utveckling av flyt i talet är något som Nation (2007) knyter samman i artikeln ”The 

Four Strands”. Nation (2007: 1) menar att ju mer man gör något, desto bättre blir man på det. 

Detta blir en anledning till att låta eleverna träna medvetet på alla delar av språket: att lyssna 

och läsa, att tala och skriva samt språkets form. Han betonar att språket som används ska vara 

meningsfullt för eleverna och att bara en liten del får vara oförståeligt för dem för att de ska 

kunna tillägna sig det. 

4.1.3 Vad innebär det att tala ett främmande språk?  
Vi har valt att beskriva talfärdigheten utifrån fem kommunikativa kompetenser som Hedge 

(2000: 46) skriver om: språklig kompetens, pragmatisk kompetens, diskursiv kompetens, 

strategisk kompetens samt flyt i språket. Vi har dessutom kopplat dessa kompetenser med vad 

andra författare har skrivit om det talade språket.  

 

Den språkliga kompetensen innebär kunskap om språkets innehåll och form. Den innefattar 

att behärska till exempel uttal, ordförråd, grammatisk struktur, meningsbyggnad och språkets 

betydelse (Hedge 2000: 46-47). Detta är något som betecknas som språkets korrekthet. 

Bygate (2009: 415) menar att man kan se språkets uppbyggnad på tre hierarkiska nivåer. På 

mikronivån formas ljud till ord, på mesonivån bildar ord meningar och på den övergripande 

makronivån blir språket passande och förståeligt för människan. Hedge (2000: 47) menar att 

kommunikativa undervisningsmetoder absolut inte utesluter vikten av språklig kompetens 

som vissa tror. Hon trycker dock på att detta inte kan vara målet med själva 

kommunikationen. 

 

Vidare beskriver Hedge (2000: 48-49) den pragmatiska kompetensen. Denna kompetens berör 

användningen av språket på ett ändamålsenligt sätt. Det kan betyda att man kan uttrycka sig 

på ett sätt som fyller en funktion och framför ett budskap. På ett annat sätt menar Hedge 

(2000) att det också kan betyda att man har sociolingvistisk kompetens, alltså att få språket att 

passa in i den sociala kontexten genom att använda till exempel artighetsfraser och andra 

kulturellt betingade språkanpassningar. 

 



	   13	  

Diskursiv kompetens innebär att kunna förhålla sig till olika sociala aspekter i ett samtal så 

som samtalsturer, att hålla igång konversationen och att utveckla samtalsämnet, detta genom 

vissa språkliga markörer som till exempel “förresten”. Detta är en kompetens som bidrar till 

att man kan skapa sammanhängande tal (Hedge 2000: 51-52). Hedge (2000: 262) menar att 

om man inte behärskar vissa färdigheter så riskerar samtalet att få problem. Hon påpekar att 

problemen som uppstår när man inte behärskar till exempel att kunna turas om och dela på 

samtalstiden kan bero på både kulturella och språkliga skillnader. Bygate (2009: 417) 

beskriver hur språket måste vara förankrat i människans eget syfte med att tala och även 

spegla omständigheterna som gör att man vill använda språket. När man talar måste man 

anpassa sig till sin samtalspartner och har oftast någon slags tidspress då samtalet sker i nuet. 

 

Hedge (2000: 52) i likhet med Nation (2007: 3) skriver att man har strategisk kompetens om 

man kan använda kommunikativa strategier för att kunna samtala. Det handlar framför allt om 

när man inte vet hur man uttrycker något som man vill säga på grund av språklig okunskap 

och måste uttrycka sig på ett annat sätt. Færch och Kasper (1983: 6-7) ger en överblick över 

vilka kommunikativa strategier som elever som lär sig ett nytt språk använder. Exempel är att 

göra omformuleringar, att fråga sin samtalspartner om hjälp eller att använda liknande ord och 

meningar, trots att de kanske inte är helt korrekta i sammanhanget. De beskriver också att 

elever hämtar inspiration från sitt modersmål om de inte riktigt behärskar ljud, ord eller 

grammatiska strukturer. Færch och Kasper (1983) menar även att elever använder sig av 

undvikande strategier som att helt sluta prata, att gestikulera och att använda sig av 

kodväxling, det vill säga blanda in sitt modersmål.   

 

Vi har även valt att se hur STRIMS-studien beskriver olika kommunikativa strategier som 

svenska elever använder i samtal på engelska (Malmberg m.fl. 2000: 120-125). I studien 

jämför man två elever som samtalar med en engelskspråkig talare. Den ena eleven är en pojke 

som vågar och vill uttrycka mycket i samtalet. Han uppvisar mer flyt i sitt språk på bekostnad 

av hans språkliga korrekthet. Den andra eleven är en flicka som är mer försiktig och som inte 

vågar ta risker. Flickans tal är språkligt korrekt men hon uppvisar mindre flyt än pojken. 

Pojken använder sig fritt av strategier som att fråga om hjälp, försöka förklara ord, att 

använda modersmålet och även av icke-språkliga strategier som gester, miner och 

ljudillustrationer (som krasch och boom), precis sådana strategier som Færch och Kasper 

(1983) beskrivit. Flickan använder få strategier. Hon frågar en gång samtalspartnern vad hen 

menar. 
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Enligt Hedge (2000: 261) handlar flyt i språket om att talaren måste tolka talsituationen och 

komma på en passande respons. Då måste talaren tänka på hur lång tid hen behöver prata och 

ta hänsyn till att någon annan talar. Dessutom måste hen använda fungerande sambandsord 

och fraser, begripligt uttal och passande intonation. Detta måste talaren göra utan att tveka 

överdrivet mycket. Flytet är alltså tätt sammanbundet med talsituationens kontext. Hedge 

(2000) talar om att lärare inte endast kan drilla eleverna att tala språkligt korrekt, med 

kontrollerat uttal, ordförråd och struktur, utan att låta dem träna på sitt flyt i mer fria 

situationer. 

4.2 Empiriska studier som undersöker språklig ängslan 
I denna del av forskningsöversikten kommer vi presentera 12 studier som berör elevers 

upplevelser av att tala ett främmande språk. Vi kommer dra samband utifrån studiernas 

metoder och resultat. Dessutom kommer vi att utveckla vilka frågor som de svarar på. 

4.2.1 Studier med kvantitativ datainsamling 
Flera forskare har gjort kvantitativa datainsamlingar för att undersöka elevers ängslan kopplat 

till inlärning av ett främmande språk i klassrummet (Hui-ju och Ting-han 2013, Awan m.fl. 

2010, Gregersen 2003, Mak 2011, Zhang och Rahimi 2014, Zhongshe och Meihua 2011). 

Dessa forskare och många andra har använt sig av ett frågeformulär utformat av Elaine K. 

Horwitz, Michael B. Horwitz och Joann Cope (1986). Det kallas ”Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale”, även förkortat FLCAS, och utarbetades av forskarna genom en 

studie gjord på universitetsstudenter i Texas. Detta skedde under sommaren 1983 då 225 

studenter, som precis börjat sina språkklasser, blev inbjudna till att medverka i en stödgrupp 

för lärande av främmande språk. Av dessa valdes 30 studenter ut, men på vilket sätt framgår 

inte. Möten arrangerades där de diskuterade bland annat svårigheter med att lära sig ett 

främmande språk och på vilket sätt språklig ängslan kan ta uttryck. 

 

Dessa stödgrupper bidrog till utvecklandet av FLCAS (Horwitz, Horwitz och Cope 1986). 

Förutom Texasstudenterna bidrog även andra parter till skapandet av frågeformuläret. 

Rådgivare vid “Learning Skills Center” på universitetet i Texas intervjuades om deras 

erfarenheter kring studenter med språklig ängslan och utifrån detta utvecklades lämpliga 

frågor. Forskarnas egna erfarenheter kring studenter med språklig ängslan utgjorde också en 

bas för enkätundersökningens frågor. Tidigare forskning om språklig ängslan visade på olika 
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delar av fenomenet, det vill säga provångest, rädsla för utvärdering och rädsla för att prata, 

vilket togs fasta på. Dessutom gav ett äldre franskt formulär om språklig ängslan inspiration 

till FLCAS (Horwitz 1986: 560). 
 

Formuläret består av 33 olika påståenden som deltagaren ska ta ställning till, det vill säga om 

de håller med eller inte och till vilken grad. Exempel på påståenden som finns med i 

formuläret är ”Jag känner mig aldrig säker på mig själv när jag pratar på det främmande 

språket i klassrummet” (I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign 

language class), ”Jag får panik när jag måste prata på det främmande språket utan 

förberedelser” (I start to panic when I have to speak without preparation in language class) 

och ”Jag oroar mig inte alls över att göra misstag i språkklassrummet” (I don't worry about 

making mistakes in language class). 

 

Horwitz (1986: 561) skriver om FLCAS:s reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten i 

mätningen. Hon menar att frågeformuläret uppvisar genom fortsatta mätningar vid Texas 

universitet både en tillförlitlighet när man gör om testet flera gånger och en tillförlitlighet 

oberoende vem som utför testet med eleverna. Dessutom påpekar hon att en fråga i formuläret 

ber eleverna att uppskatta sin nivå av ängslan i främmande språk. Denna uppskattning som 

deltagarna gjorde kom väldigt nära det undersökningens resultat av deras språkliga ängslan 

sedan visade. Resultatet från framtagningen av frågeformuläret visade att elever med ängslan 

inför främmande språk kan identifieras och att de har ett antal gemensamma egenskaper. 

Dock specificerar inte Horwitz m.fl. (1986) vilka egenskaper de syftar på. 

 

Det finns många studier som använder Horwitz m.fl. (1986) frågeformulär för att undersöka 

elevernas språkliga ängslan kopplade till andra faktorer (Awan m.fl. 2010, Gregersen 2003, 

Hui-ju och Ting-han 2013, Mak 2011, Zhang och Rahimi 2014, Zhongshe och Meihua 2011). 

 

Hui-ju och Ting-han (2013) har tittat på kopplingar mellan språklig ängslan, attityd till 

främmande språk och multipel intelligens. De har använt sig av FLCAS integrerat med ett 

större formulär och studien är gjort på 216 elever i femman och sexan i Taiwan. Vissa frågor 

har tagits bort från FLCAS då forskarna inte ansåg att de passade till åldern, till exempel en 

fråga om hur elever upplever att prata med engelskspråkiga människor. Intelligensen har 

också mätts genom ett formulär. Forskarna har hittat ett tydligt samband mellan attityder och 

ångest medan intelligens och språklig ängslan inte visat sig ha med varandra att göra på ett 
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betydande sätt. Man har även utrett vilka situationer som oroar eleverna mest utifrån vad de 

har svarat i frågeformuläret. Det mest oroande är att tala engelska då de känner att 

klasskompisar är bättre än dem själva samt att de är rädda för att inte få godkänt i kursen. 

 

Även Zhang och Rahimi (2014) har undersökt kopplingar mellan språklig ängslan och en 

annan faktor, det vill säga elevernas uppfattningar av tillrättavisande feedback. De har 

studerat detta med hjälp av FLCAS samt ett annat formulär som berör den senare aspekten. 

Studien är gjord på 160 iranska universitetsstudenter. Resultatet av studien visar att det inte 

finns något större samband mellan språklig ängslan och uppfattning av feedback. Dock menar 

forskarna att detta beror på att dessa elever är väl medvetna om feedbackens betydelse i 

inlärningen av främmande språk, vilket har synts i frågedelen om feedback. Utifrån dessa 

resultat rekommenderar de att göra eleverna väl medvetna om korrigeringens värde och att 

lärare inte ska vara rädda att korrigera sina elever. 

 

Zhongshe och Meihua (2011) har försökt reda ut sambanden mellan elevers språkliga ängslan 

och deras användning av kognitiva och metakognitiva strategier, det vill säga mentala 

handlingar för att förstå och komma ihåg respektive att medvetet utföra handlingar för att lära 

sig något (Hedge 2000: 117-118). Forskarna jämförde även elevernas strategianvändning och 

språkliga ängslan med deras språkliga prestationer. Studien utfördes på 900 

universitetsstudenter i Kina. Undersökningen gjordes med hjälp av FLCAS samt andra 

påståenden att ta ställning till som berör elevernas strategianvändning som till exempel ”Jag 

försöker hitta mönster i engelskan” (Zhongshe och Meihua 2011: 1299). Slutligen jämförde 

forskarna dessa resultat med elevernas slutprov i kursen. Utifrån en analys av resultaten 

menar forskarna att de ser att elever som är mer ängsliga tenderar att använda mindre av sina 

kognitiva och metakognitiva strategier. Genom att jämföra elevernas slutbetyg med 

upptäckter i studien menade Zhongshe och Meihua (2011) också sig se ett samband mellan 

låg nivå av ängslan och goda betyg. Forskarna menar även att elever som använder mer av 

sina kognitiva och metakognitiva strategier lyckas bättre med studierna. 

 

Andra som försökt att undersöka samband med hjälp av FLCAS är Awan, Azher, Anwar och 

Naz (2010). Awan m.fl. (2010) har undersökt förhållandet mellan språklig ängslan och 

elevernas prestationer med hänsyn till situationer som framkallar ängslan. Studien gjordes på 

149 universitetsstudenter. Forskarna utförde en pilotstudie innan de valde att skapa en 

förkortad version av FLCAS. Dessutom gjordes en undersökning utifrån resultatet från 
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formulären för att fastställa olika situationer som framkallar ängslan. Forskarna tittade på 

vilka frågor från FLCAS som flest elever tyckte var ångestbelagda. Awan m.fl. (2010) har 

hittat olika faktorer som bidrar till språkängslan: oro för att göra grammatiska fel, att inte 

kunna prata spontant och att prata inför andra. Mer än hälften av alla elever i undersökningen 

hade markerat att man tyckte det kändes jobbigt att tala det främmande språket inför andra. I 

likhet med Zhongse och Meihua (2011) användes elevernas betyg i främmande språk för att 

undersöka relationen mellan prestation och språkängslan. Utifrån jämförelsen med elevernas 

betyg visar studien att det finns ett negativt samband mellan språklig ängslan och prestation.  

 

Gemensamt för Hui-ju och Ting-han (2013), Zhang och Rahimi (2014) samt Zhongshe och 

Meihua (2011) och Awan m.fl. (2010) är försöken att hitta samband mellan språklig ängslan 

och andra faktorer. De har inte valt att bedöma eleverna utifrån språkliga aktiviteter eller att 

låta eleverna sätta egna ord på deras upplevelser kring talandet av det främmande språket. 

Istället har de låtit deltagarna svara på slutna frågor där de inte kunnat använda sina egna ord. 

4.1.2 Studier med kvalitativ datainsamling 
Några studier som är baserade endast på kvalitativa metoder så som intervjuer, observationer 

och diskussioner är Lundbergs (2007), Nerlickis (2011) samt Iakovos och Aretis (2009). 

Gemensamt för dessa studier är att forskarna försökt få deltagarna att utvecklas och har 

undersökt vilka sätt som främjar deras vilja att tala och känna mindre språklig ängslan. 

 

Lundberg (2007) har genom en kompetensutvecklingskurs engagerat olika svenska 

engelsklärare som undervisar i yngre åldrar att försöka förändra språkklassrummet till det 

bättre utifrån vissa riktlinjer. Hon har fått sina resultat via dagböcker, observationer och 

intervjuer. Först har hon gjort en nulägesrapport och sedan en utvärdering i slutskedet av 

projektet. Lundberg (2007) har därefter jämfört början och slutet av studien för att se på vilket 

sätt tidig språkstart, mer användning av målspråk, ökad motivation och intresse hos eleverna, 

samt fokus på språkdidaktik och dokumentation påverkar elevernas utveckling och resultat 

inom engelska. Denna studie undersöker många olika aspekter, flera som inte berör elevers 

känslor kring att tala. Några aspekter handlar dock om olika känslor elever har för att tala ett 

främmande språk. Lundberg (2007) ville i och med sin studie se en utveckling i elevernas 

språkliga kunskaper och deras lust till att lära. Utifrån lärare och elevers berättelser har hon 

märkt att många elever upplever att det är pinsamt och jobbigt att tala engelska. Under 
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studiens utveckling har hon även sett en förbättring i klassrummet genom införandet av 

tidigare språkstart och mer användande av målspråk. 

 

Nerlicki (2011) har gjort en studie bland polska elever som läser tyska som främmande språk 

på universitetet. Han har liksom Lundberg (2007) ett utvecklande syfte med sin studie. Hans 

mål är att eleverna ska bli mer medvetna om sin språkliga ängslan för att kunna hantera den 

bättre. En annan fråga som Nerlicki (2011) undersöker är ifall talängslan är en orsak till eller 

konsekvens av språkliga kognitiva problem. För att undersöka dessa frågor har han tittat på 

dialoger som deltagarna fått skriva med sina lärare. Genom dialogerna framkom elevernas 

känslor kring att tala på tyska. Eleverna tyckte det var skönt att veta om att andra elever också 

kände språklig ängslan. Utifrån detta drar Nerlicki (2011: 197) slutsatsen att man borde ha en 

öppen diskussion i klassrummet om språklig ängslan samt att läraren själv bör berätta ifall 

talängslan är något som denne upplever. Han tolkar elevernas berättelser om deras 

upplevelser som att oro och ängslan uppkommer på grund av tidigare upplevelser i 

främmandespråksundervisningen samt av deras uppfattningar om språket. Genom denna 

tolkning menar han att studien visar att språklig ängslan är en produkt av våra tidigare 

språkliga erfarenheter och övertygelser. Han menar att detta i sin tur ger upphov till kognitiva 

problem när vi talar och att under talets gång ökar ängslan när felen upprepar sig, som i en 

ond cirkel. Detta antagande är något som Nerlicki (2011: 183) menar är baserat på tidigare 

forskning samt denna studie. Han tar också upp att det i tidigare forskning (Horwitz 2000) 

visats att även lärare känner språklig ängslan. Detta använder han som ett ytterligare bevis för 

att ängslan beror på något som händer före den språkliga aktiviteten. Han menar att det inte 

skulle vara troligt att en lärare med språkliga problem skulle välja och dessutom klara av att 

studera till språklärare (Nerlicki 2011: 187). Även i Lundbergs (2007:109) studie berättar 

lärare att de ibland känner sig oroliga över att behöva tala engelska. Dock visar studien att 

detta beror mer på att lärarna inte vill att barnen ska lära sig fel på grund av deras språkliga 

misstag. 

 

Iakovos och Areti (2009) undersöker precis som ovanstående studier på vilket sätt elever kan 

utvecklas och hantera sin språkliga ängslan bättre. Forskarna inleder sin studie med att säga 

att trots att språklig ängslan är ett vanligt fenomen hos elever har lärare i det grekiska 

språkklassrummet svårt att identifiera de elever som upplever det. Lärarna tror istället att det 

beror på dålig motivation hos eleverna. Studien försöker därmed koppla den teoretiska bilden 

av språklig ängslan vid tal av ett främmande språk med den dagliga tillvaron i klassrummet. 
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Målet med studien var att ge lärare tillvägagångssätt för att minska elevers språkliga ängslan 

vid tal. Därför valde man att under en tid införa vissa metoder och undersöka om ängsliga 

elever utvecklades till det bättre. Iakovos och Areti (2009) beskriver att man försökte skapa 

ett gott klassrumsklimat och goda relationer mellan lärare och elever. Lärarna skulle tänka på 

att ge indirekt snarare än direkt korrigering. Forskarna anger även att lärarna skulle försöka att 

undvika att bete sig på ett sätt som kunde betraktas som ett hot mot elevernas sociala självbild 

och därmed utgöra en potentiell källa till ängslan. Dessutom skulle lärarna försöka använda 

sig av icke-verbalt beröm som till exempel en positiv huvudrörelse istället för verbalt beröm. 

Ett införande av mer projektarbeten skulle ske. Närmare beskrivning hur det praktiskt såg ut 

finns inte angivet. För att kunna se hur eleverna utvecklats efter att dessa förändringar införts i 

klassrummet fick de utföra ett muntligt test som spelades in. Detta test gjordes i slutet av 

terminen. Ett liknande test genomfördes inte i början av terminen men däremot samlades data 

in innan genom intervjuer, gruppdiskussioner och observationer för att ta reda på elevernas 

utgångsläge. Iakovos och Areti (2009) menar att förbättringen ändå var påtaglig för ängsliga 

elever. 

 

Iakovos och Areti (2009) skriver att efter användandet av de olika tillvägagångssätten under 

en period i klassrummet gjorde eleverna fortfarande fel men de försökte fortsätta 

kommunicera. Man kunde se att flytet förbättrats och att de fokuserade mer på innehållet än 

på formen. Eleverna visade även fler förbättrade kvaliteter så som lämplig användning av 

intonation och de minskade på användandet av modersmålet när de inte visste vad de skulle 

säga. Istället användes gester och de frågade läraren om hjälp. I början av terminen undvek till 

exempel eleverna ögonkontakt med läraren, något som ändrades under studiens gång och i 

slutet av terminen var de ängsliga eleverna mer villiga att delta i talaktiviteter. 

 

Något som skiljer Nerlickis (2011) studie från Lundbergs (2007) är ålder samt antal deltagare. 

Lundberg (2007) specificerar aldrig antal elever som ingår i hennes projekt. Däremot skriver 

hon att studien innefattar 123 aktionsprojekt och med det menar hon 123 lärare som har 

försökt förbättra engelskundervisningen och genomfört kurser i kompetensutveckling. 

Lärarna i denna studie var utspridda över hela Sverige och undervisade på låg- eller 

mellanstadiet. I Nerlickis (2011) studie deltog 83 polska elever i vuxen ålder. Iakovos och 

Areti (2009) har ännu färre deltagare, femton stycken elever i 13-14 års-åldern. 
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4.2.3 Studier med både kvantitativ och kvalitativ datainsamling 
Vissa studier som berör språklig ängslan och främjande av tal använder sig både av 

kvantitativ och kvalitativ datainsamling (Enever 2011, Gregersen 2003, Mak 2011, Woodrow 

2006). Dessa studier har ett gemensamt fokus, med undantag av Mak (2011), att undersöka på 

vilket sätt språklig ängslan påverkar elevernas resultat i främmande språk. Även Awan m.fl. 

(2010) undersöker denna aspekt men utan att göra en egen kvalitativ bedömning av eleverna. 

 

Mak (2011) tittar inte på elevernas prestationer utan undersöker faktorer som bidrar till 

ängslan vid tal i klassrummet. Han har använt sig dels av ett frågeformulär som till största del 

består av frågor från FLCAS och dels av intervjuer, gruppdiskussioner och observationer. 

Studien utfördes på 313 universitetsstudenter. I likhet med Awan m.fl. (2010) innehöll Maks 

studie en testfas innan huvudstudien gjordes för att kunna revidera metoden. Med andra ord 

påverkade deltagarna i de båda studierna hur undersökningen sedan utformades. Precis som 

Hui-Ju och Ting-Hans (2013) studie har Mak (2011) gjort en undersökning av faktorer som 

elever med språklig ängslan berörs av: talängslan, rädsla för negativ utvärdering, känsla av 

obehag vid tal med infödda talare, negativa attityder gentemot det engelska klassrummet, 

negativ självbedömning och rädsla för att inte klara kursen. 

 

Woodrow (2006) har undersökt förhållandet mellan språklig ängslan och talförmåga samt 

viktiga orsaker till ängslan. Hon har använt ett egenutvecklat frågeformulär för att urskilja 

vilka elever som upplever språklig ängslan. Hon har dessutom låtit deltagarna utföra muntliga 

aktiviteter som bedömts samt intervjuat eleverna om deras upplevelser. Utifrån detta har hon 

upptäckt att språklig ängslan försämrar elevernas muntliga prestationer men att sambandet 

inte är så starkt. Dessutom uttrycker eleverna att de tycker att det är jobbigt att tala med 

infödda talare. 

 

Gregersen (2003) undersökte också elevers muntliga prestationer i främmande språk kopplat 

till språklig ängslan. Dessutom tittade hon på hur ängsliga elever bedömde sig själva jämfört 

med mindre ängsliga elever. Gregersen (2003) har likt Woodrow (2006) urskiljt ängsliga 

elever med hjälp av kvantitativ datainsamling, men hon har använt Horwitzs m.fl. (1986) 

FLCAS. Likaså har eleverna fått utföra muntliga aktiviteter som hon bedömt, men hon har 

inte valt att intervjua eleverna om deras språkliga ängslan. Precis som Woodrow (2006) har 

Gregersen (2003) upptäckt att elever med språklig ängslan uppvisar sämre muntliga 
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prestationer. Förutom att se att eleverna med språklig ängslan gör mer fel upptäckte hon att 

dessa elever även underskattade sin egen förmåga och blev distraherade av andra bekymmer 

så som deras utseende och hur andra kan uppfatta dem. De med mindre ångest fokuserade mer 

på att hitta sina språkliga fel och överskattade ofta sin förmåga. 

 

En faktor som skiljer de båda studierna åt är antalet deltagare. Woodrows (2006) deltagare var 

275 vuxna australienska invandrare medan Gregersen endast undersökt åtta 

universitetsstudenter. Gregersen valde ut sina åtta deltagare av 26 elever som genomfört 

FLCAS och lät de fyra mest ängsliga och de fyra minst ängsliga eleverna utföra den muntliga 

delen av studien. 

 

ELLiE-studien (Enever 2011) är en omfattande studie där sju europeiska länder deltog, 

nämligen England, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Kroatien. Studien 

pågick under fyra år, inneslöt 1400 elever i unga åldrar och syftade till att undersöka 

effektiviteten av främmandespråksundervisningen i tidiga åldrar. Forskarna försökte inte 

påverka effektiviteten utan endast undersöka olika faktorer i språkklassrummet, i kontrast 

med Lundberg (2007). Denna studie innehåller mer aspekter än vad som berör ämnet språklig 

ängslan och kan på så sätt knappt jämföras med de andra studierna i denna forskningsöversikt. 

Men det finns resultat som ELLiE-studien har visat som går igen även i vissa av de andra 

studierna. Elevers uppfattning av främmande språk undersöktes genom intervjuer och 

frågeformulär. Samband mellan elevers motivation och attityder och deras prestationer i 

främmande språk är framtaget via frågeformulär och intervjuer och är sedan jämförda med 

elevernas resultat i olika hör- och talaktiviteter som forskarna lät barnen utföra. Dessutom fick 

elevernas föräldrar svara på frågor om deras barns oro kring att tala engelska. 

 

Det framgår att elevernas uppfattning av främmandespråkinlärning förändrades med åldern. 

Den positiva andelen av eleverna sjönk från 71% till 58% medan den negativa parten höjdes 

från 4% till 12% när man jämförde början av studien med slutet. Dock har andelen elever som 

menat att talet är deras favoritdel av engelskämnet ökat med åren. Vid start ansåg 3% av 

eleverna att talet var mest stimulerande medan i slutet var det 9 % (Enever 2011: 45-46) 

 

Man väljer inte att använda begreppet språklig ängslan i denna forskningsstudie men 

resultatet talar istället om hur elevernas självbild, motivation och attityder påverkar deras 
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prestationer. De upptäckte samband som visade på att negativa känslor, låg motivation och 

dålig attityd påverkade barnens utförande negativt (Enever 2011: 59). 

 

En fjärdedel av föräldrarna uttryckte i frågeformulären att de tror att deras barn känner sig 

blyga och osäkra när de ska prata engelska med människor som inte pratar svenska under 

semesterresor (Lundberg 2011: 58). 

4.3 Sammanställning av studiernas resultat 
I den här delen ska vi reda ut vilka frågor som besvaras genom de presenterade studierna. Vi 

kommer belysa vad forskarna säger om elevers upplevelser av att tala och deras språkliga 

ängslan. Vi kommer att sammanställa vilka som upplever ängslan, på vilket sätt och i vilka 

situationer. 

4.3.1 Vilka upplever språklig ängslan? 
Samtliga studier som vi presenterat menar att vissa elever upplever språklig ängslan när de 

ska tala ett främmande språk. Det varierar hur många som upplever språklig ängslan. I Hui-ju 

och Ting-hans (2013), Zhongshe och Meihuas (2013) samt Horwitzs (1986) studier uppgav en 

tredjedel av deltagarna att de kände ängslan på samtliga punkter som FLCAS tar upp. 85 % av 

Woodrows (2006) deltagare kände obehag för att tala, likaså över hälften av Awans m.fl. 

(2010) deltagare. Sex av femton elever upplevde språklig ängslan i Iakovos och Aretis (2009) 

studie medan 20 % av Maks (2011) deltagare var rädda för att tala eftersom de inte ville bli 

negativt utvärderade. Lundberg (2007) och Nerlicki (2011) anger bara att anmärkningsvärt 

många elever upplever ängslan när de ska tala. Awan m.fl. (2010) menar att deras studie visar 

att kvinnor är mindre ängsliga än män. Både Lundbergs (2007) studie och ELLiE-projektet 

(Lundberg 2011: 58) visar att eleverna blir mer osäkra med åldern. 

4.3.2 Vad är eleverna rädda för? 
Många studier har genom frågeformulär och intervjuer tagit reda på vad det är som skrämmer 

elever vid inlärning av främmande språk och vilka situationer som uppbringar särskilt mycket 

oro. Att prata på ett främmande språk är en faktor som fem studier anger som en av de största 

och bidragande källorna till språklig ängslan (Awan m.fl. 2010, Hui-ju och Ting-Han 2013, 

Lundberg 2007, Mak 2011, Nerlicki 2011). Mak (2011) och Woodrow (2006) har genom sina 

studier fått fram att eleverna tycker det är värst att prata med infödda talare. 
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Hui-ju och Ting-han (2013) menar att eleverna mest var ängsliga över att inte få godkänt i 

kursen, vilket även Mak (2011) har kommit fram till. Många elever är rädda för att göra 

grammatiska fel (Awan m.fl. 2010, Hui-ju och Ting-Han 2011, Nerlicki 2011, Woodrow 

2006), uttala fel (Awan m.fl. 2010, Hui-ju och Ting-Han 2011, Lundberg 2007, Nerlicki 

2011, Woodrow 2006) eller att inte hitta rätt ord (Nerlicki 2011). 

 

Awans m.fl. (2010), Maks (2011) och Woodrows (2006) studier visade att eleverna tycker det 

är jobbigt att tala inför klassen utan att vara förberedda och när samtalen inte är förutsägbara. 

Awan m.fl. (2010) menar att eleverna tycker det är jobbigt att inte kunna prata spontant. Hui-

ju och Ting-han (2013) menar också att oförberett tal inför klassen är en bidragande faktor till 

språklig ängslan, men i mindre grad. 

 

Iakovos och Aretis (2009) och Maks (2011) studier visade att elever med språklig ängslan var 

rädda för att bli utvärderade av sina kamrater samt hade en uppfattning om sig själva som 

sämre än klasskamraterna. Mak (2011) identifierade även några andra aspekter som upplevs 

som jobbiga när man upplever språklig ängslan: att bli rättad direkt vid tal och att inte få 

använda sitt förstaspråk under främmandespråkslektioner. I Woodrows (2006) studie visades 

det att deltagarna tyckte det var jobbigare med muntliga framställningar jämfört med att delta 

i en gruppdiskussion. 

 

Elever är rädda för och tror att deras misstag kommer förstöra deras sociala bild hos andra 

(Iakovos och Areti 2009, Gregersen 2007). Nerlicki (2011), Lundberg (2007) och forskarna i 

ELLiE-studien (Lundberg 2011: 58) menar att eleverna redan innan de ska tala har tankar om 

att det kommer bli fel, det vill säga att eleverna tror att något jobbigt ska hända redan innan de 

försökt. 

4.3.3 Vad är orsakerna till språklig ängslan?  
Vissa av de presenterade studierna undersöker orsaker till språklig ängslan hos eleverna 

(Enever 2011, Gregersen 2003, Iakavos och Areti 2009, Lundberg 2007, Nerlicki 2011). Som 

tidigare nämnt menar Nerlicki (2011) att språklig ängslan är en orsak till kognitiva problem 

och att den språkliga ängslan orsakas av elevernas tidigare erfarenheter av språkundervisning 

samt deras uppfattningar av främmande språk. Han menar att ängslan även påverkas av 

elevens personlighet och klassrumsmiljön. 
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Gregersen (2003), Iakovos och Areti (2009) samt Nerlicki (2011) menar att elever med 

språklig ängslan har fel uppfattning om språket och tror att målet är att producera perfekta och 

grammatiskt korrekta meningar. Forskarna skriver att eleverna kan ha haft undervisning som 

fokuserat på rätt och fel i språket och på så sätt endast ser detta som syftet för talet, det vill 

säga att prata korrekt istället för att få fram ett budskap. Nerlicki (2011) menar att om eleven 

har blivit korrigerad, även om det är på ett positivt sätt, under tiden eleven har talat kan det ha 

bidragit till en språklig ängslan som hänger med in i framtida språkinlärning. 

 

Lundbergs (2007) studie och ELLiE-studien (Lundberg 2011: 58) visar att eleverna väljer att 

inte tala på engelska på grund av osäkerhet över att säga fel och låta konstig. Forskarna menar 

att vilja och våga har ett samband. Vidare beskriver de båda studierna att oron över att tala 

handlar om ett dåligt språkligt självförtroende. 

4.3.4 På vilket sätt märks den språkliga ängslan hos eleverna?  
En del av studierna undersöker på vilket sätt den språkliga ängslan tar sitt uttryck hos 

eleverna och vilka aspekter som har ett samband med språklig ängslan. Både Hui-ju och Ting-

han (2013) och Gregersen (2003) upptäckte att ängsliga elever underskattade sin egen 

förmåga. Gregersen (2003) upptäckte även att elever med mindre språklig ängslan 

överskattade sin förmåga. Både Mak (2010) och Hui-ju och Ting-han (2013) menar att den 

språkliga ängslan hör samman med elevens attityd till det främmande språket. ELLiE-studien 

(Enever 2011) undersökte också elevernas attityd och fann att elever med positiv attityd 

gentemot engelskan presterade bättre i hör- och taluppgifter.  

 

Flera studier talar om att eleverna väljer att vara tysta istället för att ta risken att tala när de 

känner oro (Nerlicki 2011, Lundberg 2007, Lundberg 2011: 58). Nerlicki (2011) menar att 

eleverna hellre skriver än att talar. Han påpekar att det ofta är tvärtom i en människas 

förstaspråk men att i ett främmande språk gömmer eleverna sig hellre i skrivandet då de får 

mer tid på sig att uttrycka sig. Lundbergs (2007) studie visar att elever ibland väljer att vara 

tysta även på grund av bekvämlighet. 

 

I ELLiE-studien (Enever 2011) och Gregersens (2003) studie märker de att eleverna ibland 

använder sig av så kallad kodväxling, det vill säga att de blandar in sitt modersmål när de ska 

tala på engelska. I ELLiE-studien (Enever 2011) upptäcker de att detta används mer i och med 

att undervisningen förändras i mellanstadiet i takt med att tal, lek och sång får ta mindre plats 
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i klassrummet. Forskarna menar att eleverna från och med denna årskurs översätter mer texter 

från svenska till engelska under lektionerna. Detta i sin tur leder till att de måste översätta allt 

i huvudet innan de talar istället för att direkt tänka på engelska. Gregersens (2003) studie 

visade istället att detta berodde på att eleverna var ängsliga. 

 

Både ELLiE-studien (Enever 2011) och Lundbergs (2007) studie visar att elever som 

upplever oro i samband med engelskan börjar tycka det är tråkigt. Hui-ju och Ting-han (2013) 

har sett att elevers språkliga ängslan påverkar om man vill studera mer engelska vid sidan av 

skolan och kommer i framtiden fortsätta läsa engelska. Vissa forskare har fått fram att de 

aspekter som undersökts inte haft ett starkt samband med språklig ängslan så som intelligens, 

användandet av kognitiva och metakognitiva strategier samt uppfattning av feedback (Hui-ju 

och Ting-han 2013, Zhang och Rahimi 2014, Zhongshe och Meihua 2011). 

4.3.5 Hur påverkar ängslan elevernas muntliga prestationer i främmande 

språk?  
Vissa av de presenterade studierna har undersökt vilka samband språklig ängslan har haft med 

elevernas muntliga prestationer (Awan m.fl. 2010, Enever 2011, Gregersen 2003, Woodrow 

2006, Zhongse och Meihua 2011). Vissa har studerat detta samband genom egna 

bedömningar (Enever 2011, Gregersen 2003, Woodrow 2006) och vissa genom att jämföra 

med elevernas betyg (Awan m.fl 2010, Zhongse och Meihua 2011). Alla studierna har 

kommit fram till, oavsett datainsamling, att den muntliga presentationen blir negativt 

påverkad av elevers språkliga ängslan. Woodrow (2006) menar dock att detta samband inte är 

starkt. 

5. Diskussion 
I vår diskussion kommer vi koppla samman den sammanställda teorin och empirin och 

beskriva vad den säger om hur undervisningen ska se ut. Vi kommer avsluta vår diskussion 

med en slutsats där vi kommer sammanfatta våra upptäckter och dessutom beskriva vad vi 

skulle vilja hitta mer forskning om för att belysa språklig ängslan. 

 

Krashen (1985: 3) menade att elevers låga motivation, dåliga självförtroende, ängslan och 

rädsla över att visa sina svagheter kan stå i vägen för hur de tillägnar sig ett främmande språk. 

Något som har varit gemensamt för samtliga empiriska studier är att eleverna i varierande 
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grad har uttryckt någon form av språklig ängslan (Awan m.fl. 2010, Enever 2011, Gregersen 

2003, Horwitz m.fl. 1986, Hui-ju och Ting-han 2013, Iakavos och Areti 2009, Lundberg 

2007, Nerlicki 2011, Mak 2011, Woodrow 2006, Zhang och Rahimi 2014, Zhongshe och 

Meihua 2011). Dessutom har vissa studier visat att den språkliga ängslan påverkar elevernas 

prestationer negativt (Awan m.fl. 2010, Enever 2011, Gregersen 2003, Woodrow 2006, 

Zhongse och Meihua 2011). Gregersen (2003: 30) samt Iakovos och Areti (2009: 39) menar 

att lärare ibland vilseleds att tro att elever har brist på motivation och dålig attityd när det 

egentligen är ängslan eleverna handskas med. Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att 

språklärare måste ta hänsyn till elevers känslor kring att tala ett främmande språk.  
 

Något som de flesta forskare har gemensamt är att de menar att klassrumsmiljön är en viktig 

del i hur lärare ska kunna handskas med elevers språkliga ängslan. Awan m.fl. (2010: 39) 

föreslår att en klassrumsmiljö ska vara vänlig, uppmuntrande och motiverande. De skriver att 

lärare måste ta itu med ångestväckande situationer och försöka skapa ångestfria och positiva 

talupplevelser som kan göra att eleverna känner sig mer avslappnade, motiverade och 

självsäkra. Gregersen (2003: 31) menar också att det är viktigt att försöka skapa en vänlig 

miljö som bygger på solidaritet, där man kan samarbeta och som bidrar till att elevernas rädsla 

för att göra fel minskar. I Hui-jus och Ting-hans (2013: 936) slutsats diskuterar de att 

självkänsla påverkar språklig ängslan och att det är viktigt med en klassrumsmiljö som känns 

trygg. Lundbergs (2007) studie pekar på att en trygg, tillåtande och respektfull miljö bidrar till 

att eleverna vill och vågar prata mer. Att en klassrumsmiljö är trygg och uppmuntrande låter 

självklart bra, men hur ser det praktiskt ut egentligen? Detta kan man diskutera utifrån vissa 

aspekter i undervisningen så som undervisningsfokus och lärarens korrigering.   

 

Läroplanen poängterar att det är viktigt att eleverna behärskar delar av det talade språket så 

som uttal och grammatiska strukturer (Skolverket 2011a). Man kan diskutera hur detta ska 

läras in och beröras i undervisningen. Nation (2007) menar att desto mer man gör något, desto 

bättre blir man på det och tycker att man medvetet ska träna på språkets form. Även Swain 

(1993) och Long (1996) poängterar att man ska låta eleverna tala för att lära sig grammatik 

och form. Å andra sidan menar Krashen (1985) att eleven inte ska behöva fokusera på form 

när de talar. Han tycker istället att det är viktigt att eleverna lär sig att använda språket för att 

få fram och förstå budskap. 
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I flera av de empiriska studierna uttrycker ängsliga elever att de är oroliga över att göra 

grammatiska fel, uttalsfel och att inte hitta rätt ord (Awan m.fl. 2010, Hui-ju och Ting-Han 

2011, Lundberg 2007, Nerlicki 2011, Woodrow 2006). Gregersen (2003), Iakovos och Areti 

(2009) samt Nerlicki (2011) menar att de ängsliga eleverna har fel uppfattning om språket och 

har en bild av att målet är att producera perfekta och korrekta meningar, något som de kan ha 

uppfattat från tidigare undervisning. För att kunna minimera ängslan föreslår Gregersen 

(2003: 31) att elevernas uppmärksamhet bör riktas bort från korrekthet. Istället bör elevernas 

största fokus ligga i att försöka kommunicera. Detta är alltså en fråga där man väger 

korrekthet mot flyt i språket. Vi såg att deltagarna i STRIMS-studien (Malmberg och 

Bergström 2000: 121) uppvisade mer flyt på bekostnad av korrektheten och tvärtom. I 

Iakovos och Aretis (2009) studie förbättras elevernas flyt när eleverna fokuserar mer på 

innehållet än formen. Forskarna menar att flytet bidrog till att eleverna använde mindre 

modersmål när de inte visste vad de skulle säga. En undvikande strategi, enligt Færch och 

Kasper (1983: 6-7), är att använda sig av kodväxling, vilket betyder att säga något på sitt 

modersmål när den språkliga kunskapen tryter. Detta var alltså en strategi som Iakovos och 

Areti (2009) menar användes mindre när elever blev mindre ängsliga och fokuserade på 

språkets innehåll. På så sätt skulle resultatet indikera på att flyt och strategisk kompetens hör 

ihop då elever med mer flyt i språket använder sig av mindre undvikande strategier. Detta är 

även något som STRIMS-studien (Malmberg och Bergström 2000) i så fall styrker då eleven 

som uppvisade mer flyt även använde sig av fler kommunikativa strategier än eleven som 

uppvisade mindre flyt.  Både ELLiE-studien (Enever 2011: 85) och Gregersen (2003: 25) 

studerar elevers användande av kodväxling när de observerar sina deltagare. Gregersen 

(2003), precis som Iakovos och Areti (2009), menar att detta används mer när elever är 

ängsliga. Lundberg (2011: 58) menar att man märkte mer av detta i ELLiE-studien i 

mellanstadiet när lek, tal och sång fick ta mindre plats. Studien visade att översättning av 

texter från modersmål till engelska, liknande grammatik- och översättningsmetodens 

tillvägagångssätt, tog mer plats i engelskklassrummet från och med fyran. Vid denna ålder 

visade även studien att eleverna blev mer ängsliga. På så vis skulle man kunna dra ett 

samband mellan att använda grammatikfokuserade aktiviteter, så som att översätta texter, och 

att bli ängslig. 

 

Hedge (2000) menar att både språklig korrekthet och flyt behövs för att kunna kommunicera 

på ett begripligt sätt. Hur ska man då förhålla sig till detta? Vi vill hänvisa till Nations (2007) 

förslag om att träna medvetet på alla delar: att lyssna och läsa, att tala och skriva samt 
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språkets form. Detta ska ske på meningsfulla och förståeliga sätt. Men vi vill också trycka på 

att eleverna ska få möjlighet till aktiviteter som fokuserar på språkets innehåll istället för 

form. Lundberg (2007) skriver att lekar är bra aktivitet för att fokusera mindre på själva 

språket. 

 

När vi konstaterat att lärare även måste ge eleverna möjlighet att träna på språkets korrekthet 

leder detta vidare till frågan om hur lärare ska korrigera elevernas språkliga fel. Vi har sett att 

vissa studier har identifierat att korrigering direkt vid tal kan vara en bidragande faktor till 

språklig ängslan som sedan kan följa med i den framtida språkinlärningen (Mak 2011, 

Nerlicki 2011). Gregersen (2003) menar att elever ska få vistas i en klassrumsmiljö där de inte 

behöver oroa sig för att läraren kommer korrigera alla fel. Hon påpekar att språklig ängslan 

hos elever kan bero på rädslan för att göra fel och även rädslan över att andra ska få ett 

negativt intryck av dem. Vidare skriver hon att med detta i åtanke bör lärare därför tänka sig 

för när de korrigerar sina elever och på vilket sätt de gör det. Swain (1993) menar att det är 

viktigt att elever får feedback. Även Zhang och Rahimi (2011) rekommenderar att lärare ska 

göra eleverna väl medvetna om korrigeringens värde. De menar till skillnad från de andra 

forskarna att lärare inte ska vara rädda för att göra korrigeringar. Seedhouse (2004: 143) 

synliggör olika situationer i klassrummet som kräver olika förhållningssätt till korrigering. 

Han menar att lärare inte kan korrigera på samma sätt vid aktiviteter som fokuserar på 

innehåll och flyt som formfokuserade aktiviteter. Utifrån detta anser vi att det ska finnas 

möjlighet till feedback för eleverna men att de absolut inte ska behöva känna sig rädda att bli 

korrigerade. Dessutom är det viktigt att läraren inte korrigerar direkt vid tal när elever ska 

träna på innehåll och flyt medan det möjligtvis lämpar sig på ett annat sätt vid formfokuserade 

aktiviteter.  
 

Lundberg (2011: 59) menar att elever som är rädda för att tala kan ha varit med om en 

korrigering direkt vid tal som bidragit till att klasskompisar har gjort narr av detta. I hennes 

studie säger vissa lärare att de har svårt att inte korrigera eftersom de så gärna vill att barnen 

ska göra rätt från början (Lundberg 2007). Vi tänker utifrån Lundbergs uppmaningar och 

upptäckter att lärare måste vara medvetna om vilken förödande effekt korrigering direkt vid 

tal kan ge. Gregersen (2003: 31) skriver att lärare så småningom lär sig vilka av deras elever 

som är mest känsliga för korrigering och kan utifrån detta tänka på hur de ska förhålla sig till 

eleverna. Hon menar att lärare som uppmärksammar individuella skillnader kommer utföra en 

bättre undervisning. Vi tror att om läraren ska kunna genomföra detta måste lärare ha goda 
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relationer med sina elever så att de kan känna av hur och när de ska ge eleverna feedback. 

Dessutom skriver Awan m.fl. (2010: 39) att eleverna bör vara medvetna om att misstag inte är 

en fråga om liv och död samt att de inte är de enda som gör misstag när de lär sig ett 

främmande språk. Iakovos och Aretis (2009: 43) skriver att en bra klassrumsmiljö har ett 

klimat där språkliga fel anses som en naturlig del av processen vid språkinlärning. I 

Lundbergs (2007: 111) studie uppkom det att attityden i klassrummet gentemot språkfel blivit 

mer tillåtande och klassrumssituationen blivit mer avslappnad då lärare visat att inte heller de 

alltid säger rätt och kan alla ord. Dessutom talar hennes studie för att elever blir bättre på att 

tala genom att försöka så mycket som möjligt och inte vara rädda för att göra fel. Lundberg 

(2007: 112) skriver att “[m]ånga av lärarna säger sig också ägna tid till att diskutera med 

eleverna om att språkfel är en naturlig och nödvändig väg till språklärande”. Vi tänker att 

detta är ett bra sätt att få eleverna att våga ta ut svängarna. 

 

Precis som Nation (2007) föreslår, det vill säga att undervisningen ska vara meningsfull och 

förståelig, har Lundbergs (2007: 116) studie visat vikten i att lägga ribban på rätt nivå för 

både svagare och starkare elever. Nation (2007) har tryckt på att bara att en liten del av 

inflödet och utflödet får vara oförståelig, alltså strax över elevernas befintliga kunskapsnivå, 

så att eleverna ständigt kan utvecklas. Detta är i linje med vad det sociokulturella perspektivet 

menar med den proximala utvecklingszonen. Säljö (2011) menar att om man håller sig inom 

zonen främjas inlärningen och att detta sker i samband med mänskligt samspel. Vi drar 

slutsatsen att det är viktigt för elevernas inlärande samt minskning av språklig ängslan att det 

varken får vara för svårt eller för lätt. Om det är för lätt blir det tråkigt och om det är för svårt 

kan elever bli ängsliga. 

 

Lundberg (2007) menar att eleverna motiveras av intressanta ämnen, något som även Nation 

(2007) menar att elevernas inlärning gynnas av. Krashen (1985) menar också att elevernas 

motivation påverkar hur de tar till sig kunskap, vilket även ELLiE-studien visat (Enever 

2011). Utifrån dessa uppmaningar och resultat anser vi att undervisningen bör beröra ämnen 

som är bekanta och intresserar eleverna och att lärare ska se till att den är utmanande men 

samtidigt inte för svår. 

 

Förutom intressanta ämnen har Lundbergs (2007) studie visat att mer användning av målspråk 

motiverar eleverna och gör att de till slut känner sig mer bekväma med språket. Dessutom 

menar Lundberg att eleverna lär sig mer om målspråket används mer i klassrummet. Awan 
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m.fl. (2010: 39), å andra sidan, skriver att läraren bör försöka ge mer begripligt inflöde till 

sina elever genom att till exempel minska hastigheten när de talar och ibland tala elevernas 

modersmål när de har svårt att förstå. Dessutom uttrycker eleverna att de blir ängsliga av att 

inte få använda sitt förstaspråk under främmandespråkslektionerna i Maks (2010) studie. Vi 

anser att om eleverna lär sig och blir mer bekväma med engelskan när målspråket används i 

större grad, så måste läraren göra sitt yttersta för att engelskan ska användas så mycket som 

möjligt. Men det är också viktigt att eleverna upplever att förklaringar och hjälp finns 

tillgängliga. Dock visar Lundbergs (2007: 86) studie att elever inte är tysta på 

engelskalektionerna enbart på grund av språklig ängslan utan också av bekvämlighet. Hon 

menar att när lärare hela tiden översätter det de säger på engelska till svenska förväntas inte 

eleverna att delta i engelsk kommunikation. Därför anser vi att lärare måste sluta med den 

rutinmässiga översättningen som bidrar till att eleverna väntar på att den svenska 

översättningen ska komma. Dessutom måste läraren visa omsorg om att eleverna talar 

engelska på lektionerna. 

 

Vi har vid det här laget identifierat olika faktorer som teoretiker och forskare menar påverkar 

elevernas upplevelser av engelskundervisningen. Dessa har varit undervisningsfokus, 

korrigering, undervisningsnivå, motivation och utökad användning av målspråk. Lundberg 

(2007) och Iakovos och Areti (2009) har några praktiska förslag hur man stöttar elever att tala 

mer och känna sig trygga. Lundberg (2007: 99) introducerade en metod i sin studie som 

innebar att läraren använder en handdocka som bara förstår engelska, vilket man berättar för 

eleverna. Detta visade sig vara en effektiv metod för att få eleverna att tala mer engelska. 

Metoder som att använda dramaaktiviteter, körprat samt att sitta i ring har visats ge positiva 

resultat för barnens talanvändning och utveckling. Att låta dem komma in i språket i början av 

lektionen genom att lyssna på något engelskspråkigt material har påverkat på ett gynnande 

sätt. Samarbete mellan yngre och äldre barn har också visat sig vara effektivt eftersom barnen 

då märker hur mycket de lärt sig och på så sätt får mer självförtroende. Iakovos och Areti 

(2009) har använt sig av projektarbete i sin studie. De menar att denna arbetsmetod kan 

uppfattas som ett mindre hotfullt sammanhang, där elever med språklig ängslan får 

möjligheten att använda språket. 

 

Iakovos och Areti (2009: 43) uppmuntrar dock att lärare ska försöka ta reda på vad som ligger 

till grund för elevernas låga prestationer och ovilja att delta i muntliga aktiviteter. Detta bör 

ske innan läraren försöker ge eleverna olika strategier, öka deras motivation eller hjälpa 
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eleverna att försöka övervinna sin språkliga ängslan. Utöver detta vill vi också hänvisa till 

Nerlickis (2011) åsikt om att lärare borde ha en öppen diskussion om språklig ängslan i 

klassrummet, eftersom hans studie visade att elever tyckte det var skönt att höra att andra 

kände som dem. 

 

Något annat intressant som uppkom i både ELLiE-studien (Enever 2011) och Lundbergs 

(2007) studie var att eleverna blev mer osäkra med åldern. Lundberg (2007) menar att när 

eleverna går in i mellanstadiet uppkommer en osäkerhet över att tala engelska inför klassen. 

Vi frågar oss varför det är på mellanstadiet som eleverna börja känna sig iakttagna och 

nervösa. Lundberg (2011: 55-56) berättar inte varför det kan vara såhär men påpekar att yngre 

barn känner sig orädda att försöka tala engelska. Hon menar därför att en tidig språkstart är 

fördelaktig för att bygga upp elevernas språkliga självförtroende innan de blir så pass gamla 

att de börjar kritisera sig själva. 

 

Vi har tidigare i vår metod synliggjort det faktumet att större delen av de sammanställda 

studierna har undersökt äldre elever än de som vi kommer undervisa (Awan m.fl. 2010, 

Gregersen 2003, Horwitz m.fl. 1986, Nerlicki 2011, Mak 2011, Woodrow 2006, Zhang och 

Rahimi 2014, Zhongshe och Meihua 2011). I och med Lundbergs (2007) och ELLiEs (Enever 

2011) resultat, det vill säga att elever börjar bli ängsliga från och med mellanstadiet, kan vi 

bedöma de andra studierna som relevanta när vi talar om mellanstadieelevers språkliga 

ängslan. Dock bör man ha i åtanke att Lundberg (2007) menar att eleverna blir mer nervösa 

med åldern och därför kan det innebära att studierna som undersöker äldre elever visar på mer 

ängslan och komplexa känslor än de elever vi kommer undervisa. En annan aspekt som talar 

för att man ska vara försiktig med att applicera studierna gjorda på äldre elever på 

mellanstadiebarn är att man upptäckte i ELLiE-studien (Enever 2011) att fler och fler elever 

valde talet som sin favoritaktivitet i engelskundervisningen ju närmre mellanstadiet de kom. 

 

Det språkliga självförtroendet skulle kunna jämföras med den tillit till den språkliga förmågan 

som läroplanen menar att elever ska utveckla genom att lära sig att kommunicera (Skolverket 

2011a). Man menar att ett bra självförtroende är grundläggande för att eleverna ska våga möta 

nya människor på andra platser (Skolverket 2011b: 8). Det språkliga självförtroendet som 

byggs upp tidigt i klassrummet ska alltså vara en förutsättning för att elever ska kunna tala 

engelska utanför klassrummet i framtiden. I vissa empiriska studier har det visats att elever är 

rädda för att behöva tala engelska utomlands (Lundberg 2011: 58) eller med engelskspråkiga 
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talare (Mak 2011, Woodrow 2006). I Hui-jus och Ting-hans (2013) studie med deltagare från 

femman och sexan valde de att inte undersöka oron över att tala med infödda talare, detta på 

grund av att man menade att så pass unga elever knappast hade kontakt med människor som 

talar engelska som modersmål. Vi har tänkt på att elever i den svenska mellanstadieskolan 

inte heller gör det i större utsträckning. Läroplanen menar att elever ska kunna anpassa 

språket efter mottagare och situation (Skolverket 2011a: 30). Hedge (2000) beskriver att en 

aspekt av kommunikativ kompetens är sociolingvistisk kunskap som syftar till att man 

anpassar språket till kulturen med exempelvis artighetsfraser. För att uppfylla läroplanens 

krav samt att få eleverna att utveckla samtliga kommunikativa kompetenser måste 

mellanstadielärare ge möjlighet till att elever utvecklar självförtroende och kunskap för att 

kunna tala med engelskspråkiga människor. Vi föreslår att man till exempel kan låta eleverna 

brevväxla eller använda Skype med elever från ett annat land. 

 

Något annat som är viktigt att diskutera är hur de empiriska studiernas kontexter har påverkat 

deras resultat, det vill säga i vilka länder de är utförda i. I Hui-ju och Ting-hans (2013) studie 

framkommer det att språklig ängslan bidrar till att eleverna inte vill studera engelska vid sidan 

av den obligatoriska skoldagen. Detta vittnar något om hur den taiwanesiska kulturen ser ut, 

det vill säga att elever faktiskt studerar mer utöver det de behöver, redan som väldigt unga. 

Detta är kanske inte något vi kan relatera till här i Sverige. Vi frågar oss därför ifall denna 

hårt studerande kultur påverkar eleverna till att bli ännu mer måna om sina studieresultat och 

därför bli mer ängsliga ifall de upplever att de kommer misslyckas. Ytterligare upplevde 

många elever i Hui-ju och Ting-hans (2013) studie en oro över att inte få godkänt i engelska. 

Frågan är om detta är en oro som svenska mellanstadieelever delar. Det är möjligt att ett icke 

godkänt påverkar taiwanesiska elevers framtid i större grad än svenska elever. Svenska elever 

behöver inte vara rädda för att ett icke godkänt i mellanstadiet kommer påverka deras 

framtida skolgång. 

 

Trots att svenska elever kanske inte får många möjligheter att prata med engelsktalande 

människor kommer de i kontakt med engelskan via tv, film, spel och andra medier på ett 

annat sätt än barn i vissa andra länder. Detta bidrar till att engelskan blir mer nära då den finns 

i deras vardag på ett mer eller mindre omedvetet sätt. Det är möjligt att svenska elever därför 

upplever mindre distans till det engelska språket, än till exempel asiatiska elever, och på så 

sätt känner sig mindre ängsliga. 
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Något annat som verkar vara kulturellt betingat är det Zhang och Rahimi (2014) upptäckt, det 

vill säga att deras deltagare uppfattar korrigering direkt vid tal av en lärare som positivt. 

Forskarna skriver själva att detta beror på den persiska kulturen, där läraren har en dominant 

roll. I den svenska läroplanen uppmuntras läraren att ge eleven inflytande i utbildningen och 

på så sätt blir läraren inte den enda källan till kunskap och lärande (Skolverket 2011a: 8). Vi 

drar slutsatsen att den persiska kulturen skiljer sig på från den svenska i denna aspekt och 

därför skulle möjligtvis svenska elever inte uppleva lärarens korrigering vid tal på samma sätt 

som deltagarna i Zhang och Rahimis (2014) studie. Genom dessa iakttagelser vill vi belysa 

vikten att studera hur studiernas kulturella påverkan kan ha visat på mer eller mindre språklig 

ängslan hos eleverna. Det är möjligt att en kultur där eleverna tillåts inflytande och där 

misslyckande inte anses vara så allvarligt bidrar till att färre elever upplever språklig ängslan. 

5.1 Slutsats 
I vår avslutande del vill vi sammanfatta, och synliggöra på ett tydligt sätt, de slutsatser vi 

dragit utifrån den litteratur vi tagit del av. I vår diskussion har vi lyft vissa aspekter som 

forskare och teoretiker menar främjar elevers muntliga prestationer och som gör att de vågar 

mer. Vi anser att lärare måste ta hänsyn till att elever kan uppleva språklig ängslan och jobba 

aktivt för att elever ska känna sig trygga och fria i sitt tal av engelska. Detta är något som 

måste arbetas med i klassrummet och därför har vi dragit vissa slutsatser om vad som gör 

klassrummet till en tryggare plats för språkinlärning. Utifrån litteraturstudien har vi kommit 

fram till att alla kommunikativa kompetenser bör tränas aktivt men vi vill också trycka på att 

eleverna ska få möjlighet till aktiviteter som fokuserar på språkets innehåll istället för form. 

Vidare menar vi att feedback ska finnas tillgänglig men att lärare måste tänka sig för hur, när 

och vem de korrigerar. Vi har dessutom funnit underlag för vikten att lägga undervisningen på 

rätt nivå, det vill säga att inte ha för lätt eller för svårt inflöde, utflöde och 

grammatikundervisning. Motivation har också visats påverka elevernas muntliga prestationer 

samt språkliga ängslan. Därför har vi dragit slutsatsen att undervisningen bör beröra 

intressanta ämnen som känns meningsfulla för eleverna. Något annat vi behandlat är 

användningen av målspråk och på vilket sätt det påverkar eleverna. Vi har kommit fram till att 

målspråket ska användas i största möjliga mån men att det är viktigt att eleverna upplever att 

förklaringar och hjälp finns tillgängliga, utan att eleverna för den sakens skull blir för 

bekväma och undviker engelskan. 
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5.2 Framåtsyftande kommentarer  
Till framtida forskning och studier rekommenderar vi att undersöka ämnet ytterligare. Vi 

saknar viss forskning på ämnet framför allt i svensk kontext och i yngre åldrar. De svenska 

studier vi valt att belysa ämnet ifrån har inte berört språklig ängslan specifikt och detta är 

något som vi skulle vilja se, men inte hittat. Därför uppmanar vi till vidare forskning kring 

språklig ängslan i Sverige och Europa för att tydligare se ifall detta är lika aktuellt här som till 

exempel i Asien, där flertalet studier har gjorts. Till våra egna produktionsuppsatser funderar 

vi på att använda Horwitzs m.fl. (1986) FLCAS eller något liknande på en svensk 

mellanstadieskola för att kunna jämföra med resultaten från utländska studier som använt 

frågeformuläret. I och med att det inte framgick av Horwitz m.fl (1986) hur de valde sina 

deltagare som fick vara med och skapa frågeformuläret anser vi att man bör vara försiktig 

med att lita på resultatet som formuläret ger. Därför skulle vi vilja kombinera denna 

kvantitativa datainsamlingsmetod med kvalitativa metoder, så som intervjuer och 

observationer, för att kunna se om resultaten skiljer sig åt. 
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Bilaga  
Vi hade inte skrivit ett sådant här omfattande arbete eller sökt litteratur på egen hand tidigare 

och tyckte det var svårt att veta hur vi skulle göra och var vi skulle börja. Vi började 

tillsammans, på varsin dator, att söka på Linköpings universitets samlingsdatabas på 

nyckelord som vi ansåg vara relevanta. På så sätt fann vi artiklar som beskrev empiriska 

studier som berörde språklig ängslan. Genom hjälp av vår handledare Nigel Musk förstod vi 

att vi måste ha ett bredare ämne än språklig ängslan att utgå ifrån, för att få en teoretisk bas att 

stå på. Vi började leta i litteratur för studenter som läste till engelsklärare för att få veta mer 

om talet av ett främmande språk. Båda upplevde det som svårt att veta vad vi skulle ta fasta 

på i litteraturen och därför föreslog Nigel att vi skulle börja sammanfatta, sammanställa och 

hitta mönster i de empiriska studierna om ängslan vi redan hittat för att sedan jobba oss uppåt. 

Vi sammanställde studiernas syfte, metoder och resultat i en tabell och började sedan leta 

mönster. Med hjälp av tabellen började vi sedan presentera studierna utifrån deras metoder 

och sedan gjorde vi en syntes över vad deras resultat vittnade om. Detta var något som gick 

snabbt och framgångsrikt och på bara några dagar var vi klara med vår första del, den 

empiriska delen i forskningsöversikten. Vi hade upprepat oss för mycket eftersom vi var 

rädda att missa något men genom Nigels hjälp förstod vi hur vi skulle göra en bättre syntes. 

Efter detta skrev vi vår teoretiska del och denna gång gick det mycket lättare och även här 

bistod Nigel med hjälp hur vi skulle organisera det vi hittat och ville ha med. Den sista stora 

delen vi skrev var vår diskussion och även i denna process gjorde vi en tabell och kopplade 

samman gemensamma aspekter från teori, empiri och vad studierna gett för pedagogiska 

kommentarer. Alltsammans har gått bra och sista tiden av skrivandet har känts positivt då vi 

hela tiden känt att vi förstått vad som ska göras näst. Det enda vi känt oro över är att vi 

bearbetat vårt material så många gånger att det kan finnas en risk att det någon gång fått en 

annan mening än det som framkommit i den ursprungliga texten, något som vi självklart 

försökt att akta oss för genom att gå tillbaka till gamla sammanfattningar. Vi har använt oss 

av Google Drive och skrivit tillsammans i olika gemensamma dokument. På så vis har vi 

kunnat sitta och arbeta i samma text fast från varsin dator. Detta har varit ett väldigt smidigt 

sätt att arbeta på då vi lätt kunnat hoppa mellan olika dokument. Vi har även delat vissa av 

dessa dokument med Nigel som då kunnat lägga in kommentarer. När vi har producerat vår 

text har vi delat upp oss och tagit olika stycken var. Därefter har vi gått igenom dem 

tillsammans och korrigerat och ändrat om så att bådas åsikter har fått synas. Utöver Google 
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Drive har vi använt oss av Word, men det har vi gjort först på slutet när texten började bli helt 

färdig.  
 

Jag, Ida Bergström, har upplevt mitt och Mirandas samarbete som mycket positivt och vi har i 

skrivprocessen kunnat komplettera varandra. Vi har ofta skrivit på olika stycken men sedan 

bytt stycke med varandra för att kunna ge varandra synpunkter och hjälp. Jag skulle vilja säga 

att vi skrivit allt tillsammans och att bådas stil och åsikter blivit synliga genom hela texten. Vi 

har även varit eniga om hur mycket tid vi ska lägga på arbetet och när. Vi har varit flexibla i 

hur vi arbetat men har suttit tillsammans nästan alltid, vilket varit mycket givande och 

uppmuntrande. När den ena känt att det varit svårt har den andra kunnat lyfta den andra.  
 

Jag, Miranda Oskarsson, tycker att vårt samarbete har fungerat bra. Vi har vid de flesta 

tillfällen suttit tillsammans och arbetat. Det tycker jag varit toppen då vi kunnat bolla idéer 

direkt och peppat varandra när det vid vissa tillfällen känts tungt. Jag tycker att vi har 

kompletterat varandra på ett bra och fungerande sätt under arbetets gång. Vi har kommit bra 

överens och bådas synpunkter och sätt att skriva har fått ta plats genom hela arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 


