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Förord 
Jag vill tacka min handledare Anna Öqvist för värdefulla tips och råd. Jag vill även tacka 
Johan och Anneli samt alla elever på bygg –och energiprogrammets årskurs ett på 
Bergnässkolan i Luleå.  
 
 
Vem äger språket? 
Språk är mylla 
Det är mjukt och levande som ditt eget liv, 
bär i sig avtrycken av det levande, 
av dess rörelser och strävanden. 
När vi odlar språket är det vår frihet som växer,  
när vi räddar språket 
är det våra liv vi räddar. 
 
Vem äger språket? 
Den som brukar det, 
den som låter verkligheten växa 
ur dess fruktbara mull, 
den som låter tiden mogna 
I dess kornrika gröda. 
Det är i språket framtiden kommer oss nära, 
det är i språket det förflutna återvänder. 
 
Men ensam äger ingen språket. 
Alla har vi vår rätt 
till vår del av språkets jord. 
Också de som står och trampar 
långt borta vid språkranden, 
också de som lever på den magra heden, 
den ordfattiga utmarken! 
 
Också de hör hemma härinne, 
på de fruktbara fälten 
där verkligheten växer, 
gräsrik och grönskande. 
 
Språket är ett samordbruk 
där finns inga orddrottar eller godsägare 
inga fogdar eller befallningsmän. 
 
Vi är alla delägare i språket, 
vi är alla dagakarlar som gör våra 
korta dagsverken på språkets jord. 
 
                                    Sandro Key-Åberg 
 



 

 
Abstrakt 
 
Syftet med arbetet va r att, undersöka om man genom talövningar kan utveckla elevens 
kunskaper och trygghet inför att tala för en större grupp. Undersökningen genomfördes på en 
gymnasieskola i Luleå, och omfattade 57 elever. Jag inledde och avslutade min undersökning 
med en och samma enkätundersökning för att kunna mäta en eventuell förändring i 
inställningen och upplevelsen av att tala. Som komplement till enkäten intervjuade jag ett 
antal slumpmässigt utvalda elever. Det konkreta arbetet bestod av ett antal talövningar av 
varierad svårighetsgrad. Resultatet visade på en modest positiv utveckling vad gäller 
upplevelsen av att tala, bl.a. vid klassrumsdiskussioner och redovisningar. Dessutom framgick 
att eleverna var medvetna om talträningens betydelse för en eventuell framtida jobbintervju. 
Slutsatsen blev att talövningarna gav blygsamma resultat i positiv riktning, och insikten om 
att resultatet kunde ha blivit ännu bättre om elevgruppen varit bekant för mig sedan tidigare 
och om vi hade haft mer tid på oss. Detta p.g.a. att en språkutvecklande undervisning bör vara 
en långsiktig undervisning där man börjar med trygghetsövningar och sedan successivt 
övergår i en mer regelrätt talträning. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
I ett samhälle där förmågan att kommunicera blir allt mer betydelsefull är det viktigt att kunna 
behärska språkets alla delar. Denna förmåga är en del av den s.k. sociala kompetens som allt 
oftare efterfrågas på arbetsmarknaden. Att kunna ”tala för sin sak”, argumentera, fungera 
socialt och på ett professionellt sätt bemöta ev. kunder, patienter, elever o.s.v. är en del av 
arbetslivets kompetenser. Därför kändes tanken på att göra ett utvecklingsarbete inom 
området kommunikation både som någonting viktigt och intressant. Jag har länge funderat 
över människors rädsla över att tala inför andra. Vid mina möten med elever under tidigare 
praktikperioder har detta blivit uppenbart för mig åter igen när elever uttryckt åsikter som: ” 
… det är hemskt jobbigt …”,”…kan vi inte sitta vid ett bord så att jag slipper stå där framme 
…”, ” … tala, det är en nära-döden-upplevelse …”.Även i min tidigare yrkesroll som 
fritidspedagog och senare även som ”klassmamma” har jag, speciellt vid föräldramöten, 
upplevt hur vuxna människor inte vågar/kan ge uttryck för sina åsikter. Detta är enligt min 
mening inte bara ett problem för den enskilde individen utan i förlängningen ett 
demokratiproblem. Atterström ( i Chaib, 1996) skriver: ”Vi vet att 15-20 % av en population 
mer eller mindre medvetet drar sig undan muntliga gruppsammanhang. Än fler blir det i de 
mer publika framförandesituationerna”. Jag är naturligtvis medveten om att problematiken 
kring detta är komplex, men det är min övertygelse att man genom övning och kunskap kan 
utveckla sin säkerhet i situationer som innebär att man ska tala inför en större grupp. 
 
Styrdokument 
Styrdokumenten för gymnasieskolan, Lpf-94, samt kursplanen för ämnet svenska ger tydligt 
stöd för en språkutvecklande undervisning: 
 

   Mål att uppnå: 
Det är skolans ansvar att varje elev … kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk 
fungerar i samhälls- yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier. 
 
   Läraren skall: 
Stärka varje elevs självförtroende. 
Organisera arbetet så att eleven får stöd i sin språk –och kommunikationsutveckling. 
 
Svenska är ett kommunikationsämne och att främja elevernas språkutveckling är en övergripande 
uppgift inom ämnet. 
   Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven … utvecklar en språklig säkerhet i 
tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom 
skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan 
 

Den demokratiska aspekten kan kopplas till värdegrunden: 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den ska framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana … Undervisningen skall 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt 
ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet … Utbildningen skall främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes –och samhällslivet. 
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Språk –och kommunikationsutveckling 
I det följande beskrivs människans språkutveckling och eventuella orsaker till utvecklandet av 
talängslan 
Det finns skilda uppfattningar om hur människan tillägnar sig språket. En del menar att 
språkprocessen, d.v.s. tillägnandet och utvecklingen av språket är knutet enbart till språket i 
sig. Andra menar att det även innefattar den biologiska och den kognitiva utvecklingen samt 
behovet av att kommunicera (Jörgensen, 1995). Intresset för språket är i dag mer fokuserat på 
själva språkanvändningen än åt språket som system, d.v.s. grammatiken, och man kan dela in 
språkanvändandet i tre större funktionsområden; den kommunikativa, den expressiva samt 
den kognitiva funktionen. Den kommunikativa funktionen innebär att vi kan uttrycka känslor 
och behov, att vi kan informera oss och fråga efter information och vårt behov av att påkalla 
uppmärksamhet. Dessutom fungerar den som ett sammanhållande ”kitt” i det sociala 
sammanhang som vi människor ingår i. Den expressiva funktionen är vår kapacitet till 
skapande, vår förmåga att nyttja språkets konstnärliga och poetiska dimensioner. Slutligen har 
vi den kognitiva funktionen, d.v.s. språket som ett redskap för tänkande (Strömquist, 1998). 
 
Mänsklighetens språkutveckling från muntlig till skriftlig kultur är en parallell till individens 
kommunikativa utveckling från talad kommunikation till skriftspråklig kommunikation. 
Denna utveckling innebär förmågan att successivt behärska ett formellare skriftspråk och en 
utveckling av förmågan och vanan att kommunicera med flera personer än en i taget. Talandet 
utvecklas således från det enskilda samtalet till ett talande inför en stor eller liten grupp (ibid). 
 
Barnets kommunikationsutveckling påverkas och styrs av hur det bemöts av (de) vuxna. Om 
barnet uppmuntras att kommunicera kommer det att kommunicera mer och bättre än om det 
inte uppmuntras, eller kanske inte får något gensvar alls. Denna något förenklade 
förklaringsmodell brukar kallas förstärkningsteorin och förklarar naturligtvis inte hela 
utvecklingsprocessen. Andra företeelser som påverkar utvecklingen är; imitation, 
förväntningar och bemötande. Barnet imiterar sin närmaste omgivnings (föräldrar och 
syskons) sätt att kommunicera. Beteendet förstärks genom att föräldrarna ser sitt eget 
beteende i barnets, därigenom speglas, förstärks och etableras sättet att kommunicera. 
Omgivningens förväntningar och bemötande styr utvecklingen såtivida att barnet lär sig att 
göra det som förväntas av det. Att tala inför utvilade och uppmärksamma föräldrar ger bättre 
gensvar än att försöka få fram sitt meddelande till trötta och stressade föräldrar. Härigenom 
lär sig barnet relativt fort när det är lämpligt att tala respektive vara tyst. Om barnet bemöts 
med inkonsekvens d.v.s. att det ibland är tillåtet att tala och ibland inte, trots att situationen är 
densamma, utvecklas en hjälplöshet som kan bidra till att individen undviker 
kommunikationstillfällen. I förlängningen kan detta leda till en utveckling av 
kommunikationsängslan (Atterström, 1996). Även en starkt undertryckande och straffande 
attityd eller en omgivning som skapar skamkänslor kan bidra till detta (Rudberg, 1982). 
 
Talängslan 
De allra flesta känner obehag och tycker att det är påfrestande att vara tvungen att tala inför en 
grupp. Rädsla verkar vara den faktor som styr detta. Rädsla för att tappa tråden, svimma, göra 
bort sig o.s.v. En orsak till varför människor känner sådant starkt obehag av att tala inför 
andra tycks vara upplevelser från skoltiden. Situationer när någon har blivit utskrattad, 
förlöjligad eller hånad. Detta kan gälla personen själv eller att personen deltog i gruppen som 
utsatte någon, eller helt enkelt att personen, under tystnad, bara tittade på. Känslan av obehag 
och olust sitter kvar och följer med upp i vuxen ålder (Rudberg 1982). Människor kan delas in 
i fyra mycket generella grupper när det gäller attityder till att tala inför andra. Ett litet antal 



 3 

tycker att det är stimulerande och trevligt att tala inför en grupp människor och tar varje 
tillfälle som bjuds att göra detta. De uppskattar uppmärksamheten och trivs med att stå i 
centrum. Den största gruppen, i vilken de flesta känner sig hemma, är den där känslan av att 
stå inför andra är ganska obehaglig men att individen klarar av den. Han/hon kan hantera sin 
nervositet och kan bära på en inre osäkerhet men ett yttre som visar det motsatta. En relativt 
stor grupp är de människor som upplever påtaglig rädsla och ångest inför situationen. De 
tycker att ”hjärnan slutar att fungera och att rösten inte längre bär”. Men den sista, 
förhållandevis lilla gruppen består av de individer som upplever att de blir fysiskt sjuka vid 
blotta tanken på att tala inför andra. Dessa lider av svår talångest och terapeutisk hjälp är ofta 
nödvändig. Förutom de som lider av denna svåra talångest kan de flesta, genom medveten 
talträning, lära sig att tala inför en grupp (Jimsdotter, 2000). 
 
Enligt Booth- Butterfield & Thomas (i Cooper, 1999) kan talängslan inverka på en persons 
hela liv och den som lider av detta påverkas såtivida att han/hon bl.a: oftare väljer yrken som 
kräver lite kommunikation, erbjuds färre jobb och erhåller lägre lön. Individen kan uppfattas 
ha dålig socia l kompetens, känna sig isolerad och ha svårt att lita på andra. En elev med svår 
talängslan kan bl.a. utmärka sig genom att han/hon gärna undviker klassrumsdiskussioner, har 
låg självkänsla, aldrig får ledarrollen i gruppkonstellationer och är ovillig att delta i 
arrangerade debattsituationer i klassrummet (ibid.). Dessutom orsakar dessa elever inga 
svårigheter disciplinmässigt sett och den ouppmärksamme läraren kan missa att 
uppmärksamma och reflektera över elevens tystnad ( Rudberg 1982). 
    
 
Kommunikativt självförtroende 
Om vi vill medverka till att individen (eleven) utvecklar ett ”kommunikativt självförtroende” 
bör skolan medvetet satsa på en språkutvecklande undervisning. Denna undervisning bör 
byggas runt några centrala begrepp såsom; trygghet, säkerhet och kunskap. En viktig primär 
uppgift för läraren blir således att skapa trygghet i gruppen, samt att ge många tillfällen till 
talträning, så att eleven får möjlighet att öva och utveckla sin förmåga. Övning ger färdighet, 
och i förlängningen säkerhet (Strömquist, 1998). Trygghet handlar bl.a. om att skapa ett 
vänligt och tillåtande klassrumsklimat. Genom lära-känna-övningar kan man bygga grunden 
till detta klimat. Dessutom bör man, i den språkutvecklande undervisningen, ge korta, 
konkreta och tydliga övningar. En annan viktig trygghetsfaktor är tydliga regler för samvaron 
i klassrummet, exempelvis att man inte avbryter en klasskamrat som talar (Cooper, 1999). För 
den talängslige är det fördelaktigt att arbeta i mindre grupper med personer de känner väl, och 
att ”taluppgifterna” hellre är korta än långa, Booth-Butterfield (i Cooper, 1999). Den tredje 
viktiga faktorn i sammanhanget är kunskap. Om eleven ska utveckla en säkerhet i muntliga 
sammanhang måste han/hon få redskap för att hantera dessa. Här kan vi gå till den klassiska 
retoriken, där talandets tekniker och förutsättningar behandlas. Dessutom är det viktigt, för att 
utveckla elevernas kunskap om talandet, att ge tillfälle till diskussion och samtal om ämnet. 
Genom ett ”allmänt språkutvecklande arbetssätt” samt en ”systematiskt genomförd talträning” 
kan vi nå målet med en språkutvecklande undervisning (Strömquist, 1998 s.15 ). 
 
    
 
Talövningar 
Talträning pågår egentligen varje gång eleven ges tillfälle att tala. Den medvetna talträningen 
bör börja som en lek, gärna med enkla presentationsövningar där eleverna exempelvis 
presenterar sig för varandra två och två. Sedan ska var och en presentera sin kamrat för resten 
av gruppen. En annan enkel övning är att eleverna får var sitt ”ord”, och ska under en minut 
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berätta om detta ”ord” för sina kamrater. Detta kan göras i helklass eller i mindre grupper. Att 
läsa högt är också en utmärkt övning inom talträningsundervisningen ( ibid.). Förmågan att 
berätta och improvisera tränas i en övning som går ut på att eleverna och läraren sitter i en 
cirkel eller halvmåne. Läraren börjar berätta en improviserad historia; ”Olle hade just ätit 
middag då telefonen ringde …” Berättelsen går sedan vidare till den elev som sitter närmast 
och sedan vidare till nästa och nästa … Slutligen har alla elever bidragit till den gemensamma 
berättelsen. Efter dessa enklare övningar kan man övergå till övningar som kräver lite mer 
förberedelser, exempelvis argumentationsövningar. I en sådan övning delas eleverna in i 
grupper om två, varje par får därefter ett påstående t.ex. ”djurförsök borde förbjudas”. Den 
ene eleven ska tänka ut några argument mot detta påstående, och den andre ska tänka ut 
argument för. Därefter redovisar paren sina argument inför klassen (Lundahl, 1992). 
Sedan kan det vara lämpligt att introducera det demonstrerande talet. Eleverna får då i uppgift 
att beskriva och demonstrera ett föremål under några minuter. Övningen kräver förberedelser 
och i uppgiften ingår att visa eller illustrera föremålet. Ett tips till eleven kan vara att välja 
någonting som han/hon vet mycket om eller har en speciell relation till. I ett regelrätt 
talträningsprogram fortsätter man övningarna med det informerande talet samt det 
argumenterande talet. Det informerande talet är en utveckling av det demonstrerande talet, 
och eleven ska i detta fall, under lite längre tid, informera åhörarna om någon verksamhet 
eller företeelse som hon/han är väl förtrogen med. Slutligen kan man presentera det 
argumenterande talet. Detta är den mest avancerade övningen i vilken eleven ska hålla en 
argumenterande framställning. Viktigt är här att vid förberedelserna tänka på det klassiska 
dispositionsmönstret: ”inledning, bakgrund, redogörelse för talets innehåll och indelning, 
tesen, argumentationen och sist avslutningen med förstärkt tes.”(Strömquist, 1998 s.78). 
Naturligtvis bör läraren parallellt med övningarna ge eleverna utrymme till samtal: ”Samtalet 
som sådant utgör ett viktigt led i all språkträning och språkutveckling och således också i den 
systematiskt uppbyggda talträningen.”(ibid s.69). 
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Syfte 
 
Syftet med arbetet är att, undersöka om man genom talövningar kan utveckla elevens 
kunskaper och trygghet inför att tala för en större grupp. 
 
 
Metod 
 
Jag valde att använda mig av både kvantitativ och kvalitativ me tod. Enligt Johansson/Svedner 
(1998) är det fördelaktigt att nyttja båda dessa perspektiv på forskning. Genom den 
kvantitativa metoden kan man finna generella mönster eller lagbundenheter, och genom den 
kvalitativa metoden ges möjlighet att beskriva ett enskilt (unikt) fall. Kombinationen av dessa 
ger således möjlighet att belysa forskningsobjektet ur flera olika synvinklar. 
 
Försökspersoner 
Studierna genomfördes på bygg –och energiprogrammet, årskurs ett, på Bergnässkolan i 
Luleå. Det sammanlagda antalet elever var 57 stycken, uppdelade i tre klasser. Jag har bortsett 
från kön i enkätundersökningen eftersom fördelningen mellan pojkar och flickor var mycket 
ojämn, 56 pojkar och en flicka. Detta hade kunnat bidra till att flickans identitet hade 
avslöjats, och en förutsättning för enkätundersökningens genomförande var att eleverna 
garanterades anonymitet. 
 
Bortfall 
Vid det först mättillfället var åtta elever frånvarande och vid det andra tillfället saknades sju 
elever. 
 
Material 
Jag inledde och avslutade mitt arbete med en och samma enkätundersökning. (se bilaga 1) 
Som komplement till enkäten intervjuade jag ett antal slumpmässigt utvalda elever (se bilaga 
2) och för att dokumentera intervjuerna använde jag bandspelare. Enkäten och intervjuerna 
låg sedan till grund för mina studier. Jag genomförde även ett antal övningar som finns 
beskrivna i bilaga 3:1-3:3 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
Arbetet introducerades och påbörjades under hösten 2002, och idéer till vad arbetet skulle 
handla om fick jag under den första praktikperioden i oktober. Vi hade kontinuerliga 
föreläsningar om forskningsprocessen hela höstterminen, och sista dag för inlämnande av PM 
bestämdes till den fjärde november. I slutet av samma månad utsågs handledare. Arbetet med 
den första delen d.v.s. bakgrund, syfte och metod skulle vara klart och godkänt senast 16 
januari 2003, och själva utvecklingsarbetet genomfördes under den tredje praktikperioden; 20 
januari till 28 mars 2003. 
 
Genomförande av utvecklingsarbete 
Vecka 1.  Under den första praktikveckan presenterade jag mig och det arbete som jag 

skulle genomföra under praktikperioden och delade ut enkäten. Jag försökte 
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använda tiden till att lära känna elever och personal, lära mig hitta i skolan och 
tillsammans med praktikhandledaren strukturera upp de kommande veckorna. 

 
Vecka 2.  Under den andra veckan fick eleverna i uppgift att presentera varandra för mig, 

s.k. ”parvis presentation” (se bilaga 3:1). Vi genomförde även en övning som gick 
ut på att berätta en gemensam historia (se bilaga 3:1). I övrigt användes tiden åt 
bl.a. högläsning. 

 
Vecka 3.  Jag höll en lektion om talandet och betonade vikten av att tänka på kroppsspråk, 

röst och ordval vid muntliga presentationer (Utförligare lektionsplanering finns i 
bilaga 4).Vi började även med en argumentationsövning som skulle göras parvis 
och presenteras inför klassen (se bilaga 3:2). 

 
Vecka 4.  Under veckan fortsatte vi med argumentationsövningen eftersom alla inte hann 

göra den färdigt under föregående vecka. I övrigt pågick undervisningen som 
vanligt. Vi jobbade bl.a. men språkriktighet och skrivregler. 

 
Vecka 5.  Denna veckas huvuduppgift för eleverna var att förbereda det demonstrerande tal 

som de senare skulle hålla (se bilaga 3:3). I samråd med handledaren bestämdes 
att eleverna skulle förbereda så mycket som möjligt under lektionstid. 

 
Vecka 6.  Under den sjätte praktikveckan genomförde de flesta av eleverna sina ”tal”. Dessa 

varierade och var av mycket olika kvalitet. I samband med framförandena 
påminde jag och handledaren om vad de skulle tänka på, både som ”talare” och 
som lyssnare. 

 
Vecka 7.   Sportlovsvecka. 
  
Vecka 8.  De elever som inte hade genomfört sina ”tal” före sportlovet fick möjlighet att 

göra det under denna vecka. Några elever gjorde uppgiften enskilt med 
handledaren, mig eller den lärare som arbetade som stödlärare i klasserna. Dessa 
elever kunde av olika anledningar inte genomföra uppgiften i helklass. 

 
Vecka 9.  Jag delade ut enkäten en andra gång och några elever som varit frånvarande under 

föregående veckor gjorde sina ”tal” Den övr iga svenskundervisningen pågick som 
vanligt. 

 
Vecka 10.  Under denna sista vecka intervjuade jag sex slumpmässigt utvalda elever. 

Intervjuerna genomfördes enskilt och dokumenterades med hjälp av bandspelare. 
Jag avslutade veckan med att tacka eleverna för deras medverkan i 
utvecklingsarbetet. 
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Datainsamlingsmetod 
 
Enkät 
Enkätens utformande gjordes efter studier i Patel/Davidsons Forskningsmetodikens grunder 
samt Johanson/Svedners Examensarbetet i lärarutbildningen. Enligt Patel/Davidson har 
denna typ av enkäter hög grad av standardisering och hög grad av strukturering. Graden av 
standardisering är hög då enkäten är konstruerad på så sätt att varje person ska svara på 
likalydande påståenden i samma ordning. Graden av strukturering beror på i vilken 
utsträckning personen är fri att tolka frågorna, beroende på sin egen inställning eller tidigare 
erfarenhet. Valet av enkät som metod bestod i att jag ville ha möjlighet att se mönster i 
elevernas inställning till frågor som rör talandet. Undersökningen genomfördes vid två 
tillfällen för att mäta eventuella förändringar efter genomfört utvecklingsarbete. 
 
Intervju 
Intervjuerna genomfördes under praktikperiodens sista vecka. Då hade jag hunnit lära känna 
eleverna och intervjusituationen blev mer avslappnad. ”Intervjuaren måste bygga upp en 
atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och 
känslor.”(Kvale, 1997 s.118). Uppslag till intervjufrågorna fick jag i Kvales Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Där tog jag specifikt fasta på två olika typer av frågor; inledande frågor, 
ex. ”Kan du berätta för mig …” samt uppföljningsfrågor. Syftet med intervjuerna var att få en 
djupare förståelse för några individers upplevelser av ”att tala”, och samtliga intervjuer 
dokumenterades med bandspelare. 
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Resultat 
 
 
Resultatet presenteras genom en enkätredovisning och en redovisning av intervjufrågorna. 
Enkätresultatet visas genom figurer med kommentarer, och intervjufrågorna presenteras fråga 
för fråga med svar och kommentarer. Fråga nio i enkäten uteslöts ur resultatredovisningen 
eftersom den visade sig vara irrelevant för undersökningen.  
 
 
 
 
 
Figur 1. Jag tycker att det är roligt att tala. 
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Figur 1 visar på en liten förändring i positiv riktning hos de elever som uppger att de alltid 
tycker att det är roligt att tala.  
 



 9 

Figur 2. Jag är med och pratar när klassen diskuterar. 
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Figur 2 visar på en positiv utveckling av elevernas upplevelser av att de är med och pratar när 
klassen diskuterar. Mer än dubbelt så många svarar att de alltid är med och pratar vid 
klassdiskussioner vid mättillfälle två än vid tillfälle ett. 
 
 
 
 
Figur 3. Jag tycker att jag talar mindre än mina klasskamrater. 
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Figur 3 visar hur mycket eleverna tycker att de talar gentemot sina klasskamrater. Vid 
mättillfälle ett uppgav ca. 17 % att de upplevde att de ofta talade mindre än sina 
klasskamrater. Vid mättillfälle två var siffran ca. 8 %. 
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Figur 4. Jag blir nervös när jag ska läsa högt i klassen. 
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Figur 4 åskådliggör om eleverna upplever att de blir nervösa vid högläsning. Där kan man se 
att vid mättillfälle ett uppger fler att de aldrig blir nervösa än vid mättillfälle två. De som 
alltid upplever att de blir nervösa vid högläsning är ungefär dubbelt så många vid mättillfälle 
ett som vid tillfälle två. 
 
 
 
 
Figur 5. Jag blir nervös när jag ska redovisa någonting framme vid tavlan. 
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Figur 5 visar på en positiv utveckling av elevernas upplevelser av huruvida de blir nervösa när 
de ska redovisa någonting framme vid tavlan. Vid mättillfälle två är det flera som tycker att 
de aldrig eller sällan blir nervösa vid redovisningar. 
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Figur 6. Jag blir nervös när jag ska berätta någonting inför klassen. 
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Figur 6 visar en knapp skillnad mellan mättillfälle ett och två vad gäller elever som upplever 
att de alltid blir nervösa när de ska berätta någonting inför klassen. Däremot är det flera som 
vid mättillfälle ett upplever att de sällan eller ibland blir nervösa när de ska berätta. 
 
 
 
 
Figur 7. När jag talar i klassen blir jag avbruten. 
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Figur 7 ger bilden av att eleverna, vid mättillfälle två, har en mer positiv upplevelse av att tala 
i klassen. Vid mättillfälle ett uppger ca. 6 % att de alltid blir avbrutna när de talar. Vid tillfälle 
två är siffran ca. 2 %. Det är också flera som vid tillfälle två uppger att de sällan blir avbrutna 
när de talar. 
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Figur 8. Jag trivs i klassen. 
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Figur 8 visar på ett mycket positivt resultat av hur eleverna upplever att de trivs i klassen. 
Dessutom tycks elevernas trivsel öka mellan tillfälle ett och två. 
 
 
Redovisning av intervjufrågor 
 
1. Kan du berätta för mig vad du tycker om att prata inför andra? 
       Svar: ”Det beror på vad man ska prata om, annars är det okey.”   

” Det är väldigt kul, det är bland det roligaste man kan göra i svenskan.” 
” Nog kan det kännas konstigt ibland … och helt okey ibland. Det känns 
konstigt när man är ovan, och okey när man är förberedd.”  
” Jobbigt kan det va, nervöst …” 
”Det kan va nervöst ibland, det beror på vad man ska prata om. Om det är längre 
delar så kan det va nervöst. Men det beror ju också på om man har förberett 
bra.” 
”Nog tycker jag att det går bra, det är lätt och det är ju bra stämning i klassen 
också, så det är inte så svårt.” 

Kommentar: Av svaren framgår att inställningen till att prata inför andra varierar, det är både 
”okey” och ”nervöst”. Dessutom tycker några elever att det är av betydelse om man har 
förberett sig eller inte. 
 
2. Berätta om någon positiv respektive negativ upplevelse du har av att prata inför 
andra. 
       Svar: ”Det är bara att veta vad man snackar om, då är det lugnt … om man inte vet 

vad man pratar om och ändå försöker prata om det … då är det jobbigt.” 
”Ja, det var väl i början när man skulle snacka, när man gick i sexan, då var man 
lite nervös. Man fick läsa om, och inför klassen … det var ganska stort, när man 
gick i sexan. Nu är det inga problem.” 
”Jag kommer inte ihåg …” 
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”Inte vet jag, vi har inte pratat så många gånger. Men vi har ju haft 
redovisningar, och vissa gånger går det bättre än andra …” 
”Nog har det gått bra, när man gick i nian … åttan. Och nog har det väl gått 
dåligt ibland, men jag kommer inte ihåg. ” 
”Vet inte …” 

Kommentar: Erfarenheterna av att prata inför andra tycks inte vara så stor, och någon tycker 
att det var jobbigt i början ”… i sexan” medan en annan elev tycker att det gick bättre i början 
”i nian … åttan” 
 
3. Hur har du upplevt talövningarna? 
        Svar:  ”Lugnt” 

”Okey, det har känts bra.” 
”Bra” 
”Nog har det varit bra, lite nervöst när man skulle snacka men …” 
”Först var de jobbiga, men sen gick det ju ganska bra” 
”Nog har de varit bra, man har fått lära sig känna, känna efter … det har varit 
mycket bra.” 

Kommentar: Svaren tyder på en positiv erfarenhet av talövningarna. Några tycker att de var 
jobbiga i början men att det senare gick bra. 
           
 
4. På vilket sätt tror du att du kan ha nytta av talträningen? 
        Svar:  ”Jag kan det redan …” 

”När man söker jobb, och på fritiden när man träffar kompisar och man inte är 
blyg, och i debatter.” 
”För att prata …” 
” Det är väl om man ska snacka nån gång i framtiden. Kanske när man ska söka 
jobb… och då är det ju inte så många som lyssnar.” 
”Till exempel för att kunna tala för sig när man söker jobb i framtiden, sånna 
saker …” 
”Vet inte … men när man blir äldre nog är det säkert viktigt.” 

Kommentar: Av svaren framgår att några elever anger talträningen som viktig inför att de i 
framtiden ska söka jobb. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet 
Med tanke på att talträning, eller mer exakt; en språkutvecklande undervisning, är en process 
som måste utvecklas under lång tid så är en praktikperiod alldeles för kort. En sådan 
undervisning bör inledas med en period av trygghetsövningar för gruppgemenskap och varje 
enskild individs känsla av att höra till, våga och känna sig trygg. Därefter kan enkla 
talövningar genomföras och dessa kan så småningom leda till regelrätt talträning. 
 
Ett antal elever var frånvarande vid det första respektive det andra mättillfället, huruvida 
bortfallet har betydelse för resultatet kan jag inte avgöra. Dessutom kan man ifrågasätta 
svaren utifrån den relativt korta talträningsperiod som i realiteten genomfördes. Under 
intervjuerna, som genomfördes i ett s.k. bokrum, passerade några elever in och ut ur rummet 
vilket medförde att jag var tvungen att avbryta intervjuerna flera gånger. Detta bidrog 
förmodligen till att svaren blev något korta. 
 
Jag vill påstå att arbetet kunde ha gått ännu bättre om jag dels hade haft möjlighet att göra det 
i en grupp som jag redan var bekant med, och dels hade mer tid på mig. 
 
Validitet 
Eftersom jag använde mig av samma enkätundersökning vid de båda mättillfällena kunde jag 
se tendenser före och efter talträningens genomförande. Jag anser att jag på detta sätt har 
kunnat mäta det jag avsåg att mäta. Fråga nio uteslöts ur resultatredovisningen eftersom den 
visade sig vara irrelevant för undersökningen. Intervjuerna utgjorde ett djupare och 
personligare komplement till enkäten, och bidrog till att ge en utförligare bild av elevernas 
inställning till talandet. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med arbetet var att, undersöka om man genom talövningar kan utveckla elevens 
kunskaper och trygghet inför att tala för en större grupp. Mellan de två mättillfällena kan man 
se en blygsam positiv utveckling bl.a. vad gäller upplevelser av att tala vid klassdiskussioner 
och redovisa framme vid tavlan. Jag tolkar detta som ett uttryck för en ökad säkerhet/trygghet 
inför dessa uppgifter. Att känslan av trivsel var hög och dessutom tycktes öka under perioden 
kanske kan ses som en förstärkande faktor för de positiva upplevelserna av periodens 
talövningar. 
 
 Intervjusvaren visar bl.a. på en medvetenhet och kunskap om på vilket sätt talträning kan 
vara viktigt: ”… när man ska söka jobb …” Dessutom tycks flera av eleverna vara medvetna 
om betydelsen av att vara väl förberedd när man ska tala, och en elev illustrerade detta på ett 
mycket målande sätt: ”Om man inte vet vad man pratar om och ändå försöker prata om det … 
då är det jobbigt.” Någonting som förvånade mig var att frågan om huruvida de kunde berätta 
om någon positiv respektive negativ upplevelse i samband med talande gav så ”torftiga” svar. 
De ”visste inte”, ”kom inte ihåg”, ”ibland bra ibland dåligt” o.s.v. Jag hade förväntat mig att 
få, i alla fall ett antal negativa svar. Min erfarenhet av bekanta, andra elever och genom 
litteraturstudier talar för att många under skolåren haft negativa upplevelser av att tala. 
 
 När eleverna genomförde sina demonstrerande tal var engagemanget, kunskaperna och 
kvaliteten mycket varierande. Några elever hade förberett sig väl och genomförde uppgiften 
på ett exemplariskt sätt. Många av dessa elever upplevdes som både orädda och självsäkra. 
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En handfull elever hade helt ignorerat uppgiften och kom med mer eller mindre dåliga 
ursäkter; ”visste inte”, ”skulle vi förbereda? ”, ”var det i dag?” o.s.v. Dessa fick några extra 
chanser att förbereda sig men det slutade oftast med att eleven improviserade sitt tal, och 
resultatet blev därefter. Den största gruppen befann sig någonstans mitt i mellan dessa 
ytterligheter. De eleverna var bättre eller sämre förberedda och entusiasmen inför uppgiften 
varierade. Många antydde att de kände sig nervösa och dessa behövde lite uppmuntran och 
positiv uppbackning för att genomföra uppgiften. Ett fåtal elever hade uppenbara svårigheter 
inför att tala för gruppen, dessa elever fick göra uppgiften enskilt eller inför ett fåtal elever. 
Närvarande var också jag, stödläraren eller den ordinarie läraren, och eleverna hade förberett 
sig och gjorde uppgiften bra. Booth-Butterfield ( i Cooper 1999) påtalar vikten av att låta 
talängsliga elever få möjlighet att arbeta i små grupper med personer som de känner väl och 
har förtroende för. 
 
Jag anser att eleverna generellt grupperade sig enligt det ”mönster” som påtalas i Jimsdotter, 
2000. Några trivdes med att stå i centrum och uppskattade uppmärksamheten. Ett fåtal 
upplevde påtaglig stress och rädsla inför uppgiften, och dessa fick då göra redovisningen 
enskilt. Men den stora gruppen var de elever som uttryckte obehag och tveksamheter inför 
uppgiften men som efter lite stöd och uppmuntran kunde genomföra den. De elever som 
visade på störst rädsla inför talövningarna var elever som i den vanliga klassrumssituationen 
inte påkallade särskilt mycket uppmärksamhet, oavsett skoluppgifter eller diciplinfrågor. 
Enligt Rudberg, 1982 är dessa elevers problematik, vad gäller talandet, svår att se för den 
ouppmärksamme. Eftersom eleverna fick möjlighet att göra uppgiften på sina egna villkor 
kunde de genomföra den utan några större svårigheter. Min uppfattning är att de kände 
tillfredställelse av att få möjlighet att klara uppgiften utan att behöva känna rädsla och ångest. 
 
Fortsatt forskning 
Det vore intressant att ta del av forskning som pågått under en längre tid. En tanke vore att 
arbeta med talträning i en och samma klass under hela gymnasietiden och sedan ta del av en 
uppföljningsstudie om hur talträningen har påverkat eleverna i vuxen ålder. Det är min 
övertygelse att om elever får möjlighet att träna under skolåren, från grundskola till 
gymnasium, så minskar deras benägenhet att drabbas av talängslan som vuxna. 
   
Egna reflektioner 
Jag valde att redan under första veckan tala om för eleverna vad utvecklingsarbetet handlade 
om så att vi skulle kunna ha ett ”öppet klimat” och samtala om de eventuella problem som 
kunde uppstå. När vi genomförde övningarna uppkom ofta frågan ”varför”, vilket gav 
utmärkta tillfällen till diskussioner om meningen med att arbeta med talandet. Ibland var 
reaktionerna på övningarna väldigt negativa, och jag tolkar den ovilligheten som en 
kombination av osäkerhet och det faktum att jag var ny och relativt okänd för dem. Min 
ambition var att göra fler övningar och att utveckla ”talen” från det demonstrerande talet via 
det informerande talet till det argumenterande talet. Men både tidsaspekten och elevgruppens 
sammansättning gjorde att jag valde att utföra arbetet på det sätt som det senare blev utfört. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 
 
 
1. Jag tycker att det är roligt att tala.                            aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
 
 
2. Jag är med och pratar när klassen diskuterar.        aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
 
 
3. Jag tycker att jag talar mindre än mina                    aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
   klasskamrater. 
 
 
4. Jag blir nervös när jag ska läsa högt i klassen.      aldrig  sällan  ibland  ofta alltid 
 
 
5. Jag blir nervös när jag ska redovisa någonting      aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
    framme vid tavlan. 
 
 
6. Jag blir nervös när jag ska berätta någonting          aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
    inför klassen. 
 
 
7. När jag talar i klassen blir jag avbruten                    aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
 
 
8. Jag trivs i klassen.                                                           aldrig  sällan  ibland  ofta  alltid 
 
 
9. Jag pratar mest                                                       på lektionerna _____ 
                                                                                                  
                                                                                                 på rasterna_____ 
                                                                                                  
                                                                                                 hemma_____  
                                                                                                  
                                                                                                 övrigt_____________________ 
                                                                                                  
                                       
 
 
 



 

 
                                                                                                                             Bilaga 2 
 
Interv jufrågor 
 
 
1. Kan du berätta för mig vad du tycker om att prata inför andra? 
 (uppföljningsfrågor) 
 
 
2. Berätta om någon positiv respektive negativ upplevelse du har av att prata 
inför andra. 
 (uppföljningsfrågor) 
 
 
3. Hur har du upplevt talövningarna? 
 (uppföljningsfrågor) 
 
4. På vilket sätt tror du att du kan ha nytta av talträningen? 
  (uppföljningsfrågor) 
 



 

                                                                                                                                Bilaga 3:1 
 
Parvis presentation    
 
Eleverna får till uppgift att först intervjua varandra två och två för att sedan 
presentera sin samtalspartner för den övriga klassen. 
 
 
 
 
 
Gemensam berättelse 
 
Placera stolarna i en ring eller halvmåne. Eleverna och läraren sätter sig och 
läraren börjar att berätta en improviserad historia; ”Olle hade just ätit middag då 
telefonen ringde …” Berättelsen går sedan vidare till den elev som sitter närmast 
och sedan vidare till nästa och nästa … Slutligen har alla elever bidragit till den 
gemensamma berättelsen         
 

 
 
 



 

                                                                                                                                Bilaga 3:2 
 
Argumentationsövning 
 
Eleverna delas in i grupper om två, och varje par får därefter ett påstående. Den 
ene eleven ska tänka ut tre argument mot detta påstående och den andre eleven 
ska tänka ut tre argument för påståendet. Därefter redovisar paren sina argument 
inför klassen. 
 
Exempel på påståenden: 
 
- Djurförsök borde förbjudas 
 
- Trohet är viktigast i ett förhållande 
 
- Rökning borde totalförbjudas 
 
- Drogförsäljare borde få livstids fängelse 
 
- Alla cyklister ska ha cykelhjälm 
 
- Förbjud skoterkörning utan hjälm 
 
- Skolelever har för många lov 
 
- Reklamen ljuger 
 
- Gymnasiet bör endast ge yrkesutbildning 
 
- Inför en TV-fri dag i veckan 
 
- Ibland måste man ljuga 
 
- Våldet håller på att förstöra idrotten 
 
- Höj åldersgränsen på film, från 15 till 18 år 
 
- Tidningar och TV ljuger 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3:3 
 
 
                                  Uppgift i muntlig framställning. 
 
 
Du ska, under ca.3 min., beskriva och demonstrera ett föremål.  
 
- Välj ett föremål som du vet mycket om. 
 
- Åskådliggör föremålet, d.v.s. visa föremålet eller en bild på det. 
 
- Beskriv funktioner, användningsområde o.s.v.  (sök eventuellt i faktaböcker). 
 
- Tala om varför du valt föremålet. 
 
 
Skriv ner stödord för din redogörelse, och tänk på att vara så klar och instruktiv 
som möjligt när du demonstrerar ditt föremål.  
 
 
 
                                                                    Lycka till! 



 

Bilaga 4 
 
Lektionsplanering  -  Att tala 
 
Orden                                    GÖR                           
Rösten                                   TALAREN 
Kroppsspråket 
 
Bukandning ( s,f ) 
 
RÖST 
- Språkbruk 
- Artikulation 
- Tonläge 
- Pauser 
- Betoning 
- Röststyrka 
 
KROPPSSPRÅK 
- Ögonkontakt 
- Rörelser 
- Stå eller sitta? 
- Gester (vad gör jag med händerna) 
- Kläder 
 
- Det är naturligt att vara nervös 
 
- Förberedelser är viktiga 
 
- Repetera för dig själv 
 
- Inte löpande text, punkter – stolpar 
 
- Tala tydligt 
 
- Tänk på kroppen 
 
- Rabbla inte 
 
- Sluta va-a och öh-a ! 
 
- Tänk på inledning och avslutning 
 
- LYSSNAREN är mycket viktig! ( En bra lyssnare är en bra talare) 
 



 

  


