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Abstrakt 
Många elever känner oro och ibland ren skräck inför muntliga 
framträdanden. Elever har svårt att göra sig själv tillräckligt stor rättvisa då 
de känner obehag och kan då riskera att inte uppnå målen i skolplanen. 
Denna rapport handlar om talängslan i skolan. Vi har genom litteraturstudier 
samt egen undersökning, bland fyrtiosex elever i åldrarna 10-12 år och tre 
lärare, försökt tydliggöra vad talängslan är, vad det beror på och hur det kan 
åtgärdas. Syftet var att få en djupare förståelse för problematiken kring 
talängsliga elever. I vår undersökning använde vi oss av elevenkät, 
elevintervju samt lärarintervju. Erhållna resultat visar att talängslan och 
tystnad inte behöver vara samma sak. Talängslan är när obehaget känns så 
stort att individen väljer att avstår från att tala. Ängslan att tala inför publik 
är personlighets- och/eller situationsbundet och båda delarna måste tas i 
beaktning. I rapporten ges även synpunkter från lärare och elever om vad 
som kan göras för att underlätta muntligt framförande. Vi avslutar rapporten 
med att påpeka pedagogernas roll för elevernas talutveckling. 
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1. INLEDNING 
 
Våra egna erfarenheter av skolgången är att konsten att skriva värderas högre än konsten att 
tala. Vi har fått intrycket att elever med svårigheter i skrift har ett problem som är lättare att 
upptäcka än elever med talängslan. Därför tror vi även att det i större utsträckning finns 
alternativa vägar till måluppfyllelse för de skrivsvaga än för de talängsliga. Detta är anled-
ningen till att vi har valt det här ämnet för vår undersökning. Vi vill ta reda på om det 
verkligen ligger till på det här sättet i skolan och hur det ser ut med stöd för elever med 
talängslan.  
 
Vi anser att det är lärarens uppgift att hjälpa sina elever att nå upp till de mål som finns. Mål 
där både tal och skrift är nödvändigt att behärska. Det är också lärarens uppgift att se de 
elever som av olika anledningar har svårt med detta och finna sätt för dem att klara målen. 
Därför tror vi att denna undersökning kan hjälpa oss att få en överblick över problematiken 
med talängsliga elever för att vi i vårt framtida yrke lättare ska kunna upptäcka dessa och 
hjälpa dem.  
 
1.1 Förankring i styrdokument  
I kursplaner och betygskriterier (2000) framhålls betydelsen av språkförmågan för allt arbete 
i skolan och även för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Därför är det ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Dessa möjlig-
heter måste ges till alla elever. Skollagen (utbildningsdepartementet, 1993) säger att det ska 
ges särskilt stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet (4 kap. 1§). Även läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 trycker på detta och 
säger att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (s.6) Den 
framhåller också att det finns olika vägar till att nå målen och att det är skolans ansvar att 
hjälpa de elever som av olika anledningar har svårt att nå dit. När det gäller språkförmågan så 
finns tydliga mål utformade som specifikt gäller talspråket. Lpo, 94 framhåller att det ligger 
på skolans ansvar att varje elev efter grundskolan ”behärskar det svenska språket och kan 
lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”. (s.12) Kursplanen (2000) 
i svenska säger att ämnets syfte är att främja elevernas förmåga att både tala och skriva väl. 
De ska även få möjlighet att utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift, vilket ska visas i en 
förmåga att muntligt kunna ”berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande” (s.99), samt genom att ”aktivt kunna delta i samtal och diskussioner”. (s.100) 
 
1.2 Syfte  
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för problematiken med talängsliga elever och 
undersöka vilken hjälp som kan ges dessa elever. Vi vill ha svar på följande frågor: 
 

• Vad är talängslan? 
• Vad beror talängslan på? 
• Hur åtgärdas talängslan? 

 
1.2 Avgränsning 
Vår undersökning begränsas till elever i de tidigare åldrarna i grundskolan samt lärare till 
dessa.  
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2. BAKGRUND  
 
2.1 Det talade språkets betydelse  
Siv Strömquist, fil. Dr och universitetslektor i svenska språket, har lång erfarenhet av kurser i 
praktisk retorik och lyfter i Tal och samtal (1992) fram fördelarna med att kunna tala, och 
kunna tala för sig, eftersom det ger större chans att kunna påverka. Men hon anser inte att det 
räcker med att kunna tala för sig utan menar att det även krävs en kunskap om 
språkanvändning eftersom det ger en förmåga att rätt tyda det andra säger. Språkhantering är 
därför en livsnödvändig kunskap och en del i skolans uppdrag. Hon säger även att hemmet 
och barnomsorgen har ett ansvar att hjälpa barnen att utvecklas till goda kommunikatörer. 
Barns språkutveckling startar långt innan de börjar skolan. De kunskaper som betonas i 
skolans undervisning påverkar vad föräldrar och andra uppfattar som betydelsefullt. Men hon 
anser att språkkunskap inte är något som endast teoretiskt kan förvärvas. Utgångspunkten för 
talträning i skolan måste vara ett klimat som karaktäriseras av trygghet och talglädje. 
Atmosfären i klassrummet måste vara avspänd och trygg och kraven låga från början. Att 
övning ger färdighet gäller i alla skolämnen, så även i muntlig framställning och 
klassdiskussioner. 
 
Bengt Bratt, som är metodiklektor vid lärarutbildningen i Lidköping, säger i sin bok Nya tag i 
skolan (1992) att kommunikation är ett mänskligt behov. Elever vill uppmärksammas, vara 
aktiva och kommunicera. Det är deras rätt att uttrycka sig med egna ord. Detta för att kunna 
utvecklas som individ utifrån sina egna förutsättningar. Utan språkanvändning riskerar den 
språkliga utvecklingen att hämmas och därmed även utvecklingen av den personliga 
integriteten. Förutom själva språkförmågan upplever eleven ett självvärde då denne blir 
föremål för uppmärksamhet och omsorg. Lärare har på grund av detta en stor uppgift i att 
stimulera eleverna till samtal, diskussion och berättande. Bratt anser att den som ska tala 
behöver åhörare som lyssnar intresserat, för att med bättre resultat kunna uttrycka sig. Det är 
det som ger formuleringen och uttrycket dess mening. Varje elev har rätt att uttrycka sig utan 
att behöva skrika, för att få mod till att tala. En av de viktigaste undervisningsmetodiska 
frågorna blir därför hur talsituationen kan byggas upp så att eleverna lyssnar med intresse på 
varandra. Han trycker på att språk utvecklas när det används, både i skrift och tal.  
 
2.2 Det talade språkets status  
Anne-Mari Folkesson redovisar i sin doktorsavhandling, Muntlig framställning i årskurs 5 
Utveckling av kriterier för bedömning (1998), material från Skolverkets nationella utvärdering 
1995. Barn i årskurs fem har tillsammans med lärare haft uppdraget att genomföra en muntlig 
uppgift i svenska. I avhandlingen beskrivs och analyseras ett urval av dessa. Folkesson har 
genom undersökningen kommit fram till att det talade språket fortfarande inte har någon 
framstående plats i kursplanen. Trots att många anser att muntliga färdigheter är viktiga så 
ligger tyngdpunkten alltjämt på det skrivna språket. Problemet för många lärare verkar vara 
att få elever att vara tysta och stilla för att kunna ta in information som läraren tillhandahåller. 
Lärarna tystar eleverna i de tidigare stadierna för att sedan i de högre stadierna, då retorik 
införs, försöka uppmuntra dem till att tala. Folkesson skriver även att samhällets respekt för 
det skrivna ordet fortfarande finns kvar men att samhället likväl har höga förväntningar på 
kommunikativ kompetens i både tal och skrift. Det skrivna språket är fortfarande nära 
förknippat med skolan och har en annan ställning än det talade. Det är något högtidligt över 
skriften. Människor kopplar ihop och minns skolstarten med att lära sig läsa och skriva.  
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Vid sin litteraturgenomgång avseende forskning om talat språk ser Folkesson (1998) flera 
olika inriktningar i tidigare gjorda studier. Hon nämner studier inom olika vetenskapliga 
discipliner som fonetik, lingvistik, sociolingvistisk, psykolingvistik, nordiska språk, 
kommunikation och pedagogik. Hon ser att en samstämd inställning tycks vara att barnets 
tidigare språkutveckling har ägnats stort intresse medan det saknas forskning om äldre barns 
språkutveckling. Skolan har inte sett som sin uppgift att lära barnen tala. Tala kan barnen 
redan då de kommer till skolan. Folkesson påpekar att tidigare forskning (Brown m.fl. 1984) 
visar att färdigheter i muntlig framställning inte utvecklas av sig själv utan eleverna kan med 
hjälp av träning förbättra sin egen förmåga och verkligen utnyttja den till fullo. Därför torde 
det vara av största intresse att arbeta lika mycket med tal som med skrift. Trots att muntlig 
framställning nämns i läroplanerna så arbetas det inte lika mycket med talet. Det kan bland 
annat beror på att det är svårt att undervisa om och arbeta med det talade språket då det saknas 
kunskap om vad det egentligen är någon ska kunna för att tala väl. Folkesson erfar att 
forskning har gällt sambandet mellan tanke och språk. Hon menar att människan klär sina 
tankar i ord vilket utvecklar tankestrukturer så att hon kan uttrycka sin mening. Om barnet 
inte får tillfälle att klä tankar i ord vid samtal, bromsas tankeförmågan. Att stärka det talade 
språket påverkar kognitiv-, social- och emotionell utveckling. Det är genom samtal tänkandet 
utvecklas därför bör skolan lägga vikt på dialogen mellan individer.  
 
Olga Dysthe har skrivit Det flerstämmiga klassrummet (1995) och är även hon av åsikten att 
det finns en nära koppling mellan språk och tänkande och att språket är en skapande kraft i 
relationen till andra människor. Hon nämner det dialogiska klass-rummet och anser att den 
språkliga aspekten inte kan behandlas separat från andra aspekter som konstituerar en god 
inlärningsmiljö. Mening skapas genom samspel och gemenskap. Dysthe anser att vi endast 
existerar i relation till andra.  Hon nämner flerstämmighet och påpekar att det i en klass finns 
många olika röster och att dessa måste utnyttjas på ett medvetet sätt. Hon menar att det är få 
elever som är verbalt aktiva och att det vanligtvis är samma elever som talar. De andra 
eleverna tenderar att inte lyssna eftersom de inte förväntar sig att lära sig något av de talglada. 
Det som de säger har ingen status som kunskap. Alla elever måste tas på allvar och betraktas 
som ett tillskott i det gemensamma kunskapsbygget. Det måste till ett samspel mellan de olika 
rösterna. Det är i konfrontation mellan dem som individen har möjlighet att hitta sin egen röst 
eller göra ordet till sitt eget. 
 
2.3 Att tala i grupp  
Bo-Arne Skiöld, som är en av få forskare som fördjupat sig i talängslan, det offentliga 
talandets baksida, säger i en av sina artiklar En talande tystnad (1992) att det i de flesta 
gruppkonstallationer på fler än tio personer finns en talmässig obalans. Normalfördelningen 
brukar vara sådan att det finns lika många som anser sig tala för mycket som det finns de som 
anser sig tala för lite. Vilken roll en människa antar i en sådan situation är beroende av ett 
flertal faktorer som personlighet, ställning i gruppen, atmosfär samt andra psykologiska 
faktorer. De konkreta faktorer som vanligen synliggörs gällande den talträngde, eller 
tystnadsbenägne kan vara bristande intresse för det behandlade ämnet, avsaknad av kunskaper 
och synpunkter, känsla av underlägsenhet inför övriga gruppmedlemmar och dylikt. Blyghet 
och rädsla för att göra bort sig är vanliga orsaker för tystnad. Rädslan för att bli till åtlöje är 
mest fruktad i offentliga sammanhang och blir mest akut när det gäller framträdanden inför 
publik. Det tål att tänka på att detta är just en sådan situation som lärare ständigt utsätter sina 
elever för, trots att de själva gärna undviker den. Det finns pris att betala för att vara tystlåten i 
en grupp. Visserligen undviker denne eventuella attacker och avslöjanden om sin osäkerhet. 
Men ur gruppens synvinkel kan tystnaden verka destruktiv. Den kan tolkas som likgiltighet, 
avståndstagande och kritik. Detta försvårar ett spontant meningsutbyte. För individen kan 
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tystnaden orsaka att existensen upphör i gruppsammanhanget. Den tyste negligeras till slut 
och utplånas från de andras medvetande i diskussionen.  
2.4 Att bedöma tal 
Folkesson (1998) tycker att bra tal är situationsbundet och att den förmåga som kommer till 
uttryck vid en viss situation endast kan undersökas och inte någons totala förmåga vid ett 
tillfälle. Hon ser att bra tal tycks innefatta de förmågor som krävs av elever för att göra ett bra 
muntlig framställning i olika situationer. Enligt hennes uppfattning är kriterierna att ta ordet, 
hitta på ett innehåll, motivera, reflektera och ta berättarrollen. Folkesson visar att 90 % av 
barnen har ett sätt att tala som låter som om de svarar på frågor snarare än att de gör en egen 
muntlig framställning. Många barn har svårt att utan lärarens hjälp hitta ett tema att berätta 
om och en del barn kan inte motivera sitt val av tema och dess innehåll. De elever som ansågs 
vara svaga talare radade upp påståenden utan anknytning till egna tankar, vilket kan bero på 
att de är inte lärda att reflektera. En van talare har lättare att ta berättarrollen än en ovan. En 
tolkning av detta resultat kan vara att eleverna är vana vid fråge- och svarsmönster.  
 
I Folkessons (1998) undersökning framgår att det inte går att bedöma muntligt framställning 
utifrån ett enda tillfälle men att resultatet kan vara en beskrivning av den faktiska förmågan att 
tala. Det verkar troligast att all muntlig förmåga är situationsbunden och beror på en mängd 
olika faktorer som till exempel vanan vid situationen, tid för förberedelser samt åhörarnas 
antal och position. Att tala och att uttrycka sig väl är en färdighet som måste övas och inte en 
medfödd talang. Folkesson ser även att bedömning efter fastställda kriterier kan ha sina 
nackdelar genom att bedömningen då endast inriktas på ett fåtal faktorer. Kriterierna ska inte 
användas till sortering eller bedömning, utan för att hjälpa läraren att medvetandegöra 
eleverna om talet och att hjälpa eleverna att få förmågan att ta ordet och bli lyssnad på. 
 
2.5 Tysta och talängsliga elever     
Med talängsliga menar Skiöld (1992) individer som i exponeringssammanhang såsom 
undervisningssituationer drabbas av så pass svåra nervösa känningar att de föredrar att und-
vika dessa situationer. Talängslan kan yttra sig i att individen kan börja stamma, att denne får 
hjärtklappning, svettningar, darrningar eller orolig mage. Talaren är rädd för lyssnarnas 
reaktioner, rädd för att hamna utanför en viss gruppgemenskap. Om talaren tror att denne ska 
misslyckas är risken överhängande att det också blir så. Talaren måste tränas i att uthärda 
ångesten och rädslan och det kräver en del tid och trappstegsträning i små trygga grupper, 
ungefär som då människan lär sig simma. Först övar hon torrsim på land med andnings- och 
avspänningsträning sedan ger hon sig ner på grunt vatten för röstbildning, artikulation och 
enkla anföranden i små grupper. Först när individen är redo för det vida vattnet med 
djupdykning talar hon i stora sammanhang som kräver omfattande kunskaper i talandets konst 
och hantverk. Misslyckas måste tillåtas och det är viktigt att påminnas om att det är genom 
misslyckanden som lärdom kommer. Det måste också uppmärksammas och råda bot på dåligt 
självförtroende och negativ självbild.  
 
Skiöld (1992) behandlar i sin text de svårigheter elever har med att uttrycka sig muntligt. Han 
ser att det inte hjälper att uppmuntra de tysta i klassrummet. Inte heller hjälper det att ha 
stödjande tal i enrum. Språket i sig verkar inte vara problemet då dessa elever ofta skriver bra. 
Det är snarare emotionella blockeringar de har inför att tala samt dåligt självförtroende och 
åsikter om att de är ointressanta att lyssna till. Elever med talängslan måste få mentala 
redskap att övervinna sin ängslan. Att genom små goda resultat i en trygg miljö med ett bra 
socialt samspel i klassen träna upp självförtroende och självkänsla är ett sätt.  
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Logopeden Britt Backlund skriver i sin bok Inte bara ord (1991) om talad kommunikation. 
Hon har funnit att talängslan är en vanlig företeelse i Sverige. Forskning visar att till exempel 
bland gymnasieelever kan så många som 15 % betecknas som talängsliga. Men hon 
poängterar att det inte är samma sak att vara talängslig som att vara tyst. Inte heller är det ett 
problem som alltid förekommer i alla talsituationer. Den kan uppträda endast i vissa 
situationer och oftast då vi ska tala inför stora grupper eller där vi inte vet varandras roller och 
dessutom måste understryka vår egen. 
 
Bengt Brodow skriver i Perspektiv på svenska (1996) att talängslan är något som måste tas på 
största allvar. Det är förknippat med genans och skam då man utsätts för andras blickar med 
risk för att göra bort sig. Han nämner en undersökning som gjorts i USA bland studenter. Det 
som ansågs av dem vara mest fasansfullt och skrämmande, till och med värre än döden, var 
att tala inför publik. Han skriver att talängslan är ett spöke med många förklädnader. Det är 
inte alltid så att en elev är ängslig att framträda inför en större grupp eller inför okända. Det 
kan ibland vara lika pinsamt att yttra sig i en liten grupp om det där finns en person som man 
är rädd för.  
 
Mikael Lindén, Monica Nordström och Karin Nyblom har skrivit rapporten Våga tala (1998) 
på uppdrag av styrelsen för Studenthälsan i Uppsala. De åskådliggör i sin rapport att rädslan 
för att framträda muntligt kan få förödande konsekvenser. De menar att det kan leda till att 
individen kommer in i en ond cirkel. Om till exempel en student undviker vissa moment i 
kursplanen kan det medföra uteblivna studiepoäng och studiemedel vilket i sin tur kan göra 
det ännu svårare för studenten i framtiden. De påpekar även att det inte bara är den som är 
talängslig som blir förlorare utan även gruppmedlemmarna förlorar eftersom de går miste om 
att få ta del av individens kunskaper, erfarenhet och uppfattningar. De talängsligas resurser 
tillvaratas inte. Författarna anser att demokratin bygger på att alla röster ska få höras, varje 
individ ska kunna uttala sina uppfattningar och åsikter. De trycker på det allvarliga i att 
talängslan även kan utgöra ett demokratiproblem om delar av befolkningen inte vågar yttra 
sig. Samhället ett ansvar att upptäcka problematiken och göra någonting åt den.  
 
2.6 Att upptäcka de tysta eleverna   
Många lärare saknar erfarenhet av talängslan eftersom de, enligt Skiöld (1992), själva är 
verbala människor. Han anser att detta gör det svårare att upptäcka signalerna hos elever med 
talängslan. Fortfarande är muntliga framföranden i stor utsträckning obligatoriska trots att 
både elever och lärare tenderar reagera negativt på taluppgifter de själva inte valt. Men då 
lärare ofta är omedvetna vad talängslan innebär så finns svårigheter i att se tecken på fysisk 
och psykisk stress som dessa situationer kan medföra. Skolans pedagogik kan verka något 
tvetydig gällande talet. De sjuåringar som börjar skolan är oftast mycket kommunikativa. 
Dessa fostras med olika framgång till lugn, ordning och tystnad i klassrummet. När eleverna 
sedan når puberteten där de är som mest osäkra och blyga ställs de vid katedern i en påtvingad 
exponeringssituation. Kanske ser det idag inte riktigt ut på detta vis men det är viktigt för 
blivande lärare att ha kunskap om vad som bör undvikas i muntlig framställning för att 
undvika obehag för eleverna.  
 
Bratt (1992) menar att många tysta elever i skolan riskerar att bli förlorare med ett dåligt 
självförtroende om skolan inte lyckas stimulera deras lust att agera i tal. Men det bör, 
samtidigt som det finns en rätt att tala och höras, också finnas en rätt att tiga, åtminstone 
tillfälligt. Det är aldrig bra att tvinga en elev att tala. Svensklärare i dag bör vara väl medvetna 
om denna problematik. Men hur ser det ut med de övriga lärarna? Redovisningsuppgifter 
förekommer ju även i andra ämnen än svenska. Hur ser dessa lärare på de talsvaga eleverna? 
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Vilka attityder har de till språk och talträning? Bratt anser att det bör finnas gemensamma 
riktlinjer för alla lärare gällande detta.  
 
Brodow (1996) skriver att ett flertal lärare tvingas släppa ut elever från skolan som har kvar 
sin talängslan. När dessa elever senare påträffas i arbetslivet har många av dem yrken där de 
visar stor förmåga att yttra sig både självsäkert, välformulerat och otvunget. Anledningen till 
detta kan vara en högre mognadsgrad eller att yrkeslivet erbjudit en mer motiverad talträning 
än skolan tidigare gjort. Människan vill inte visa upp en prestation som inte har ens eget god-
kännande, med risk för att göra bort sig. Det finns säkert många lärare som känner igen sig i 
detta då de ställs inför en situation där de ombeds hålla föredrag av någon form inför sina 
kollegor. Känslan av att vara mindre kunnig än åhörarna begränsar viljan att genomföra 
föredraget.  
 
2.7 Orsaker till talängslan 
Enligt vad Hans Atterströms visar i sin rapport Vissa tystnar men talar åter. Om kommun-
ikationssvårigheter i muntliga sammanhang (1996) måste förståelse av mänsklig kommuni-
kation nås både utifrån och inifrån. Utifrån- och inifrånformulerade synpunkter kan komplet-
tera varandra. Atterström ser talängslan, eller kommunikationsängslan som han kallar det, ur 
två infallsvinklar. Det ena är att det kan vara personlighetsbundet, det vill säga att individen 
väljer i ett flertal olika situationer att dra sig undan och undvika att kommunicera. Detta är ett 
dominerande och relativt stabilt beteende och ett bestående och konsekvent beteende som är 
svårt att förändra. Det andra är att det kan vara situationsbundet, det vill säga att ängslan kan 
infinna sig både före, under och efter ett framträdande. Individen vet här inte vad som 
förväntas, vilken reaktion åhörarna har, hur hon bedöms eller vilka krav som ställs. Andra 
orsaker till situationsbunden ängslan är att individen kan känna sådant obehag inför 
förberedelser att hon undviker denna viktiga beredskap. Hon kan ha en negativ bild av sig 
själv som talare eller känna sig mindre värd än åhörarna. Även antalet åhörare kan påverka då 
ett starkt uppmärksamhetsfokus uppstår vid en stor publik. Ängslan och oro skapas i 
situationer som är nya och okända, formella, värderande, statusfyllda och oförberedda. 
Atterström påpekar att det snarare är normalt än onormalt att uppleva ångest inför ett 
framträdande inför publik. Detta till trots kan en del individer njuta av att uppträda eller tala 
fritt och öppet medan andra upplever det så tungt att de inte vågar yttra sig utan drar sig 
istället undan. Personlighetsfaktorer påverkar inifrån medan situationsfaktorer påverkar 
utifrån. Det är inte så att talängslan orsakas av antingen det ena eller det andra utan dessa 
samvarierar på olika sätt. 
 
Enligt Atterström (1996) är det viktigt att synliggöra den inre och den yttre påverkan för att 
komma till insikt om vad som kan göras för att underlätta för och utveckla individer med 
talängslan. Individens negativa känslor, negativa attityder och bristande färdigheter påverkar 
henne till att undvika att tala. Atterström anser att talängslan följer fyra olika mönster. Det 
första är personlighet, där preferenser eller naturlig ängslighet spelar in. Det andra är 
kontexten, det vill säga sammanhanget där framförandet genomförs. Det tredje är mottagare, 
där antal åhörare och deras roller i förhållande till talaren kan påverka. Det fjärde är 
situationen, där redovisningsformen kan vara avgörande. De individer med hög 
personlighetsbetingad talängslan känner obehaget med hänsyn till många olika kontexter, 
mottagare och situationer, medan de med låg personlighetsbetingad talängslan inte upplever 
dessa som besvärande. Individer med hög personlighetsbetingad talängslan måste få bearbeta 
sina känslor, attityder och färdigheter. Även situationsbunden oro kan elimineras genom att 
förändra undervisningsstrategin. Individen måste få hjälp med sina konstruktiva tankar och 
den hjälpen ska komma både inifrån och utifrån.   
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2.7.1 Hjärnans fysiologi  
Natalie H Rogers, som är en amerikansk psykoterapeut som har grundat en institution för 
talträning, skriver i sin bok Att våga tala Ett systematiskt träningsprogram (1985) att män-
niskohjärnan påverkar vårt uppträdande då vi ska tala. Hjärnan har en höger- och en vänster-
halva vilka styr olika saker hos människan. Den vänstra styr tal, språk, logik, analys, skriv-
ning och läsning. Den högra sidan styr igenkännande av ansikten, rytm, synbilder - 
djupseende, kreativitet, syntes. Båda sidor måste fungera fritt och smidigt för att vi ska kunna 
tala effektivt till en publik.  
 
Rogers (1985) beskriver hjärnans fysiologi och påstår att hjärnan är sammansatt av tre delar 
som utvecklats självständigt under evolutionens lopp. En del är den primitiva som hon kallar 
reptilhjärnan. Den ligger vid hjärnans bas och är inriktad på överlevnad, undvikande av fara, 
snabbhet och styrka. Gamla däggdjurshjärnan är den som omger den ursprungliga reptil-
hjärnan och som är centrum för våra känslor och vår sexualdrift. Den nya däggdjurshjärnan, 
neocortex eller hjärnbarken, som den vanligen kallas, ligger i hjärnans veckade översta skikt, 
ungefär en tredjedels millimeter tjock. Det är med den vi tänker, talar, gör slutledningar och 
fullgör de mänskliga funktioner som skiljer oss från andra arter. När människan känner sig 
hotad, till exempel då hon ska tala inför grupp, tenderar reptilhjärnan att ta över. Den sporrar 
kroppen att möta fara, hjärtat slår snabbare, musklerna spänns, halsen blir torr, andhämt-
ningen förändras och hon förbereder sig för kamp eller flykt. Samtidigt verkar det som om 
hjärnbarken trappar ner sin verksamhet då talet och slutledningsförmågan påverkas. Känslan 
av att inte kunna tänka klart, att vara blockerad och tala osammanhängande utan att kunna se 
de självklaraste samband, infinner sig. Då är det reptilhjärnan som tagit över och skickar ut så 
starka signaler att hjärnbarken överröstas och kan inte fungera lika fritt som den borde. 
Denna störning av tankeprocessen slår helt sonika ut den tänkande delen i hjärnan.  
 
2.8 Reaktioner på talängslan   
Rogers (1985) betonar att talängslan beror på flera olika saker. En av anledningarna kan vara 
rädslan att göra bort sig och förlora ansiktet, att inte få åhörarnas godkännande utan istället 
deras förakt. En annan kan vara känslan av hot där talaren är skräckslagen för att bli utlämnad 
till åhörarna. Rogers menar att det finns tre olika symtom på ängslan och rädsla när det gäller 
att tala inför publik. Det första är emotionella reaktioner. Här rör det sig om skräckkänslor 
som infinner sig redan innan talaren börjat sitt framträdande. Det kan även vara känslan av 
vanmakt, förlorad självkontroll, hjälplöshet eller panik. Den andra typen av symtom är de 
fysiska symtom som kan börja flera dagar innan personen ska göra sitt framträdande. Det kan 
till exempel vara nervösa magbesvär och ibland även kväljningar. Hon nämner också obehag 
som hjärtklappning, darrande knän, darr på rösten och kallsvett. Till sist nämner Rogers de 
intellektuella processerna som kan innefatta upprepningar av ord, meningar eller längre 
partier. Även minnesförlust, allmän förvirring och tankeblockering kan förekomma. Dessa tre 
symtom samspelar med varandra. En människa som vänder sig till en grupp för att tala 
avskiljs från gruppen och blir därför ensam. I samma stund som hon vänder sig och börjar tala 
till en grupp blir hon automatiskt gruppens ledare, hon är isolerad och synlig för alla. Då hon 
är försatt i ett prestationsbeteende, som förutsätter att hon talar till de andra, är hon ute-
lämnad till gruppen och dess gensvar och måste gå vidare oavsett om gensvaret är positivt 
eller negativt.  De andra gruppmedlemmarna kan ägna sig åt ett socialt beteende och i grupp-
ens anonymitet samtala med varandra. Talaren blottar sig, är utelämnad, måste prestera något, 
kan inte påverka gensvar och kan inte gömma sig. Det spelar inte någon roll om talaren är en 
bra konversatör eftersom talet inte är ingripet i någon konversation och talaren då inte kan 
falla tillbaka på sina sociala instinkter. Detta kan vara några av orsakerna till att de tre sym-
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tomena uppstår och att det finns de som känner obehag och ibland ren skräck inför att tala 
inför grupp.   
 
Atterströms (1996) teorier om vad som skapar talängslan beskrivs i tre olika kategorier:  
Fysiologisk överreaktion innebär kroppsliga uttryck som inte går att kontrolleras av individen 
som exempelvis svettning, rodnad, minnesluckor och hjärtklappning. Det är kroppen och inte 
tanken som utlöser ängslan.  
 
Olämplig kognition innebär att individen på ett negativt sätt tänker, uppfattar och tolkar. Det 
är tanken som utlöser ängslan och oro.  
 
Färdighetsbrister innebär att individen blir ängslig och låter bli att tala om hon inte behärskar 
lämpliga färdigheter i den aktuella kommunikationen, inte kan ta initiativ till ett samtal, 
komma in i konversationen eller artikulera sig på ett korrekt sätt.  
 
2.9 Hur talängslan åtgärdas 
Talängslan går att åtgärda menar Atterström (1996). Först måste det utredas om det är per-
sonlighets- eller situationsbetingat (inre- eller yttre påverkan). Han skiljer på behandlings- och 
undervisningsbaserade strategier.  

1. Behandlingsbaserande strategier, där individen aktivt deltar, kan vara kognitiv terapi 
där hon förändrar sitt tänkande och i och med det förändrar känslorna. I systematisk 
desensibilisering lär sig individen muskelavslappning och att föreställa sig kommuni-
kationshändelsen i ett avslappnat tillstånd. Färdighetsträning med specifika mål-
sättningar för individen tillsammans med kognitiv metodik och visualisering som upp-
muntrar individen till att tänka positivt om exempelvis publiken är träningsområden 
som kan hjälpa eleven.  

 
2. Undervisningsbaserad strategi är till exempel att förändra gruppens storlek samt att 

förändra kommunikationsfärdigheter genom annat än muntligt framförande. 
 

  
Atterström menar att behandlings- och undervisningsbaserad strategi ska komplettera 
varandra och hjälpa individen till utveckling istället för att denne ska behöva känna stark 
ängslan och ångest inför att tala. 
 
Rogers (1985) anser att individen systematiskt måste öva sig och tvinga instinktiva reaktioner 
att hålla sig i schack. Dessa känslor ska istället för att motarbeta arbeta för individen. Om 
individen lär sig att bemästra sina instinkter får denne kontroll över sitt uppjagade tillstånd 
och blir i stånd till kreativt tänkande. Individen bör få lära sig vilka fysiska och psykiska 
processer som försiggår i varje skede av sitt framträdande. Rogers nämner tre områden. Första 
området är en beteendeterapeutiskt metod är där individen ska lära sig att vara rädd och 
systematiskt bearbeta sina skräckreaktioner. Då kan individen lära sig nya och mera önsk-
värda reaktionssätt.  Det andra området är att lindra omställningen från anonym till synlig för 
alla, då individen är ensam med förväntan att prestera. Individen ska ges möjlighet att 
bemästra svåra känslomässiga omställningar genom att genomföra dem i mycket långsamt 
tempo, ett litet steg i taget.  Genom fantasiförberedelser eller på anat sätt visualisera kan 
individen förbereda sig för att klara av den chock som prestationssituationen medför. Det 
tredje och sista området har att göra med disponering och utformning av talet. Individen ska 
lära sig att disponera sin tid på bästa sätt genom att veta hur ett anförande utformas. Rogers 
anser inte att avslappningsövningar är det viktigaste att lära sig. Hon skriver att avslappning 
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kan vara förträfflig på en yogakurs men inte när individen ska prestera någonting. 
Avslappning betyder avsaknad av spänning och att tala innebär alltid ett visst mått av 
spänning. Rogers anser att individen istället ska lära sig att kontrollera spänningen. 
 
3. METOD  
 
3.1 Metodval 
Vår forskningsmetod består i elevenkät, elevintervju samt lärarintervju. Som teoretisk grund 
för undersökningen ligger böckerna Enkätboken (Trost, 2001), Kvalitativa intervjuer (Trost, 
2005) samt Forskningsmetodikens grunder skriven av Runa Patel och Bo Davidson (2003). 
Metoderna i vår undersökning är kvalitativa. Trost är av åsikten att om intresset består i att ta 
reda på människors sätt att resonera och reagera eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, är en kvalitativ studie rimlig. Han anser också att vi förenklat kan säga att 
kvalitativa studier karakteriseras av att det inte förekommer några siffror utan verbala 
formuleringar som skrivna eller talade. Kvalitativt är undersökningen då den undviker 
jämförelser som till exempel längre, fler eller mer.  
 
Vi har valt enkät på grund av att vi tror att det ger en ärlig bild av elevers åsikter samt att vi 
når en bred elevgrupp. Syftet med elevintervjun är att genom samtal med utvalda elever få en 
djupare förståelse för bakgrunden till deras svar. Lärarintervju har valts för att få ett 
lärarperspektiv på problematiken. Vi tror att lärare i större utsträckning än elever uttrycker sig 
fritt i en samtalssituation varför vi anser att enkät inte är nödvändig för dessa.   
 
3.2 Elevenkät 
3.2.1 Undersökningsgrupp 
Elevenkäten har utförts i skolans tidigare år bland elever i åldrarna 10-12. På grund av detta 
blev urvalet begränsat till dessa. Tillgången till klasser, två helklasser, samt den tillgängliga 
tiden, fem veckor, påverkade också urvalet. I vår undersökning skedde ett bekvämlighets-
urval. Trost (2001) menar att bekvämlighetsurval innebär att vi tar det vi kan ta eller det vi 
anser lämpligt. Enkäten var en gruppenkät där eleverna fick vara anonyma. Patel och 
Davidson (2003) trycker på vikten av anonymitet och säger att enkäten bygger på individernas 
villighet att svara på frågorna. Vi delade ut enkäten till två helklasser med sammanlagt 
fyrtiosex elever med ett bortfall på tre. 
  
3.2.2 Upplägg och genomförande  
Vi gjorde en enkät (bilaga 1) som underlag till vår undersökning med syfte att ta reda på 
huruvida det fanns talsvaga elever i dessa klasser och för att få en inblick i inre orsaker till 
talängslan. Den används enligt Trost (2001) främst för att ge kvantitativdata men även 
kvalitativdata går att få fram. Vårt formulär bestod av åsiktsfrågor. Trost anser att det kan 
trötta ut den som kan svara om man använder sig av för många åsiktsfrågor. Det finns då en 
risk att denne svarar på måfå. Därför var vår enkät begränsad till sju frågor som avslutades 
med en öppen fråga där det fanns utrymme att lägga till fler åsikter och tankar. För varje fråga 
kunde svaret graderas på en sexgradig skala från ”mycket jobbigt” till ”mycket lätt”, eller 
liknande formuleringar. Vi hade dock med i beräkningen att elever likväl kunde bli uttråkade 
och svara lika på alla frågor för enkelhetens skull. Enkäten hade en hög standardiseringsgrad. 
Enligt vad Trost menar är hög standardiseringsgrad då formuläret ser likadant ut samt att alla 
får det samtidigt. Frågorna var ostrukturerade då eleverna hade maximalt svarsutrymme samt 
att vi inte kunde förutsäga elevernas svar. Att situationen är lika för alla är också viktigt för 
reliabiliteten. Trost nämner även en del aspekter, som är viktiga att överväga vid utformandet 
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av enkäter, som vi har utgått ifrån. Dessa är bland annat användandet av vardagligt språk samt 
att undvika negationer.  
 
3.3 Elevintervju 
3.3.1 Undersökningsgrupp  
Urvalet för elevintervjun skedde i samråd med klassläraren där elever som enligt denne var 
talängsliga valdes ut. Sex elever intervjuades var för sig. I kvalitativa studier, som intervju, är 
det enligt Trost (2005) inte nödvändigt med ett representativt urval i statistisk mening, utan ett 
bekvämlighetsurval kan göras. Vi valde dock att göra ett representativt urval eftersom vi ville 
veta om lärarens åsikt stämde överens med verkligheten. 
 
3.3.2 Upplägg och genomförande 
Genom elevintervjun (bilaga 2) ville vi få en bild av inre orsaker och bakomliggande faktorer 
till talängslan. Vi valde att göra en kvalitativ intervju med enkla och raka frågor för att få 
komplexa och innehållsrika svar och som ett sätt att skapa förståelse för den intervjuades 
tankar, erfarenheter och föreställningar. I denna del av undersökningen hade frågorna en låg 
standardiseringsgrad vilket innebär att frågorna formulerades efter den intervjuades språkbruk 
samt att variationsmöjligheterna var stora. Detta för att vi i vår beräkning hade med att 
eleverna kunde vara ängsliga och ovilliga att svara. Med standardisering menar Patel och 
Davidson (2003) hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning. Intervjun hade även låg grad av strukturering. Patel och 
Davidsson anser att det vid låg grad av strukturering lämnas maximalt utrymme för 
intervjupersonen att svara på frågorna. Gruppintervju valdes bort för att undvika risken att alla 
inte skulle komma till tals. Trost (2005) menar att de tystlåtna inte så lätt kommer till tals och 
de pratsamma tar lätt över i en gruppintervju. Åsikter påverkas lättare i grupp och i en enskild 
intervjusituation kommer det personliga perspektivet lättare fram. Intervjun begränsades till 
trettio minuter per person. 
 
3.4 Lärarintervju  
3.4.1 Undersökningsgrupp 
De lärare vi intervjuade var klasslärare för tidigare år med behörig utbildning. Tre lärare 
intervjuades. Vi valde att intervjua lärare i de klasser där enkäten genomfördes och där 
talsvaga elever också fanns. Detta för att få en uppfattning huruvida de elever med talängslan 
var upptäckta av läraren samt ta reda på ifall det användes alternativa tillvägagångssätt för att 
dessa elever skulle uppnå kursmålen. 
 
3.4.2 Upplägg och genomförande 
Genom att göra en intervju med lärare (bilaga 3) hoppades vi få svaret på om de talängsliga 
eleverna uppmärksammades och vilka kompensatoriska hjälpmedel som användes för att 
dessa elever skulle nå kursmålen. Vår lärarintervju genomfördes som en kvalitativ 
undersökning med enkla och raka frågor, med en förhoppning om innehållsrika svar som 
skulle ge en bild över lärarnas syn på talängslan samt dessas vägar till att hjälpa talängsliga 
elever. Intervjun begränsades till en timme per person. 
 
 
4. RESULTAT  
 
Enkätundersökningen genomfördes med syfte att ta reda på om det fanns talängsliga elever i 
klasserna samt få en inblick i inre orsaker till talängslan. Fyrtiotre elever i åldrarna 10-12 år 
deltog i enkäten.  
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4.1 Elevenkät 
Trots att vi tagit med i beräkning att eleverna i enkätundersökningen kunde bli uttråkade och 
svara lika på alla frågor blev reliabiliteten i enkätundersökningen hög. Eleverna besvarade 
frågorna med stor variation där endast en svarade ”mycket jobbigt” på alla frågor. Majoriteten 
av eleverna hade inte särskilt stora problem med att tala i publika sammanhang, vare sig det 
var inför många eller få. Dock förekom rädslan för detta. Redovisningssituationer i helklass 
var det som upplevdes jobbigast. Problematiken verkade inte ligga i vem som lyssnade utan i 
andra orsaker som tillexempel personlighet, självförtroende eller ämnet. Det som upplevdes 
värst med redovisningssituationer var risken att göra bort sig.   
 
1. Hur tycker du att det är att redovisa eller prata högt inför hela klassen? 
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2. Hur tycker du att det är att svara på frågor i klassen? 
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3. Hur tycker du att det är att delta i diskussioner i klassen? 
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4. Hur känns det när läraren lyssnar då du pratar? 
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5. Hur känns det när enstaka klasskompisar lyssnar då du pratar? 
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6. Hur känns det när hela klassen lyssnar då du pratar? 
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7. Varför tror du att en del elever kan tycka att det kan vara hemskt medan andra kan tycka att 
det är kul att prata högt inför klassen?  

 
Mer än 50 % av eleverna tyckte att den största orsaken till att en del tycker om redovisnings-
situationer medan andra inte, är personliga olikheter. Personligheter, tycke och smak varierar. 
Eleverna svarade exempelvis: ” Det beror nog på ens personlighet. Om man kanske är blyg så 
vill man kanske inte stå upp och prata så mycket. Dom som har bra självförtroende kanske det 
är lättare för”. Preferenser ser olika ut för varje individ och en elev uttryckte det: ”För att 
vissa lyssnar på vissa och vissa inte”. 28 % ansåg att rädslan för att göra bort sig inför 
åhörarna gör redovisningssituationer till en hemsk upplevelse och en elev svarade, ”för dom 
är rädd att göra bort sig tror jag”. Några av eleverna poängterade vikten av att ha kompisar 
bland åhörarna för att situationen ska kännas bra. De ville ha en publik som är intresserad och 
uppmärksam. Ett svar var: ”Kanske för att ibland kan det vara surrigt och vissa viskar, och då 
kan man tro att dom viskar om den som pratar!”.  
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4.2 Elevintervju 
Elevintervjun genomfördes enskilt med sex elever från samma grupp som deltog i enkäten. 
Urvalet skedde i samråd med klassläraren där elever som enligt denne var talängsliga valdes 
ut. Det visade sig vid intervjutillfället att läraren tagit miste på en elev. Denne upplevde sig 
inte som ängslig utan valde endast att vara tyst. Genom elevintervjun ville vi få en bild över 
inre orsaker och bakomliggande faktorer till talängslan. Här följer resultatet. 
 
4.2.1 Vad är talängslan? 
Eleverna anser att talängslan är när situationen känns obekväm, då de känner en olustkänsla, 
en stark motvilja och till och med en rädsla för att göra bort sig som är så stor att de hellre 
undviker talarsituationen. En elev sa: ”Jag hoppas att det blir nått avbrott så att jag slipper.” 
Ett tecken på talängslan är också när paniken före eller under framträdandet är så stor att de 
börjar kallsvettas och som en elev uttryckte det: ”det känns som att jag kommer att dö!” 
 
4.2.2 Vad beror talängslan på? 
Om gruppen är otrygg skapas en obekväm talsituation där talängslan lättare uppstår. ”Det är 
lättare om det är kompisar i publiken” ansåg eleverna för att genom dem få stöd och känna 
trygghet. En elev uttryckte att: ”Om jag redovisar i någon annan klass är det jobbigt.” 
Talängslan kan också uppstå då ämnet känns ointressant. Eleverna uttryckte att: ”det beror på 
vad man pratar om, om det är nått man gillar”. Om ämnet upplevs svårt och inte är självvalt 
blir eleverna lättare oroliga.  I denna situation blir kravet att prestera bra inför klass-
kompisarna så stort att talängslan kan infinna sig,  
 
 
4.2.3 Hur åtgärdas talängslan? 
Som åtgärder för talängslan föreslår eleverna en trappstegsträning. Där är första steget att 
redovisa ensam för läraren, sedan ”träna i små grupper” för att sedan stå inför hela klassen 
tillsammans med en kompis med målet att till slut klara av det själv. De anser också att det är 
viktigt att träna grupptrygghet och sammanhållning: ”klasskompisarna peppar” för att tal-
situationerna ska bli naturliga och bekväma.  
 
4.3 Lärarintervju  
Vi intervjuade tre klasslärare för samma klasser där enkäten genomfördes. Undersökningen 
gjordes med syfte att få svaret på om de talängsliga eleverna uppmärksammades och vilka 
kompensatoriska hjälpmedel som användes för att dessa elever skulle nå kursmålen. Här följer 
resultatet. 
 
4.3.1 Vad är talängslan? 
Enligt lärarna är talängslan när ångest och pinsamhetskänsla blir så pass stor att situationen 
vill undvikas. Då eleven ”inte känner sig hemma och inte trivs i framförandets form” känns 
det besvärligt och det upplevs olustig.  ”Elever kan till och med känna ångest inför att tala 
inför grupp.” Det känns hotfull och skrämmande och de vill slippa. 
 
4.3.2 Vad beror talängslan på? 
Lärarna anser att talängslan kan bero på gruppsammansättningen, om det är stora eller mindre 
grupper samt vilka som ingår i grupperna. Det kan också bero på skolmiljön, det vill säga 
vilket klimat som råder på skolan. Om det är ett hårt klimat med fula ord och mobbing eller 
om det är en lugn och trygg skola. Om det är en liten byaskola eller om det är en 
storstadsskola.  Lärarna säger även att en otrygg grupp skapar otrygga talare. Persoligheter 
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och intressen kan vara avgörande. Då uppgiften inte är självvald och intresse inte finns blir 
prestationskraven så höga att talängslan uppstår. En lärare uttryckte elevens känslor med 
frågan ”För vems skull svarar jag?” Läraren tycker att det är en integritetsfråga att eleven 
känner att ”det är inte på mina villkor”. Lärarna menar att det finns olika orsaker till 
talängslan. En orsak kan vara negativa erfarenheter, där eleven har misslyckas i tidigare 
talsammanhang. Ett annat kan vara uppväxtmiljön, eleven kan ha vuxit upp med tysta 
familjemedlemmar eller för pratglada så att denne inte blivit uppmärksammad och hörd eller 
genetiskt arv där man kan vara mer eller mindre känslig. 
 
4.3.3 Hur åtgärdas talängslan? 
Som åtgärder för talängslan föreslår lärarna att i samtal med eleven sätta mål för arbetet och 
följa upp utvecklingen. Även att träna eleverna att se på sig själv som goda talare och skapa 
en positiv bild till att tala inför grupp är viktigt. Retorikträning, att träna i konsten att tala väl, 
anses viktig redan i tidiga år. Detta kan tränas med hjälp av olika metoder, till exempel 
träning i hur man förbereder ett tal, dramaövningar och avslappningsövningar. Även valfrihet 
i ämne och form anses vara av stor vikt. Alternativa framförandeformer för enbart läraren, en 
kompisgrupp eller som en av lärarna föreslog ”i grupp för att föra fram gruppens tankar 
istället för egna” och inför klassen tillsammans med en kompis föreslås också som träning. 
Lärarna kan tänka sig att använda sig av hjälpmedel som bildämnet, bandspelare, rollspel, 
film och dockteater för att träna talängsliga elever.   
 
 
5. RESULTATDISKUSSION  
 
5.1 Reflektioner 
I undersökningen ingick det fyrtiosex elever med ett bortfall av tre. Bortfallet berodde på 
sjukdom. Endast enkäten berördes av bortfallet. I undersökningen var validiteten hög då vi 
nyttjat flera olika datainsamlingsmetoder och senare kunnat väga samman dessa i analysen. 
Olika datakällor ger enligt Patel och Davidson undersökningen en större tillförlitlighet och 
ökade även det validiteten då vi kunde studera samma fenomen ur olika synvinklar som 
senare relaterats till en meningsfull helhet. Patel och Davidson (2003) anser att begreppen 
reliabilitet och validitet är sammanflätade. Enligt dem så använder kvalitativa forskare sällan 
begreppet reliabilitet utan begreppet validitet får en vidare innebörd.  
 
Reliabiliteten i vår studie brister till viss del eftersom vi endast kunde göra en mindre 
undersökning under ett visst antal veckor. För att öka tillförlitligheten kan även observationer 
göras samt en större undersökningsgrupp nyttjas, där fler elever och lärare deltar. Även hur 
undersökningsgruppen tolkat de olika frågorna kan ha påverkat tillförlitligheten i vår 
undersökning.  
 
5.2 Vad är talängslan? 
Vårt resultat visar att talängslan uppstår när situationen är sådan att skräcken för att inte duga 
som talare, för att bli utskrattad, gör att talaren absolut vill slippa undan. Skiöld (1992) är av 
samma uppfattning, att talängslan är när individen drabbas av så svåra nervösa påkänningar 
att denne föredrar att undvika typer av situationer som framkallar dessa. De känslor som 
uppkommer vid sådana situationer är så pass jobbiga att hantera att det inte handlar om att 
vara blyg eller tystlåten utan rent av upplevs som panik och ångest. Att redogöra för 
kunskaper i detta tillstånd blir en omöjlighet. Detta blir ett stort problem vid 
kunskapsbedömning. Skiöld anser även att talängslan för många elever blir en hämmande 
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faktor och de tysta barnen kan få mindre uppmärksamhet från läraren. Den tysta eleven, som 
inte talar för sig, kan även skapa låga förväntningar om sina kunskaper hos läraren.  
 
Rogers (1985) anser att rädslan för att tala inför publik kan visa sig i tre olika symtom. Den 
första är emotionell reaktion med känsla av vanmakt, känsla av att förlora självkontrollen, 
hjälplöshet och panik. Det här är reaktioner som en del elever i vår undersökning upplevde 
vid redovisningssituationer. Den andra är fysiska symtom med darrande knän som gör det 
svårt att röra på sig, darr på rösten, kallsvett eller en känsla av svaghet samt hjärtklappning. 
Dessa symtom upplevdes inte lika starkt eller ofta av eleverna. Den tredje är intellektuell 
process med upprepningar av ord, meningar eller längre partier, minnesförlust, allmän 
förvirring och tankeblockering.   
 
Backlunds forskning (1991) visar att till exempel bland gymnasieelever kan så många som  
15 % betecknas som talängsliga. Vår undersökning har varit begränsad till två klasser och 
endast omfattat de tidigare åren men procentsatsen är dock densamma. Enkäten visade att 14 
% tyckte att det var ”mycket jobbigt” med redovisningssituationer. Dock skilde sig orsakerna 
till detta. Det kunde beror på ämnet, vilka som lyssnade och om eleven visste vad som 
förväntades av denne. 9 % av eleverna tyckte att det var ”ganska jobbigt”. Enligt Backlund 
(1991) är talängslan en vanlig företeelse. Vår uppfattning är att 23 % är för mycket, oavsett 
vilka orsakerna är till att situationen känns jobbig.  
 
Den största delen av eleverna hade inga problem, eller mycket små, med att prata inför andra. 
I ett av fallen visade det sig till och med att den elev som läraren valt ut som talängslig i själva 
verket inte kände någon ängslan utan endast var tystlåten och väl medveten om det. Detta 
visar att det finns olika slags tystnad och att det inte behöver beror på talängslan. Det kan i 
vissa fall vara ett personlighetsdrag, eleven är blyg, tystlåten eller kanske rent av bekväm. 
Enligt vad Brodow (1996) skriver så finns det risk för att elever med dessa personlighetsdrag 
blir ansedda som passiva, likgiltiga eller också kan de upplevas som överlägsna. De kan också 
riskera att bli osynliga för övriga gruppen. Vår undersökning har visat att talängslan inte är 
det samma som att vara tyst. Att vara talängslig innebär en känsla av så stort obehag att 
individen hellre avstår att göra sin röst hörd. 
 
5.3 Vad beror talängslan på? 
Anledningen till ängslan, för dem som kände det, var till stor del situationsbunden. Vilket 
ämnet var upplevdes viktigt. De flesta eleverna kände motstånd då ämnet inte var självvalt. 
Då intresse för ämnet fanns så upplevdes inte situationen lika jobbig. Även formen på 
framförandet kunde vara avgörande. En påtvingad form ansågs leda till obehagskänsla för 
många. Om situationen kändes ovan kunde ängslan komma fram. Rogers (1985) anser att 
talängslan beror på flera olika saker. Enligt henne kan en av anledningarna vara rädslan att 
göra bort sig och förlora ansiktet, att få åhörarnas förakt istället för deras godkännande. 28 % 
av eleverna ansåg att rädslan för att göra bort sig inför åhörarna gjorde redovisningssitua-
tioner till en hemsk upplevelse. En annan anledning kan enligt Rogers kan vara att talaren 
känner sig hotad och skräckslagen för att bli utlämnad till åhörarna. Det förefaller talaren som 
om åhörarna följer varje rörelse talaren gör, varje gest, varje felsägning förstoras hundra 
gånger i storlek och betydelse. På grund av detta tyckte eleverna att det var viktigt att ha 
kompisar i publiken för att känna stöd och trygghet. Så det spelar enligt Rogers inte någon roll 
om individen är en bra konversatör eftersom talet inte är ingripet i någon konversation och 
individen då inte kan falla tillbaka på sina sociala instinkter.  
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Atterström (1996) ser talängslan ur två infallsvinklar. Det ena är personligheten, det vill säga 
att individen väljer i ett flertal olika situationer att dra sig undan och undvika att kommun-
icera. I enkäten svarade flera av eleverna att, ”Det beror nog på ens personlighet”, på frågan 
om varför redovisningar kan vara jobbiga. Det andra är situationen, det vill säga att ängslan 
kan infinna sig både före, under och efter ett framträdande. Ängslan och oro skapas i situati-
oner som är nya och okända, formella, värderande, statusfyllda och oförberedda. Eleverna 
ansåg att situationen kunde vara avgörande. ”Om jag redovisar i någon annan klass är det 
jobbigt.” Det upplevdes också viktigt att redovisningsformen kändes bekväm.  
 
Personlighetsfaktorer påverkar enligt Atterström inifrån medan situationsfaktorer påverkar 
utifrån. Det är inte så att talängslan orsakas av antingen det ena eller det andra utan dessa 
samvarierar på olika sätt. Atterström beskriver vad som skapar talängslan som en fysiologisk 
överreaktion där kroppen inte kan kontrolleras utan individen får svettning, rodnad, 
minnesluckor och hjärtklappning. Här är det inte tanken utan kroppen som utlöser ängslan. 
Det kan även enligt honom vara attityden, där det är tanken som utlöser ängslan och oro 
genom att individen tänker, uppfattar och tolkar på ett negativt sätt. Elever uttryckte detta som 
då: ”vissa viskar, och då kan man tro att dom viskar om den som pratar”. Atterström nämner 
också färdighetsbrister där individen blir ängslig och tyst om denne inte behärskar lämpliga 
färdigheter i den aktuella kommunikationen, inte artikulera sig på ett korrekt sätt, inte kan 
komma in i konventionen eller ta initiativ till ett samtal. Eleverna uttryckte också att 
talängslan kan uppstå då ämnet kändes ointressant. De sa att: ”det beror på vad man pratar 
om, om det är nått man gillar”. Om ämnet upplevdes svårt och inte var självvalt blev eleverna 
oroliga.  
 
Skiöld (1992) menar att talängslan är ett problem som inte alltid förekommer i alla talsitua-
tioner. Det kan uppträda endast i vissa situationer och oftast då vi ska tala inför stora grupper 
eller där vi inte vet varandras roller och dessutom måste understryka vår egen. Majoriteten av 
eleverna i vår undersökning kände sig trygga i sin klass och blev därför inte nervösa när klass-
en lyssnade på dem. Det framkom tydligt från elever och lärare, att tryggheten var väldigt 
viktig och att det kunde vara avgörande att känna stöd från åhörarna. Lärarna ansåg att en 
otrygg grupp skapar otrygga talare.  
 
Att göra bort sig och bli skrattad åt upplevdes som det värsta som kunde hända. 28% av 
eleverna ansåg detta. Vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning på denna punkt. 
Skiöld (1992) menar att rädslan för att bli till åtlöje är mest fruktad i offentliga sammanhang 
och blir mest akut när det gäller framträdanden inför publik. Han säger att det tål att tänkas på 
att det är just sådana situation som lärare ständigt utsätter sina elever för och där måste vi 
hålla med.  
 
5.4 Hur åtgärdas talängslan? 
Folkesson (1998) anser att konsten att tala väl inte är en medfödd talang utan att det är någon-
ting som måste tränas. Skolan ska ge eleverna möjlighet till att återkommande träna tal och 
arbeta lika mycket med tal som skrift. Skiöld (1992) hävdar att vi måste tränas i att uthärda 
ångesten och rädslan och det kräver en del tid och trappstegsträning med start i små trygga 
grupper för att komma förbi talängslan. Hans förslag bygger på andnings- och avspännings-
träning, röstbildning, artikulation, enkla anföranden i små grupper för att sedan kunna tala i 
större sammanhang. Både elever och lärare föreslog varianter på detta som åtgärder för 
talängslan. Första steget kan vara att redovisa ensam för läraren, sedan i mindre grupper för 
att sedan stå inför hela klassen tillsammans med en kompis med målet att tillslut klara av det 
själv. Rogers (1985) anser dock inte att avslappningsövningar är det viktigaste att lära sig. 
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Hon skriver att avslappning kan vara förträfflig på en yogakurs men inte när individen ska 
prestera någonting. Avslappning betyder avsaknad av spänning och att tala innebär alltid en 
viss mått av spänning. Rogers anser att individen istället ska lära sig att kontrollera 
spänningen och använda den till framförandet på ett positivt sätt. 
 
Träning i grupptrygghet och sammanhållning, för att talsituationerna ska bli naturliga och 
bekväma, ansåg lärare och elever vara viktigt.  Strömquist (1992) anser också att kunskaper i 
retorik inte endast kan förvärvas teoretiskt. Hon menar att utgångspunkten för talträning i 
skolan måste vara ett klimat som karaktäriseras av trygghet och talglädje. Atmosfären i 
klassrummet måste vara avspänd och trygg och kraven låga från början. Hon, tillsammans 
med andra forskare, trycker på att övning ger färdighet även i muntlig framställning och 
klassdiskussioner. Rogers (1985) anser att individen systematiskt måste öva sig och tvinga 
instinktiva reaktioner att hålla sig i schack. Dessa känslor ska istället för att motarbeta, arbeta 
för individen. Om individen lär sig bemästra sina instinkter får denne kontroll över sitt 
uppjagade tillstånd och blir i stånd till kreativt tänkande. Individen bör få lära sig vilka fysiska 
och psykiska processer som försiggår i varje skede av sitt framträdande. Detta kan 
pedagogerna få hjälp med genom att ta del av olika program eller metoder.  
 
Enligt Atterström (1996) går talängslan att åtgärda. Först måste det utredas om det är 
personlighets- eller situationsbetingat (inre- eller yttre påverkan). Lärarna i vår undersökning 
såg problematiken på samma sätt som forskningen visar, att talängslan är personlighets- och 
situationsbundet. De lyfte fram vikten av att i samtal med eleven sätta mål för arbetet både 
gällande personlighet och talsituationer och följa upp utvecklingen. De poängterade att 
ingenting ska ske med tvång utan att individen ska, genom små framsteg, vägledas mot 
utveckling. De kunde även tänka sig använda hjälpmedel som bild-, slöjd- och musik-ämnet, 
bandspelare, rollspel, film, dockteater och lek för att träna talängsliga elever.   
 
6. AVSLUTNING 
 
Genom denna rapport har vi fått klart för oss att skriften och talet, enligt Lpo94, ska värderas 
lika men att det av olika anledningar inte fungerar så i verksamheten. Vi ser även att ängslan 
att tala inför publik är personlighets- och/eller situationsbundet samt att träning måste ske av 
båda delarna. Elever med talängslan kan vara svåra att upptäcka eftersom tystnad beror på 
flera olika komponenter. Att talängslan inte upptäcks eller att elever har svårt med 
framföranden beror även på pedagogernas syn på om det är viktigt eller inte. Det finns idag 
ingenting som säger hur ett bra tal ska se ut i skolan utan det är pedagogers individuella syn 
som avgör. Eftersom läroplanen inte är så tydlig när det gäller detta så tolkas den olika av 
olika individer. Det finns inte konkreta alternativa vägar till måluppfyllelser för de 
talängsliga, utan målen nås genom pedagogers lyhördhet, fantasi och olika framtagna metoder 
i konsten att tala. Vi anser att vi genom vår undersökning har fått en ökad medvetenhet i hur 
vi kan möta talängsliga elever. Vi har även fått kunskap i hur vi kan hjälpa dem i skolan.  
 
6.1 Framtida forskning 
Vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning. Men vi anser dock att det behövs 
mer forskning kring skolbarns språkutveckling och talängslan eftersom det i flera fall verkar 
vara skolan som skapar talängsliga elever. Forskning och undersökning kan göras av 
pedagoger som finns i verksamheten, så att de får ökad kunskap om problematiken och därav 
ett förhållningssätt där tal och skrift värderas lika och tränas likvärdigt. Då kanske skolan i 
framtiden kan förhindra att skapa talängsliga elever. Även forskning kring bedömning av tal 
behövs för att hjälpa pedagogerna i deras arbete. De måste veta hur tal ska bedömas samt vad 
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som är bra tal och inte utgå från den egna individuella åsikten. Tal är att sätta ord på sina 
tankar och eleverna måste få veta vad som är bra tal för att de sedan själva ska kunna påverka 
sin talutveckling. 
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8. BILAGOR 
 
Bilaga 1 elevenkät 
 
ENKÄT    Klass: 
 
 

1. Hur tycker du det är att redovisa eller prata högt inför hela klassen? 
 

Mycket jobbigt    Mycket lätt  
 
 

2. Hur tycker du att det är att svara på frågor i klassen? 
 

Mycket jobbigt    Mycket lätt  
 
 

3. Hur tycker du det är att delta i diskussioner i klassen? 
 

Mycket ofta     Mycket sällan 
 
 

4. Hur känns det när läraren lyssnar då du pratar? 
 

Mycket nervöst    Mycket bra/trevligt 
 
 

5. Hur känns det när enstaka klasskompisar lyssnar då du pratar? 
 

Mycket nervöst     Mycket bra/trevligt 
 
 

6. Hur känns det när hela klassen lyssnar då du pratar? 
 

Mycket nervöst    Mycket bra/trevligt 
 
 

7. Varför tror du att en del elever kan tycka att det kan vara hemskt medan andra kan 
tycka att det är kul att prata högt inför klassen 
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Bilaga 2 elevintervju 
 
 

 
1. Berätta hur du tycker att det är att prata högt inför klassen i skolan? 
 
2. Berätta hur du tycker att det är att prata på fritiden? 

 
3. Beskriv hur du tänker då du ska prata högt inför klassen i skolan? 

 
4. Beskriv hur du känner medan du pratar högt inför klassen i skolan? 

 
5. Känner du någon gång att det känns bra att prata högt inför klassen? 

 
6. Vad skulle du, kamraterna och lärarna kunna göra för att det skulle kännas bra för dig 

att prata högt inför klassen i skolan? 
 
(1-5) Vad tror du att det beror på? (6) Tror du att det kan förändras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23  

Bilaga 3 lärarintervju 
 
 

1. Hur skulle du definierar talängslan? Vad tror du att talängslan beror på? 
 
2. Har du elever med talängslan i klassen? Anser du att det är ett problem som existerar i 

din klass? 
 

3. Vad gör du om du har elever i klassen som ofta sitter tyst i diskussioner? 
 

4. Vad gör du om du har elever som inte vill redovisa muntligt i helklass?  
 

5. Tror du att detta kan förändras och kan arbetas bort?   
 

6. Hur hjälper du dessa elever att uppnå kursmålen? 
 

7. Används hjälpmedel? Vilka?  
 

 
 

 
 




