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Abstract 

The purpose of this essay was to survey why students still suffer from speech anxiety, even 

though the new curriculum, present multiple opportunies to practice oral speaking. From this 

purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ who are suffering 

from speech anxiety? What kind of aspects affect the students´ who are not suffering from 

speech anxiety? What is separating them? Interviews were conducted with six students and 

from these eleven different categories were created. These eleven categories were analyzed by 

using the concept and theory of gender and speech anxiety. The result was that students´ with 

speech anxiety had bad past experience, little practice and had negative thoughts of themselves 

as well as they did´nt see the purpose of practice in argue speech. The result was that students´ 

who didn´t suffer from speech anxiety thought highly of themsleves, had a good self confidence, 

had strategies to handle the speech situation and had practiced alot. However, what separated 

them mostly was how they thought of themselves and how they handled the situation.  
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1. Inledning 

Tala inför grupp! Det finns få saker som skrämmer eleverna i skolan så mycket som att tala 

inför sina klasskamrater. Och de utsätts för det i många sammanhang; när de ska presentera sig 

för varandra, när de har redovisningar eller när de räcker upp handen och får ordet. Att muntlig 

framställning tar stor plats är något som Peter Letmark tar upp i sin artikel ”Det muntliga allt 

viktigare i skolorna” där han poängterar att elevernas förmåga att framföra sin åsikt muntligt 

stärker deras ställning som demokratiska samhällsmedborgare. Att ha förmåga att framföra sin 

åsikt och att lyssna på andra människor är något som krävs inom yrkeslivet och vid högre 

studier. Likaså att det är en stor del i den personliga utvecklingen och för att få ett gott 

självförtroende.1 Trots att det muntliga är en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle erfar 

jag ofta själv, i egenskap av svensklärare, att eleverna upplever rädsla inför och under ett 

muntligt framförande. Intresset för förestående ämne väcktes under den sista VFU-perioden på 

ämneslärarprogrammet då eleverna arbetade med argumenterande tal som en övning inför de 

nationella proven i svenska. Många elever var frånvarande och passiva under lektionerna och 

när det var dags att framföra talet var majoriteten av eleverna ej redo för detta. Det föreliggande 

uppsats har till uppgift att undersöka närmare är vilka upplevelser sex elever har i samband med 

att de ska ha en muntlig framställning inför sina klasskamrater.  

För att få en överblick över vilken plats muntlig framställning har haft i gymnasieskolans olika 

läroplaner och hur utvecklingen har sett ut beträffande detta presenteras nedan utdrag ur tre 

olika läroplaner. Sett till den första läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70, har den muntliga 

framställningen en begränsad plats och ett abstrakt innehåll. Av svenskämnets syfte framgår 

följande:  

Undervisningen i svenska skall ge eleverna vidgade kunskaper om språket […] 

och utveckla deras förmåga att använda språket. Detta skall ske i sådana former 

och med sådant undervisningsstoff att elevernas personliga utveckling främjas 

och att de förbereds för såväl fortsatta studier som kommande samhälls- och 

yrkesliv. Detta innebär att eleverna genom att själva pröva och an-vända skilda 

uttrycksformer i tal […] får sådana kunskaper och färdigheter att de med 

säkerhet och tilltro till egen förmåga kan [...] uttrycka tankar, åsikter och 

känslor.2 

                                                           
1 Dagens Nyheter, Peter Letmark, ”Det muntliga allt viktigare i skolorna”, 7 maj 2012. 
2 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 70 Supplement 80. Stockholm: Liber. Utbildningsförlaget. 

1982. 
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Tydligt är således att fokus är på elevens förmåga att använda språket och att detta ska främja 

den personliga utvecklingen men det är ej explicit hur detta ska ske. I den läroplan som 

efterföljde Lgy 70, Lpf 94, har muntlig framställning fått något större plats och följande framgår 

av svenskämnets syfte:   

Det övergripande syftet […]är att eleverna skall öka sin förmåga att tala […]. 

Eleverna skall i svenskundervisningen utveckla, bredda och fördjupa sin […] 

sin förmåga att tala och samtala samt förmågan att lyssna och uppfatta. För att 

främja inlärningen behöver eleverna få kunskap om de teorier och fakta som 

finns om […] talekonsten […]. 3 

  

I den nuvarande läroplanen, Lgy11, är muntlig framställning något som förekommer i rik 

omfattning i samtliga av svenskämnets kurser. Av svenskämnets syfte framgår följande:  

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kommunicera i tal och skrift […]. Undervisningen ska stimulera 

elevernas lust att tala […] och därmed stödja deras personliga utveckling […]. 

De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och 

skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I 

undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala […] och lyssna. 

Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle 

att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna 

muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.”4 

Vad ovanstående utdrag ur de tre läroplanerna visar är att muntlig framställning har fått allt 

större plats och betoningen ligger på att eleverna ska utveckla sin förmåga att tala och att de ska 

ges rikliga tillfällen att göra detta. Något som inte varit i fokus i tidigare läroplaner där eleverna 

endast ska öka sin förmåga att tala. Jämfört med Lgy70 och Lpf94 är den muntliga delen av 

svenskundervisningen i Lgy11 mer explicit och framträdande. Således är det en stor del av 

svenskundervisningen som berör muntlig framställning i den nuvarande läroplanen, vilket gör 

det viktigt att eleverna känner sig trygga med denna del för att goda betyg ska kunna nås samt 

för att de ska kunna fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt är det 

talande ordet en stor del av en människas identitet och självkänsla vilket gör det än mer viktigt 

att eleverna känner sig bekväma med detta uttryckssätt då det kan komma att forma dem som 

människor.  

1.1 Bakgrund  

                                                           
3 Utbildningsdepartementet. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, lpf 94. Stockholm: Fritzes. 1994, s. 

35-37.  
4 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Hämtad 2017-

02-18 på Skolverket.se. 2011.  
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I likhet med Letmark påtalar även Cecilia Olsson Jers vikten av att säga sin åsikt i offentliga 

sammanhang och att kommunikation och demokrati är två viktiga beståndsdelar som hör 

samman. Olsson Jers hävdar att en demokrati är beroende av att medborgarna gör sina röster 

hörda, dels i det samhälle de tillhör, dels på sin arbetsplats i olika uttrycksformer.5 Siv 

Strömqvist fastställer att de fördelar som följer med att kunna tala för sig är många och viktiga. 

Att behärska det talande ordet är viktigt i samhället.6 Vid sidan av att lära eleverna ny kunskap 

åligger det skolan ett fostransuppdrag som innebär att skolan har till uppgift att fostra 

demokratiska medborgare i vilket det ingår att göra sin röst hörd.7 Detta fostransuppdrag, 

hävdar Gunilla Molloy, är optimalt om det tillämpas och övas praktiskt i skolan. Inom ramen 

för svenskämnet sker detta genom att eleverna kan diskutera och ta ställning i olika 

demokratiska frågor eller genom olika lektionsupplägg som är utpräglat demokratiska, vilket 

bland annat kommer till stånd då eleverna framför tal eller är åhörare till ett tal.8 

 

Det begrepp som kommer att vara i fokus i föreliggande uppsats är talängslan vilket Bo-Arne 

Skiöld redan under början av 1990-talet valde att definiera som att en skolelev upplever ett så 

pass starkt obehag att tala inför andra människor att hen hellre låter bli.9 I den internationella 

forskningen är det begreppet PSA, Public Speaking Anxiety, som bäst kan beskriva det 

fenomen som i svenskt tal benämns som talängslan.10 Skiöld förklarar att i det samhälle som 

var rådande förr i Sverige var det mer auktoritärt, där framförallt fäderna hade stor makt över 

sina barn och där små barn skulle vara tysta, framförallt i de vuxnas närvaro, och endast tala 

när de blev tillfrågade. Detta var något som fick till följd att den generation som är vuxna idag 

har svårigheter med att uttrycka sig offentligt.11 Med tanke på att muntlig framställning är så 

pass viktigt och i och med dess frekventa omnämning i styrdokumenten är den oro många elever 

upplever inför detta moment i skolan ännu viktigare att kartlägga, vilket leder oss in på 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

                                                           
5 Olsson Jers, Cecilia. Klassrummet som muntlig arena – att tala fram sin trovärdighet. Stockholm: Liber, 2012, 

s. 11 
6 Strömquist, Siv. ”Systematisk talträning – går det an?”. I Siv Strömquist (red.): Tal och Samtal. Lund: 

Studentlitteratur, 1992, s. 35. 
7 Olsson Jers, 2012, s. 11 
8 Molloy, Gunilla. Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 59 
9 Skiöld, Bo-Arne. ”En talande tystnad – något om tysthet som varningssignal och handikapp”. I Siv Strömquist 

(red.): Tal och Samtal. Lund: Studentlitteratur, 1992, s. 62. 
10 Bodie, Graham D. ”A Racing Heart, Rattling Knees, and Ruminative Thoughts: Defining, Explaining, and 

Treating Public Speaking Anxiety”. Communication Education. 59 (1), 2010, s. 72; Amber N. Finn, Chris R. 

Sawyer & Paul Schrodt. ”Examining the Effect of Exposure Therapy on Public Speaking State Anxiety”. 

Communication Education, 58 (1), 2009, s. 93.   
11 Skiöld, 1992, s. 62.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att, genom intervjuer med sex gymnasieelever på en 

mindre friskola i västra Sverige, kartlägga varför talängslan fortfarande förekommer hos vissa 

elever, trots att det i Lgy 11 ges rikliga tillfällen att öva på muntlig framställning. För att få en 

ökad insikt i vad talängslan beror på kommer tre elever som lider av talängslan respektive tre 

elever som inte gör det intervjuas. Fokus i intervjuerna kommer att vara på frågor kring 

argumenterande tal då eleverna övas frekvent i att framföra dessa inom ramen för de nationella 

proven i svenska. Frågeställningarna som kommer av syftet är:  

- Vilka faktorer är det som påverkar att elever lider av talängslan?  

- Vilka faktorer är det som påverkar att elever inte lider av talängslan?  

- Vad är det som skiljer dessa åt?  

2. Talängslan   

Nedanstående kapitel kommer att redogöra för vad talängslan är för något, vilka orsakerna till 

talängslan är samt vilka strategier det finns för att hantera talängslan. Talängslan är ett stort fält 

men en komponent i detta är genus vilken kommer att fungera som den teoretiska 

utgångspunkten. Detta kommer att förklaras utifrån olika författare. Sett till begreppet 

talängslan förekommer detta inom olika ämnesområden, däribland beteendevetenskap och 

allmändidaktik. I nedanstående redogörelse för begreppet finns representanter från dessa 

ämnesområden vilket bidrar till att begreppet definieras och diskuteras med olika 

utgångspunkter. De författare som har en beteendevetenskaplig utgångspunkt är; Ulrika 

Axelsson och Hans Atterström. De författare som har en allmändidaktisk utgångspunkt är 

Cecilia Olsson Jers; Bo-Arne Skiöld; Margaretha Lanerfeldt; Hans Gunnarson och Anne 

Palmér.  

2.1 Vad är talängslan? 

I den analys som kommer att ske av intervjuerna är det således begreppet talängslan som 

kommer att stå i fokus. Sett till definitionen av talängslan bygger Ulrika Axelsson vidare på den 

forskning som finns inom området och hävdar att det innebär att: ”nervositeten är övermäktigt 

stor inför en prestation”.12 En definition Margaretha Lanerfeldt och Skiöld utvecklar ytterligare 

genom att hävda att en skolelev kan sägas lida av talängslan när hen upplever ett så pass starkt 

obehag inför att tala inför andra människor att hen hellre låter bli.13 Den nervositet som 

                                                           
12 Axelsson, Ulrika. Talängslan – förstå, utmana och förändra. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 14.  
13 Lanerfeldt, Margaretha. ”Talängslan”. I: Lili-Ann Rudberg (red.). Barns tal- och språksvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur, 1992, s. 53; Skiöld, 1992, s. 62. 
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Axelsson talar om kan variera i uttryckssätt mellan olika människor och kan ske alltifrån flera 

veckor innan ett framträdande till strax innan och kan påverka en människas sömn, aptit och 

allmänna koncentrationsförmåga. Det varierar även när nervositeten avtar, det kan ske under 

framträdandet men det kan även ske en stund efter att framträdandet är färdigt.14 

Olsson Jers gör en åtskillnad mellan talängslan och exponeringsängslan men påtalar att dess 

skillnader är mycket små. Vad som dock skiljer dem åt är när de fysiska reaktionerna inte går 

att kontrollera, såsom att individen darrar på rösten, har skakande händer eller att de rodnar är 

det fråga om talängslan. Exponeringsängslan handlar snarare om det som inte syns och det 

obehag en människa upplever i samband med en talsituation, såsom hjärtklappning eller 

illamående. Många gånger följs talängslan och exponeringsängslan åt då symtomen ofta uppstår 

i nära anslutning till varandra.15 I likhet med Olsson Jers hävdar Hans Atterström att talängslan 

är en känslomässig reaktion som sker när en människa ställs inför en muntlig situation.16 Till 

skillnad från Olsson Jers för Atterström ett utvecklat resonemang kring talängslan där de fyra 

mönstren detta följer är a) en personlighetsbetingad talängslan där det all form av muntlig 

kommunikation som står i fokus, b) en kontextbaserad talängslan som är knuten till vissa 

situationer såsom att hålla en muntlig framställning inför sina klasskamrater eller att möta 

okända människor, c) en åhörarbaserad talängslan som rör de möjliga reaktioner en talare kan 

få av sina åhörare, således är det en reaktion på en obehaglig situation såsom att tala med den 

närmaste chefen eller ringa en myndighet, d) en situationsbetingad talängslan som pågår under 

en kort tid och den rädsla som personen upplever går över fort. Talängslan uppstår inför en viss 

person eller en utvald grupp vilket exempelvis kan vara när en elev blir inkallad till rektorn för 

något denne gjort eller att behöva uppträda utan att ha fått förbereda sig ordentligt.17   

Olsson Jers problematiserar den muntliga framställningen i och med att eleven, exempelvis i 

ett argumenterande tal, behöver visa sin trovärdighet genom sättet hen talar, vilket kroppsspråk 

hen har, vilka tankar som ligger bakom framställningen och hur framställningen går till. Då 

eleven står längst fram i klassrummet är denne i fokus och blir per automatik granskad och 

observerad av sina klasskamrater, oavsett var de befinner sig i klassrummet. För många elever 

är muntlig framställning förknippat med mycket oro och ängslan då de står inför att bli just 

granskade och iakttagna. Detta är dock ej enbart av ondo då det för vissa elever kan upplevas 

                                                           
14 Axelsson, 2011, s. 14. 
15 Olsson Jers, 2012, s. 97. 
16 Ibid; Atterström, Hans. ”Vissa tystnar men talar åter – om kommunikationssvårigheter i muntliga 

sammanhang”. I: Mohamed Chaib (red.). Begriplighet och förståelse – texter om det kommunikativa samspelet. 

Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 83.  
17 Atterström, 1996, s. 84.  
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som något positivt att hamna i klasskamraternas blickfång och bli uppmärksammade.18 Vidare 

hävdar Olsson Jers att det eleverna har gemensamt, oavsett om de tycker om eller inte tycker 

om att tala och i vilken omfattning de gör detta, är att de söker efter respons på sitt framträdande. 

Vad som skiljer respons i klassrummet jämfört med andra situationer i livet är att responsen i 

klassrummet har som syfte att eleven ska utvecklas och lyfta upp punkter som kan förbättras 

till nästa gång.19 Att ge respons är dock vanskligt då det sker direkt efter framförandet och att 

det handlar om att ge synpunkter på det en elev just har presterat. En lärare måste dels visa en 

mjuk och tillmötesgående sida, dels ha en djup förståelse för muntlig framställning för att 

responsens ka mana till utveckling och förbättring.20  

Även om alla elever, enligt Olsson Jers, efterfrågar respons i någon mån hävdar Atterström att 

drygt 15-20% av en grupp människor fortfarande undviker att yttra sig i ett muntligt 

gruppsammanhang och när dessa ställs inför att tala inför en ännu större grupp ökar procenten 

än mer.21 Anne Palmér påtalar att fler människor tenderar att komma till tals när gruppen är 

mindre till antalet. Denna skillnad som råder får stora effekter dels på det sätt människan 

kommunicerar dels på den uppfattning andra människor har om oss.22 Till skillnad från 

Atterström och Palmér påtalar Skiöld att det som är mest skrämmande är när dessa människor 

ska tala inför en grupp de är väl bekanta med, exempelvis kollegorna. En situation eleverna 

ständigt utsätts för.23 Vidare hävdar Skiöld att det tenderar att finnas en jämn fördelning mellan 

de som upplever sig tala för mycket och de som talar för lite. De som talar mycket gör det ofta 

för att de är engagerade i ämnet eller att de inte uppskattar längre tids tystnad.24  

Dessa människor som inte vågar uttrycka sig ser Atterström en problematik med då de som 

undviker sociala sammanhang, ej kommer till tals i ett klassrum eller aldrig vågar uttrycka sin 

åsikt riskerar att bli uppfattade av andra människor som en person som varken bryr sig eller 

som är bättre än andra. Ytterligare en problematik föreligger då de som inte upplever talängslan 

inte heller har några kommunikationssvårigheter i en given situation, något som däremot en 

människa som har talängslan har. Dock är det inget som syns utanpå utan den som upplever 

talängslan drar sig undan för att slippa undan situationen.25  

                                                           
18 Olsson Jers, 2012, s. 68.  
19 Ibid.  
20 Ibid, s. 70.  
21 Atterström, 1996, s. 76.  
22 Palmér, Anne. Tankar om tal – lärares och elevers syn på muntlig framställning i undervisning och bedömning. 

Uppsala; Avhandling, 1999, s. 6.   
23 Skiöld, 1992, s. 62-63. 
24 Ibid.   
25 Atterström, 1996, s. 77. 
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Beskrivningen av hur talängslan yttrar sig är densamma hos flera av författarna; pulsen ökar, 

blodtrycket stiger, en viss rodnad syns i ansiktet och att svettproduktionen ökar.26 Den 

adrenalinkick som kroppen producerar har följt med oss genom evolutionen och gjort att vi 

överlevt. Adrenalinet som kroppen producerar gör att vi blir redo att antingen fly eller kämpa, 

så kallad fight och flight. Den stress som kroppen upplever gör att människan upplever en ökad 

prestationsförmåga vilket i en talsituation kan ha en positiv inverkan. Det är även i en 

talsituation som nervositeten vanligtvis avtar när talet har inletts då kroppen inser att det inte 

föreligger något hot längre.27  

2.1.1 Orsaker till talängslan 

Orsakerna till talängslan är flera men Gunnarson nämner att det kan röra sig om att elever har 

dåliga erfarenheter av att tala inför en större grupp men det kan även bero på elevens 

hemsituation och att de har för höga krav hemifrån som hämmar deras självförtroende.28 Skiöld 

gör dock ett tillägg till detta och påstår att många människor upplever ett stort missnöje med 

den egna rösten och hur denna låter. Likväl att den som håller ett framförande har svårt att hålla 

sig till den röda tråden och att individen upplever sig själv vara tråkig.29 Gunnarson fortsätter 

med att presentera fyra olika punkter vari talängslan kan ha sitt ursprung; Höga krav, avsaknad 

av kontroll, skild från gruppen och rädsla för att göra bort sig.30.  

Den första punkten Höga krav, hävdar Gunnarson, är att individen många gånger har för höga 

krav på sig själv. Detta kan vara sprunget ur en hård uppfostran, en kravfylld personlighet eller 

att situationen upplevs som pressande. Om eleven inte har fått uppleva situationer där det inte 

finns några högt ställda krav är risken stor att de fortsätter ställa höga krav på sig själva. Det är 

av största vikt att elever får uppleva känslan att de har lyckats och att de överöses med beröm.31  

Avseende den andra punkten Avsaknad av kontroll framhåller Gunnarson att det handlar om att 

eleven inte har kontroll över situationen hen har ställts inför. Om eleven inte har förberett en 

presentation eller har upprättat en tydlig struktur för sitt framträdande kommer de att uppleva 

en större osäkerhet, vilket ökar känslan av att inte ha kontroll. Samtidigt är det av största vikt 

att det råder en balans mellan att förbereda sig och att inte ha orimligt höga krav på sig själv då 

                                                           
26 Lanerfeldt, 1992, s. 54; Skiöld, 1992, s. 70; Axelsson, 2011, s. 13; Gunnarson, Hans. Lärarens retorik – om tal 

och samtal i läraryrket. Stockholm: Liber, 2012, s. 27.  
27 Axelsson, 2011, s. 13; Gunnarson, 2012, s. 27. 
28 Gunnarson, 2012, s. 27. 
29 Skiöld, 1992, s. 70-71. 
30 Gunnarson, 2012, s. 28. 
31 Ibid, s. 29. 
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detta kan få eleven att känna misslyckande. Samtidigt är det viktigt att eleverna ställs inför 

talsituationer där prestationen är viktig för talarens framtid, det kan röra sig om betygssättning 

eller en möjlig anställning. Genom att eleven utsätts för denna typ av situation kan även deras 

självförtroende öka.32 

Den tredje punkten Skild från gruppen väljer Gunnarson att förklara med att det handlar om att 

den som talar per automatik blir avskild från övriga gruppen i och med att hen står framför 

denna och talar. Uppfattningen blir att den som talar är gruppens ledare och står synlig inför 

övriga. Resten av gruppen däremot, är innesluten i den trygghet som gruppen präglas av och 

som talaren inte får ta del av för en stund. Den känsla som talaren då upplever är att de blir 

granskade av gruppen och minsta lilla avvikelse i rörelsemönster eller i tal värderas av åhörarna. 

Här är det av största vikt att eleverna får olika strategier att använda sig av såsom att endast ha 

kontakt med vissa åhörare i publiken vilka visar intresse och uppskattning eller att eleven får 

tala inför en mindre grupp som utstrålar positiv energi. Samtidigt behöver eleven fokusera mer 

på vad som sägs än på den egna prestationen, exempelvis kan tekniska hjälpmedel fungera som 

en avledning från den egna personen.33 

Den fjärde och sista punkten Gunnarson tar upp är rädsla för att göra bort sig vilken handlar 

om att elever i tonåren uppvisar en stor känslighet inför att göra bort sig. Detta kommer sig av 

att tonåringar lättare tenderar att skapa negativa självbilder som de senare projicerar på andra. 

Den rädsla för att göra bort sig som eleverna kan uppleva har sin grund i förväntningar och 

självuppfyllande profetior. De förväntningar eleverna har på sig själva avgör i mångt och 

mycket även hur deras prestation kommer att bli. Likväl de förväntningar eleverna har på sig 

själv och på de som lyssnar kan bli till verklighet. Ett exempel kan vara om en elev ställer sig 

framför en grupp med inställningen att alla som lyssnar kommer vara otrevliga och fientliga 

kommer eleven redan i inledningsstadiet vara mer negativt inställd själv. Här är det av stor vikt 

att eleven har en god självkännedom och ett gott självförtroende som gör att de kan känna sig 

säkra när de ställer sig upp och talar. I detta fall har både gruppen och läraren en viktig roll där 

gruppen behöver vara en trygg sådan och att läraren tror det bästa om sina elever för att de ska 

lyckas.34 

2.1.2 Hantera talängslan  

                                                           
32 Ibid.  
33 Ibid, s. 30-31. 
34 Ibid, s. 31-32. 
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Strategier för att hantera talängslan är till synes oändliga men det som många författare har 

gemensamt är att det krävs övning för att elever med talängslan ska bli av med eller kunna 

hantera den.35 Axelsson tar bland annat upp att elever kan praktisera mindfulness och att de via 

detta kan vara mer i nuet och ej fokusera på hur tidigare talsituationer har sett ut eller hur det 

förestående talet kommer gå. Istället för att tänka negativt när nervositeten sätter in kan eleven 

istället tränas i att vända detta till något positivt. Inom mindfulness ryms även att eleven ser 

framför sig hur talet kommer att gå, detta utan att frammana värsta tänkbara.36 Affirmation är 

ytterligare en strategi där eleven får tränas i att tänka positivt om sig själv och endast fokusera 

på positiva egenskaper och att således göra detta vid upprepade tillfällen för att på så vis stärka 

eleverna självkänsla.37  

Lanerfeldt har, till skillnad från Olsson Jers, en annan utgångspunkt då hon främst fokuserar på 

mängdträning i fråga om talängslan men även på grupptrygghet och att ha olika grupper i 

talängslan. Mängdträningen handlar främst om att eleverna, redan från lågstadiet, tränas i 

mindre grupper att tala men även hur en god lyssnare ska vara.38 En strategi för att hjälpa elever 

med talängslan är att de får göra muntliga framföranden i en mindre, egenvald grupp där 

respekten är god och att ett gott samtal kommer till stånd, något även Palmér och Gunnarson 

tar upp som möjlig strategi. På så vis kan elevernas självförtroende öka vilket i sin tur kan få 

talängslan att minska och förhoppningsvis tillslut elimineras.39 Lanerfeldts sista strategi är att 

ha samtalsgrupper där fokus är talträning. Här kan eleverna få spela in sina egna röster för att 

vänja sig vid dessa och utifrån dessa inspelningar kan eleverna tränas i att ha en god tal- och 

andningsteknik.40 Detta är något som skulle avhjälpa det missnöje Skiöld hävdar att många 

människor upplever med sin röst och stärka dem som talare samt öka deras självförtroende.41 

Till skillnad från ovanstående författare hävdar Palmér att de elever som lider av talängslan 

skulle bli avhjälpta om de får mer teoretiska kunskaper i ämnet för att känna en grundtrygghet 

i detta.42 

Det är även viktigt att bekanta sig med den tilltänka publiken vilket Gunnarson är noga med att 

poängtera.43 I klassrummet kan det handla om att prata med övriga klasskamrater och att 

                                                           
35 Axelsson, 2011, s. 27; Lanerfeldt, 1992, s. 64; Gunnarson, 2012, s. 33. 
36 Axelsson, 2011, s. 29-30. 
37 Axelsson, 2011, s. 42; Gunnarson, 2012, s. 33. 
38 Lanerfeldt, 1992, s. 64-65. 
39 Lanerfeldt, 1992, s. 64-65; Palmér, 1999, s. 46; Gunnarson, 2012, s. 33. 
40 Lanerfeldts, 1992, s. 65. 
41 Skiöld, 1992, s. 70. 
42 Palmér, 1999, s. 46. 
43 Ibid; Gunnarson, 2012, s. 31. 
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eleverna får berätta för varandra om tillfällen då det gått snett. De strategier Gunnarson tar upp 

är tätt knutna till de fyra orsakerna till talängslan men det han anser vara viktiga strategier för 

att minska denna är att eleverna får möjlighet att förbereda sig ordentligt och att läraren är tydlig 

med hur en förberedelse går till. Då eleven känner sig skild från gruppen är det viktigt att denne 

tänker positivt och intalar sig att de snart är tillbaka i den trygghet som gruppen symboliserar.44  

2.2 Teoretisk utgångspunkt – Genus 

Analysen av intervjuerna kommer att utgå från ett genusperspektiv. Yvonne Hirdman, 

definierar begreppet genus på följande vis: 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 

föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan 

påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” 

och ”socialt kön”.45  

Det är tydligt att det redan i definitionen sker en form av uppdelning vilket senare manifesteras 

i det som Hirdman kallar för genussystemet vilket är en form av system som handlar om kön. 

Detta system ligger sedermera till grund för andra ordningar i samhället såsom sociala, 

ekonomiska och politiska ordningen eller system. Genussystemet grundar sig på två delar; en 

dikotomi och en hierarki. En dikotomi fokuserar på att manligt och kvinnligt ej bör blandas 

med varandra, då samhället har tydliga föreställningar på vad manligt, respektive kvinnligt är 

för något och att dessa ska hållas åtskilda. En hierarki fokuserar på det faktum att mannen är 

normen. Det föreligger således en tydlig hierarkisk ordning där mannen står över kvinnan och 

där mannen ses som det normala och det som ska eftersträvas.46   

Detta genusperspektiv som Hirdman tar upp handlar om att alla i samhället, män som kvinnor, 

är med och utformar en ordning för hur de ska vara mot varandra; i en kärleksrelation, vilka 

kläder de är tillåtna att bära, hur de ska tala och föra sig; bara för att nämna några 

beståndsdelar.47 Inom ramen för Hirdmans genusperspektiv markeras och regleras gränserna 

och förhållanden mellan män och kvinnor, men det är dock viktigt att poängtera att detta kan 

skifta beroende på rådande lagar, beteendemönster och över tid. Den överenskommelse som 

har varit rådande i en tid är det ej i en annan, det är således föränderligt över tid. Bland annat 

                                                           
44 Gunnarson, 2012, s. 29-33. 
45 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I: Johan Svedjedahl 

(red.). Litteratursociologi. Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 458-459. 
46 Hirdman, 2012, s. 458.  
47 Ibid, s. 463.  



14 
 

har kvinnor och män i Sverige under 1900-talet fått vistas på samma platser, de har fått utföra 

samma sysslor, både i hemmet och på arbetsplatser och de har delat samma egenskaper.48 

Historiskt sett har kvinnor trots allt ständigt varit närvarande och fört en tyst maktkamp mot 

männen för sina rättigheter trots att de har ansetts vara ”den andre” i förhållande till mannen.49  

Den överenskommelse som finns mellan män och kvinnor lärs även ut till nästkommande 

generationer av mamman och pappan till respektive dotter och son, vilket får till följd att de 

roller som finns är svåra att bryta.50 Hirdman hävdar att dessa överenskommelser mellan könen 

gör att det råder en balans i samhället men även att det finns ett visst utrymme för olika typer 

av förhandlingar. I grund och botten är alla människor lika, oavsett kön, och bär alla på samma 

känslor och längtan. Mannen karaktäriseras av frihet och kvinnor av samlevnad vilket kommer 

sig av att de föder barn eller blir kontrollerade av olika aktörer. Hirdman framhåller att identitet 

och kön är starkt sammankopplat då din identitet i mångt och mycket präglas av vilket kön du 

har. I det maktsamhälle vi lever i är det männen som styr medan kvinnorna är underordnade 

männen och får kämpa mot dessa. Den skillnad som finns mellan könen gäller även språklig 

variation, vilket inte är explicit men ändå påtagligt.51  

En mer konkret bild av hur uppdelningen mellan könen ser ut görs av Ann-Catrine Edlund, Eva 

Erson och Karin Milles som påtalar att det i en skolmiljö tydligt framgår att pojkarna är de som 

dominerar vad gäller talutrymme och uppmärksamhet i klassrummet. Då pojkarna får större 

bekräftelse när de uttalar sig lär sig flickorna omedvetet att de ska vara mer tysta i offentliga 

sammanhang.52 Flickor får således ej samma självförtroende som pojkar i fråga om att uttala 

sig i klassrummet.53 Dock finns det forskning som påvisar att kvinnor talar mer än männen, då 

de befinner sig i hemmet. I fråga om offentliga sammanhang talar dock männen mer än 

kvinnorna.54 Två möjliga förklaringar till att män talar mer än kvinnor är det faktum att pojkar 

ofta leker i större grupper än flickor, vilka ofta har en mindre skara vänner de samtalar med. En 

förklaring går även att finna i den maktfördelning som råder i samhället där kvinnor är 

underordnade män.55 

2.3 Tidigare forskning  

                                                           
48 Ibid, s. 469 
49 Ibid, s. 466.  
50 Ibid, s. 462. 
51 Ibid, s. 464.  
52 Edlund, Ann-Catrine., Erson Eva., och Milles, Karin. Språk och kön. Stockholm: Norstedts. 2007, s. 101.  
53 Ibid, s. 103 
54 Milles, Karin. Jämställt språk. Stockholm: Norstedts. 2008, s. 25.  
55 Milles, 2008, s. 30. 
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Talängslan är inget nytt begrepp men däremot är den forskning som bedrivits inom det 

allmändidaktiska forskningsfältet begränsad. Forskning som har bedrivits inom talängslan har 

främst skett inom ramen för beteendevetenskap men i nedanstående forskningsöversikt kommer 

även allmändidaktik vara representerad. I forskningsöversikten ligger tonvikten på 

internationell forskning då den svenska forskningen är begränsad. Avsnittet har som främsta 

uppgift att synliggöra hur komplex talängslan är men även att det är allmängiltigt och inte bara 

något som angår elever som läser svenska. De författare som har sin utgångspunkt i 

beteendevetenskap är: John A. Daly, John Caughlin och Laura Stafford; Amber N. Finn, Chris 

R. Sawyer & Paul Schrodt samt Graham D. Bodie. De författare som har sin utgångspunkt i 

allmändidaktik är: Alyson McGee; Anne Palmér; Kent Adelmann samt Masoud Hashemi och 

Moghtada Abbasi. 

Inom ramen för allmändidaktik har Alyson McGee i avhandlingen Investigating language 

anxiety through action inquiry: developing good research practices som huvudsakligt syfte att 

förbättra undervisningen och lärandet för utbytesstudenter från Asien, främst Kina, som 

studerar på Chalmers Universitet i Göteborg.56 Några av de frågeställningar som ligger till 

grund för avhandlingen är om studenter från Asien upplever mer språkångest än andra 

nationaliteter på mastersprogrammet och om det finns det skillnader avseende graden av ångest 

hos olika nationaliteter från Asien?57 För att få svar på sina forskningsfrågor undersöker McGee 

hur lärandet påverkar studenterna i klassrummet över tid och en blandning av enkäter och 

intervjuer har använts. 136 studenter svarade på en enkät och av dessa var det 16 studenter som 

deltog i intervjuer.58 Resultatet visar att studenterna från Asien var mer oroade över sina 

engelskkunskaper än övriga grupper och många av de asiatiska studenterna upplevde ångest 

inför att tala engelska. Ångesten var mest framträdande när de lyssnade eller talade engelska 

även om sambandet mellan språkångest och prestation inte kunde fastställas.59Att studenterna 

var oroade över sina engelskkunskaper berodde på att de, i sina hemländer, aldrig behövde 

uttrycka sig muntligt utan att ha förberett sig innan vilket ofta skedde på Chalmers universitet. 

Oron bottnade även i att när studenterna talade inför sina kurskamrater upplevde de sig bli 

                                                           
56 I den internationella forskningen används förkortningen PSA, Public Speaking Anxiety, vilket är synonymt 

med det svenska begreppet talängslan. Samtliga forskare använder sig av begreppet ångest i sina artiklar medan 

det i svensk forskning snarare är frågan om ängslan. Vid redogörelsen för tidigare forskning och användningen 

av forskningen i analysen har detta tagits i beaktande.  
57 McGee, Alyson. Investigating language anxiety through action inquiry: developing good research practices. 

Göteborg; Avhandling, 1999, s. 13.  
58 McGee, 1999, s. 96.  
59 Ibid, s. 183 
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kritiskt bedömda och de upplevde en påtaglig rädsla att göra misstag eller göra bort sig inför 

sina kurskamrater.60  

Ann Palmér har i sin avhandling Samspel och solostämmor – om muntlig kommunikation i 

gymnasieskolan som syfte att undersöka hur den muntliga kommunikationen ser ut i en 

lärandeprocess i dels svenska, dels karaktärsämnen hos olika klasser på flera yrkesförberedande 

program. Palmérs främsta fokus är på den muntliga aspekten i det lärande som rör olika typer 

av resonemang och förberedda tal. Två av de frågeställningar som presenteras lyder: I vilken 

mån och på vilka sätt får eleverna erfarenhet av att delta i resonemang och/eller att vara 

klassrummets huvudaktör i förberett tal? Hur genomförs och utfaller det nationella provets 

muntliga del i undersökningens klasser?61 Metoden har en etnografisk och samtalsanalytisk 

ansats och Palmér har utfört deltagande observationer och intervjuer och det empiriska 

materialet består av insamlat material från dessa tillfällen.62 Under tre terminer följde Palmér 

två klasser, en klass på omvårdnadsprogrammet (OP) vilken domineras av tjejer och en klass 

på fordonsprogrammet (FP) där killar är det dominerande könet.63  

Resultatet visar att eleverna i OP-klassen får många tillfällen att tala förberett och de är bekväma 

i detta. Eleverna i FP-klassen övar inte lika mycket på att exempelvis hålla tal varpå dessa ej 

känner sig bekväma med det.64 I OP-klassen, som domineras av tjejer, sker ett övningstillfälle 

innan det ordinarie, muntliga, nationella provet, och vid båda tillfällena håller eleverna sina 

anföranden utefter en given startordning vilken tycks följas. Ingen elev tycks vara frånvarande 

från provtillfället till följd av nervositet eller talängslan.65 I FP-klassen, som domineras av killar, 

sker inget övningstillfälle utan de ska hålla sitt muntliga, nationella prov direkt. Många av 

eleverna är frånvarande på dessa lektionstillfällen och de som ska framföra sina tal uppvisar 

tydliga drag av nervositet. Detta tillsammans bidrar till att momentet drar ut på tiden och att 

läraren får lägga ner mycket tid på att få eleverna att genomföra sina tal.66 

Det är ofrånkomligt att elever i en klass lyssnar till sina klasskamrater när dessa framför ett tal, 

exempelvis inom ramen för det nationella provet. Själva lyssnandet är dock av största vikt vilket 

bland annat manifesteras i den nya läroplanen Lgy11, vilket nämndes inledningsvis, där det 

                                                           
60 Ibid, s. 185 
61 Palmér, Anne. Samspel och solostämmor: Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan. Uppsala Universitet, 

Swedish Science Press. Uppsala, 2008. s. 15. 
62 Ibid, s. 39.  
63 Ibid, s. 56 
64 Ibid, s. 176-178.  
65 Ibid, s. 157-158 
66 Ibid, s. 158-160.  
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framgår att elever ska ges tillfällen att lyssna till varandra. För att få en ökad förståelse för 

lyssnandets påverkan har Kent Adelmann i artikeln ”Lyssnandets betydelse för muntligheten” 

gått djupare in på vilken betydelse lyssnandet har på muntlig framställning. Adelmann hävdar 

att det finns fyra skäl till varför lyssnandet är tätt sammanknutet till talet och talets utveckling. 

Det första är det faktum att lyssnandet kom före talandet i begynnelsen, det andra är att vi 

människor har förmågan att både lyssna och tala samtidigt, det tredje då det är en 

demokratifråga, det vill säga att det är avgörande för vem som får komma till tals i samhället 

och det fjärde och sista skälet är att det är lyssnandet som avgör vilken kvalité talandet får.67  

Vidare beskriver Adelmann att vi kommunicerar med varandra 70 % av vår vakna tid och av 

denna tid är det hela 45 % som ägnas åt att lyssna med endast 30 % ägnas åt att tala. I 

klassrummet ägnar eleverna mycket tid till att lyssna och denna tid ökar desto högre 

utbildningsnivå eleven når.68 Adelmann hävdar att en människa inte slutar att lyssna bara för 

att denne har börjat att tala. En annan viktig aspekt i lyssutvecklingen, vilket handlar om hur 

eleven blir en bättre lyssnare, är att den är tätt sammanknuten med den demokratiska 

värdegrunden som skolan bygger på vilken innebär att skolan har till uppgift att hjälpa eleverna 

till att bli aktiva samhällsmedborgare. Vidare lyfter Adelmann fram att undervisning i lyssnande 

medför att de olika maktförhållanden som kan finnas i ett klassrum blir synliga. Dessa 

maktförhållanden är ofta outtalade men högst påtagliga för dem som är närvarande.69Vidare 

beskriver Adelmann att fokus har flyttat från att eleverna lyssnar till att nu fokusera på hur de 

lyssnar.70 Att studenterna i McGees studie upplevde ångest i samband med att de lyssnade till 

engelska kan ha sin förklaring i att de har svårigheter med språket och då lyssnandet har en så 

pass stor påverkan bottnade ångesten i bristen på språkkunskap.71 

Det står klart att tala och lyssna går hand i hand och att det märks tydligt om en människa har 

lyssnat när hen själv börjar tala. Det är just när många elever ska börja tala och tvingas stå i 

centrum som de upplever obehag då de känner sig granskade och uttittade men det torde finnas 

strategier för att avhjälpa denna känsla. Detta är något som Amber N. Finn, Chris R. Sawyer & 

Paul Schrodt (2009, s. 92) i artikeln ”Examining the Effect of Exposure Therapy on Public 

Speaking State Anxiety” har undersökt närmare. Författarna har som syfte att undersöka om 

                                                           
67Adelmann, Kent, ”Lyssnandets betydelse för muntligheten. En introduktion till konsten att lyssna” i: Sjätte 

internationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, 

samtal. 2008, s. 2-3.  
68 Adelmann, 2008, s. 4. 
69 Ibid, 2008, s. 5. 
70 Ibid, 2008, s. 7. 
71 McGee, 1999, s. 183.  
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kortvarig, upprepad exponering av publik kan fungera som en strategi för att minska talängslan 

hos elever som läste en grundläggande kurs i kommunikation på ett medelstort privatägt 

universitet i USA. 140 universitetsstudenter deltog i detta kvasiexperiment där klassen delades 

upp i olika grupper varav några fungerade som kontrollgrupper. Under vanliga föreläsningar 

fick eleverna genomföra presentationer inför övriga klasskamrater och därefter berätta om sina 

upplevelser.72 Sammantaget tyder resultaten på att talängslan minskar både under och emellan 

tillvänjningsprocesserna vilket stärker att kortvarig, upprepad exponering kan fungera som en 

strategi för att minska talängslan. Resultaten visar även att medan graden av talängslan 

förändras vid vissa tillfällen under presentationen är förändringsmönstret relativt jämnt över 

flera presentationer. Detta indikerar på att talängslan minskar om eleverna blir utsatta för att 

tala inför grupp oftare men under en kort tid.73 Detta resultat går att förstå utifrån Palmérs 

avhandling där OP-klassen, vilken fick öva mycket på att hålla tal, upplevde mindre obehag i 

dessa situationer. Dock har Finn, Sawyer och Schrodt inte nämnt något om innehållet i 

studenternas tal men där Palmér fann att resonemangen många gånger var tvivelaktiga.74 

Att elever frekvent får öva sig på att tala inför andra tycks vara en framgångsrik strategi men 

för att finna förklaringar till varför vissa människor lider av talängslan har forskarna John A. 

Daly, John Caughlin och Laura Stafford i sitt kapitel ”Correlates and consequences of social-

communicative anxiety” fokuserat på samband och konsekvenser hos olika personligheter 

ifråga om människors vilja att närma eller undvika sociala interaktioner. På en imaginär, 

kommunikativ skala finns det å ena sidan människor som älskar att tala och å andra sidan 

människor som ogillar det. De människor som älskar att tala tar ofta stor plats och kan komma 

att störa sin omgivning på ett negativt sätt.75 Daly, Caughlin och Stafford hävdar att det finns 

fyra faktorer som tillsammans bidrar till den ångest inför sociala kommunikationssammanhang 

en människa kan känna. En faktor är en ärftlig del, dock poängterar författarna att den ärftliga 

delen långt ifrån kan förklara all den ångest en människa kan uppleva. En andra faktor, är positiv 

förstärkning och bestraffning som ett barn kan få av vuxna omkring sig där hen försöker 

kommunicera.76 En tredje faktor är en bristande utveckling av kommunikativa färdigheter. De 

barn som uppvisar hög grad av ångest har inte lika utvecklade sociala- och kommunikativa 
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färdigheter som de barn som ej lider av ångest. Detta kan sättas i relation till Finn, Sawyer och 

Schrodts resultat där de som får öva mycket på att tala har lägre grad av talängslan.77 Den fjärde 

och sista faktorn som kan förklara ångest är närvaron eller snarare frånvaron av goda förebilder 

inom kommunikation och sociala sammanhang, såsom föräldrarna.78 Vidare hävdar författarna 

att det finns få samband mellan ångest och kön, något som däremot korrelerar är människors 

självkänsla och ångest inför sociala kommunikationssammanhang. En person som har ångest 

upplevs mindre positiv än en person utan ångest. Detta leder till att de människor med ångest 

ej tar åt sig äran för något utan håller istället sina misslyckanden högt, likaså att de undviker 

sociala situationer och när de behöver kommunicera är det i ytterst begränsad omfattning.79  

Daly, Caughlin och Stafford listade fyra faktorer som kan förklara orsaker till talängslan men 

begreppet har visat sig vara än mer mångfacetterat och komplex vilket blir tydligt i och med 

Graham D. Bodies artikel ”A Racing Heart, Rattling Knees, and Ruminative Thoughts: 

Defining, Explaining, and Treating Public Speaking Anxiety” där han som syfte att genomföra 

en omfattande sammanställning av den internationella forskning som gjorts inom talängslan för 

att därigenom skapa en grund som fortsatt forskning kan bygga på. Att elever kan tala i och 

utanför klassrummet är av största vikt enligt Bodie. De elever som lider av talängslan riskerar 

att prestera sämre och fatta sämre beslut än de som ej har talängslan. Detta skiljer sig dock 

jämfört med Dalys, Caughlins och Staffords resultat där människor med ångest snarare 

fokuserar på negativa aspekter av sina prestationer och upplevs som mindre positiva.80 Likheten 

som dock råder är att de med talängslan har en negativ inställning till sina prestationer troligtvis 

kommer att prestera sämre i och med detta vilket skulle stödja det Bodie påtalar.81 Med tanke 

på att det är viktigt att kunna tala inför andra människor, inom yrkeslivet och för att kunna 

klättra på karriärstegen är det viktigt att elever behärskar detta.82 Efter en genomgång av olika 

studier drar Bodie slutsatsen att kognitiva och fysiologiska egenskaper kan förklara de olika 

variationer som talängslan kan ta sig. Dock kan dessa egenskaper ej förklara hela spektrumet 

som finns inom talängslan, detta då ett tal endast sker vid ett visst tillfälle inom en viss kontext. 

Att tala inför andra människor innebär att det finns regler och riktlinjer att förhålla sig till, vilka 

kan vara både implicita och explicita, vilket i sin tur kan skapa olika grader av talängslan. Inom 
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dagens forskning kan talängslan ses som både ett tillstånd och ett karaktärsdrag och dessa två 

kan interagera på olika sätt, något som dock kräver mer forskning för att undersöka 

närmare.83Att talängslan kan ses på olika sätt styrks av McGee där ångesten hos studenterna 

tenderar att vara ett tillstånd medan det enligt Masoud Hashemi och Moghtada Abbasi snarare 

är ett karaktärsdrag.84 

Bodie förespråkar således ännu mer forskning för att täcka in hela spektrat avseende talängslan, 

något som även har gjorts av forskare efter honom. I likhet med McGee som studerade 

utbytesstudenter och deras talängslan har Masoud Hashemi och Moghtada Abbasi i sin artikel 

”The role of the teacher in allevating anxiety in language classes” som syfte att finna olika 

strategier som språklärare kan använda sig av för att lindra den ångest elever kan uppleva när 

de ska tala ett annat språk. Den ångest som elever upplever definierar författare på följande vis: 

“a subjective feeling of tension, apprehension, nervousness, and worry associated with an 

arousal of the automatic nervous system”.85 Vidare hävdar författarna att ångesten kommer från 

eleverna själva och är en inneboende känsla de bär med sig som rör både uppfattningar om dem 

själva men även om andra människor vilket skiljer sig från Daly, Caughlin och Staffords 

förklaringar kring orsakerna till ångesten i sociala kommunikationssammanhang.86 Resultatet 

visar att nästan samtliga respondenter upplevde en viss grad av ångest och nervositet när de 

skulle tala engelska framför andra människor. Detta kan sättas i relation till McGees resultat 

där de asiatiska studenterna upplevde ett stort obehag inför att lyssna till och tala engelska.87 

Vissa upplevde att de kände sig dumma när de inte kunde tala god engelska och andra försökte 

istället fly eller undvika situationen. Skillnaden mellan ett vanligt samtal och att framföra ett 

tal var att det förelåg ett hot mot människors självbild och identitet som de format i modersmålet 

och som definierar dem som människor. I McGees studie berodde ångesten hos studenterna 

främst på att de ej hade fått förbereda sig innan men även på att de upplevde sig vara kritiskt 

bedöma och ej ville göra bort sig.88 Det som skiljer gentemot Hashemis och Abbasis resultat 

var att även lärarens och åhörarnas bedömning samt den egna utvärderingen av prestationen 

skapade ångest och nervositet.89 Några av de strategierna som Hashemi och Abbasi 

presenterade var: 3) skapa ett tillåtande klimat som är informellt, vänligt och stöttande där lärare 
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och elever är på samma våglängd, 4) lärare bör uppmuntra de elever som är rädda för att begå 

misstag att göra just detta och när det sker, få positiv feedback från läraren, 5) för att minska 

elevernas rädslor bör läraren arbeta med formativ bedömning istället för summativ sådan, 8) 

bemöta de irrationella rädslor eleverna har för att på så vis skapa positiv affirmation istället för 

negativa.90  

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativa intervjuer   

I föreliggande uppsats består det empiriska materialet av intervjuer som har gjorts med sex 18-

åriga elever på gymnasiet. Kvalitativa intervjuer används för att respondenterna, tydligt och 

detaljerat, ska beskriva hur de upplever att det är att tala inför grupp. Intervjuformen som 

användes var en semi-strukturerad intervju då det var sex elever som intervjuades och samma 

frågor behövde ställas och besvaras av samtliga respondenter.91 Vid denna typ av intervjuform 

utgår intervjuaren från en lista med specifika teman som ska beröras, vilka formuleras i en 

intervjuguide. Frågorna följer en bestämd ordning men respondenten är fri att svara på frågorna 

på valfritt sätt samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa nödvändiga följdfrågor som 

knyter an till det som den respondentenen berättar. Vid analysen har den semistrukturerade 

intervjun en fördel i att dess resultat många gånger är jämförbara då samtliga respondenter fått 

samma teman att svara utefter.92    

3.2 Etik   

De forskningsetiska principerna är viktiga att ta i beaktande när intervjuer fungerar som 

insamlingsmetod för det empiriska materialet. Individskyddskravet som finns ska ständigt vara 

närvarande, ett krav som finns till för att respondenterna inte ska utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning.93 Även de fyra underkraven behöver tas i beaktande 

under arbetes gång; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.94 Konfidentialitetskravet uppfylldes på så vis att det i uppsatsen säkerställdes 

att respondenterna ej skulle riskera att få några konsekvenser av att deltaga. Deras 

personuppgifter skulle hanteras på så vis att ingen obehörig skulle kunna ta del av dem samt att 
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de var välinformerade om att de uppgifter de lämnade behandlades konfidentiellt.95 För att 

uppfylla informationskravet betonades det att deltagandet var frivilligt och att respondenterna 

hade möjlighet att säga till om de ville avsluta sin medverkan.96 Sett till samtyckeskravet 

informerades respondenterna om möjligheten att avsluta när de själva så önskade. 

Respondenterna informerades om att personuppgifter och det som framkom vid intervjuerna 

skulle hanteras med stor försiktighet så att ingen utomstående skulle kunna ta del av materialet, 

förutom i den färdiga uppsatsen, där respondenterna skulle vara anonymiserade och således ej 

gå att identifiera. Det sista underkravet, nyttjandekravet, tas i beaktande i slutet då samtliga 

insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte och de insamlade personuppgifterna 

på inget vis får användas på så vis att det påverkar den enskilde individen.97 

3.3 Deltagare  

Intervjuerna genomfördes på en mindre gymnasieskola i friskoleform i en mellanstor stad i 

västra Sverige. Anledningen till detta val av skola var att jag är yrkesverksam på skolan och har 

god kontakt med både lärare och elever. Deltagandet i studien var även frivilligt och det var 

endast de elever som ville som deltog. Då uppsatsen behandlar de elever som upplever stor 

ångest inför att tala inför en större grupp och de som ej gjorde det var det nödvändigt att finna 

elever som befann sig längst ut på respektive skala. Av den anledningen frågade jag de elever 

jag sedan tidigare visste upplevde obehag med att tala inför andra men även de elever jag visste 

ej upplevde obehag. Två elever, en med talängslan och en utan, kom självmant till mig och bad 

om att få bli intervjuade. Två andra elever tillfrågade jag direkt medan de sista två eleverna 

valde att deltaga efter att jag hade ställt frågan till två olika klasser. 

Av sex elever är två killar och fyra tjejer. Det är en fördelning som representerar 

könsfördelningen som råder på skolan där majoriteten av eleverna är tjejer. Samtliga elever är 

av svensk härkomst, vilket även detta speglar hur det ser ut på skolan samt att de har liknande 

hemförhållanden med gifta föräldrar och ett eller ett par syskon. Detta var en ren tillfällighet 

och inget jag hade planerat för. Därför kommer det ej ske någon analys av elevernas bakgrund 

och de intersektionella faktorerna, förutom kategorin kön, då respondenterna liknar varandra. 

Samtliga elever är 18 år och läser sista året på gymnasiet. Tre elever läser på frisörprogrammet, 

en på turismprogrammet, en på ekonomiprogrammet och en på designprogrammet. I den 

fortsatta uppsatsen kommer de sex eleverna att kallas för Anna, Fia, Igor, Lisa, Maria och 
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Anders vilka alla är fiktiva namn. De tre elever som lider av talängslan är Anna, Fia och Igor. 

De elever som inte lider av talängslan är Lisa, Maria och Anders. Inledningsvis informerades 

elevernas muntligt om studiens syfte samt gavs en kortare beskrivning av den kommande 

intervjun. Deltagarna förstod att deras deltagande i uppsatsen var frivilligt och anonymt vilket 

medförde att uppsatsen därmed följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket innebär att de 

uppgifter som samlades in under intervjuerna endast kommer att användas i föreliggande 

uppsats.  

3.4 Datainsamling   

De sex intervjuerna ägde rum i skolans olika grupprum, dock vid sex skilda tillfällen. Samtliga 

intervjuer spelades in med mobiltelefon för att kunna återskapa intervjun vid analystillfället. 

För att respondenterna skulle känna sig avslappnade placerade jag mig mittemot dem och de 

sex intervjuer varade samtliga i drygt 30 minuter. Intervjun inleddes med breda och öppna 

frågor av mer allmän art för att därefter övergå till att bli mer specifika, vilket är signifikant för 

den så kallade tratt-tekniken. Denna intervjuform medför att respondenterna hade möjligheter 

att säga vad de så önskade och att intervjun kändes naturlig för båda parter. Likaså att intervjun 

skedde på respondentens villkor vilket i sin tur ökade chanserna till uttömmande svar.98 Innan 

intervjun avslutades fick respondenterna möjlighet att ställa eventuella frågor eller framföra 

eventuella funderingar.  

3.5 Analys 

När de sex intervjuerna var genomförda påbörjades arbetet med analysen av dem. Analysen 

inleddes med att de sex intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för utfyllnadsord 

(”eh”, ”åh”, ”mm”) men även sådant som ej var användbart till analysen såsom förtydligande 

av någon fråga eller när respondenterna, i förekommande fall, stämde av viss fakta med mig. 

Efter avslutad transkribering lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att dels finna 

gemensamma nämnare, dels sådant som skiljde dem åt. Detta för att försöka finna material till 

analysen och göra denna så utförlig och intressant som möjligt.  

3.6 Metoddiskussion 

Den problematik som föreligger med att använda en semi-strukturerad intervjuform är att 

utformningen av intervjuguiden medför att den som intervjuar riskerar att svaren ej blir de 
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önskade eller att respondenten ej uppfattar eller kan svara utförligt på frågorna. Den personliga 

kontakten är således viktig i en intervjusituation för att intervjun ska bli så bra som möjligt.99 

Ett tänkbart alternativ till intervjuer hade varit att de sex eleverna hade fått besvara en enkät, 

nackdelen med detta förfarande är att ett större underlag hade behövts för att uppfylla syftet. 

Likaså hade jag ej fått några utförliga svar och på så vis heller inte kunna genomföra någon 

grundlig analys. Ytterligare ett alternativ som hade kunnat ligga till grund för studien var att 

inkludera lärare i studien. Dock förkastades detta alternativ då fokus helt och fullt låg på 

elevernas erfarenheter och upplevelser av talängslan.  

En fördel med att det har etablerats en god kontakt med de intervjuade eleverna är att de har ett 

förtroende för mig och att de vågar berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Dock 

undervisar jag ej eleverna i svenskämnet vilket medförde att de inte behövde känna någon press 

att tala öppet om sina eventuella rädslor att tala inför andra människor. Det kan föreligga en 

problematik med att det finns en god kontakt sedan tidigare vilket är att min objektivitet sätts 

ur spel men även att jag undervisar eleverna i andra ämnen och att de av den anledningen ej 

vågar svara ärligt på frågorna.  

4. Resultat och analys  

Resultatet från de sex intervjuerna kommer att, för att göra avsnittet konkret och strukturerat, 

redovisas utifrån följande underrubriker: Erfarenheter från att tala inför större grupper; När är 

det nödvändigt att kunna tala inför en större grupp? Familjernas upplevelser av att tala inför en 

större grupp; Skillnader mellan handuppräckning, redovisning och argumenterande tal; 

Argumenterande tal; Upplevelser av att hålla tal under skolgången; Det egna självförtroendet 

och dess påverkan; Orsaker till obehag/icke obehag; Känslor och tankar i talsituationen; 

Upplevelser inför talet; Hjälp för att övervinna rädslan och hjälp till förbättring samt Nyttan 

med upprepad exponering.  

I resultatdelen återges fakta från intervjuerna som varvas med egna analyser samt, för studien, 

relevant litteratur som tidigare presenteras för att slutligen mynna ut i en kortare diskussion och 

sammanfattning. Till grund för analysen kommer bland annat Gunnarsons fyra punkter kring 

talängslan ligga: 1. Höga krav. 2. Avsaknad av kontroll. 3. Skild från gruppen. 4. Rädsla för att 

göra bort sig. Även den teoretiska utgångspunkten genus kommer till viss del att ligga till grund 

för analysen. Utgångspunkten för resultatet är följande frågor: Frågeställningarna som ligger 
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till grund för uppsatsen och som låg till grund för intervjuerna var: Vilka upplevelser och 

erfarenheter har elever som lider av talängslan? Vilka upplevelser och erfarenheter har elever 

som inte lider av talängslan? Vad är det som skiljer dessa elever åt?  

För att underlätta nedanstående avsnitt repeteras namnen på respondenterna; de elever som har 

talängslan nedan är Anna, Fia och Igor. Lisa, Maria och Anders lider inte av talängslan. 

4.1 Erfarenheter från att tala inför större grupper 

Flera respondenter talar om erfarenheter av att tala inför större grupper och för Annas del sker 

detta när hon arbetar på biblioteket och pratar med kollegor eller besökare. Det kan även ske 

när hon exempelvis är på släktkalas, då det brukar vara många nya bekantskaper, något hon 

upplever som jobbigt. Annas egen förklaring till varför det är jobbigt i dessa situationer är: ”Vet 

inte vad det beror på. När jag var yngre så var det inte lika uppskattat när jag kom med egna 

idéer och det var ingen som lyssnade. Och det har påverkat andra situationer”. Den förklaring 

Anna ger styrks av Daly, Caughlin och Staffords andra faktor kring talängslan.100 Anna har 

således ej fått någon positiv förstärkning när hon har uttalat sig utan snarare blivit bestraffad i 

och med att ingen lyssnade när hon talade. En förklaring som kan ha sin grund i Hirdmans 

genusperspektiv där mannen är överordnad kvinnan och där Anna har fått stå tillbaka då hennes 

åsikter inte varit lika viktiga som en pojkes.101  

Fia har en bakgrund som medlem i SSU men väljer att avstå från att gå på möten då risken 

föreligger att medlemmarna exempelvis behöver berätta för varandra varför de är medlemmar 

i partiet. Denna typ av situationer upplever Fia som obehagliga då känslan finns att alla stirrar 

på henne vilket leder till att hon börjar stamma och säga fel ord. Att Fia undviker denna typ av 

aktivitet tyder på att hon, på Daly, Caughlin och Staffords imaginära skala, befinner sig på den 

sida där människor ej tycker om att tala.102 Det är även tydligt att Fia, i enlighet med vad 

Atterström påtalar, drar sig undan för att slippa utsätta sig för situationen.103 Igor å sin sida talar 

sällan för större grupper utanför skolan men han poängterar att det kan förekomma om kompisar 

exempelvis sjunger för honom på stan när han fyller år vilket resulterar i att han blir generad 

och lite nervös. Det är tydligt att Igor inte uppskattar att vara föremål för andras 

uppmärksamhet, vilket är intressant då pojkar ofta är de som ofta dominerar talutrymmet och 
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uppmärksamheten i både skolmiljön och i samhället.104 Det framkommer tydligt att varken 

Anna, Fia eller Igor tycker om att stå i centrum och få människors blickar riktade mot sig utan 

de trivs i en mer tillbakadragen roll. I likhet med Bodies resonemang finns det implicita och 

explicita regler att förhålla sig till i fråga om att tala inför andra vilket kan vara förklaringen till 

att Anna, Fia och Igor ej uppskattar att stå i centrum då de ej vet hur de ska agera i dessa 

situationer.105  

Lisa, Maria och Anders, vilka inte lider av talängslan, har alla gemensamt att de på fritiden är 

tränare inom någon sport varpå de ofta kommer i kontakt med att tala inför andra människor; 

främst med sina egna grupper men även inför barnens föräldrar. Lisa berättar att hon är tränare 

i brottning och att tala inför utövarna eller föräldrarna upplever hon vare sig jobbigt eller 

nervöst. Dock kan hon känna en viss osäkerhet om det är en förälder som kan mer än henne 

själv. Detta är en uppfattning hon delar med Maria, som är tränare inom konståkning och talar 

inför både barn och föräldrar, då hon även blir mer nervös om någon har mer kunskaper inom 

ämnet än hon har. Anders, däremot, upplever inget obehag eller nervositet att tala inför de 

ungdomar han tränar basket i. Anmärkningsvärt är att både Lisa och Maria uppger att de 

upplever en viss osäkerhet när det kommer vuxna som besitter mer kunskap än dem själva 

medan att Anders ej nämner något kring detta. En förklaring går att finna i det genusperspektiv 

som enligt Hirdman kan innebära att män och kvinnor har olika förväntningar på sig. Anders, i 

detta fall, är trygg med vad han gör och vad han kan medan Lisa och Maria upplever en större 

osäkerhet i och med att deras kompetens kan komma att ifrågasättas.106 Det går att antaga att 

detta har skett i både Lisa och Marias fall då de båda talar om det men att Anders ej har upplevt 

detsamma.  

Respondenterna talar även om situationer när de talar i skolan så att andra hör det och både 

Anna och Anders berättar att det sker när de svarar på olika frågor från sina lärare. Anna säger 

att om det är ett ämne som intresserar henne talar hon mycket, skulle det däremot vara någon 

annan som talar i klassrummet väljer hon att inte yttra sin åsikt då hon är en person som ofta 

håller sig för sig själv. Denna återhållsamhet kan ha sin grund i Annas uppväxt och att hon 

avstår från att ta ordet om hon ej fått det. Likväl som förklaringen kan finnas i Hirdmans 

genusperspektiv och att Anna upplever att hennes åsikt inte är lika viktig som en pojkes, det 

vill säga, hon vet implicit vad som förväntas av henne som tjej.107 Fia berättar att hon gillar att 
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argumentera i klassrummet och tidigare har hennes klasskamrater inte velat argumentera mot 

henne då hon är envis och tycker sig ha rätt åsikter, vilket skiljer sig gentemot hur kvinnor 

vanligtvis brukar agera.108 Det är sällan som Igor talar så att andra hör det i skolan, han pratar 

ofta med kompisar i matsalen eller i klassrummet men inte så att andra hör det. Att Igor är mer 

tystlåten är intressant med tanke på att det, enligt Edlund, Erson och Milles, finns tydlig 

forskning som visar att det är pojkar som dominerar talutrymmet i skolan, vilket ej stämmer in 

på Igor.109 Både Lisa och Maria, som inte lider av talängslan, talar ofta så att andra hör det. 

Framförallt när det är klassråd eller andra typer av möten, vid dessa tillfällen gör de sina röster 

hörda och säger sina åsikter. Maria förtydligar ytterligare genom att säga:  

Jag tar för mig mycket på elevråd och klassråd och sånt just eftersom det är 

många som man vet vad de tycker men de vågar inte säga det själva. Man tar 

lite ansvar. Detta kommer naturligt för mig. Är det något jag vill säga säger jag 

det. Nästan alltid! Väldigt ofta!  

Att både Lisa och Maria uttrycker sin åsikt när de ges tillfälle till detta är intressant ur ett 

genusperspektiv med tanke på att Edlund, Erson och Milles tydligt framhäver att det både är 

inom skolvärlden och arbetslivet som männen yttrar sin åsikt.110 Detta kan ha sin förklaring i 

att Maria känner ett ansvar för de klasskamrater som är mer tystlåtna och att hon, i egenskap av 

kvinna, vill stå på deras sida.111 Att Maria åtar sig att föra de tystlåtnas talan visar på en hög 

grad av förståelse från hennes sida och att även de tystlåtna får göra sin röst hörd fast via Maria. 

Således är den problematik som Atterström påtalar angående tystlåtna människor något som 

kan bli hjälpt i och med att det finns de som tar mer ansvar. Att de tystlåtna däremot skulle 

uppfattas som att de ej bryr sig eller som bättre än andra är inget som framkommer i någon 

intervjuerna vilket motsäger Atterströms förklaring.112 Att de elever som är mer tysta får hjälp 

med att få sina åsikter framförda torde leda till att de själva, sakta men säkert, vågar börja uttala 

sig om de hör att deras åsikter mottages väl. I enlighet med Adelmanns resonemang får således 

lyssnandet en betydande roll i fråga om att våga uttrycka sig i offentliga sammanhang.113 

4.2 När är det nödvändigt att kunna tala inför en större grupp? 
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Flera av respondenterna reflekterar över när de tror att de behöver kunna tala inför en större 

grupp utanför skolans värld. Anna tror att det är en nödvändighet inom yrkeslivet och om hon 

innehar en chefsposition krävs det att en god kontakt upprättas med de anställda. Samtidigt 

säger Anna att det är viktigt att nå ut till människor, exempelvis inom arkitektur då det är 

nödvändigt att komma ut till kunder personligen. Detta tyder på att Anna har förstått att 

förmågan att tala inför andra människor fyller en viktig funktion i yrkeslivet vilket även 

Letmark påtalade i inledningsvis.114 Fia å sin sida tror att det är viktigt om hon skulle vilja bli 

lärare i framtiden eller om det har hänt något allvarligt som människor behöver få reda på. Igor 

tror i sin tur att det inte är säkert att han behöver ställas inför denna situation någon gång i livet 

men oavsett vilket är det viktigt att det inte känns obekvämt i dessa situationer. Att Fia och Igor 

svarar som de gör torde vara tätt knutet till den talängslan de har och att deras uttalande snarare 

är en önskan än ett faktum då de ändå påtalar att det kan vara viktigt. För precis som Bodie 

påtalar är det av största vikt att elever kan tala utanför klassrummet, i både yrkeslivet och för 

att kunna göra karriär, men även för att de med talängslan riskerar att både prestera och fatta 

sämre beslut. Även Strömqvist påtalade inledningsvis att fördelarna med att kunna tala för sig 

är av största vikt vilket gör det viktigt att respondenterna verkligen inser detta.115  

Lisa påtalar att det är viktigt att kunna tala inför en större grupp för att visa den egna åsikten 

istället för att sitta tyst. Genom att göra sin röst hörd kan hon få sin vilja igenom i olika frågor 

och få förändringar att komma till stånd. Maria utvecklar Lisas svar ytterligare genom att svara 

att det egentligen alltid är viktigt att kunna tala inför andra, går det att tala med många går det 

att tala med få. Samtidigt ömmar Maria för de som ej vågar tala och hon hävdar att det är viktigt 

att föra gruppens talan och att åsikter blir framförda. Precis som Lisa påtalar även Anders att 

det är viktigt att kunna tala inför andra för att få fram den egna åsikten och att påverka andra. 

Anders tar Donald Trump som exempel och säger: ”Donald Trump exempelvis. Han fick ju 

fram sin åsikt genom att prata inför biljontals människor. Ja, påverka andra helt enkelt”.  

De svar Lisa, Maria och Anders, som inte lider av talängslan, ger visar att de ser nyttan med att 

tala inför en större grupp i ett framtidsperspektiv. Ingen av respondenterna nämner att det 

muntliga är en del av att vara en aktiv samhällsmedborgare vilket flertalet författare är noga 

med att poängtera.116 Däremot kan Lisa, Maria och Anders svar tyda på att de har en förståelse 
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för att deras åsikter är viktiga och att det är nödvändigt att de uttrycker dessa, vilket även Bodie 

förklarar vikten av.117  

4.3 Familjernas upplevelser av att tala inför en större grupp 

Respondenterna funderar över vad deras familjemedlemmar skulle tycka om att tala inför andra 

och Anna berättar att hennes föräldrar inte har några problem med detta, något hon delar med 

Fia, Igor och Anders som även de uppger att föräldrarna har lätt för att tala inför andra 

människor. Marias föräldrar hade däremot inte velat göra det utan de hade nog, vad Maria erfar, 

tänkt att det finns andra som är mer lämpliga att tala. Lisa å sin sida berättar följande om sin 

familj:  

Min storebror och jag har lika lätt för det, han har ännu lättare för det. Min 

tvillingbror hatar det. Mamma tycker nog det är bättre, pappa håller ofta möten. 

Om det är inom hans område gör han det men skulle han komma på ett 

argumenterande tal hade han nog tyckt det var jättehemskt. Mamma tror jag 

hade tyckt det var helt ok.  

Med tanke på att Lisa har en tvilling med snarlik uppväxt som henne själv är det intressant att 

tvillingbrodern ej tycker om att tala inför andra medan Lisa gör det. Det kan tyda på att 

talängslan beror på den enskilda individen och att det ej har någon annan, bakomliggande, 

orsak. Med tanke på att samtliga respondenter, med Maria som undantag, har goda förebilder i 

sina föräldrar motsäger det Daly, Caughlin och Stafford fjärde faktor.118 Förklaringen finns 

således ej i att respondenterna med talängslan saknar förebilder inom kommunikation och 

sociala sammanhang. När det kommer till övriga respondenters syskon varierar svaren något. 

Annas syskon har lätt för att tala inför andra människor, vilket även Igors har. Fias tre syskon 

skulle däremot inte tala inför andra människor, då de inte skulle våga och är för skygga som Fia 

själv uttrycker det. Maria har fyra syskon och både den yngsta och äldsta har lätt för att tala 

men det mittersta syskonet har något svårare. Det är en situation som även Anders beskriver då 

han har två yngre syskon varav den äldre har stora problem med att tala inför andra medan det 

yngre syskonet är mer självsäker när det kommer till att tala offentligt. Daly, Caughlin och 

Stafford hävdar att talängslan till viss del kan förklaras med att det är nedärvt.119 Detta är dock 

inget som ovanstående resultat påvisar då det endast är Marias föräldrar som inte skulle uttrycka 
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sig offentligt, medan övriga föräldrar gärna talar offentligt. Trots detta har vissa av 

respondenterna talängslan vilket betyder att den ärftliga delen ej går att styrka i detta fall.  

4.4 Skillnader mellan handuppräckning, redovisning och argumenterande 

tal 

När temat argumenterande tal kommer på tal börjar flera av respondenterna jämföra detta med 

andra redovisningsformer och Anna upplever att när hon svarar på en fråga är det mer kort och 

koncist medan när hon framför ett tal behöver andra människor lyssna på henne. Tankarna när 

hon framför talet är att ingen vill lyssna på henne och att de tycker ämnet är ointressant. Anna 

säger såhär kring varför hon upplever obehag med att framföra tal:  

Man kan få för sig mycket, jag var inte så fin idag och nu ska alla titta på mig. 

Kanske säger man från första början att jag är obekväm så får alla reda på det 

och det är obekvämt. Hela klassen kan ju inte ha förståelse heller för vissa 

älskar ju att stå framför folk och har inga problem med det men andra har 

problem med det.  

Det är tydligt att Anna upplever sig vara föremål för granskning och klasskamraternas 

iakttagande blickar och det får henne direkt att tvivla på sig själv, vilket även Olsson Jers påtalar 

att så kan ske.120 Anna skapar således en negativ självbild vilket är signifikant i Gunnarsons 

fjärde punkt: rädsla för att göra bort sig.121 När Anna går in med denna föreställning påverkar 

det även talet negativt istället för att hon ställer sig längst fram med inställningen att det kommer 

gå bra. Den negativa självbild som skapas blir således föremål för den talängslan Anna 

upplever.  

Fia upplever inget obehag med att räcka upp handen och svara på en fråga då hon då ofta sitter 

längre bak i klassrummet och då ej upplever att fokus är riktat mot henne. Det som skiljer mot 

att hålla tal är att alla stirrar på henne när hon står längst fram vilket Fia upplever som obehagligt 

då det känns som att hon kommer säga fel och det gör att människor skrattar åt henne. Det är 

något som skulle få till följd att Fia känner sig dömd och idiotförklarad, en känsla hon delar 

med många enligt Olsson Jers.122 Det obehag Fia upplever kan ha sin förklaring i att hon 

upplever sig vara skild från gruppen, vilket är Gunnarsons tredje punkt.123 Detta då Fia uppger 

att hon är rädd att göra fel och att det leder till att hon blir dömd av sina klasskamrater. Både 
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Anna och Fias obehag kan ha sin förklaring i att de båda uppger att de lider av ett dåligt 

självförtroende vilket påverkar dem negativt i detta hänseende då de upplever sig vara föremål 

för klasskamraternas blickar. Igor berättar att det är väldigt stor skillnad mellan att räcka upp 

handen och hålla tal. Vid handuppräckning kan han svaret på en fråga och väljer om han ska 

svara eller ej, talet däremot känns mer påtvingat. Samtidigt påtalar han att om han räcker upp 

handen har han tagit ett eget initiativ vilket kompisarna kan tycka är konstigt men att ett tal är 

något som alla gör. Igors svar tydliggör det faktum att vänner och vad dessa tycker är viktigt 

för honom. Att vara konform och tillhöra en grupp torde vara viktigt för honom men trots detta 

uppger han att han vågar räcka upp handen i klassrummet. Att han dock har reflekterat över det 

tyder på att det råder en viss tveksamhet i dessa situationer. Vad detta beror på är svårt att sia 

om men en möjlig förklaring finns i det genusperspektiv Hirdman tar upp där män och kvinnor 

innehar olika roller i samhället.124 Att vara en aktiv elev i skolan och visa vad man kan ses som 

ett kvinnligt drag vilket gör att Igor känner en viss tveksamhet inför att räcka upp handen i 

skolan. 

Lisa berättar att skillnaden mellan att stå framför klassen jämfört med att räcka upp handen är 

att längst fram är allas blickar riktade mot en jämfört med att svara på en fråga, då är det i sin 

ordning om hon säger fel eller inte kan svaret på en fråga. Man kan lägga till det faktum att hon 

står ensam längst fram och har intagit lärarens plats som hon själv uttrycker det; en plats hon 

dock trivs att vistas på. Det är en känsla som delas av Maria som upplever att hon har ett visst 

mått av makt när hon befinner sig längst fram i klassrummet. Räcker hon upp handen sitter hon 

vid bänken och läraren står längst fram. Lisa och Maria har det gemensamt att de intar lärarens 

plats och blir gruppens ledare för en stund. Till skillnad mot respondenterna som har talängslan 

upplever Lisa och Maria detta som något positivt där de får möjlighet att påverka. Det är tydligt 

att Lisa och Maria, när de skiljs åt från gruppen, ej upplever något obehag med detta utan snarare 

får en tillfredsställande känsla, vilket även Olsson Jers påtalar att vissa elever kan uppleva.125 

Det som dock skiljer är att respondenterna upplever sig bli gruppens ledare för en stund, en roll 

de tycks vara bekväma med att intaga. Således är Gunnarsons punkt skild från gruppen ej något 

som föranleder något obehag för respondenterna.126 Respondenternas svar skiljer sig även från 

McGees resultat där studenterna var oroliga att uttala sig om de ej fått förbereda sig innan.127 

Ovanstående svar visar snarare att respondenterna känner sig trygga med att säga sin mening 
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utan att innan veta vad de ska säga. Maria däremot svarar såhär kring skillnaden, vilket även 

Anders har uttryckt, dock i andra ordalag:  

Det är nästan värre att räcka upp handen för då förväntas du säga rätt. Vid tal 

har du förberett dig, du har både rätt och fel med dig och du vet vad du ska 

säga. Däremot kan det komma frågor när du har en redovisning som du inte är 

beredd på och då kan jag bli nervös för, alltså det oförutsedda. Sen är det också 

att man står framför alla. Man har blickarna på sig, en i mängden när man 

räcker upp handen – det är över på en sekund.  

Anders svar ligger i linje med det resultat McGee fick då han upplever en viss osäkerhet med 

att uttala sig när han ej är förberedd.128 Detta går även att sätta i relation till Bodies resonemang 

som hävdar att det finns både implicita och explicita regler att förhålla sig till i en talsituation 

där Anders, i sitt svar, framhåller, att det föreligger en förväntanseffekt i fråga om att räcka upp 

handen och att detta svar behöver vara rätt.129 Anders svar kan även förstås utifrån Gunnarsons 

punkt, avsaknad av kontroll då det är viktigt för Anders att veta vad han ska säga.130 Dock är 

det inget som föranleder talängslan i Anders fall men som däremot kan vara det hos övriga. Att 

Anders upplever osäkerhet när han inte har förberett går att sätta i relation till Palmérs resultat 

där FP-klassens elever uppvisade högre grad av nervositet när de skulle ha sina nationella 

prov.131 Hade de fått möjlighet att öva mer, såsom OP-klassen är det möjligt att deras nervositet 

minskat. 

När respondenterna jämför en vanlig redovisning och ett argumenterande tal förklarar Anna det 

som att en redovisning är en uppgift som ska utföras och framförallt inom en grupp. 

Argumenterande tal är mer enskilt och det är svårare att veta hur man ska uttrycka sig. Fia 

menar att en vanlig redovisning handlar om att förklara något som skrivits, medan 

argumenterande tal mer handlar om att argumentera för ett särskilt ämne. En vanlig redovisning 

är således mer faktabaserad än ett argumenterande tal. Igor förklarar skillnaden såhär:  

Mer nervös inför ett argumenterande tal, då ska man argumentera för något 

men det står inte att vi ska tycka sånt. Man behöver inte tycka det men ska man 

säga en sak så tror ju folk att man står för det och då kan det bli obekvämt och 

nervöst för det. I en redovisning kan man ju skriva lite vad som, inte för att jag 

gillar det egentligen heller. Man öppnar inte upp sig på samma sätt. Nu i 

engelskan skulle vi säga ”the person of the year” och berätta om en förebild 
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eller någon som betytt mycket, men det sket jag helt i för det var för personligt. 

Jag kände inte att jag ville dela med mig av det. Jag gjorde den tillslut för tre 

personer i klassen. 

För Igors del står det klart att han värnar om sin personliga integritet och ej vill att människor 

ska komma honom in på livet. Dels finns det en oro för andras åsikter, dels en oro för att bli 

personlig och blotta sig. Det kan ha sin förklaring i att han som pojke känner av att det finns 

vissa förväntningar på honom som han måste efterleva, vilket i detta fall blir att han ej vill visa 

sig sårbar inför andra människor. I enlighet med Hirdman är identitet och kön starkt 

sammankopplat vilket blir tydligt i Igors fall.132 Av respondenternas svar står det klart att de 

gör en åtskillnad mellan att återge fakta och att ta ställning i en viss fråga. Det är således en 

fråga om att vara saklig och att bli personlig där de respondenter med talängslan upplever ett 

stort obehag med att behöva bli personliga vilket kan ha sin förklaring i att de har ett dåligt 

självförtroende och ej vill få kritik då de tar detta personligt. Olsson Jers påtalar även att eleven 

behöver visa sin trovärdighet när de gör en muntlig framställning, såsom ett argumenterande 

tal, vilket många upplever som obehagligt. Obehaget kan ha sitt ursprung i att eleven ej känner 

sig trovärdig.133 

För Lisas del är en redovisning inte en lika stor sak som ett argumenterande tal då pressen är 

större att få ett bra betyg. Hon brukar inte träna lika mycket inför en redovisning som inför ett 

argumenterande tal. Maria är inne på samma spår då hon hävdar att det krävs en större 

noggrannhet i ett argumenterande tal då allt som sägs är viktigt. En vanlig redovisning handlar 

om att ta upp ett ämne och eventuellt få några frågor, det är i sin ordning att avvika från ämnet 

vilket inte fungerar i ett argumenterande tal. Detta kan sättas i relation till Hashemis och 

Abbasis resultat som visar att skillnaden mellan ett vanligt samtal och ett tal är att elevens 

självbild och identitet kan vara utsatt för fara i samband med framförandet av ett tal.134 Det som 

skiljer gentemot respondenternas svar är snarare att de känner att deras betyg beror på talet och 

att hotet i detta fall handlar om vilket betyg de ska få. Anders berättelse överensstämmer med 

Lisas och Marias, vilka inte lider av talängslan, men han tillägger även att det kan vara svårare 

med ett argumenterande tal då det finns personer i rummet som kan ha andra åsikter än honom. 

Det kan därmed vara jobbigt att då framföra sina åsikter när andra tycker olikt.  

4.5 Argumenterande tal 
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Respondenterna associerar till argumenterande tal på olika vis. Både Anna och Anders säger 

att argumenterande tal innebär att man ska stå för en åsikt och att det ska framföras framför 

grupp och på ett sätt övertyga folk. Fia svarar direkt: ”Argumentera är kul! Tal, måste vi?” 

Detta då hon får en klump i magen så fort hon tänker på att hålla tal då hon inte tycker om att 

tala inför människor. Känslan är att åhörarna kommer att sitta och skratta åt henne. Återigen 

står det klart att Fia tänker i negativa banor och att hon associerar argumenterande tal med något 

negativt, varpå upplevelsen kommer att bli densamma. Gunnarsons fjärde punkt rädsla för att 

göra bort sig torde vara förklaringen till de upplevelser Fia delger.135 Igor ser argumenterande 

tal snarare som en diskussion han har med en kompis där de tycker olika, något han inte har 

några problem med. Däremot när han ska framföra ett tal inför en större grupp i skolan vill han 

verkligen inte göra det då han blir nervös och tycker det är pinsamt, vilket är i likhet med några 

av killarna i FP-klassen i Palmérs avhandling.136 Att vara nervös och känna obehag inför att tala 

inför andra är således något som drabbar både tjejer och killar, i vad som tycks vara, lika hög 

utsträckning. Igor vill istället alltid framföra tal inför en mindre grupp han känner väl. Varken 

Lisa eller Maria delar Igors tankar och upplevelser utan båda tycker det är roligt med 

argumenterande tal. Lisa tänker på disposition när hon hör argumenterande tal då hon har fått 

träna sig i detta länge. Maria tycker om att argumentera för något hon tycker om då hon upplever 

att hon då kan göra skillnad vilket känns meningsfullt. Med tanke på att Lisa och Maria endast 

talar om argumenterande tal i positiva ordalag tänker de ej på att de ställs inför en situation där 

de potentiellt sätt kan utsättas för klasskamraternas granskning varpå Gunnarsons punkt kring 

rädsla att göra bort sig ej är närvarande hos de elever som ej lider av talängslan.137 

Anna tror att det är nödvändigt att öva på att framföra argumenterande tal för att förbereda sig 

inför ett framtida yrke där det kan bli nödvändigt att uttrycka sin åsikt och argumentera mot de 

som ej delar denna, vilket är i likhet med flertalet författare.138 Detta svar tyder på att Anna 

förstår nyttan med att kunna argumentera för sin sak men samtidigt tycks hon ej se sin egen roll 

i detta. Fia och Igor anser båda att det är relativt meningslöst. Fia menar att det är bra om man 

är högt uppsatt inom yrkeslivet och behöver förklara något för andra medan Igor anser att det 

egentligen är helt oanvändbart. Förklaringen till varför Fia och Igor anser det vara meningslöst 

skulle dels kunna vara att det är deras egentliga åsikt, dels att de känner obehag för att tala inför 

andra och att de därför hävdar att det är meningslöst för att de ej ska behöva göra det. Både Lisa 
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och Maria anser att det är viktigt att ha bra argument i både yrkes- och privatliv för att kunna 

övertyga andra människor på ett så bra sätt som möjligt. Maria påtalar att det är viktigt att lära 

sig att argumentera för sin sak om exempelvis ett möte med chefen hägrar kring rättigheter eller 

i en löneförhandling. Hon hävdar att det är bra att kunna tala för sig för då får man saker att 

hända i livet och man får som man vill ha det. Anders beskriver relevansen på följande vis:  

För det är viktigt att kunna prata inför folk, viktigt att få fram sin åsikt för 

annars är det inte mycket du kommer klara av i livet. Säger någon ”nej, du kan 

inte göra såhär” så kan du ju inte bara lägga dig, du måste kunna förklara varför 

du vill, kan och behöver.  

Anders, men även Lisa och Marias, svar tyder på deras medvetenhet kring sin roll som en 

medborgare i ett demokratiskt samhälle där det är viktigt att uttrycka sig och sin åsikt vilket 

flertalet författare påpekar.139 

4.6 Upplevelser av att hålla tal under skolgången  

Respondenterna gör återkommande tillbakablickar på hur skolgången har varit och Anna har 

mestadels negativa upplevelser av att hålla tal då hon känner sig obekväm, att ingen vill lyssna 

på henne och att åhörarna tycker det är ointressant. Anna återkommer flera gånger under 

intervjun till att hon tror att ingen vill lyssna på henne men sett till Adelmann är detta ett 

påstående som saknar grund då 45 % av vår tid ägnas åt att lyssna till andra. Samtidigt påtalar 

Adelmann att lyssnandet ej upphör när vi börjar tala vilket betyder att Anna, på ett sätt, ägnar 

stor uppmärksamhet till vad som händer i klassrummet och vad andra människor säger efter 

talet.140 Det handlar därmed om en orsak till talängslan vilket även Gunnarson påtalar samtidigt 

som Skiöld hävdar att talängslan har sin grund i att man själv upplever sig vara tråkig.141 Det 

är något som stämmer väl in på Annas berättelse. Hon upplever även att det är jobbigt när 

åhörarna applåderar efteråt, samt när alla är positiva och säger att det gick bra när hon själv inte 

delar denna åsikt. Anna har fått möjlighet att hålla tal i skolan men trots detta tycker hon det är 

obekvämt och onaturligt.  

Fia delar Annas osäkerhet och berättar att det är först på gymnasiet hon har hållit tal inför större 

grupp. Innan dess har hon framfört tal tre eller fyra gånger. Fia får lätt panikattacker när det blir 

jobbigt och det har påverkat talen negativt. Hon berättar om en händelse i årskurs 7 då hon höll 

ett tal och åhörarna började skratta, buade och kom med dömande ord. För Fia räckte det med 
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den gången för att sedan dess uppleva obehag i samband med framförande av tal. Denna 

händelse ledde till att Fia fick aggressionsproblem och tror att andra människor dömer och 

ogillar henne vilket gör hennes ryggsäck tung att bära. Dåliga erfarenheter är sådant som, enligt 

Gunnarson, kan förklara orsakerna till varför en människa lider av talängslan vilket är tydligt i 

Fias fall.142 

Precis som Anna och Fia, som även de lider av talängslan, har Igor alltid avskytt att hålla tal. 

Han vet inte varför men tror själv att det har att göra med hans blyghet inför människor han ej 

känner. Det Anna, Fia och Igor har gemensamt är att de ej har några positiva upplevelser av att 

hålla tal vilket har påverkat dem negativt under hela sin skolgång. Ingen av dem har fått uppleva 

att de har lyckats och fått generöst med beröm efter sina framträdanden vilket är en del av höga 

krav som är Gunnarsons första punkt, vilket i sin tur har skapat oro och ångest.143 

Till skillnad från Anna, Fia och Igor, som lider av talängslan, har Lisa idel goda erfarenheter 

av att hålla tal då hon tycker detta är det bästa av inlämning, prov och tal. Hon tycker inte det 

är lika kul att tala om sådant hon ej är intresserad av men har hon ett intresse tycker hon det är 

väldigt roligt. Lisa har tidigare hållit tal om jämställdhet och löner inom idrotten, ett ämne hon 

vurmar för, har erfarenheter av och goda kunskaper inom. Hon har således fått möjlighet att 

tala om sådant som ligger henne varmt om hjärtat och då hon har fått respons på detta har det 

påverkat hennes sätt att associera till muntliga framställningar, vilket i sin tur har lett till att hon 

ej upplever någon rädsla för att göra bort sig för andra.144 Precis som Olsson Jers påtalar är 

respons en viktig del av ett framförande och något som elever efterfrågar, och om responsen 

sker på något eleven tycker om bidrar det till en positiv upplevelse.145 Enda gången hon 

upplever obehag med att hålla tal är när det är de nationella proven, då är hon något mer nervös 

än vanligt, något även Maria är enig om. Detta då de nationella proven innebär att hon måste 

prestera och att allt hänger på ett ord. Varje ord är avgörande för vilket betyg det blir i slutändan.  

Här går det att ana att både Lisa och Maria sätter höga krav på sig själva och på sin egen 

arbetsinsats, enligt Gunnarsons första punkt, dock tycks det vara en hårfin gräns då de ej lider 

av talängslan.146 Dock ökar nervositeten vid de nationella proven vilket tyder på att 
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respondenterna har ökat kraven på sig själva. I detta fall väger respondenternas goda 

erfarenheter upp det förestående talet vilket gör att det hela blir en god upplevelse.  

Maria har, även hon, goda erfarenheter av att hålla tal. I högstadiet var det en period då det var 

något mer nervöst vilket berodde på klasskamrater som stressade upp varandra. Anders har en 

tudelad erfarenhet av att hålla tal. I början var han självsäker men vid ett tillfälle blev han så 

nervös att han tappade orden och skakade, något alla märkte och ställde sig frågande till. Han 

vet dock inte vad det berodde på men det gjorde att han upplevde en större osäkerhet efteråt, 

något som satt i fram till ett drygt år sedan. Utifrån Olsson Jers uppdelning i talängslan och 

exponeringsängslan var situationen i sig ett fall av talängslan då det Anders upplevde syntes 

utåt mot klasskamraterna. Det obehag han dock kände efter denna upplevelse var en form av 

exponeringsängslan då han associerade tal med denna upplevelse.147 Denna upplevelse Anders 

har är svår att förklara men en möjlig förklaring skulle kunna vara att han, inför detta tal, hade 

satt upp så pass höga krav på sig själv att det gick över till att bli en alltför pressad situation 

som han ej kunde hantera. Samtidigt kan förklaringen ligga i att han inte hade gjort de 

nödvändiga förberedelserna som krävdes, vilket föranledde denna upplevelse, vilken även kan 

förklaras utifrån Gunnarsons första punkt höga krav där förberedelser är en del av detta.148 

4.7 Det egna självförtroendet och dess påverkan 

Flera av respondenterna förklarar vilka samband de ser mellan att hålla ett argumenterande tal 

och hur deras självförtroende ser ut. Anna beskriver att självförtroendet går upp och ner, men 

att det är ganska dåligt över tid. Hon tänker mycket på hur hon ser ut och hur andra uppfattar 

henne. Detta påverkar hennes framförande på så vis att hon känner sig otrygg och obekväm 

med sig själv, vilket är i likhet med Daly, Caughlin och Stafford som hävdar att talängslan och 

självförtroende är tätt sammanknutna med varandra.149 Anna har ännu sämre självförtroende 

när hon ska uttrycka sig muntligt då hon upplever att hennes nervositet syns mycket utåt. De 

sensationer hon upplever i samband med muntliga framställningar är just sådana som syns utåt 

och som Olsson Jers benämner som just talängslan.150 Fia berättar följande:  

Det är inte bra! Det hänger mycket på det, har man bra så klarar man av att stå 

inför människor och förklara hur man känner eller hålla ett argumenterande tal 
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men har man dåligt så upplever man att man blir dömd och det påfrestar 

mycket.  

Det är tydligt att Fia är inne i en negativ spiral som grundar sig i hennes erfarenheter av att hålla 

tal. Samtidigt är hon medveten om hur det kan vara om hon har ett gott självförtroende men 

trots denna medvetenhet har hon kvar sitt dåliga självförtroende. Fias dåliga självförtroende 

påverkar hennes framförande på så vis att hon talar tyst och tittar ner i pappren, läser innantill 

och är rädd för att bli dömd eller utskrattad. När hon står längst fram tänker hon att det kommer 

gå dåligt vilket tycks bli en självuppfyllande profetia. Detta går att förstå utifrån Gunnarson 

fjärde punkt rädsla för att göra bort sig.151 Samtidigt är det intressant att Fia ej gör något för 

att förändra det negativa tankemönstret utan hon låter tankarna komma, vilka i sin tur påverkar 

hennes känslor och hennes sätt att agera. Önskvärt hade varit att hon istället arbetade mer med 

affirmation för att skapa positiva tankar vilket även Axelsson och Gunnarson är eniga om.152 

Även Igor upplever att självförtroendet går upp och ner, vilket är avhängt på vilken miljö han 

befinner sig i. I skolan har han ej samma självförtroende som han har hemma eller på fritiden 

vilket påverkar framträdandet på så vis att han blir obekväm, känner sig osäker, lätt stammar 

eller hakar upp sig. Det Igor upplever är i linje med den osäkerhet killarna i FP-klassen i Palmérs 

avhandling berättade om.153Att respondenterna med talängslan även har ett dåligt 

självförtroende stämmer väl in på vad Daly, Caughlin och Stafford har kommit fram till som 

orsakar talängslan.154  

Lisa däremot upplever sig ha ett gott självförtroende, hon vet vad hon vill, är bestämd och vet 

var hon står i olika frågor. Detta påverkar hennes framträdanden positivt då hon kan ta plats 

och visa vad hon kan. Hon tänker inte så mycket på vad andra tänker om henne, i så fall är det 

lärarens bedömning av hennes framförande som är det viktiga, varpå respons är Lisas främsta 

fokus och att denna hjälper henne att utvecklas.155 Här finns en tydlig skillnad gentemot de 

respondenter som har dåligt självförtroende då de tänker negativt kring sin egen prestation och 

projicerar sin osäkerhet på andra människor, vilket går under Gunnarsons fjärde punkt.156 Maria 

berättar att hennes självförtroende har varit bättre men att det absolut inte är dåligt. Dock är hon 

inte nöjd då det var bättre förr och hon vill tillbaka dit. I skolan däremot har hon ett bättre 

självförtroende då hon vet att hon kan prestera där. Detta påverkar hennes framträdande på ett 
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positivt sätt då hon är van vid att prestera bra, litar på sin egen förmåga och vet att det ej kommer 

gå dåligt. Maria har således arbetat fram en positiv förväntanseffekt som hon kan känna sig 

lugn och bekväm med. Detta gör indirekt att hon själv avgör hur hennes prestation ska gå, vilket 

vanligtvis är åt det positiva hållet. Således upplever varken Lisa eller Maria någon påtaglig 

rädsla för att göra bort sig, enligt Gunnarson fjärde punkt.157 Faktorn genus är således inget som 

kan förklara det faktum att vissa elever har eller inte har talängslan då det i Lisas och Marias 

fall står klart att det är avhängt på andra faktorer. Anders beskriver sitt självförtroende som bra 

och hur det påverkar hans framträdanden förklarar han på följande vis:  

Går man upp och tror att man ska misslyckas kommer man ju göra det. Man 

ska alltid tro att man ska lyckas oavsett vad. Det är bara att gå upp och så går 

det som det går. Innan jag går upp tänker jag att går det åt helvete så skämtar 

jag bort det, något som ha gjort att det blir lättare att hålla tal. Jag använder 

nästan alltid humor för att det inte ska bli så jobbigt. Det har nog alltid varit så. 

När jag använder humor ser de inte det som en dålig prestation och att alla gör 

misstag och man kan skämta bort det, alla gör ju misstag. 

Anders strategi att använda sig av humor är det ingen författare som har nämnt. I och med att 

Anders använder sig av humor skapar han en avslappnad stämning som tar udden av det allvar 

många respondenter tycks uppleva i samband med de argumenterande talen. Detta är troligtvis 

en strategi han har använt sig av sedan länge och då den fungerar håller han fast vid den. Troligt 

är att Anders har fått positiv uppmärksamhet när han har använt humor vilket har bidragit till 

en positiv upplevelse av att hålla tal. Ingen av de kvinnliga respondenterna uppger att använder 

sig av humor varpå det är möjligt att dra slutsatsen att det kan vara förknippat med kön och den 

uppmärksamhet pojkar ofta får i skolan.158Samtidigt är det möjligt att Anders använder humor 

för att dölja den nervositet han egentligen känner.  

4.8 Orsaker till obehag/icke obehag 

Under intervjun återkommer respondenterna till varför de upplever som de gör och Anna menar 

att hon tycker det är jobbigt att tala inför andra då hon känner sig uttittad och att hon får för sig 

olika saker. Annas egen förklaring till varför hon känner såhär är att det beror på henne själv 

och att hon känner sig mer eller mindre obekväm i olika situationer. Exempelvis när hon träffar 

avlägsna släktingar vet hon ej hur hon ska förhålla sig till situationen eller hur hon ska agera. 

Även Fia upplever att det är jobbigt då hon inte tycker om när människor stirrar på henne, något 
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som skapar irritation i vardagslivet medan det i klassrummet övergår till rädsla och osäkerhet 

inför att göra fel.  

Det obehag Anna och Fia berättarom att de upplever skiljer sig något från det resultat McGee 

fick där studenterna upplever sig bli kritiskt bedömda och är rädda för att göra bort sig.159 Fallet 

med Anna och Fia är snarare att de står i fokus och har allas blickar riktade mot sig. Förklaringen 

ligger i att Fia inte tycker om och har svårt att lära känna nya människor. Hon upplever en rädsla 

inför att de ej ska tycka om henne och det resulterar i att hon trycker ner sig själv vilket är ett 

resultat av att hon har blivit utsatt för mobbning under sin skolgång. Igor delar Anna och Fias 

upplevelser och menar i sin tur att det beror på att han är så blyg och är rädd för att han ska få 

en panikattack inför klassen. Det absolut värsta för Igor är dock om han skulle behöva bli 

personlig vilket skapar ett oerhört obehag hos honom då han inte vill släppa människor in på 

livet. Det framgick ej i Palmérs avhandling varför killarna i FP-klassen var nervösa när de skulle 

framföra sina tal, då främsta fokus låg på förberedelser men den förklaring Igor ger skulle kunna 

appliceras även på FP-klassen. 

Ingen av Anna, Fia eller Igor, vilka alla lider av talängslan, nämner något kring att de har höga 

krav på sig själva och sin prestation men utifrån Gunnarsons första punkt är detta en möjlig 

förklaring till deras talängslan.160 Samtidigt finns det inte en förklaring till varför 

respondenterna upplever det de gör utan det torde vara en kombination av olika faktorer som 

skapar talängslan. Något som ingen av författarna tar upp är frågan om huruvida respondenterna 

är villiga att arbeta med sin talängslan för att få bort denna. Hur mycket de är villiga att investera 

i den tid som skulle krävas för att förbättra, dels deras självförtroende, dels deras talängslan. 

Om de ej säger sig vilja arbeta med det är det svårt att finna strategier de kan arbeta med. Precis 

som Olsson Jers påtalar är respondenterna föremål för granskning av sina klasskamrater men 

då de alla har ett bristande självförtroende blir det en negativ upplevelse. Detta i motsats till 

Lisa, Maria och Anders, som det framgår av nedan ej upplever obehag med att tala inför andra 

människor vilket kan ha sin förklaring i deras goda självförtroende som gör att det blir en positiv 

upplevelse.161  

Lisa hävdar däremot att hon inte tycker det är jobbigt att tala inför andra då hon har vanan inne. 

En vana hon bland annat har fått genom det estetiska program hon tidigare gått och att hon 

redan som liten vågade uppträda inför människor. Hon upplever det lustfyllt att förbereda, skapa 
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en PowerPoint och öva inför talet. Maria däremot tycker inte det är jobbigt då hon litar på att 

hon kan komma ur en obehaglig situation genom att bland annat erkänna att hon har gjort fel. 

Hon sätter även en stor tilltro till de som lyssnar, att de är på hennes sida och att de ej kommer 

skratta åt henne. Skulle det dock ske tar hon det ej personligt utan förstår att det handlar om 

situationen, ej personen. Förklaringen till detta är att hon har lärt känna sig själv genom åren, 

vet vad hon kan hantera och ej samt har vanan innan. Det är tydligt att Marias goda 

självförtroende hjälper henne väl i talsituationen men även att hon har idel goda erfarenheter av 

att hålla tal och ej tar eventuella reaktioner personligt. Maria har således ingen rädsla för att 

göra bort sig och har god kontroll över situationen.162 Övning och förberedelser anser Maria är 

nyckelord för ett bra tal!  

Anders å sin sida hävdar att det inte är jobbigt då han kan hantera de flesta människor, kan 

argumentera för sin sak och inte har några problem med att prata. Han tänker alltid noga igenom 

det han ska säga vilket gör att han är förberedd på ett annat sätt än om han skulle tala fritt, något 

som hjälper honom i talsituationen. Samtliga tre har gemensamt att de förbereder sina tal 

mycket noggrant och har en positiv inställning till att hålla tal vilket skiljer sig från de 

respondenter som plågas av talängslan. Således innehar Lisa, Maria och Anders god kontroll 

sett utifrån Gunnarsons andra punkt samtidigt som de tycks ha rimliga krav på sig utifrån 

Gunnarsons första punkt.163 Dock är det viktigt att dessa krav inte blir för höga vilket i sin tur 

skulle kunna öka graden av ångest även hos dessa respondenter.  

4.9 Upplevelser inför talet 

Respondenterna reflekterar över hur tiden innan talet känns och Anna, Fia och Igor, vilka alla 

lider av talängslan, är eniga om att det blir jobbigt direkt när de får reda på att de ska hålla 

argumenterande tal vilket även förklaras av Axelsson att obehaget kan komma i ett tidigt 

skede.164 Anna påbörjar sina förberedelser även om hon inte vill framföra det så att skulle kunna 

lämna in skriftligt om hon får möjlighet. Dagarna innan talet försöker hon att inte tänka så 

mycket på det men hon upplever, trots detta, en inre stress, vilket får henne att må dåligt. Hon 

hanterar detta genom att intala sig att det kommer gå dåligt, oavsett vad andra människor säger. 

Anna får ingen direkt hjälp av läraren utan ber endast hen läsa igenom materialet emellanåt. Fia 

och Igor känner båda ett starkt motstånd från första stund och sedan tränger Igor undan det 

faktum att han ska hålla tal. Fia överväger om hon ska sjukanmäla sig dagarna innan talet och 

                                                           
162 Gunnarson, 2012, s. 29-32.  
163 Ibid, s. 29. 
164 Axelsson, 2011, s. 14. 



42 
 

många gånger gör hon just detta trots att läraren ber henne komma till skolan. Framförallt Anna 

och Fia försöker, med olika strategier, fly undan situationen på olika vis vilket är vanligt hos de 

människor med talängslan.165 Respondenternas reaktioner kan även vara ett resultat av att 

situationen blir alltför pressande och att de därigenom får talängslan.166 

De tre respondenterna uppfyller dels Gunnarsons fjärde punkt, dels den andra punkten som rör 

avsaknad av kontroll.167 Detta då det är tydligt att de saknar en struktur och att de ej förbereder 

sig tillräckligt väl, vilket i sin tur skapar en känsla av osäkerhet och att inte ha kontroll. Vidare 

upplever Fia ej att det finns någon hjälp att få av läraren utan hon hävdar att det handlar om 

självförtroende och att bygga upp det, vilket läraren inte kan hjälpa till med. Igor försöker att 

inte tänka på talet dagarna innan, skulle det vara ett mer personligt tal vägrar han resolut att 

hålla det. Han hanterar det med att tänka negativa tankar och tränga undan det faktum att han 

ska hålla tal. Av läraren får han ingen hjälp och det är inget han önskar heller då det skulle vara 

pinsamt. Igor vill istället rådfråga sina klasskamrater och göra som de gör.  

Lisa, Maria och Anders, som inte har talängslan, berättar att de inte känner något speciellt tiden 

innan talet. Lisa tycker tiden innan talet är rolig och hon arbetar mycket med att få till ett bra 

tal. Dagarna innan talet är hon fortfarande lugn och försöker förbereda sig så mycket det går. 

Hon tar ingen hjälp av läraren förutom att hen får läsa igenom hennes text. Maria känner att 

hon måste ta tillvara den tid som givits henne innan talet för att hon ska hinna öva maximalt, 

oavsett hur mycket hon övar kan hon alltid öva lite till. Dagarna innan talet övar hon mycket.  

Det är tydligt att Maria har en hög grad av kontroll, enligt Gunnarsons andra punkt, men i 

Marias fall är det en hårfin gräns mellan att ha rimliga och för höga krav på sig själv.168 Med 

tanke på att hon ibland upplever sitt självförtroende som något varierande och att det skulle 

kunna vara bättre, kan en förklaring vara i att hon har något för höga krav på sig själv. Med 

tanke på att hon ej lider av talängslan är de höga kraven ej något som påverkar henne i en 

negativ riktning men däremot blir det negativt då hennes självförtroende ej är så pass bra som 

hon önskar. Någon hjälp av läraren upplever hon inte att hon behöver, i sådana fall i själva 

ämnet men inte när det handlar om framförandet. Anders gör allt i sista minut men brukar 

förbereda lite stödord med huvudpunkter. Dagarna innan talet upplever han inget speciellt mer 

än att han vill få det gjort och att han känner sig taggad. Det enda obehag han kan uppleva är 
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om åhörarna inte bryr sig eller lyssnar på honom. Han upplever inte att han får någon hjälp av 

läraren mer än att hen säger att de ska ta det lugnt. Dock hade han velat ha mer hjälp med hur 

han ska framföra sitt tal, hur det ska framföras, publikkontakten, hålla sig till ämnet och blanda 

in humor vilket är i likhet med vad Palmér påtalar kring att blanda in mer teoretiska kunskaper 

i den del av svenskämnet som behandlar retorik.169  

4.10 Känslor och tankar i talsituationen 

När respondenterna väl står inför sin publik berättar Anna att hon blir hon stel och upplever sig 

bli handlingsförlamad. Om det är en större klass där hon ej känner så många försöker hon 

ignorera åhörarna så gott det går. Fia blir nervös när hon står framför klassen och försöker 

fokusera på läraren och ej titta på sina klasskamrater, detta för att inte drabbas av panik. Denna 

strategi Fia använder sig av är densamma som Gunnarson tar upp, dock är detta något som ej 

fungerar i Fias fall då hon fortfarande upplever stort obehag i talsituationen.170 För Igors del 

blir han mer skämtsam och lättsam i en mindre grupp. Är det däremot en större grupp blir han 

obekväm och nervös, vilket han tycks ha gemensamt med eleverna i FP-programmet i Palmérs 

avhandling.171 Att Igor försöker skämta och använda humor som ett sätt att avdramatisera 

situationen kan ha sin förklaring i att han försöker dölja sin nervositet och verka mer avslappnad 

än vad han i själva verket är. I likhet med Edlund, Erson och Milles är det framförallt pojkar 

som dominerar talutrymmet och får mycket uppmärksamhet vilket skulle kunna genereras i 

användandet av humor.172Det är tydligt att Anna, Fia och Igor, som alla lider av talängslan, ej 

fokuserar på vad som sägs utan snarare på den egna insatsen och vad som kan gå fel med denna, 

vilket Gunnarson, enligt den tredje punkten, hävdar att eleven kan få hjälp med genom att de 

använder sig av tekniska hjälpmedel.173 Detta torde dock ej vara hela lösningen på problemet 

utan eleven behöver, i enlighet med Palmér, få mer teoretiska kunskaper i retorik.174 

Problematiken som då föreligger är att eleverna behöver få hjälp av läraren för att ta till sig 

denna kunskap och lära sig att praktisera den i fråga om tal.  

Lisa upplever sig bli mer seriös när hon ska tala men även att det är svårt att veta var hon ska 

fästa blicken. Här skulle Gunnarsons strategi med att välja ut några få att titta på kunna vara ett 

alternativ för att hjälpa Lisa.175 En viss nervositet uppstår precis innan hon ska tala, vilken dock 
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försvinner när hon har kommit igång. Maria känner sig mer taggad, i det närmaste 

tävlingsinriktad och känner en vilja att prestera bra. Hon peppar sig själv genom att tänka att 

hon ska genomföra det och att det ska gå bra. För Anders del känner han ett visst pirr i magen 

men han tar det som det kommer och fokuserar på att hålla fast vid sin åsikt, vad han har övat 

på samt att han vill göra ett bra framträdande.  

De upplevelser som respondenterna med talängslan upplever i talängslan är i det närmaste 

identiska; de skakar mycket i händer och armar, upplever en inre panik, ångest, hjärtat slår 

fortare, blir varm, får svårt att tänka klart, svettas, får tryck över bröstet, får svårare att andas, 

blir röd i ansiktet och hackig på rösten. Symptom som är utmärkande för talängslan enligt en 

rad olika författare.176 Dessa symptom är tydliga tecken på att det är talängslan det rör sig om, 

då Olsson Jers hävdar att talängslan är just det som syns.177 Det som dock skiljer i beskrivningen 

gentemot författarna är att respondenterna upplever något mer allvarliga symptom såsom tryck 

över bröstet och svårigheter med att andas vilka i sin tur genererar ångest vilket i ett senare 

skede leder till panik. Något som gör att respondenterna associerar tal med något negativt. 

Respondenterna uppvisar således tecken på både talängslan och exponeringsängslan som 

Olsson Jers påtalar ligger nära varandra.178 Anna pratar med läraren och ber om att få framföra 

talet för en mindre grupp, ibland kan det dock vara så jobbigt att hon väljer att sjukanmäla sig 

och stanna hemma istället. Fia hanterar det genom att fortsätta prata och låta självsäker tills det 

är färdigt. Igor upplever att han inte kan göra något för att hantera de sensationer han får. Ibland 

kan det hjälpa att andas lugnare men det blir oftast konstigt ändå.  

Lisa säger att hon bara vill få det gjort men att hon även känner en viss glädje och upprymdhet 

och att hon egentligen skulle vilja använda sitt kroppsspråk betydligt mer. Lisa blir inte nervös 

om hon har tränat mycket innan talet utan för henne flyter det på av sig självt, som tidigare 

nämnts är just övning och förberedelse viktiga beståndsdelar för att hantera all form av 

nervositet.179 Maria berättar att hon blir lite nervös, aningen stressad samt något skakig på rösten 

och i händerna. Även Anders känner ett visst pirr i magen även om han inte upplever sig vara 

nervös, men framförallt blir han mer taggad och vill göra ett bra framförande. Anders 

återkommer flera gånger till att han ej upplever sig vara nervös trots att han upplever olika 

sensationer i kroppen. Denna ovilja att erkänna att han är nervös kan ha sin förklaring i vilka 

förväntningar som finns på honom som man och att nervositet är en känsla som vanligtvis 
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tillskrivs kvinnor.180 Maria och Anders hanterar sina upplevelser genom att andas och fokusera 

på ämnet.  

4.11 Hjälp för att övervinna rädslan och hjälp till förbättring  

Respondenterna med talängslan funderar alla över hur de ska kunna bli av med sin talängslan 

och Anna påtalar att hon alltid kommer vara obekväm med att tala inför folk, har hon däremot 

skapat något har hon lättare att prata om detta. Hon upplever inte att läraren skulle kunna hjälpa 

henne på något vis, det hjälper inte att läraren försöker motivera henne. Möjligtvis skulle det 

vara lättare om de gick varsamt fram för att successivt öka svårighetsgraden. Anna upplever 

inte att klassen eller klasskamraterna kan hjälpa till då de relationer hon har till var och en 

kommer påverka hennes framföranden mer eller mindre negativt. Däremot tror hon att hon själv 

skulle kunna planera och förbereda sina tal ännu mer för att hon ska känna sig mindre obekväm, 

något som även Fia påtalar. Fia hävdar att övning ger färdighet och att det är övning som krävs 

för att hon ska övervinna sin rädsla. Likaså att hon vill få välja ämne själv då det är enklare att 

tala om något hon är intresserad av eller tycker är roligt. Fia är bestämd när hon säger att lärare 

inte kan hjälpa henne på något vis, detta då det krävs flera år av övning innan talängslan kan 

försvinna. För varken Fia eller Igor kan klassen eller klasskamraterna göra något för att det ska 

kännas bättre, det enda skulle vara om de ser åt ett annat håll. Gunnarsons råd kring att eleverna 

ska samtala med varandra är således inget alternativ med tanke på att de elever med talängslan 

tycks bli mer introverta i samband med tal.181 För eleverna med talängslan tycks gruppen ha en 

negativ inverkan på dem. En möjlig förklaring till detta kan vara att gruppen består av 

välbekanta människor vilket, för de som har talängslan, kan bli en än mer pressad situation.182 

Igor ser dock ingen ljusning utan han avskyr att hålla tal och det finns inget som kan avhjälpa 

detta faktum.  

Lanerfeldts strategi fokuserar på mängdträning och att detta skulle hjälpa eleverna.183 En 

problematik föreligger dock med de aktuella respondenterna då de uppvisar tydliga aversioner 

mot att arbeta med tal och att öva på det. I detta fall blir det svårt att hjälpa eleverna då de 

behöver ha en egen vilja att arbeta med problemet. Precis som Lanerfeldts hävdar behöver 

elever utsättas för mängdträning redan i tidig ålder vilket inte tycks ha skett med de aktuella 

respondenterna.184 Avseende läraren menar Igor att han skulle kunna hjälpa honom genom att 
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erbjuda fler talmöjligheter och han skulle kunna ge sig själv denna möjlighet men det är inget 

alternativ för Igor då han vägrar att göra det. Kanske för att han inte är förtjust i människor, 

åtminstone dem han ej känner. Det Anna, Fia och Igor har gemensamt är att de ej ser att läraren 

kan göra något för att hjälpa dem med deras talängslan varpå Hashemi och Abbasis strategier 

för att arbeta bort talängslan ej är applicerbara i detta fall.185 Samtidigt kan det vara så att 

respondenterna, med lärarens hjälp, kan träna bort sin talängslan men då samtliga har uttrycker 

en stark aversion mot detta tycks det ej vara ett alternativ.  

Lisa, Maria och Anders, som ej lider av talängslan, är eniga om att de kan bli ännu bättre på att 

hålla tal om de får öva mer vilket flertalet författare även poängterar att så skulle ske.186 Till 

skillnad från Anna, Fia och Igor, som har talängslan, är de även eniga om att läraren kan göra 

mer såsom att ge mer feedback på det tilltänka talet men även få konkret hjälp hur talet ska 

framföras och vad de som talare ska tänka på vilket Palmér påtalar.187 Klassen och 

klasskamraterna skulle kunna hjälpa till på så vis att de lyssnar aktivt och att de ger konstruktiv 

kritik och kommer med frågor. Detta är i likhet med Olsson Jers som hävdar att alla elever har 

gemensamt att de vill ha någon form av respons.188 Dock är detta inget som vare sig Anna, Fia 

eller Igor lyfter fram, vilket kan uppfattas som att de inte ser lika positivt på respons. Både Lisa, 

Maria och Anders säger att de själva kan öva och förbereda sig ännu mer för att de 

argumenterande talen ska kunna bli ännu bättre samt att öva på att använda kroppsspråket och 

röra sig framför klassen.  

4.12 Nyttan med upprepad exponering  

Respondenterna är eniga ifråga om att övning ger färdighet men i deras svar finns olika nyanser. 

Om Anna hade fått öva på att hålla tal oftare hävdar hon att hon fortfarande skulle känna sig 

obekväm och ogilla det med tanke på att hon inte är förtjust i vare sig tal eller presentationer. 

Fia tror att det hade blivit lättare, främst med tanke på att hon har hållit i så få tal under sin 

skolgång. Igor ger ett dystrare svar då han menar att:  

Det hade kunnat gå olika vägar. Antingen kommer jag fortsätta hålla små tal 

eller så hade det gått åt helvete och jag hade aldrig gjort det igen. Antingen 

katastrof eller bra. Tror jag hade fått panik och så hade det varit kört. Det hade 

varit som om jorden gick under faktiskt.  
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Det är tydligt att Igor har en negativ bild av att hålla tal som präglar hela hans sätt att tänka 

kring situationen. Hade han blivit utsatt för tal där han fått mycket beröm och där det varit utan 

press skulle han förhoppningsvis få en mer positiv bild av situationen.189 Detta går att se utifrån 

Palmérs resultat där den mansdominerade klassen, FP, ej fått öva på att hålla tal vilket fick till 

följd att de var mer nervösa och frånvarande vid redovisningstillfällena.190 

Både Lisa och Anders svarar att de hade blivit ännu mer vana och blivit mer som en lärare som 

pratar inför klasser hela tiden. Maria ser dock en problematik med att hålla tal oftare:  

Antingen hade det blivit att folk inte tar allvarligt på det men positivt för de 

som tycker det är jobbigt för det blir inte lika stor grej. Bra att göra det oftare 

men i fler ämnen, inte bara i svenskan, det är ju ett betygskriterium. Jag gör ju 

det i varje turismkurs och förbereder bara en timme innan framförande så alla 

är vana i min klass och det märks tydligt. Man kan ju redovisa i alla kurser, 

vissa är ju lättare för vissa. Brinner någon för religion är det ju enklare att prata 

om.  

Maria tar upp det faktum att det är enklare att tala om ett ämne som ligger en varmt om hjärtat, 

men samtidigt är det viktigt att eleverna ställs inför mer utmanande situationer då detta kan 

bidra till ett ökat självförtroende.191 Framförallt Lisa och Anders svarar tydligt att de skulle bli 

mer vana om de fick öva mer på att hålla tal, vilket Finn, Sawyer och Schrodts resultat tydligt 

visar där kortvarig, upprepad exponering skulle kunna fungera som strategi för de som har 

talängslan.192 Anna och Igor kan till viss del förstå nyttan med det men då de själva upplever 

ett så pass starkt obehag ser de ej det som en möjlighet utan snarare som ett hinder. Intressant 

här hade varit att låta Maria samtala med Anna och Igor då hon kan tala obehindrat och befinner 

sig på en nivå där hon har möjlighet att inta olika perspektiv när det gäller frågan.  

5. Diskussion  

5.1 Resultat 

I detta examensarbete har sammanlagt sex elever intervjuats där tre lider av talängslan medan 

tre av dem inte gör det. Då antalet respondenter är begränsade med anledningen av kursens 

snäva tidsram går det ej att dra några generella slutsatser av resultatet. För att kunna göra detta 

hade en större studie behövt göras med fler deltagare under en längre tid. Syftet med 
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examensarbetet har varit att kartlägga varför talängslan fortfarande förekommer trots att den 

nya läroplanen har ett rikt innehåll på muntlig framställning. Uppsatsens första frågeställning 

var vilka faktorer det är som påverkar att elever lider av talängslan och resultatet visar att det 

bland annat är negativa erfarenheter av att tala inför grupp som har gjort att respondenterna har 

utvecklat talängslan. Likaså att det egna självförtroendet spelar en stor roll i fråga om hur 

respondenterna hanterar situationen de ställs inför när de talar inför andra. Det är intressant att 

ingen av respondenterna med talängslan uppger att det är viktigt att kunna tala inför andra 

människor och att de ej ser nyttan med att träna på talen, vilket torde ha sin förklaring i ett 

undvikande beteende i talsituationen. Resultatet visar även att så fort argumenterande tal 

kommer på tal samt i själva talsituationen börjar respondenterna tänka i negativa tankebanor 

och få, i det närmaste, katastroftankar vilket bidrar till ökad oro. Vidare framkommer det i 

resultatet att ingen av respondenterna med talängslan har fått öva mycket på muntliga 

framställningar utan detta har endast skett vid ett fåtal gånger. Likaså förbereder sig 

respondenterna ej så väl inför framförandet som de önskar att de gjorde.  

Det föreligger en risk med de respondenter som ej vågar uttrycka sina åsikter inför andra 

människor, då det är en del i ett demokratiskt samhälle, vilket Olsson Jers och Strömqvist 

påtalade inledningsvis. En demokrati är beroende av att medborgarna vågar göra sina röster 

hörda på olika vis och då vissa medborgare ej vågar göra detta uppstår en problematik.193 I det 

samhälle vi lever i idag uttrycker dock många sina åsikter via sociala medier varpå de ej behöver 

göra detta muntligt i lika stor utsträckning som förr. Frågan är då hur viktigt det egentligen är 

med att eleverna övar sig på att argumentera i skolvärlden med tanke på att de i sitt vardagliga 

liv, tillbringar mycket tid på sociala medier. Jag vill hävda att det är ännu viktigare än någonsin 

då människor idag tenderar att skriva vad som helst, utan att betänka konsekvenserna som kan 

komma av detta, och att det klimat som råder på sociala medier är ett hårt sådant.  

I det fostransuppdrag som åligger skolan, vilket både Olsson Jers och Molloy påtalar, är det om 

möjligt, ännu viktigare än någonsin att eleverna dels lär sig att uttrycka sina åsikter dels att de 

lär sig att göra det på ett adekvat och konstruktivt sätt för att motverka det hårda klimat som 

finns i sociala medier. Istället för att eleverna bara ska lära sig att uttrycka sina åsikter är de 

viktigt att eleverna, genom diskussion och övning, får ta ställning i demokratiska frågor och hur 

de kan uttrycka sina åsikter på olika sätt.194 Med tanke på att det fortfarande finns de elever som 
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lider av talängslan är frågan om skolan har lyckats med sitt fostransuppdrag eller om det finns 

mer att önska?  

Den andra frågeställningen handlar om vilka faktorer det är som påverkar att elever inte lider 

av talängslan och resultatet visar tydligt att de respondenter som ej lider av talängslan har goda 

erfarenheter av att tala inför andra människor och att de gör detta i stor omfattning, både i skolan 

och på sin fritid. Respondenterna har en stor tilltro till sin egen förmåga och har alla, i hög 

utsträckning, ett gott självförtroende vilket har god inverkan på deras framföranden. Resultatet 

visar att de alla tänker positiva tankar innan och under ett tal och att de är noga med sina 

förberedelser. Utöver detta har respondenterna strategier att använda sig av i talsituationen 

såsom att Anders tar humor till hjälp när så behövs eller att Maria frammanar positiva bilder. 

Vidare framkommer det även i resultatet att respondenterna har fått öva mycket på att hålla tal 

vilket gör att det i det närmaste sitter i ryggraden för dessa. I de svar som ovanstående 

respondenter ger finns tydliga tecken på en medvetenhet kring att våga uttrycka sig och sina 

åsikter, vilket är en del i att vara en demokratisk samhällsmedborgare.195 Likaså att, framförallt 

Maria, stå upp för de människor som ej vågar uttrycka sin åsikt offentligt med resultatet att ett 

gott demokratiskt klimat kan råda vid olika sammankomster. Det framgår med all tydlighet att 

det är av största vikt att skolan är noga med att hjälpa de elever som lider av talängslan för att 

de dels ska få ett ökat självförtroende, dels för att de ska våga stå upp för sina åsikter.  

Den sista frågeställningen gäller vad det är som skiljer dessa elever åt och resultatet visar att 

det främst handlar om hur eleverna ser på sig själva; dels tilltron till den egna förmågan, dels 

hur mycket respondenterna har fått öva på att hålla tal. Trots att några av dessa respondenter 

har ett något vacklande självförtroende emellanåt tänker de positivt och frammanar positiva 

känslor innan och under ett tal. Dock har det ej framkommit hur de har fått verktyg till att 

hantera talsituationer men en möjlig förklaring är den rika träning de har fått i ämnet. Resultatet 

visar att de elever som lider av talängslan ser talsituationen som hotfull och att de är föremål 

för granskning och att de är i en utsatt position. Detta skiljer sig från de respondenter som inte 

lider av talängslan då dessa tycker om att stå framför sin klass då de upplever att de intar en 

maktposition i och med detta och får möjlighet att påverka för en stund.   

I fråga om talängslan och var denna är sprungen ur är det problematiskt då eleverna kommer 

till gymnasiet med olika förkunskaper och erfarenheter. Av svaren att döma från respondenterna 

med talängslan, och till viss del de utan, står det klart att tidigare erfarenheter spelar stor roll 
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när det gäller deras upplevelser är kring muntlig framställning. Således är talängslan något som 

borde vara en större del i skolan och som borde talas mer om. Av resultatet framgår det att 

genus inte kan förklara om en elev lider av talängslan eller ej vilket gör det viktigt att jag som 

lärare inte har några förutfattade meningar vad gäller tjejer och killar i klassen. Precis som 

resultatet visar kan talängslan drabba båda könen. Det föreligger dock ytterligare en 

problematik med att forskning bedrivs inom olika områden och ej bara inom 

utbildningsvetenskap varför det många gånger blir ett tydligt beteendevetenskapligt och då 

framförallt psykologiskt fokus. Detta kan vara svårt att applicera på en skolnivå vilket gör det 

svårt att veta vilken hjälp eleverna kan få. Framförallt med tanke på att övning är det som ger 

bäst resultat ifråga om att hjälpa en elev med att bli av med sin talängslan.196  

5.2 Didaktisk implikation 

Inledningsvis presenterades utdrag ur läroplanerna från Lgy70, Lpf94 samt Lgy11 där det 

tydligt framgår att muntlig framställning har tagit allt större plats i svenskundervisningen.197 I 

den rådande läroplanen, Lgy11, har muntlig framställning en betydande plats vilket gör att det 

ställs höga krav på eleverna i skolan att prestera, såväl skriftligt som muntligt. För de elever 

som lider av talängslan blir detta problematiskt, framförallt med tanke på att skolan sällan 

erbjuder stöd till dessa elever, vilket får till följd att eleverna ej vet hur de ska hantera 

situationen. Det framgår tydligt av resultatet att eleverna är i stort behov av att öva på att tala, 

både de som lider av talängslan men även de som ej gör det. Av egen erfarenhet vet jag att 

retorik skiljt från övrig svenskundervisning och kommer ofta i samband med förberedelser inför 

de nationella proven. Eleverna har således ej fått möjlighet till den mängdträning som 

Lanerfeldt förespråkar.198 Hade eleverna fått öva mycket på att hålla tal är det möjligt att de, 

precis som i OP-klassen Palmér undersökte, hade känt sig säkra på sin sak.199 

För att göra talträning till en naturlig del av undervisning borde eleverna få mindre uppgifter 

varje vecka att framföra inför sina klasskamrater. Detta utan någon press eller högt ställda krav, 

något som skulle kunna hjälpa de elever som upplever obehag med att tala samtidigt som de 

orädda eleverna får öva på att bli ännu bättre. I den undervisning som bedrivs på den skola där 

undersökningen har ägt rum finns stödundervisning i svenska två timmar varje vecka. Detta 

skulle vara en ypperlig plats för att låta eleverna öva på att tala. Att så ej sker kan bero på att 
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198 Lanerfeldt, 1992, s. 64-65.  
199 Palmér, 2008, s. 176-178.  
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lärarna själva har bristande kunskaper i ämnet och ej vet hur de ska hjälpa eleverna. Ett 

instrument för läraren torde vara Olsson Jers uppdelning i talängslan och exponeringsängslan 

där läraren har möjlighet att visa för elever att det finns en gradskillnad på oron.200 Samtidigt 

har läraren möjlighet att sortera för eleven att de kan uppleva obehag som både kan och ej kan 

synas men att de trots detta kan klara av att hålla sitt tal. Anledningen är således ännu större att 

fokus läggs på att tala och att det innefattar samtliga elever, både de rädda och de orädda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Olsson Jers, 2012, s. 97.  
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor! 

1. I vilka andra situationer utanför skolan har du kommit i kontakt med att tala inför en större 

grupp? 

 - Vad upplevde du i denna situation?  

2. Hur skulle resten av din familj ställa sig inför att tala inför andra människor?  

2. När tror du det är viktigt att kunna tala inför en större grupp?  

 - Varför är det viktigt?  

3. Vad tänker du på när jag säger argumenterande tal?  

3. Varför tror du att du behöver öva på att framföra argumenterande tal i skolan?  

 - Hur skiljer sig detta från att ha en ”vanlig”redovisning? Varför?  

4. Vid vilka tillfällen i skolan talar du så att alla andra hör det?  

 - Vad är skillnaden mellan att räcka upp handen och svara på en fråga och 

ställa sig framför klassen och framföra ett tal?  

5. Hur har du upplevt det att hålla tal under din skolgång?  

6. Hur skulle du vilja beskriva ditt självförtroende/självkänsla?  

 - På vilket sätt tror du att det påverkar ditt framförande?  

7. Vad är det som gör att du tycker det är jobbigt/inte jobbigt att tala inför andra?  

 - Vad tror du att det beror på?  

 - Vad är det värsta som kan hända?  

8. Vad är det som händer med dig när du står framför klassen?  

 -Hur känns det i kroppen? 

 - Hur hanterar du det?  

- Vad gör du för att det ska kännas bättre?  

9. Hur lång tid innan talet börjar det kännas jobbigt? / Hur upplever du tiden innan talet?  
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- Hur känner du dig dagarna innan talet?  

- Hur hanterar du det?  

- Vilken hjälp får du av din lärare?  

10. Vad behöver du för att övervinna din rädsla? 

- Hur kan läraren hjälpa dig?  

- Vad kan du själva göra för att det ska bli lättare? 

- Vad tror du hade hänt om du fick öva på att hålla tal oftare?  
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