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Abstract 

 

This study examines if children in 5
th

 grade experience any speech anxiety about speaking 

when everyone in the class will hear but while sitting down either by their desks or in a circle. 

I also want to find out how much the children speak; do boys or girls speak more than the 

other sex? Is there any difference in space of speech in the classroom, and if so is it connected 

to speech anxiety? Gender perspective is the theoretical outlook that this study has which is 

used to find out if there are any differences between boys and girls in the amount they talk in 

the classroom and the way the children themselves describe how it is to talk in the classroom. 

To find out if children in 5
th

 grade experience any speech anxiety while speaking sitting down 

in everyday activities I interviewed six boys and six girls and to find out how much they 

spoke I observed the grade for a total of nine lessons. The result shows that some of the pupils 

do experience speech anxiety when sitting down and speaking so that everyone can. The boys 

spoke more but it was not connected to speech anxiety since it was both girls and boys that 

felt embarrassed and feared getting laughed at if they said something wrong. 

 

 

Keywords: speech anxiety, space of speech in the classroom, gender perspective. 

 

Nyckelord: talängslan, talutrymme, genusperspektiv.  
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Inledning 

 

I varje klassrum finns det elever som av olika anledningar är tysta. Det finns elever som 

tycker att det är jobbigt att tala i klassrummet men som ändå gör det. Sen finns det elever som 

tycker att det är okej att tala i klassrummet och det finns även de som tycker att det är roligt. 

Under olika perioder av min egen skolgång har jag hört till alla de grupperna. Jag vet hur 

jobbigt det kan kännas att sitta och vänta och vara orolig för att läraren kanske ska ställa en 

fråga till just dig och jag vet hur bra det känns att prata inför klassen när man känner sig 

bekväm, trygg och kunnig. När mina mor- och farföräldrar gick i skolan skulle man enbart 

svara på tilltal och utrymme för diskussioner fanns inte. Numera är diskussioner en viktig del 

av vardagen i skolan och alla elever förväntas vara aktiva talare.  

 

Enligt Jan Einarsson och Tor G. Hultman, som båda är docenter i nordiska språk, så är det 

främst killar som är de mest aktiva talarna i klassrummen medan det är en majoritet tjejer av 

de elever som sitter helt tysta.
1
 Är det så; tar killarna en större del av talutrymmet? Om det nu 

är så, varför är det så? Kan det vara så att talängslan är boven som gör att vissa elever är 

tysta? Innebär tjejernas tystnad i klassrummen att talängslan är ett vanligare fenomen bland 

tjejer än det är bland killar? Är talängslan något som eleverna upplever i skolans vardag då de 

ska tala inför klasskompisarna spontant genom att läsa högt, säga något eller svara på frågor? 

Genom att undersöka fenomenet talängslan bland elever så hoppas jag kunna ta reda på vad 

det finns för orsaker till talängslan bland yngre elever, närmare bestämt i årskurs 5. Skiljer sig 

orsakerna till talängslan mellan killar och tjejer i årskurs 5? Är talängslan kopplat till hur aktiv 

man är som talare? Skulle man veta elevernas orsaker till talängslan så hoppas jag att man 

som lärare medvetet skulle arbeta med att minska de problemen. 

 

En vanlig definition av talängslan är att det är en stark oro eller ångest som upplevs av bara 

tanken att stå och tala inför en grupp.
2
 Nu ämnar jag undersöka om eleverna upplever 

talängslan även i andra situationer som när man sitter vid sin bänk eller i cirkel.  

                                                 
1
 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan (Malmö 1984) s.82-83 

2
 Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik (Stockholm 2006) s.201 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur eleverna själva upplever att det är att 

tala inför klassen i den vardagliga verksamheten i skolan. Med vardaglig verksamhet menar 

jag när man talar inför helklass sittandes vid sin bänk eller i cirkel, därmed utesluter jag allt 

tal som sker ståendes framför klassen. Upplever eleverna talängslan i den vardagliga 

verksamheten? Sen tänker jag undersöka hur talutrymmet ser ut bland eleverna i årskursen 

och koppla det till vad eleverna själva har att säga om talutrymmet i klassrummet. Jag undrar 

då om det kan gå att se något mönster mellan hur aktiva eleverna är som talare och talängslan. 

 

Frågeställningar: 

 Hur upplever eleverna att det är att tala inför hela klassen i den vardagliga 

verksamheten? Finns det elever som upplever talängslan kring att tala i den vardagliga 

verksamheten i helklass? Vilka är i så fall orsakerna enligt eleverna själva? Kan man 

se skillnader och likheter kring talängslan utifrån ett genusperspektiv?  

 Eleverna som talar i klassrummet, varför gör de det? På vems initiativ? Hur är 

talutrymmet fördelat i klassen? Finns det några tendenser till att tysta elever har 

talängslan medan de som är aktiva talare inte har några problem med talängslan? 

 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns flera c-uppsatser som tar upp talutrymmet i förhållande till genus i klassrummen. 

Petra Carlholt och Jenny Nobrant har skrivit c-uppsatsen Jag brukar spara mitt prat till på 

rasten: En kvalitativ studie om barns uppfattning om talutrymme i klassrummet där de har 

intervjuat 13 elever i årskurs 3 om talutrymmet i klassrummet och resultatet visar att eleverna 

upplever att de främst får talutrymme när läraren har fördelat ordet.
3
   

                                                 
3
 Carlholt & Nobrandt, Jag brukar spara mitt prat till på rasten: En kvalitativ studie om barns uppfattning om 

talutrymme i klassrummet (Norrköping 2008) C-uppsats. 
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Peggy Palm har skrivit c-uppsatsen Lära våga tala: Om tal i klassrumsoffentligheten där hon 

har gjort en omfattande undersökning om talutrymmet i klassrummet genom att ha gjort 

observationer i årskurs 1,3 och 5 samt intervjuat 3 killar och 3 tjejer från varje klass plus 3 

lärare. Resultatet visar att läraren har 54-78 procent av det offentliga talet, bland eleverna 

dominerar killarna i årskurs 1 och 3, i årskurs 5 dominerar fortfarande killarna men med 

väldigt liten marginal. Lärarnas och elevernas uppfattning om hur talutrymmet var fördelat 

stämde inte alltid.
4
 Inger Hieta, Anna Kero och Alexandra Liminka har skrivit c-uppsatsen 

Man kan säga att flickorna är lite mer modiga, om man säger så: En studie om talutrymmet i 

år 5 på två olika skolor i Sverige och det mest intressanta med deras undersökning är att i en 

av de två klasserna de undersökte så dominerade tjejerna talutrymmet. Den undersökningen 

visar att man inte ska ta för givet att det är killarna som dominerar i klassrummen.
5
 Det är 

något jag har tagit till mig då jag själv i min undersökning har tittat på hur talutrymmet är 

fördelat mellan killarna och tjejerna och valt att inte ta för givet att killarna har mest 

talutrymme. 

 

Einarsson och Hultman har utfört ett projekt som heter Språk och kön i skolan där syftet var 

att belysa olika problemområden från skolans perspektiv vilket har resulterat i boken God 

morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan. De har tittat på talutrymmet på flera 

olika sätt: hur talutrymmet är fördelat i olika ämnen, vem läraren ger ordet till, hur 

replikväxlingar sker, vem som tar ordet på eget initiativ och hur det ser ut i de olika ämnena. 

Det Einarsson och Hultman har kommit fram till är att det är killarna som står i centrum och 

vågar ta för sig mer än vad tjejerna gör.
6
 Att jag valde att titta på hur talutrymmet är fördelat 

mellan killar och tjejer i klassrummet på ett liknande sätt som Einarsson och Hultman har 

gjort beror på att jag anser att jag inte kan ta för givet att talutrymmet i den årskurs 5 jag har 

observerat är likadant fördelat som i Einarssons och Hultmans undersökning som gjordes i 

början av 1980-talet. Sen vill jag att observationerna ska komplettera intervjuerna vilket de 

gör oavsett om de olika metoderna visar samma resultat eller ej.
7
   

                                                 
4
 Peggy Palm, Lära våga tala: Om tal i klassrumsoffentligheten (Växjö 2007) C-uppsats. 

5
 Hieta, Kero & Liminka, Man kan säga att flickor är lite mer modiga, om man säger så: En studie om 

talutrymmet i år 5 på två olika skolor i Sverige (Luleå 2007) C-uppsats. 
6
 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan (Malmö 1984) s.166 

7
 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(Lund 2003) s.104 
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Det finns även en del forskning om talängslan. I examensarbetet Att tala inför andra: Barns 

upplevelser och tankar
8
 av Åsa Höglund och Louise Legersjö skriver de om talängslan och 

flera aspekter runt omkring konsekvenser tystnaden kan få som till exempel att man är en 

sämre ledare, har svårt att få nya bekantskaper och svårt för att hitta en partner. De tar upp hur 

talängslan kan yttra sig, möjliga orsaker och teorier om hur det kan motverkas. Höglund och 

Legersjö har tittat efter ett samband mellan kamratrelationer och talängslan samt försökt ta 

reda på elevernas tankar och känslor om att göra ett framträdande. Höglund och Legersjö 

visar i sin undersökning en genusaspekt kring hur eleverna känner sig när de står och talar 

inför klassen. Även jag är intresserad av genusaspekten men jag har tittat på den utifrån ett 

annat perspektiv. Jag har tittat på den vardagliga verksamheten, hur talutrymmet bland 

eleverna är fördelat när de talar i helklass när de sitter i sin bänk och talar efter att ha räckt 

upp handen eller sitter i cirkel och talar och därmed inte när eleverna står framför klassen och 

talar.  

 

Berith Copp, som är talpedagog och lärare i röst och tal inom högskolan, har skrivit Att tala 

eller inte tala
9
, en examensuppsats i pedagogik med fokus på talängslan. Genom fyra 

fallbeskrivningar visar Copp olika typer av yttrandesvårigheter. De fyra fallen skiljer sig åt i 

förhållande till kön, uppväxtförhållanden och social bakgrund. Copp definierar talängslan som 

en talhämning som är ständigt närvarande vid vissa situationer och/eller inför vissa människor 

och skiljer sig därmed från situationer då man inte vill tala för att man är ovan, okunnig om 

ämnet, har ont i halsen och andra typer av problem som kan göra att man inte vill tala vid det 

tillfället. Copp skriver i delen om bakgrund och syfte att talängslan alltid är emotionellt 

betingat och grundar sig i antingen inre eller yttre förväntade krav på en intellektuell verbal 

prestation alternativt inre eller yttre förväntade krav på emotionella och verbala budskap. 

Copp hänvisar dock inte till någon källa till sin förklaring vilket gör att det inte går att veta 

hur det är vetenskapligt fastställt. Fast trots att det inte går att veta hur någon har kommit fram 

till att talängslan alltid upplevs från inre eller yttre förväntningar på intellektuell verbal 

prestation eller emotionella och verbala budskap så täcker den definitionen väldigt mycket.   

                                                 
8
 Åsa Höglund & Lousie Legersjö, Att tala inför andra: Barns upplevelser och tankar (Linköping 1999).          

C-uppsats 
9
 Berith Copp, Att tala eller inte tala (Göteborg 1980) D-uppsats 
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De inre förväntningarna är det man som individ har på sig själv medan de yttre 

förväntningarna kommer från andra människor som kompisar, lärare och föräldrar. 

Emotionella verbala prestationer handlar om att förmedla känslor. I skolmiljön finns det inga 

krav på att prestera genom att berätta om känslor utan det handlar om kunskap, intellektuella 

verbala prestationer.  

 

Michael Lindén och Monica Norström som har skrivit rapporten Våga tala: om 

Studenthälsans kursverksamhet för studenter med talängslan listar fyra förhållningssätt i 

uppväxtmiljö eller kultur som kan bidra till talängslan
10

: 

 Överbeskyddande: en rädsla överförd från föräldrar eller andra som innebär att det 

som ej är välbekant eller något man ej provat tidigare kan vara farligt. 

 Höga prestationskrav: har man höga krav på sig så finns risken att man också är 

väldigt känslig för kritik. 

 Kravet på anspråkslöshet: hör ihop med jantelagen, genom att vara i centrum kan man 

ta för sig på andras bekostnad. 

 Negligerande: ingen har ”sett” dem. När man väl ska tala blir det en stor spänning; en 

förhoppning om att äntligen bli sedd eller besvikelse och lättnad för att fortfarande bli 

förbisedd. 

 

Dessa fyra förhållningssätt är vad som har kommit fram vid intervjuer av kursdeltagare på 

yttrandeträningskurser vid Uppsala universitet. I min undersökning ämnar jag att ta reda på 

vad eleverna anser är orsaken till sin talängslan.  

 

Då flera av källorna i den tidigare forskningen är c-uppsatser så ska man vara medveten om 

att dessa inte väger tungt i forskningens värld. C-uppsatser är oftast små undersökningar och 

skulle samma undersökningar gjorts i större skala så är det inte säkert att dessa hade fått fram 

samma resultat.  

                                                 
10

 Lindén & Norström, Våga tala: om Studenthälsans kursverksamhet för studenter med talängslan (Uppsala 

2003) s.7-8 
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Teori 

 

Teoridelen kommer först att handla om det teoretiska perspektivet den här uppsatsen har; 

genusperspektivet. Därefter följer uppsatsens centrala begrepp som är talängslan och 

talutrymme som är viktiga att känna till för att förstå uppsatsen. 

 

Teoretiskt perspektiv 

 

Valet av perspektiv påverkar forskningsplanen vilket därefter påverkar de fortsatta stegen i 

forskningsprocessen.
11

 Det innebär att den här uppsatsens teoretiska perspektiv, 

genusperspektivet, är en central del av denna undersökning.  

 

Genusperspektiv 

 

Nationalencyklopedin definierar genusperspektiv på följande sätt: 

 

Genusperspektiv är en uppfattning av något utifrån olika kön. Med genusperspektiv 

avses att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i samhället inom 

politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspektiv som 

beaktar att relationer mellan kön kan inverka även i till synes könsneutrala 

sammanhang och att tillskrivna kollektiva könskarakteristika, som skapar 

systematisk ojämlikhet mellan könen, uppmärksammas.
12

  

 

Begreppet genusperspektiv kan vara väldigt stort vilket nationalencyklopedin visar. I min 

undersökning används bara små delar av den definitionen: att analysera en företeelse inom 

utbildningsområdet i ett till synes könsneutralt sammanhang.  

Skolan ska vara en könsneutral plats där killar och tjejer ska ha lika villkor då ett av skolans 

uppdrag är att ”… medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.”.
13

  

                                                 
11

 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Stockholm 2007) s.64 
12

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/genusperspektiv, 2009-11-20 
13

Thomas Bergqvist(Red.), Lärarboken 2006/07 (Stockholm 2006) s.13 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/genusperspektiv
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Enligt Henny Olsson och Stefan Sörensen, som båda själva bedrivit forskning samt undervisat 

såväl grundutbildning som forskarutbildning på högskola, skriver i deras bok om 

forskningsprocessen att genus är ”de sociala och kulturella aspekterna på skillnader mellan 

mäns och kvinnors beteende och roller – till skillnad från kön som avser de biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor” och de förklarar vidare att ”Genusperspektivet 

fokuserar på såväl mäns som kvinnors verklighet och förutsättningar, där hänsyn tas till olika 

livserfarenheter, möjligheter, rättigheter och ansvar.”
14

 Den här undersökningen fokuserar på 

elevernas verklighet när det kommer till talutrymmet i klassrummet samt vad eleverna själva 

har att säga om hur det är att tala inför resten av klassen.  

 

I Språk och kön skriver Anne-Catrine Edlund, som är fil. dr. i nordiska språk, att killar och 

tjejer socialiseras till olika språkliga beteenden i klassrummet: 

 

Flickorna socialiseras in i tystnad i offentliga sammanhang eftersom de inte får den 

bekräftelse som pojkarna ges de gånger de tar till orda i klassrummet. De får helt 

enkelt inte det stöd och den uppmuntran som krävs för att man ska få 

självförtroende nog att våga yttra sig i offentliga sammanhang.
15

 

 

Min undersökning tittar närmare på talutrymmet, det är något som mycket möjligt kan ha 

påverkats av att killar och tjejer har socialiserats på olika sätt under sin tid i skolan. Om killar 

uppmuntras till att tala genom att få en bekräftelse som tjejer inte får så bör killarna ha en 

större del av talutrymmet samt vara mer bekväma med att tala inför sina klasskamrater 

jämfört med tjejerna som inte får den uppmuntran. 

 

Min undersöknings genusperspektiv utgår ifrån att jag vill få en uppfattning om talängslan 

bland de tolv elever jag intervjuat samt hur talutrymmet är fördelat i årskurs 5 och att försöka 

få en uppfattning om dessa två områden utifrån genus genom att jämföra resultaten mellan 

killarna och tjejerna. Är talutrymmet fördelat lika mellan killar och tjejer i klassrummets 

vardagliga verksamhet? Upplever både killar och tjejer talängslan i skolans vardagliga 

verksamhet och i så fall finns det några likheter och/eller skillnader mellan killarnas och 

tjejernas upplevelser?   

                                                 
14

 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Stockholm 2007) s.64 
15

 Anne-Catrine Edlund, Språk och kön (Stockholm 2007) s.103 
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Jag har inte kunnat titta på hur killarna respektive tjejerna socialiseras till olika språkliga 

roller då det är stort nog för att vara ett helt eget undersökningsområde. Fast genom att 

undersöka talutrymmet samt fråga några av eleverna om deras upplevelser kring hur det är att 

tala i helklass så hoppas jag kunna se om människor än idag hamnar i olika språkliga roller. 

Som Edlund skriver så kan orsaken till att tjejerna inte tar plats vara att de inte får det stöd de 

behöver för att utveckla tron på sin egen förmåga att tala.
 16

  

 

Centrala begrepp 

 

Den här delen av uppsatsen kommer att behandla de begrepp som är av stor vikt för hela 

undersökningen: talängslan och talutrymme. 

 

Talängslan 

 

Det finns lite olika definitioner av begreppet talängslan. Nationalencyklopedin definierar 

talängslan som en ”rädsla för att tala särskilt i större grupp”.
17

 Kurt Johannesson, som är 

Sveriges förste professor i retorik, är emellertid lite mer utförlig i sin definition av begreppet. 

Johannesson är noga med att skilja på nervositet och talängslan; nervositet för att man ska tala 

är något som drabbar alla medan det är mellan 10 och 20 procent av Sveriges befolkning som 

lider av talängslan. Talängslan definierar Johannesson som en stark oro eller ångest som 

upplevs av bara tanken att man ska stå och tala inför en grupp.
18

 Talängslan är ett stort och 

utbrett problem. Det blir lättare att förstå hur stort problemet är om man omvandlar 

Johannessons siffror
19

 till en klass med trettio elever, det skulle innebära att det är mellan tre 

och sex elever i den klassen som lider av talängslan.   

                                                 
16

 Anne-Catrine Edlund, Språk och kön (Stockholm 2007) s.103 
17

 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sve/talängslan, 2009-11-20 
18

 Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik (Stockholm 2006) s.201 
19

 Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik (Stockholm 2006) s.201 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sve/talängslan
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Peter Urs Bender har skrivit i sin bok Tala, presentera, kommunicera att det vuxna 

västerlänningar är mest rädda för är att tala inför grupp vilket innebär att de är mer rädda för 

att tala offentligt än för att dö.
20

 De som inte lider av talängslan undrar säkert vad det är som 

kan vara mer skrämmande med att tala offentligt än att dö. ”[R]ädslan är, precis som 

reaktionerna, individuell. Gemensamt för många av oss är skräcken för att göra bort sig och 

bli till åtlöje.” skriver Monica Ekenvall.
21

 Att rädslan för att göra bort sig är så stark tror hon 

kan bero på att de allra flesta någon gång gjort bort sig och då upplevt det som jobbigt av 

olika anledningar. Däremot har vi inte dött och vet därmed inte vad som väntar oss när det 

händer. Visst kan det okända som till exempel döden vara skrämmande men det som vi med 

säkerhet vet är läskigt och jobbigt kan därför upplevas som otäckare. 

 

 Bengt Brodow skriver att man kan uppleva talängslan när man ska tala inför en liten grupp såväl 

som en stor. Och vilka man talar inför behöver inte heller spela någon roll då man kan uppleva 

talängslan både inför okända och inför människor man känner.22 Brodow tar upp två aspekter av 

talängslan som är viktiga; att talängslan även kan finnas när man talar inför en liten grupp, och att 

dem man talar inför kan lika gärna vara människor som man känner som okända. 

 

Den definition som jag använder mig av är Brodows då det låter rimligt att man kan uppleva det 

som väldigt jobbigt att yttra sig även i en liten grupp och inte bara ståendes framför en större 

grupp. Stora delar av min undersökning utgår ifrån att man kan uppleva talängslan i andra 

situationer och sammanhang än när man ska stå och tala inför många människor. Likt Ekenvall 

tror jag att talängslan är en individuell upplevelse och att olika elever upplever det på olika sätt 

och i olika situationer. Det jag ville komma åt när jag intervjuade tolv elever är deras unika 

upplevelse. En del kanske inte upplever någon talängslan alls medan andra kan tycka att tala inför 

andra är det värsta som finns. Sen kan det säkert finnas andra elever som upplever talsituationer 

på liknande sätt som de intervjuade eleverna och det är också intressant.  Även om upplevelsen av 

talängslan är unik så tror jag som Copp att orsakerna beror på inre eller yttre förväntningar på 

intellektuell verbal prestation eller inre eller yttre förväntningar på emotionella och verbala 

budskap.   

                                                 
20

 Peter Urs Bender, Tala, presentera, kommunicera (Malmö 1999) s.30-31 
21

 Monica Ekenvall, Retoriken i praktiken (Göteborg 1996) s.82 
22

 Bengt Brodow, Perspektiv på svenska, del II, Momenten (Solna1996) s.25 
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Jag tror däremot att eleverna varken upplever inre eller yttre förväntningar på emotionella och 

verbala budskap i skolmiljön utan att det är intellektuella verbala prestationer som är orsaken 

till talängslan bland elever när de befinner sig i klassrummen. Givetvis förväntar jag mig inte 

att eleverna själva kan beskriva det de upplever och känner utifrån dessa termer, utan att alla 

orsaker eleverna själva nämner kan sorteras in i dessa kategorier. 

 

Talutrymme 

 

När man pratar om talutrymmet i klassrummen så finns det en regel som kallas 

tvåtredjedelsregeln som innebär att den offentliga taltiden är fördelad på så vis att läraren talar 

två tredjedelar av tiden. Under den tredjedelen som är över så talar killarna två tredjedelar av 

den tiden medan tjejerna talar under den resterande tiden.
23

 Det finns dock ett talesätt som 

heter ”ingen regel utan undantag” vilket har bevisats i undersökningen Man kan säga att 

flickorna är lite mer modiga, om man säger så: En studie om talutrymmet i år 5 på två olika 

skolor i Sverige, som är nämnd under tidigare forskning, då i en av de två undersökta 

klasserna dominerade tjejerna talutrymmet.  

 

Kajsa Svaleryd, som de senaste åren har handlett ett genuspedagogiskt arbete i grund-, 

gymnasie- och förskolor samt i vuxenutbildningar, skriver i boken Genuspedagogik att 

människor tar för givet att killar ska vara dominanta och kräva mer uppmärksamhet än 

tjejer.
24

 Om det naturliga är att killar tar mer plats så är det troligen något som få reflekterar 

över. Det kanske rent av kan vara så att man förväntar sig det ”normala” och upplever killarna 

som tysta eller tjejerna som väldigt pratiga när talutrymmet är fördelat jämt mellan könen. 

 

Flera grundskolor har i syfte att gynna flickorna delat upp killarna och tjejerna i en del ämnen 

och resultatet har då blivit att tjejernas talutrymme har ökat, tjejerna har även upplevt att de 

varit tryggare och känt sig säkrare.
25

 Detta indikerar att tjejer inte är lika bekväma i en 

blandad grupp som i en grupp med enbart tjejer.   

                                                 
23

 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan (Malmö 1984) s.82 
24

 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik (Stockholm 2003) s.15 
25

 Bengt Brodow, Perspektiv på svenska, del II, Momenten (Solna1996) s.26 
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Material och metod 

 

Det material jag utgått från är observationer i klassrummet samt intervjuer med tolv elever i 

årskurs 5. Jag valde att intervjua eleverna eftersom jag ville få fram elevernas synvinklar och 

upplevelser kring hur det är att tala inför klassen. Intervjun lämpar sig väl för att ta reda på 

hur barnen själva upplever olika situationer eftersom det, till skillnad från enkäter, ger 

möjlighet att följa upp intressanta eller otydliga svar med följdfrågor. En stor fördel med 

intervjuer är att kunskap skapas aktivt av intervjuaren och de intervjuade genom frågor och 

svar.
26

 Observationerna genomförde jag för att det är det bästa sättet att få veta hur 

talutrymmet i årskursen är fördelat. 

 

Jag valde att börja med observationerna för att eleverna skulle bete sig normalt och inte vara 

påverkade av intervjuerna. Karin Widerberg förklarar i Kvalitativ forskning i praktiken att 

genomför man intervjuer innan observationer så kommer intervjuaren titta efter vad den 

intervjuade har sagt samt att den intervjuade kommer anstränga sig för att visa att det han/hon 

har sagt är sant.
27

  

 

Valet av skola och elever är baserat på personliga skäl; att jag har jobbat på den skolan med 

just dessa elever. Det är en grundskola med elever från förskoleklass upp till årskurs nio. 

Skolan ligger i Stockholms innerstad. Nästan alla elever är från Sverige och de flesta hör till 

medelklass. Det finns elever som har föräldrar från andra länder men de är ett fåtal. Hela 

årskurs 5, som består av 58 elever varav 28 är killar och 30 är tjejer uppdelat på tre klasser, 

har varit med i min undersökning genom mina observationer och tolv av dessa elever har 

blivit intervjuade. Min första tanke var att intervjua två killar och två tjejer ur varje klass. 

Dock fanns det omständigheter som inte gjorde det möjligt men jag intervjuade ändå fyra ur 

varje klass. I en klass hade enbart tre killar lämnat in sina samtyckeslappar och två av dessa 

killar var på plats. Dessa två blev tillfrågade om de ville bli intervjuade och en av dem ville 

inte det. Totalt intervjuade jag sex tjejer och sex killar.   

                                                 
26

 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s.70 
27

 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund 2002) s.129 
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Eleverna som blev intervjuade är inte utvalda på något specifikt sätt mer än att de var 

tillgängliga och var villiga att bli intervjuade. Var det flera elever som lekte på rasten medan 

någon tittade på så frågade jag eleven som tittade på om han/hon ville bli intervjuad. Under 

lektionstid så frågade jag de elever som blivit klara med en gruppuppgift och som då bara 

väntade in att de andra grupperna skulle bli klara för att ha en gemensam genomgång. Jag 

valde att göra så för att få en allmän bild. Det skulle även vara intressant att enbart intervjua 

de elever som talar lite i helklass samt de som är aktiva talare i klassrummet. 

 

Efter att ha observerat nio lektioner samt intervjuat tolv elever så vet jag att jag inte kan 

komma med någon ny generell sanning. Däremot så kan jag tolka materialet och göra en 

kvalitativ bedömning utifrån undersökningens observationer och intervjuer. 

 

Etiska frågor 

 

Det första jag gjorde var att informera eleverna om varför jag var på skolan med dem. Jag 

talade med alla elever i samband med att jag delade ut samtyckeslappar och hoppades på att få 

informerat samtycke det vill säga att informera om syftet med undersökningen, vad jag skulle 

göra och vilka risker och fördelar som deltagandet i undersökningen kunde innebära.
28

 Det 

informerade samtycket skedde i form av en blankett som eleverna fick med sig hem så att 

deras föräldrar kunde skriva under. Den var tydlig med att undersökningen handlar om 

talängslan, att både skolan och eleverna kommer att anonymiseras så att ingen annan än jag 

kommer att veta vem som har sagt vad och att eleverna själva får välja att avstå från att bli 

intervjuade även om en förälder har skrivit under blanketten. Att eleverna anonymiseras 

innebär att deras namn är fingerade i den här undersökningen samt att det aldrig står vilken 

skola undersökningen är gjord på.  

                                                 
28

 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s.87 
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Pilotobservation 

 

Innan observationerna genomförde jag en pilotobservation som bestod av att jag observerade 

de tre klasserna i årskurs 5 under varsin lektion för att se vad jag kunde observera på ett bra 

sätt. Att undersöka talutrymmet via handuppräkning skulle inte vara möjligt, märkte jag då, 

vilket annars skulle vara ett bra sätt att se vilka elever som vill tala. Att det inte är möjligt är 

för att det är en process som sker väldigt snabbt samt att det finns elever som räcker upp 

handen till axelhöjd vilket kan vara svårt att se. Som observatör i ett klassrum får man i regel 

en dålig synvinkel för att se handuppräckning då eleverna är riktade mot läraren som alltså 

enklare kan se vilka som räcker upp handen. Vid observationer ska man som observatör vara 

medveten om att risken finns att man påverkar dem man observerar.
29

 Därför har jag vid 

observationerna hållit mig i bakgrunden för att inte störa elevernas naturliga beteende. Om det 

inte hade varit en faktor att ta hänsyn till hade jag genomfört observationerna ur samma 

synvinkel som läraren. Hur möbleringen i klassrummet är spelar givetvis roll för hur bra 

läraren ska kunna se vilka som räcker upp handen. Hästskomöblering och varianter då alla 

elever är vända framåt mot tavlan är de möbleringar som gör att man som lärare bäst kan se 

vilka som räcker upp handen medan olika varianter av öar med bänkar fungerar sämre ur det 

avseendet. Även om man skulle filma i klassrummet så skulle man troligen missa mycket som 

man behöver se för att empirin ska vara korrekt, även här på grund av synvinkeln. Det är 

viktigt att man begränsar det man ska observera för om temat för det man ska observera är för 

stort så kommer man inte kunna se allt man behöver se för att observationerna ska bli bra.
30

  

 

Observationer 

 

Då de flesta eller alla elever talar då det är planerade redovisningar eller liknande så har jag 

valt att fokusera på det vardagliga arbetet i skolan. Det är oftast lättare för elever att kunna 

vara tysta under det vardagliga arbetet då majoriteten av lektionerna i regel går till enskilt 

arbete då eleverna förväntas vara tysta alternativt diskutera skolarbetet med en bänkgranne.   

                                                 
29

 Løkken & Søbstad, Observation och intervju i förskolan (Lund 1995) s.56 
30

 Løkken & Søbstad, Observation och intervju i förskolan (Lund 1995) s.36 
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Den tid som finns för att tala i helklass är därför oftast väldigt begränsad vilket leder till att 

man som elev ofta kan undvika att tala i helklass om det är något eleven strävar efter. Är man 

en elev som upplever att det är jobbigt att tala inför klassen och det finns en chans att slippa 

tala så är det troligen flera som tar den. 

 

För att materialet ska bli så korrekt som möjligt har jag därför valt att observera när elever 

talar i helklass och att då skriva ned detta och också ifall uttalandet gjordes på eget initiativ 

utan att räcka upp handen, ifall de talar på eget initiativ genom att räcka upp handen och då få 

ordet, eller om läraren har frågat eleven något som lett till att eleven talat i helklass eller sagt 

pass, det vill säga avböjt att ha fått ordet när läraren har frågat en specifik elev något. Att jag 

kan avgöra om en elev som talar har räckt upp handen eller inte märker jag främst på läraren 

som då ger ordet till eleven. Om läraren inte har givit ordet men eleven talar ändå så har 

eleven naturligtvis talat rakt ut utan att ha räckt upp handen. Läraren kan ha gett ordet med en 

gest, en blick, muntligt eller en kombination av flera av dessa sätt, till exempel en lång blick 

på eleven samt ett ja. Det som avgör om observationerna blir korrekt gjorda är observatörens 

uppmärksamhet.
31

 För mig innebar det att bli blind för när eleverna gjorde saker de inte skulle 

som att hålla på med sina mobiltelefoner, och enbart fokusera på när elever talade i helklass. 

 

Eftersom observationerna består av att skriva ned elevernas namn när de talar och på vilket 

sätt (genom att tala rakt ut, att få ordet efter att ha räckt upp handen osv.) för att sedan 

omvandla den insamlade informationen till statistik innebär det att det är kvantitativa 

observationer. Observationerna var även strukturerade vilket innebär att jag innan 

observationerna påbörjades visste vad som skulle observeras; vilka beteenden och 

situationer.
32

  

 

Observationerna består av totalt nio lektionstimmar, tre lektioner per klass. Eleverna har blivit 

observerade under en lektion i matematik, en i SO och en i svenska. Att jag valde att ta tre 

olika ämnen att studera beror på att jag vill få en så bred bild som möjligt.   

                                                 
31

 Løkken & Søbstad, Observation och intervju i förskolan (Lund 1995) s.40 
32

 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Stockholm 2007) s.84 
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Med bred bild menar jag att jag vill få ett grepp om hur talutrymmet ser ut i den här årskursen, 

och då det är årskursen som är mitt fokus och inte årskursen i ett visst ämne så har jag valt att 

observera tre olika ämnen. Det är möjligt att talutrymmet skiljer sig ämnena emellan, men då 

jag inte vill jämföra ämnena med varandra eller enbart undersöka hur talutrymmet är fördelat i 

ett visst ämne så valde jag att observera tre olika ämnen. Resultaten för de nio lektionerna har 

jag sedan räknat ihop. 

 

Lektionen i matematik började med en genomgång och spontana frågor kring 

multiplikationstabellen och därefter räknade eleverna enskilt i matteboken. Under SO-

lektionerna så började eleverna med att sitta i en cirkel och prata om vad de har gjort och vad 

de ska göra under dagens lektion och det följdes av enskilt arbete. Lektionen i svenska skiljer 

sig mest från de andra då hela lektionen handlade om att prata; eleverna satt i en cirkel 

tillsammans med läraren och hade boksamtal under hela lektionen.  

 

Under observationerna höll jag mig i bakgrunden. Då eleverna känner mig så var inte eleverna 

nyfikna eller liknande utan de verkade bete sig som normalt. När det var enskilt arbete 

betedde de sig också normalt det vill säga på samma sätt som när jag var deras lärare, de kom 

till mig och frågade om hjälp. Nu anser jag att det inte spelar någon roll då mitt fokus var 

enbart på när eleverna talar i helklass vilket inte sker när det är enskilt arbete. Skulle jag 

däremot ha observerat något annat hade det troligen varit bättre att observera elever jag inte 

hade någon relation till. 

 

När observationerna var genomförda hade jag anteckningar där jag skrivit ned elevens namn 

så fort en elev yttrat sig inför resten av klassen och även på vilket sätt (om eleven räckte upp 

handen för att få ordet, talade rakt ut eller fick ordet av läraren utan att ha räckt upp handen). 

Informationen har sedan omvandlats till diagram som redovisas i resultat- och analysdelen 

samt att jag skrivit ned exakt hur de elever som jag har intervjuat har talat under de lektioner 

jag observerat dem vilket finns med där jag presenterar intervjupersonerna.  
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Intervjuer 

 

Innan jag började intervjua eleverna så kom jag fram till några lämpliga frågeområden och 

formulerade frågor (se Bilaga 1). Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebär att de 

varken var vanliga vardagssamtal eller slutna frågeformulär utan ett mellanting.
33

 Intervjuerna 

blev väldigt olika även om jag hade en mall som jag utgick ifrån. Då första frågan var Hur 

upplever du att det är att tala inför klassen? som är en fråga av väldigt öppen karaktär så 

kunde intervjuerna gå åt helt olika håll direkt. En del berättade om hur kul de tycker att det är 

att tala medan andra berättade att det är jobbigt och pinsamt vilket innebar att intervjuerna 

fick olika innehåll. När man gör kvalitativa intervjuer och vill ta reda på olika individers 

uppfattning om något så finns det inga färdiga svarsalternativ eller något facit.
34

 Det spelade 

dock ingen roll om intervjuerna blev olika då alla elever när intervjuerna var slut hade fått 

frågor kring samma teman. Beroende på hur de svarat har de fått olika följdfrågor. De elever 

som sa att de inte upplevde någon form av talängslan fick färre frågor än de som på något vis 

upplevde att de hade det.  De som sa något om att det är jobbigt, pinsamt eller liknande att tala 

inför klassen ställde jag fler följdfrågor till, som till exempel om vad de upplever, hur deras 

talängslan yttrar sig och varför de tror att de upplever den. Flera av följdfrågorna var av 

ledande karaktär. Använder man sig av ledande frågor på ett medvetet sätt så kan det leda till 

en välkontrollerad kunskap.
35

 Emellanåt använde jag ledande frågor till att kontrollera deras 

svar vilket ibland resulterade i att eleven visade sig bergsäker på sitt svar och ibland kunde 

eleven berätta något mer, göra sitt svar mer utförligt. När elever var vaga eller svarade jag vet 

inte så gav jag också ledande frågor vilket oftast ledde till att eleverna sa att det inte var så 

utan på ett annat sätt som de då beskrev. 

 

Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling skriver att det är viktigt att ha skapat en bra relation 

med de barn man ska intervjua för att intervjuerna ska bli bra.
36

 Det här är den främsta 

anledningen till att jag valde att genomföra undersökningen i en årskurs där jag nyligen jobbat 

som lärare.   

                                                 
33

 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s.43 
34

 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(Lund 2003) s.78 
35

 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s.187 
36

 Doverborg & Pramling, Att förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer (Solna 1991) s.27 
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Kvale och Brinkmann är inne på samma spår som Doverborg och Pramling då de förklarar att 

barn kanske inte vill prata med främlingar om sådant de upplever som svårt.
37

 Talängslan kan 

vara ett känsligt ämne för en del barn och för att de ska känna sig trygga med att uttrycka sina 

tankar kring ämnet så är det bra att jag tidigare varit lärare i den här årskursen.  

 

Intervjuerna blev inspelade och sedan transkriberade. Transkriberingarna av intervjuerna är 

omformulerade från talspråk till lättläst skriven text. Min bedömning är att det intressanta i 

intervjuerna är innehållet och inte exakt hur innehållet presenterades med pauser och hmande. 

För att man som intervjuare ska kunna styra tillbaka en elev när den börjar prata om något 

annat än det intervjun handlar om ska man först lyssna på det som eleven vill berätta.
38

 Vissa 

delar av intervjuerna har av den anledningen blivit helt borttagna ur transkriberingarna, det är 

till exempelvis inte relevant att veta att två elever i klassen varit ihop och varför det tog slut. 

 

Intervjupersoner 

 

Dem elever jag intervjuat blir här kort presenterade, deras namn är fingerade och vissa små 

detaljer ändrade för att säkra elevernas anonymitet. Jag kommer först att presentera lite 

information om hur mycket och på vilket sätt eleverna har talat under mina observationer men 

även ge information som jag har med mig från min tid som deras lärare under vårterminen 

2009. Den här informationen är intressant att förhålla sig till när man tar del av de uttalanden 

eleverna gjorde under intervjuerna. 

 

Annika: har gjort något enstaka uttalande på varje lektion. Den typen av uttalanden hon har 

gjort är att ha svarat när läraren frågat henne något samt talat rakt ut utan att räcka upp 

handen. Under min tid som lärare så stack hon aldrig ut, hon talade ibland.  

 

Beatrice: talar lite vid varje lektion. Varför hon har uttalat sig skiljer sig; hon har svarat på 

lärarens fråga, hon har talat rakt ut och hon har räckt upp handen och fått ordet. Hon var en av 

de tystare eleverna men hon svarade oftast på frågor jag gav henne.   

                                                 
37

 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009) s. 162 
38

 Doverborg & Pramling, Att förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer (Solna 1991) s.43 
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Caroline: talar inte mycket. Vid en lektion har hon suttit helt tyst och vid de andra två gjort 

enstaka yttranden antingen rakt ut eller att hon fått ordet efter att ha räckt upp handen. Med 

Caroline märker man en stor skillnad mellan lektioner och raster då hon pratar mycket mer på 

fritiden.  

 

Danielle: har vid en lektion suttit helt tyst men har vid de andra lektionerna gjort enstaka 

yttranden. En gång svarade hon på lärarens fråga och två uttalanden har hon gjort efter at ha 

fått ordet då hon har räckt upp handen. Inför föredrag när man ska stå inför klassen och prata 

brukar hon tycka att det är så jobbigt att hon börjar gråta.  

 

Elisabeth: hör till de tystaste tjejerna i årskursen. På två lektioner har hon inte gjort ett enda 

uttalande och i den tredje lektionen har hon gjort ett uttalande efter att hon räckt upp handen 

och fått ordet. Elisabeth är osäker på sin egen förmåga och räcker väldigt ofta upp handen för 

att få hjälp vid enskilt arbete.  

 

Felicia: är en av de tjejer i årskursen som talar mest. Hon har gjort flera uttalanden vid varje 

lektion. De har antingen varit uttalanden rakt ut eller genom att hon har räckt upp handen och 

fått ordet.  

 

Gustav: är en aktiv talare och talar flera gånger på varje lektion. Han pratar mest rakt ut men 

svarar även på lärarens frågor samt räcker upp handen och får ordet. Gustav är en elev som 

inte sticker ut, han talar på lektioner men hör inte till dem som tar mest plats. 

 

Hans: talar inte på varje lektion. Vid en lektion talade han en gång rakt ut och en gång fick 

han ordet efter att ha räckt upp handen. En lektion var han helt tyst och vid den sista lektionen 

var han frånvarande. Hans är en elev som är ojämn, ibland är han väldigt aktiv och ibland 

inte. 

 

Ivar: har varit frånvarande en lektion och varit helt tyst en annan. Den tredje lektionen så 

svarade han på två frågor som han fick av läraren. Ivar är en smart kille som jag minns som en 

mer aktiv talare.   
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Jonas: är en av de mest tysta killarna i årskursen. På två av lektionerna har han inte gjort något 

uttalande i helklass och på den tredje svarade han på en fråga läraren ställde samt räckte upp 

handen och fick ordet en gång.  

 

Kristoffer: är en av dem som talar mest i hela årskursen. Han har uttalat sig flera gånger på 

alla lektioner. Ett uttalande gjordes efter att han fick en fråga av en lärare, resten av 

uttalandena är antingen sådana han har gjort rakt ut eller att han har fått ordet efter att han har 

räckt upp handen.  

 

Lukas: har varit frånvarande en lektion och helt tyst en. Den sista lektionen svarade han på 

lärarens fråga, talade fritt en gång och räckte upp handen fick ordet en gång. Han sa under den 

sista lektionen även pass när läraren ställde en fråga till honom. Lukas är oftast en tystlåten 

kille.  

 

Resultat och analys  

 

Analysmetod 

 

För att visa vad jag har kommit fram till har jag använt mig av teoretisk tolkning, Kvale och 

Brinkmann förklarar att det är en metod då det inte behövs någon avancerad analytisk teknik 

för att tolka intervjuer, om intervjufrågorna är väl genomtänkta.
39

  Elevernas uttalanden är 

explicita och i de fall uttalandena inte har varit det så har jag ställt följdfrågor för att de ska bli 

det. Genom att ha ställt intervjufrågor till eleverna som matcher min frågeställning väl så 

behövs ingen komplicerad analysmetod för att få fram svar. Den här undersökningen vill få 

fram elevernas tankar och de får man fram bäst genom att presentera det eleverna har sagt. 
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Resultat- och analysdelen kommer att presenteras i fem olika teman: orsaker till talängslan, 

alla lider inte av talängslan, talutrymme, när vill eleverna tala och vänner. Observationerna, 

som fungerar som ett komplement till intervjuerna i den här undersökningen, är kvantifierade 

och omgjorda till cirkeldiagram. Det dessa diagram ska visa är vilka som talar i helklass i den 

vardagliga verksamheten i skolan och vilka som inte gör det samt hur den totala mängden 

uttalanden gjorda av eleverna är fördelade mellan killarna och tjejerna. Resultaten av 

diagrammen kommer bli jämförda både med tvåtredjedelsregeln
40

 och med 

intervjupersonernas uppfattning om hur talutrymmet är fördelat. 

 

Resultaten och analysen kommer att presenteras tillsammans då de är tätt sammanlänkande. 

Däremot så kommer avsnittet vara uppdelat i olika teman; talängslan, talutrymme, när 

eleverna vill tala och vänner. 

 

Orsaker till talängslan 

 

Ingen elev använde själv ordet talängslan när de blev intervjuade kring hur det är att tala inför 

klassen. Däremot var det många som använde ordet pinsamt vilket är det ord som unga ofta 

använder när de reflekterar kring talängslan.
41

 Felicia är en av eleverna som använde ordet 

pinsamt när hon pratar om hur hon upplever att det är att prata inför klassen ”Jag känner att 

det lite pinsamt och jobbigt när man tänker att det är jättemycket kompisar som sitter överallt, 

det är lite jobbigt att prata inför dem.”. Felicia var långt ifrån ensam om att använda ordet 

pinsamt bland dessa tolv elever. Men alla intervjupersoner upplever inte att det är pinsamt 

och/eller jobbigt att tala inför klassen.  

 

Att säga fel är det som flest av de intervjuade eleverna oroar sig för när de ska tala inför 

klassen. Ivar uppgav att han ansåg att det var lite pinsamt och läskigt att tala inför klassen, på 

frågan varför svarade han ”Jag vet inte. Om man säger fel så börjar alla skratta och det är 

jättejobbigt”. Det kommer senare fram att Ivar har drabbats av skrattande klasskamrater när 

han har svarat fel.   
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När jag frågade Beatrice om vad man är rädd ska hända när man säger fel och talar inför 

klassen så gav hon först inget svar men när jag sa att det fanns andra som var rädda för att de 

andra skulle skratta sa hon ”Jag tror inte att de andra ska skratta men att de kanske tänker att 

man inte är så bra”. Oavsett om eleverna upplever att det är jobbigt att tala inför klassen för 

att de är rädda att klasskompisarna ska skratta när de säger fel eller om klasskompisarna ska 

tänka att de inte är så bra så handlar elevernas oro om klasskompisarnas bedömning. Eleverna 

upplever yttre förväntade krav från klasskompisarna på en intellektuell verbal prestation.
42

 

Säger man fel eller om man inte uppfattas som bra nog så handlar det om intellektuella 

faktorer. Även om det inte är den verbala prestationen i sig som eleverna tänker på utan på 

hur klasskompisarna uppfattar den så känner eleverna press just när de talar. Möter då 

eleverna inte de yttre kraven så är de rädda för konsekvenserna som följer. 

 

Gustav, likt Ivar, är rädd för att klasskompisarna ska skratta om han säger fel och därför har 

han skapat en strategi för att undvika att klasskompisarna ska märka om det skulle hända. 

Direkt på frågan hur han upplever att det är att tala inför klassen svarar Gustav:  

 

G: Jag blir lite tyst. Jag talar lite tystare inför klassen. 

I: Hur tänker du då? 

G: Jag vet inte. 

I: Är det för att de inte ska höra? 

G: Nej, för att de kanske ska skratta om jag säger något fel. 

I: Om du pratar tystare så hör de inte om du säger fel? 

G: Nej. 

I: Hör läraren då? 

G: Jag tror det. 

I: Brukar du sitta långt fram? 

G: Ja. Jag brukar prata ganska högt men inte på det jag inte vet. Man blir tystare 

när man läser ett konstigt ord. 

 

Det Gustav säger är att han är rädd att klasskompisarna ska höra om han läser fel och då 

skratta åt honom. Han har löst det problemet genom att sänka rösten just vid ord som han 

upplever som konstiga, de ord han inte säger sig inte kunna. När han känner att han kan det 

som ska sägas eller läsas upp så pratar han ganska högt.  
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Att vara utan talängslan 

 

Det var inte alla elever som blev intervjuade som upplevde det som pinsamt eller jobbigt. 

Flera uttryckte att det är kul, okej eller inget speciellt. Kristoffer är en av eleverna som 

beskriver det som kul när han får frågan om hur han upplever att det är att tala inför klassen:  

 

K: Det är kul.  

[...] 

I: Vad är det som är roligt? 

K: Att man får tala inför klassen, alla lyssnar. 

 

Kristoffer är ensam om att uttrycka vad det är som han tycker är kul med att tala inför klassen. 

De andra som också har uttryckt att det är roligt att tala inför klassen följde upp det med att de 

inte visste vad det var som var kul eller att det bara är det. Som intervjuare måste man ha en 

känslighet för när man inte ska pressa barn att svara på frågor som de kanske inte kan svara 

på.
43

 Det kan vara svårt att beskriva det som Kristoffer gjorde, att han gillar 

uppmärksamheten och att alla lyssnar på vad han har att säga.  

 

Talutrymme 

 

Det här avsnittet har två delar: dels hur eleverna själva uppfattar att talutrymmet är fördelat 

och tankar kring det, och dels hur talutrymmet har fördelat sig under de nio lektioner jag 

observerade eleverna i klassrummet. Resultaten från observationerna av talutrymmet visas i 

sin helhet vilket betyder att diagrammen som visar talutrymmet är grundade på de 

sammanställda resultaten för hela årskursen och de tre olika ämnen som jag observerade 

vilket då är totalt nio lektioner. Det viktiga är inte att se hur många gånger eleverna yttrar sig 

under en specifik lektion utan att försöka få fram hur talutrymmet är fördelat i hela årskursen 

under nio lektioner.   
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Resultaten av observationerna har analyserats genom att de blivit jämförda med det eleverna 

själva har sagt om talutrymmet i klassrummet och de har blivit jämförda med den så kallade 

tvåtredjedelsregeln.
44

 De stora frågorna har då varit om eleverna upplever att talutrymmet är 

fördelat på samma sätt som observationerna har visat och om killarna har två tredjedelar av 

elevernas uttalanden i klassen. 

 

Caroline är en av dem som upplever att killarna pratar mer än tjejerna. Hon uttrycker däremot 

att det ibland är tjejernas eget fel att det är på det viset.  

 

C: Ibland kan tjejerna vara lite blygare, de pratar inte lika mycket. Oftast pratar 

alla lika mycket. 

I: Vad tror du tjejerna är blygare för när de är det? 

C: Jag vet faktiskt inte. 

I: Är det vissa lärare eller vissa ämnen som det är så i? 

C: Jag har ingen aning. Ibland känns det liksom som tjejerna sitter och pratar med 

sina kompisar. 

I: Istället för att vara med? 

C: Ja. 

 

Att tjejerna pratar med varandra istället för att vara aktiva i diskussioner som sker i helklass 

var inte ett fenomen jag tittade efter under observationerna men i egenskap av deras gamla 

lärare är medveten om att det finns. Det är möjligt att Caroline har rätt i att det är vanligare 

bland tjejer, det är dock inget jag kan uttala mig om. Skulle det vara vanligare bland tjejer att 

sitta och prata om annat när resten av klassen diskuterar något så har jag svårt att se att den 

orsaken ensam skulle kunna göra så att det blir en märkbar skillnad.   
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Danielle anser också att killarna tar en större del av talutrymmet i klassrummet men att de gör 

det genom att svara fel med flit för att klasskompisarna ska skratta: 

 

Killarna kanske pratar något mer. Ibland så har de liksom bara dumma svar. 

[…]Men till exempel jättelätt så här: vad är ett plus ett? Då kan en kille räcka upp 

handen och ”en miljon.”[…] De vill liksom att andra ska skratta åt dem tror jag. 

 

Danielle har rätt i att killarna pratar mer. Människor tar för givet att killar ska vara dominanta 

och kräva mer uppmärksamhet än tjejer.
45

 Killarna kan även de tänka likadant och vilja leva 

upp till de förväntningar som finns på dem och därför komma med dumma svar ibland. 

 

När ingen elev är frånvarande så består årskurs 5 på skolan där jag genomfört mina 

observationer av totalt 58 elever varav 28 är killar och 30 är tjejer. Då fler killar än tjejer har 

varit sjuka vid observationerna så har fördelningen mellan könen ändrat sig en aning. 

Diagram 1 visar att det har varit mer tjejer än killar närvarande på de nio lektioner jag har 

observerat. Det innebär att när man tittar på diagram 2 så bör man ha det här diagrammet i 

åtanke och därför förvänta sig att tjejerna ska vara i majoritet även i diagram 2. 
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 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik (Stockholm 2003) s.15 

46%
54%

Diagram 1: Närvaro
Hur närvaron varit fördelad mellan killarna och tjejerna de nio lektioner 

som jag observerade.
Källa: egna observationer.

Killar Tjejer
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Alla yttranden som är gjorda inför helklass under de nio observerade lektionerna är inräknade 

i diagram 2. Gränsen för två tredjedelar av talutrymmet går vid 61,34 procent för killarna 

istället för standardvärdet 66,67 procent då man ser till hur många killar respektive tjejer som 

var närvarande vid de observerade lektionerna. 

 

 

 

Killarna gör majoriteten av uttalandena som yttras i helklass. I denna undersökning har 

killarna nästan nått gränsen för två tredjedelar av talutrymmet som är 61,34 procent, vilket de 

är drygt tre procent ifrån.   

58%

42%

Diagram 2: Uttalanden
Hur den totala mängden uttalanden gjorda i helklass varit 

fördelade mellan killarna och tjejerna de nio lektioner som jag 
observerade.

Källa: egna observationer.

Killar Tjejer
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Det finns fler aspekter av talutrymmet än hur den totala mängden uttalanden är fördelade 

mellan killar och tjejer. Annika fick frågan om hur hon tycker att talutrymmet är fördelat 

mellan killarna och tjejerna i klassen och då berättade hon om något som hon har märkt; att 

det är vissa personer som tar mest av talutrymmet och att det inte har med kön att göra: 

 

I: Hur tycker du att det är mellan killar och tjejer i klassrummet, pratar de lika 

mycket? 

A: Ja, ungefär. 

I: Det är inte så att killarna pratar mycket mer eller att tjejerna pratar mycket 

mer? 

A: Nej. 

I: Det är inte så att det skiljer sig mellan vissa ämnen eller något? 

A: Vissa personer pratar mer än andra. 

I: Är det alltid samma personer som pratar mycket? 

A: Ja, ungefär. 

I: Läraren försöker inte fråga dem som är tysta? 

A: Jo, ibland. Eller de som kan räcker upp handen först. Och då blir det liksom 

som att dem pratar lite mer. 

 

Annikas observation stämmer bra överens med min egen på så vis att det finns elever som tar 

mer plats än andra och att dessa elever är både killar och tjejer. Fast enligt mina observationer 

så är de flesta av eleverna som talar mycket killar. En annan viktig tanke som Annika tar upp 

är att talutrymmet påverkas av läraren genom att han/hon ger ordet till elever som räcker upp 

handen vilket leder till att de som inte räcker upp handen inte pratar lika mycket som de 

elever som räcker upp handen. Det Annika berättat stämmer bra överens med vad Carlholt 

och Nobrant har kommit fram till i uppsatsen Jag brukar spara mitt prat till på rasten: En 

kvalitativ studie om barns uppfattning om talutrymme i klassrummet, som jag tog upp i 

tidigare forskning, resultatet i deras undersökning visade att eleverna upplever att de främst 

får talutrymme när läraren har fördelat ordet.
46
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Diagram 3, som är nedan, visar alla som har talat i helklass oavsett antal gånger samt de 

elever som inte har yttrat sig i helklass. De elever som har varit frånvarande visas inte på 

något sätt i diagram 3 då de varken har räknats som talare eller tysta. 

 

 

 

Det man kan se i diagram 3 är att det är nästan lika många killar och tjejer som har talat i 

helklass. Tvåtredjedelsregeln
47

 gäller antal uttalanden och det går att konstatera att det inte går 

att hävda att detsamma gäller vilka som talar, åtminstone inte när man utgår ifrån mina 

observationer. En skillnad som däremot är väldigt tydlig i diagrammet är att det är 50 procent 

mer tjejer som väljer att inte yttra sig i helklass. Det är möjligt att de elever som ser 

talutrymmet som jämt fördelat i klassen tänker på vilka individer som pratar och inte på hur 

många gånger killar respektive tjejer pratar. För tittar man bara på vilka som har pratat i 

helklass utan att räkna antal gånger eleverna yttrar sig så är talutrymmet väldigt jämt fördelat 

mellan könen.   
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37%

38%

10%

15%

Diagram 3: Talare och tysta
Diagrammet visar en sammanställning från nio lektioner vilka elever 

som någon gång under en lektion talat inför helklass och vilka som har 
varit tysta en hel lektion uppdelat på killar och tjejer. Frånvarande 

elever finns inte r

Talare: killar Talare: tjejer Tysta: killar Tysta: tjejer
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När eleverna vill tala 

 

Samtliga elever är överens om att det känns bra att tala när man kan, när man vet att man har 

rätt. Men där slutar likheterna. Det skiljer sig både kring vilken typ av uppgift de vill göra; 

läsa högt eller svara på frågor, och det skiljer sig kring när dem vill tala; på eget initiativ eller 

när läraren frågar. 

 

Caroline pratar oftast för att hon räckt upp handen och hon förklarar det så här ”Då vill man ju 

prata, man kan svaret till hundra procent. Annars kanske man inte kan svaret”. Det Caroline 

säger är att hon vill prata när hon kan, visa att hon kan. Genom att räcka upp handen när hon 

vet svaret så kanske hon får färre frågor av lärarna för att hon redan har pratat? Det kan vara 

en medveten strategi från hennes sida. Elisabeth som helst undviker att prata inför klassen 

oavsett om hon kan eller ej räcker därför inte upp handen ”Om man ska räcka upp handen 

själv brukar jag inte göra det men får jag en fråga av läraren så brukar jag svara”. För att 

Elisabeth ska prata inför klassen är det upp till läraren att fråga Elisabeth trots att hon inte 

räcker upp handen. Och visst frågar lärarna elever som inte räcker upp handen men det är mer 

vanligt att ge ordet till elever som aktivt visar att de vill ha ordet genom att räcka upp handen 

vilket var något som jag upplevde som väldigt tydligt under tiden jag observerade årskursen. 

Det stämmer även med vad Annika berättade om att de elever som räcker upp handen pratar 

mer än de som inte gör det samt att det stämmer med Carlholts och Nobrants undersökning 

som visade på just det; att eleverna upplever att de främst får talutrymme när läraren har 

fördelat ordet.
48
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Hans läser helst högt om han får välja när han ska tala för att han då kan känna sig trygg i att 

han gör rätt.  

 

H: Jag gillar att prata men samtidigt brukar jag inte ha så mycket svar liksom, så 

mycket att säga. Jag vill bara läsa upp från något som är nerskrivet. 

I: Okej, för då vet man att man gör rätt? 

H: Ja. 

 

För Hans som är den enda som uttrycker att han helst läser högt handlar det om att det är det 

han gör bäst. Han läser bra och behöver inte komma fram till några svar på frågor när det 

handlar om att läsa högt. Flera av eleverna; Elisabeth, Gustav, Lukas och Jonas, tycker 

däremot att det är jobbigast att läsa högt. Det de främst har kommenterat som jobbigt är att 

läsa upp egna uppsatser och berättelser. Lukas upplever det som att vissa dagar är det kul att 

prata inför klassen medan det finns dagar då han inte hur lust. På frågan om vad som är 

jobbigt de dagar han inte har lust att prata svarar han: 

 

L: Att läsa upp för de andra. 

I: Egna arbeten eller bara högt allmänt? 

L: Mest egna arbeten. Det är svårt att veta vad andra tycker. 

 

Det kan handla om att Lukas har yttre förväntningar på sig att göra en intellektuell verbal 

prestation.
49

 Detsamma gäller de andra eleverna som upplever att det är jobbigt att läsa upp 

eget material. Fast det skulle även kunna bero på att eleverna oroar sig för vad de andra ska 

tycka om materialet och inte om den verbala prestationen. Tyvärr var det något som jag inte 

tänkte på att fråga om vid intervjuerna. Elisabeth berättar om att hon kan känna sig mer eller 

mindre bekväm beroende på hur läraren är när jag frågade om hon talar olika mycket 

beroende på vilken lärare det är som undervisar ”Ja. Det beror på vad jag tycker om läraren. Är 

dem jättestränga känns det lite läskigare att prata. Men är de snälla och förstår en så blir det inte lika 

nervöst.”. En viktig del av att bli en bättre talare och att börja våga tala kan läraren ge genom 

ständig uppmuntran.
50

 Upplever man då som elev att en lärare enbart är sträng och inte 

uppmuntrande så hjälper inte det dem som tycker att det är jobbigt att tala inför klassen.  
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Vänner  

 

Ingen av eleverna säger sig ha problem med att tala i andra sammanhang med kompisar eller 

familjen. Felicia har berättat att hon har en kompis i en lägre årskurs och svarar på frågan om 

det är jobbigt att prata med sin kompis också ”Nej. Men hon fattar inte så mycket saker. Jag 

måste förklara. Hon vet inte vad ord betyder så man får förklara allting”. Felicia som sällan 

känner sig duktig i skolan även om hon är en aktiv talare får chansen att känna sig smart när 

hon är med sin kompis. Att Felicia har någon som lyssnar och uppskattar vad hon har att säga 

är viktigt för hennes självförtroende. Felicia nämner att hon skulle vara bekvämare med att 

tala i liten grupp och räknar upp olika tjejer hon inte vill vara i samma grupp som och nämner 

därefter några tjejer som hon skulle vilja ha i samma grupp, för att de är snälla. Brodow har 

skrivit att flera grundskolor har i syfte att gynna flickorna delat upp killarna och tjejerna i en 

del ämnen och resultatet har då blivit att tjejernas talutrymme har ökat, tjejerna har även 

upplevt att de varit tryggare och känt sig säkrare.
51

  

 

Elisabeth, som inte gillar att prata inför klassen, tycker att det känns okej när det är i liten 

grupp ”Är man liten grupp, spelar det ingen roll vilka från klassen man är. Är man i liten 

grupp är det inte läskigt”. Till skillnad från Felicia så spelar det ingen roll vilka av 

klasskompisarna som är i samma grupp för att hon ska vara bekväm med att prata. Det kan 

bero på att Elisabeth är trygg i sig själv och vågar tala i små grupper men det skulle även 

kunna bero på att Elisabeth är bekväm med klasskompisarna på ett sätt som Felicia inte är.  
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Kristoffer tycker att det är roligt att prata inför hela klassen. Fast när han minns sin första dag 

i klassen så kändes det lite annorlunda: 

 

I: Har du tyckt att det var läskigt någon gång tidigare? 

K: Jo, första gången. Jag började ju här nu. 

I: Ja? 

K: Då var det första gången. 

I: Var det för att du inte kände människorna här då? 

K: Jag fick mina bästa kompisar i den här skolan, dem fick jag första dagen.  

I: Så det gick fort? 

K: Ja, så jag satt bredvid dem på lektionen. Så det kändes ändå inte så pirrigt. 

I: Var du rädd att du inte skulle lära känna folk eller vad var det som var läskigt 

med att prata då? 

K: Att jag inte kände dem direkt, jag vet inte. Det vart bara lite pirrigt för att man 

såg nya ansikten.  

I: Så det är alltid enklare när det är folk man känner? 

K: Ja. 

 

Även om Kristoffer inte direkt nämner vikten av att ha vänner för att känna sig bekväm med 

att tala inför klassen så gör han det indirekt genom att säga att det trots allt inte var så farligt 

den där första dagen för att han redan hade fått bra kompisar i klassen som han satt bredvid. 

 

När Jonas berättade om talutrymmet i klassrummet så hamnade han på ett intressant sidospår 

om hur killarna och tjejerna var när de var yngre ”Det är ju när vi gick i lägre klasser då kanske 

tjejerna och killarna var fegare, om man säger så, vågar inte svara på vissa saker men den grejen är 

inte längre så”. Även det Jonas beskriver, att alla var fegare förr, kan ha att göra med att 

eleverna inte kände varandra lika bra då. Givetvis känner man sina klasskompisar bättre och 

bättre för varje år som man går i samma klass.   



S i d a  | 35 

 

 

 

 

Slutsatser 

 

Det var flera elever som uttryckte en stark oro för när de ska tala inför klassen vilket bör 

definieras som talängslan. Skulle man använda sig strikt av Johannesson definition så skulle 

elevernas oro inför att tala i den vardagliga verksamheten inte räknas som talängslan av den 

anledningen att eleverna inte står upp när de talar.
52

 Sen kan man givetvis fråga sig om 

Johannesson tycker att ordet stå är en viktig del av hans definition av talängslan men jag anser 

att om det inte varit viktigt så hade han utelämnat det ordet i sin definition. Fast varför skulle 

man inte kunna känna samma sorts oro vid tal sittandes? Det Brodow lägger vikt vid i sin 

definition av talängslan är att man kan uppleva den när man ska tala såväl inför en liten som 

en stor grupp och nämner aldrig ifall det skulle ske sittandes eller ståendes. 53 Det innebär att 

den oro eleverna upplever inför att tala när de sitter i klassrummet räknas som talängslan. 

Orsaken som eleverna berättade om var ifall man skulle säga fel eller ifall de andra inte skulle 

uppskatta något eleven själv skrivit som till exempel en berättelse. När eleverna har en 

berättelse eller något annat de har producerat själva att läsa högt inför klasskompisarna så vet 

jag inte vad exakt det är eleverna upplever som jobbigt, om det är att de ska få den egna 

texten bedömd eller att de själva ska bli bedömda när de talar. Nervositeten, det jobbiga, som 

eleverna upplever när de ska läsa upp en berättelse de har skrivit själva kan därmed bero 

enbart på vad de andra ska tycka om materialet och inte alls på att de ska förmedla berättelsen 

muntligt inför klasskompisarna. 

 

Kurt Johannesson skriver att det är mellan 10 och 20 procent av Sveriges befolkning som lider 

av talängslan.
54

 Det innebär att det borde vara mellan 5 och 12 elever i den här årskursen som 

består av 58 elever som lider av talängslan. Flera av eleverna jag intervjuat som uttryckte det 

som jobbigt att tala inför klasskompisarna lider troligen inte av talängslan utan upplever 

nervositet. Dock kan jag inte avgöra med säkerhet vilka elever som lider av talängslan och 

vilka som upplever nervositet även om jag känner dessa elever relativt väl.   
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 Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik (Stockholm 2006) s.201 
53

 Bengt Brodow, Perspektiv på svenska, del II, Momenten (Solna1996) s.25 
54

 Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik (Stockholm 2006) s.201 
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Eleverna vill svara rätt på frågor och göra bra ifrån sig. Men inte bara för sin egen skull utan 

för att de andra ska tycka att man är duktig. Det handlar om att de upplever yttre krav på en 

intellektuell verbal prestation.
 55

 De känner att de vill visa sig kunniga inför klasskompisarna. 

Eleverna uttryckte olika saker som jobbiga; läsa högt, svara på lärarens frågor eller båda 

delarna. Det spelade dock ingen roll vad det var som upplevdes som jobbigt då alla som 

upplevde talängslan var oroliga för vad klasskamraterna skulle tycka och/eller om de skulle 

skratta åt dem. Eleverna är rädda för vad som ska hända om de inte lyckas göra en tillräckligt 

bra intellektuell verbal prestation. Läser men fel så läser man inte bra nog och svarar man fel 

på en fråga så kan man uppfattas som dum. De som gör bedömningen om prestationen är bra 

nog är klasskamraterna. Det är inte omöjligt att eleverna främst upplever krav från 

klasskompisarna men att de även har stora krav på sig själva som också kan göra att det känns 

jobbigt så fort de ska prestera. Dock var det ingen elev som tog upp de krav de har på sig 

själva men det är möjligt att eleverna hade behövt en specifik fråga kring det området. 

 

I tidigare forskning tog jag upp Lindén och Norström som har tagit fram fyra förhållningssätt 

som kan bidra till talängslan.
56

 Av de fyra förhållningssätten passar höga prestationskrav in på 

det eleverna har berättat under intervjuerna. Det förhållningssättet går hand i hand med Copps 

inre eller yttre förväntade krav på intellektuell verbal prestation.
 57

 Skillnaden är att man inte 

vet utifrån Lindén och Norströms förhållningssätt om de höga prestationskraven om de 

kommer från en själv eller från andra.  

 

Det var både killar och tjejer som upplevde det som jobbigt att tala inför helklass i skolans 

vardagliga verksamhet och likaså var det både killar och tjejer som berättade att de tycker att 

det är kul att prata inför klassen. Bland de tolv eleverna som jag intervjuade kunde jag inte se 

några tydliga mönster med hjälp av ett genusperspektiv.  

                                                 
55

 Berith Copp, Att tala eller inte tala (Göteborg 1980) 
56

 Lindén & Norström, Våga tala: om Studenthälsans kursverksamhet för studenter med talängslan (Uppsala 

2003) s.7-8 
57

 Berith Copp, Att tala eller inte tala (Göteborg 1980) 
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Talutrymmet var fördelat ojämnt mellan könen. Killarna hade nästan två tredjedelar av 

elevernas uttalanden vilket innebär att tvåtredjedelsregeln som Einarsson och Hultman skrivit 

om var korrekt i detta fall.
58

 Om man däremot inte tittar på hur den totala mängden uttalanden 

är fördelade utan istället bara tittar på vilka individer som talar och inte talar så var det nästan 

lika många killar och tjejer som pratade i helklass. Dock var det fler tjejer än killar som var 

helt tysta och inte pratade i helklass. Eleverna uppgav att de helst pratar när de vet att de inte 

kommer göra fel. Av den anledningen räcker de flesta av eleverna oftast upp handen för att få 

ordet när de känner att de kan svaret på en fråga eller kan läsa upp en text högt utan att säga 

fel.  

 

Det gick inte att göra någon koppling mellan de elever som talar lite eller inte alls och 

talängslan då det även fanns elever som var aktiva talare som uttryckte att de tyckte att det var 

jobbigt att tala inför klassen och elever som inte säger sig uppleva någon talängslan men ändå 

är tysta. Fast det är möjligt att det ändå kan finnas en koppling mellan hur aktiva elever är 

som talare i det vardagliga arbetet i klassrummet och talängslan då det enbart är tolv elever 

som har uttalat sig om de upplever att det är att tala inför klassen. Sen är det svårt för att veta 

om de som säger att det är jobbigt att tala upplever normal nervositet eller just talängslan. 

 

Det är inte bara inom skolans värld som tjejer är underordnade killarna utan det är en generell 

företeelse att kvinnor är underordnade männen.
 59

 I och med att männen har mer makt i 

samhället och är de som hörs mest så upplevs det som normalt. Människor förväntar sig olika 

beteenden från killar och tjejer då det ses som normalt att tjejer och killar är och ska bete sig 

olika. Utifrån den bilden av vad som är normalt så uppmuntras och accepteras olika beteenden 

av tjejer och killar.
60

 Killar uppmuntras att ta plats medan tjejer uppmuntras till att vara snälla 

och tysta. Det är därför inte konstigt att flera av eleverna upplever att killar och tjejer pratar 

lika mycket i klassrummet då ojämlikheten upplevs som normalt. Att killar har mer makt och 

tar mer plats gör att det upplevs som normalt för att det är så det är.   

                                                 
58

 Einarsson & Hultman, God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan (Malmö 1984) s.82 
59

 Olof Franck(Red.), Genusperspektiv i skolan: om kön, kärlek och makt (Lund 2007) s.107 
60
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Barn skolas in i det som är normalt och för i sin tur vidare ”det normala” till nästa generation. 

Visst sker det förändringar mellan generationerna men de är små. Det som är normalt för 

eleverna upplevs därför som lika och i det här fallet är det talutrymmet. Men det fanns också 

flera elever som uttryckte att killarna har mer talutrymme än tjejerna så vad som upplevs som 

normalt kanske håller på att förändras. 

 

Att känna sig som en accepterad del av klassen är en viktig del för att man ska utvecklas och 

våga ta plats genom att tala, oavsett om man är kille eller tjej.
61

 Att uppleva att man har 

vänner och är en del av gruppen är precis det som Felicia, Kristoffer och Jonas tagit upp i sina 

intervjuer på lite olika sätt som viktiga aspekter för att våga och vilja tala.  

 

Det fanns en del i undersökningen som förvånade mig, det som förvånade mig mest var att 

Danielle, som jag upplevt har mest talängslan inför föredrag då man ska stå inför klassen, 

uttryckte att hon tycker att det är kul att prata i den vardagliga verksamheten i klassrummet. 

Något annat som förvånade mig mycket var att Felicia som är en av de tjejer i klassen som 

talar mest ändå upplever att det är riktigt jobbigt att tala inför klassen i den vardagliga 

verksamheten i skolan. Utan dessa intervjuer hade jag trott att Daniella skulle vara den som 

led av talängslan och inte Felicia. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Einarsson och Hultmans undersökning i Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i 

skolan är utförlig men aningen gammal då den genomfördes i början av 1980-talet. Det har 

gjorts några mindre undersökningar senare på området kring hur talutrymmet i klassrummen 

är fördelat men det skulle vara intressant med en ny stor undersökning kring detta. Det känns 

extra relevant då ett fåtal av de nya, mindre undersökningarna inte visat på samma resultat 

som Einarssons och Hultmans undersökning.  
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Jag fann det väldigt fascinerande att de som lider av talängslan när de ska stå framför en 

grupp och ska tala inte alltid är samma människor som lider av talängslan i vardagliga 

situationer. Däremot skulle det vara intressant att ta reda på om talängslan, när man står inför 

klassen, är vanligare bland elever som upplever talängslan i det vardagliga skolarbetet. Det 

vore även intressant att göra en kvantitativ undersökning kring talängslan i vardagliga 

situationer. Att då även jämföra skolor i olika områden eller olika kurser skulle vara 

spännande.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

1. Hur upplever du att det är att tala inför klassen? 

 

1A. Om eleven svarar att det är jobbigt, pinsamt eller liknande att tala inför klassen: 

Är det olika med olika talaktiviteter, dvs. läsa högt, svara på frågor, ställa frågor? 

Vad är du rädd ska hända när du pratar? Har det hänt dig/någon annan? 

Hur reagerar du när du ska tala? Händer det något med kroppen – ont i magen, fjärilar, 

handsvett? Eller är det bara i huvudet? 

Hur tror du att man ska göra för att det ska sluta vara jobbigt att tala inför klassen? 

 

1B. Om eleven svarar att det är okej (eller ger ett annat svar som upplevs som neutralt) 

alternativt säger att det är kul: 

Så du upplever inte att det är jobbigt att tala på något sätt? (Om det då kommer fram att det 

finns något som ändå är jobbigt så fick eleven svara på frågorna i avsnittet ovan.) 

Har du förr tyckt att det varit jobbigt att tala inför klassen? I så fall, varför slutade det att vara 

jobbigt? 

 

2. Hur upplever du att det är att tala annars – med kompisar? Hemma med familjen? 

 

3. När du talar inför klassen är det för att du vill eller är det för att läraren frågar dig något? 

 

3A. Om eleven svarar ett av alternativen: 

Hur kommer det sig? 

 

3B. Om eleven svarar både och/olika: 

Vilket är jobbigast?  

Spelar vilken talaktivitet större roll än om du talar på eget initiativ eller ej? 

 

4. Hur tycker du att det är i klassrummet – pratar killar och tjejer lika mycket? 

 


