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Sammanfattning  

 
Att våga yttra sig i publika sammanhang är viktigt för både individ och samhälle. Därför har 
jag tagit reda på varför en del elever är tysta, trots att de kan svaret på en fråga eller har något 
att tillföra i en diskussion. För att finna svar intervjuade jag sju olika lärare. Jag ville hitta de 
bakomliggande orsakerna till varför elever inte vågar delta verbalt i undervisningen samt få en 
bild av hur lärare arbetar för att underlätta för talängsliga elever. Därefter kopplade jag ihop 
lärarnas svar med teorier om talängslan, detta för att undersöka huruvida lärares uppfattningar 
stämmer överens med de teorier som finns om talängslan. 
 
I enlighet med teorin menar många lärare att orsaker till att elever inte vågar delta verbalt i 
undervisningen beror på: blygsel, rädsla för att säga fel inför läraren och klassen, känsla av 
underlägsenhet gentemot de verbala och snabba eleverna, dåligt självförtroende, negativt 
klimat i klassrummet, för stora klasser samt faktumet att elever betygssätts utifrån sina 
muntliga prestationer. Flera lärare använde de metoder som i teorin omnämns vara effektiva 
för att underlätta för talängsliga. Skillnader var dock: teorin säger att finns långt fler 
talängsliga elever, än vad de flesta lärare uppfattar att det finns. Några lärare menade att det är 
effektivt att be en elev svara på en fråga, även om eleven inte räckt upp handen för att öka 
verbalt deltagande, vilket i teorin omnämns kan förvärra talängslan. Lärarna menade även att 
det är deras enskilda uppgift att hjälpa talängsliga. Teorin menar att lärare kan underlätta 
mycket för talängsliga, men att talängsliga ibland behöver mer hjälp än vad de kan få i ett 
vanligt klassrum.  
 
Nyckelord: Talängslan, elever, skolan, lärare, klassklimat. 
 

 

Abstract  

 
The purpose of this essay was to find the reasons why some students do not dare to participate 
verbally in the classroom. I also wanted to know how teachers are working to make it easier 
for students with communication apprehension. After that I put the teacher’s answers in 
contrast to the theory. I used qualitative interviews as the method. I interviewed seven school 
teachers in two different schools in Stockholm. 
 
The conclusion is that students do not dare participate verbally in the classroom because of: 
shyness, low confidence in their own way of communicate, are worried to answer wrong in 
front of the teacher and the class, low self-confidence, negative class climate and to large 
classes. Students are also worried about being graded. These causes were also confirmed in 
the theory. Differences were: all teachers did not think they teach students with 
communication apprehension, but the theory argues that it is 20 percent in a class. Some 
teachers used to ask question direct to students, but the theory says that it can increase 
communication apprehension. The teachers also meant that it is their function to help students 
with communication apprehension, but the theory says that some students needs more help 
than they can get in a regular classroom.   
 
Key words: Communication apprehension, students, school, teacher, class climate. 
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1. Inledning och bakgrund    

 

“… quiet people are typically less successful at making friends, seeking out needed 

information, influencing others, making decisions, talking with peers, and being assertive 

when the occasion calls for it” (McCroskey och Richmond 1991:3). 

 

Jag har under min studietid arbetat extra som lärarvikarie i grundskolan. I min roll som 

gruppledare har jag lagt märke till att det ofta råder en ojämn talfördelning i klassrummet. 

Några elever talar mycket och den största delen säger någonting ibland, men det finns även en 

del elever som i princip aldrig talar på eget initiativ i klassrummet. Hur kommer det sig? Jag 

tycker naturligtvis inte att det är fel att vara tystlåten och det skulle vara svårt, inte minst rent 

tidsmässigt, om alla elever talade varje lektion. De elever som systematiskt undviker att 

kommunicera i klassrummet kommer dock förmodligen inte att utveckla samma verbala 

förmåga som de elever som ständigt räcker upp handen. Att våga uttrycka sig i publika 

kontexter förutsätts i många sociala sammanhang och så även på högskolor och arbetsplatser. 

Grundläggande för ett demokratiskt samhälle är dessutom att varje individ kan och vågar yttra 

sig när situationen kräver det.  

 

Bo-Arne Skiöld (1989:10) menar att tystlåtenhet kan vara negativt för både grupp och individ. 

Han skriver att en tyst deltagare lägger på en mask för att dölja sin osäkerhet. Detta kan dock 

av gruppen uppfattas som att personen är ointresserad och avståndstagande. Att tala verkar 

vara det främsta sättet för en person att bevisa sin existens i en grupp. Om en person inte talar 

kan den efterhand bli ”osynlig” för gruppen, vilket kan påverka den tystlåtnes självkänsla och 

sociala utveckling mycket negativt.1   

 

I Skolverkets styrdokument står det att skolan ska bidra till att elever utvecklar kommunikativ 

säkerhet. I Lpo94 (1994:5) skrivs det att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. 

Undervisningen i svenska ska sträva efter att eleverna ”utvecklar en språklig säkerhet i tal och 

                                                 
1 Se även Atterström (1996) och Pusztai (2009).   
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skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang…” (Kursplan för 

svenska, inrättad 2000-07, internet).  

 

Ann Cederberg (1997), Istvan Pusztai (2009)  James C. McCroskey och Virginia P. 

Richmond (1991) menar att grundläggande retoriska kunskaper och talundervisning i skolan 

är viktigt för alla elever och inte minst för att förebygga och minska talängslan. McCroskey 

och Richmond (1991:55) skriver: “Research has confirmed that instruction contribution 

toward reduction of communication apprehension in quiet young people”. Pusztai (2009:4) 

skriver att: ”Talarträning är en pedagogisk process i sig och vi ska betona att fruktade 

muntliga redovisningar i olika skolämnen inte är talarträning. De kan vara precis motsatsen, 

pedagogiskt destruktiva händelser”.  

 

På Södertörns högskola utförs varje termin en enkätundersökning bland nyantagna studenter, 

där de bland annat får svara på hur de känner angående att tala inför en grupp. Den senast 

gjorda enkäten visar att 32 procent av studenterna känner viss eller stor oro att tala inför en 

grupp, det vill säga så många som var tredje student (Nybörjarenkät ht 09 2009:21). Det finns 

därför även ett intresse från institutionen för kommunikation, medier och it att veta mer om 

bakomliggande orsaker till varför ett så stort antal studenter känner oro angående att tala inför 

en grupp. Idag erbjuder högskolan våga tala-kurser som bedrivs av Istvan Pusztai och Annelie 

Palm. Institutionen planerar att bygga ut våga tala-verksamheten och även att genomföra en 

omfattande studie om talängslan byggd på intervjuer. Denna uppsats kan därför ses som en 

pilotstudie till deras forskning. 

 

Jag kommer i denna uppsats att använda ordet talängslan, vilket kan stå för två olika 

företeelser: ”Det kan dels innebära en allmän blyghet och rädsla för att yttra sig inför andra, 

en ångest för att över huvud taget bli tvungen att säga något om många lyssnar, till exempel i 

klassrummet. Dels kan det tolkas som en ovanligt stark känsla av ovilja inför den mer 

specifika kommunikationssituation som det offentliga talandet innebär” (Strömqvist 1998:94). 

Andra uttryck som används inom detta fält, som jag tolkar som synonymer till talängslan är: 

kommunikationsångest, talrädsla, talångest och communication apprehension som används av 

McCroskey & Richmond (1991) och översätts till ”kommunikationsängslan” (Atterström 

1996:83). Dessa uttryck kommer även användas i uppsatsen då jag refererar till olika teorier 

och tidigare forskning. 



6 

 

2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar   

 

På grund av mitt intresse för retorisk didaktik och våga tala-didaktik har jag valt att försöka ta 

reda på de bakomliggande orsakerna till varför vissa elever inte vågar tala i klassrummet. 

Genom att intervjua lärare kommer jag lyfta fram vilka orsaker lärare ser till varför elever inte 

vågar tala. Jag vill även ta reda på hur lärare arbetar för att underlätta för talängsliga elever. 

Syftet är sedan att koppla ihop lärarnas svar med teorier som finns om talängslan. Detta för att 

ta reda på om lärares syn av problematiken överensstämmer med de teorier som finns om 

talängslan.  

 

Den största andelen tysta elever i en klass är tysta på grund av talängslan (McCroskey & 

Richmond 1992:13). I denna uppsats har jag därför valt att endast fokusera på tystnad orsakad 

av talängslan. Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet retorik kommer inte biologiska eller 

psykologiska aspekter och teorier kring talängslan att stå i fokus. 

 

I uppsatsen kommer jag att endast lyfta fram lärarens perspektiv av talängslanproblematiken. 

Detta på grund av att lärare har ett nära samarbete med elever och möter en mängd olika 

elever dagligen. Jag anser dessutom att de har störst möjlighet att svara på den bredd av frågor 

jag önskar få svar på.  

 

Således arbetar jag utifrån frågeställningarna: 

 

 

1. Vilka orsaker menar lärare finns till att elever inte vågar delta verbalt i 

undervisningen?   

 

2. Vilka metoder använder lärare för att underlätta för talängsliga (om de anser att det 

är ett problem)? 

 

3. Överensstämmer lärarnas svar med de teorier som finns inom forskningsområdet? 
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3. Teoretiska utgångspunkter   

 

I detta kapitel tas den forskning och de teorier upp som ligger till grund för den frågeguide 

som jag sammanställt och som ska fungera som utgångspunkt för lärarintervjuerna. 

Frågeguiden finns att läsa i sin helhet i Bilaga: Frågeguide. Teorierna jag tar upp i detta 

kapitel kommer sedan att kopplas till lärarnas svar. Jag anser det nödvändigt att ge en 

omfattande bakgrund till denna studie, dels för att ge läsaren inblick i de teorier som legat till 

grund för undersökningen och dels för att redogöra för min förförståelse av problematiken.  

 

Jag kan också nämna att forskning om talängslan har bedrivits i cirka 40 år. Forskningen är 

till stor del åtgärdsinriktad och går ofta ut på att ta fram och utvärdera metoder (Atterström 

1996:79). McCroskey och Richmond har tillsammans med sitt forskningsteam genomfört 

flera omfattande studier om talängslan i U.S.A. och därmed bidragit stort till den forskning 

som finns att tillgå. Därför kommer en stor del av teorierna jag tar upp att bygga på deras 

forskning. 2  

 

 

3.1 Orsaker till talängslan  

Cederberg (1997:29) har genomfört en undersökning där hon intervjuat 27 olika 

lärarkandidater om deras erfarenheter av talängslan. Hon skriver att som talängslig upplevs 

exponeringen av andras blickar så obehagligt, att personen väljer att vara tyst, trots att den har 

någonting att säga. Cederberg (1997:29) skriver även: ”Vissa människor föds blyga. Varför 

vet vi inte, bara att det är en del av vår personlighet. Vanlig blyghet ska inte förväxlas med 

talängslan, men de kan följas åt”.  

 

Även McCroskey och Richmond (1991:4-5) tar upp ärftlighetsfaktorn, men menar att barns 

gener inte kan vara den enda anledningen till att barn blir tystlåtna. De menar att omgivnings 

sätt att bemöta barns kommunikation är av större betydelse för hur den kommunikativa 

utvecklingen sker.  Skiöld (1989:9) skriver att vanliga orsaker till att personer inte vågar tala 

                                                 
2 Även då kulturella skillnader finns mellan Sverige och U.S.A. menar jag att teorierna gör sig gällande i 
Sverige. Detta på grund av att Sverige och U.S.A. är västerländska samhällen med liknade grundsystem och 
statlig skolgång. 
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inför en grupp är på grund av känslor av underlägsenhet gentemot andra verbala personer i 

gruppen samt rädsla för att göra bort sig och bli utskrattad. 

   

Hans Atterström (1996:86) skriver om tre grundteorier till varför personer upplever 

talängslan. De kategoriseras som: fysiologisk överreaktion, olämpliga kognitioner och 

färdighetsbrister.  

 

Atterström (1996:86) skriver att innan vi ska tala inför en grupp sker fysiologiska 

förberedelser i kroppen, vilket kan ta sig uttryck i form av hjärtklappning. Det är kroppens sätt 

att förbereda sig på att utföra uppgiften så effektivt som möjligt. Hos talängsliga blir denna 

aktivitet okontrollerbar och en fysiologisk överreaktion sker. Överaktiviteten kan ta sig till 

uttryck i form av darrningar, temporära minnesluckor och svimningsanfall. Inom denna teori 

anses det vara kroppens reaktioner som är grunden till kommunikationsångesten.  

 

Atterström (1996:86) skriver att personer reagerar olika på spänningstillstånd, vissa känner 

sig upprymda medan andra känner ångest och skapar olämpliga kognitioner som följd. Teorin 

om olämpliga kognitioner bygger på att det är tankarna kring spänningstillståndet som orsakar 

kommunikationsångesten. Atterström (1996:81) tillägger att talängsliga personer ofta har en 

negativ bild av sitt eget sätt att kommunicera, vilket är hämmande i talsituationer.  

 

Atterström (1996:87) skriver att ”Människor blir undvikande och ångestfyllda i 

kommunikationssammanhang därför att de inte behärskar de effektiva och lämpliga 

färdigheterna i den aktuella kommunikationen”. Inom denna teori anses det vara 

färdighetsbristen som utlöser kommunikationsångesten (Atterström 1996:86–87).  

 

Atterström (1996:80–84) skriver att kommunikationsängslan styrs av personlighet, kontext, 

mottagare och situation. Dessa teorier kommer ursprungligen från McCroskey och 

Richmonds kommunikationsängslighetskontinuum- figur.  Han skriver att det förenklat kan 

ses som att personlighetsfaktorer påverkar inifrån medan situationsfaktorer påverkar utifrån. 

Faktorerna samverkar även på olika sätt. Jag presenterar nedan huvudtankarna för hur 

personlighet och situation påverkar i kommunikationssammanhang. 
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Atterström (1996:80–84) skriver att vid personlighetsbetingad kommunikationsängslan är 

kommunikationsängslan en del av personligheten. Ångesten upplevs då vid kommunikation i 

många olika kontexter och situationer. Han skriver att i ett självrapporteringstest uppgav 15-

20 procent av deltagarna att de var personlighetsbetingat kommunikationsängsliga. 

 

Vid kontextbaserad kommunikationsängslan upplever personen kommunikationsängslan i 

vissa sammanhang, exempelvis då den håller ett föredrag inför stor publik. I 

självrapporteringstestet uppgav 70-80 procent att de var generellt kontextbaserat 

kommunikationsängsliga. Atterström (1996:84) skriver: ”Med andra ord är det snarare 

”normalt” än ”onormalt” att uppleva ångest inför publika kontexter”.  

 

Åhörarbaserad kommunikationsängslan handlar om reaktioner som uppstår innan 

kommunikation med exempelvis en chef eller myndighetsperson (Atterström 1996:84).  

 

Situationsbaserad kommunikationsängslan är kortvarig och övergående och upplevs i vissa 

sammanhang med en viss grupp eller en viss individ (Atterström 1996:84). 

 

Jag kommer nedan kort beskriva några situationer som kan få de flesta människor att känna 

osäkerhet, men som Atterström (1996:89) menar kan vara rent ångestframkallande för 

kommunikationsängsliga.  

 

Anteciperad ängslan: innebär ångest inför exempelvis ett föredrag, vilket kan resultera i 

kortvarig sömn natten innan. Strax innan föredraget förhöjs spänningen ytterligare och kan 

även pågå under föredraget. Om publiken verkar ointresserad förhöjs ångesten ytterligare. 

Efter föredraget går tankarna kring vad som egentligen blev sagt (Atterström 1996:89).  

 

Att bli bedömd: ångesten förstärks då den muntliga prestationen ska bedömas, negativa bilder 

målas upp om hur omdömet kommer att bli (Atterström 1996:89).  

 

Antalet åhörare: många åhörare bidrar till mer stress eftersom det är svårare att anpassa sig 

och bli förstådd av en större grupp. Att stå i fokus och få allas blickar riktade mot sig är ofta 

ångestframkallande för talängsliga (Atterström 1996:90).  
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McCroskey och Richmond (1991:13) skriver att kommunikationsängslan ofta uppstår under 

de tidiga skolåren. Praktiskt taget alla talängsliga elever är tysta i klassrummet. De (1991:3) 

skriver att 20 procent av eleverna i en klass har en hög grad av kommunikationsängslan.   

 

McCroskey och Richmond (1991:1) menar att stora klasser är ett problem för talängsliga 

elever, de får sällan uppmärksamhet av läraren eftersom läraren har fullt upp med de elever 

som talar. De menar dessutom att tysta elever ofta uppskattas av lärare eftersom de inte strör 

ordningen i klassen, få lärare uppmärksammar och inser de behöver extra stöd för att våga tala 

i klassrummet.  

 

 

3.2 Metoder för att underlätta för talängsliga  

McCroskey och Richmond (1991:47–50) skriver att en lärare inte kan ”bota” talängslan hos 

elever, men att de kan göra det lättare för dem att fungera i skolan. De menar att den 

viktigaste uppgiften läraren har för att hjälpa talängsliga elever är att försöka uppmuntra dem 

till att tala. Ett sätt att göra det på är att låta eleverna kommunicera i mindre grupper. Arbete i 

mindre grupper är ofta gynnsamt för talängsliga eftersom pressen brukar minska när 

åhörarantalet blir mindre, dessutom brukar talängsliga ofta uppmuntras till att tala av de 

övriga i gruppen.  

 

McCroskey och Richmond (1991:48) skriver att:”The teacher who wishes to have a positive 

effect on a quiet child´s learning must pay special attention to that child”. De (1991:50–51) 

menar också att individuella instruktioner till talängsliga elever på sikt kan minska deras 

talängslan.  

 

McCroskey och Richmond (1991:46–48) menar att det aldrig får vara ett måste att tala i 

klassrummet. Muntliga prov och obligatoriska redovisningar är inte lämpligt för talängsliga 

eftersom talängslan kan förvärras då elever tvingas att kommunicera i klassrummet. Läraren 

måste hitta alternativa sätt som talängsliga elever kan visa sina kunskaper på, som exempelvis 

skriftliga uppgifter. 

 

Placeringen i klassrummet har också betydelse för talängsliga elever. Det är viktigt att läraren 

inte ”… force a child with a high level of communication apprehension and low willingness to 



11 

 

communicate to sit in a high-interaction area of the classroom” (McCroskey & Richmond 

1991:49). De skriver att talängsliga elever förmodligen inte kommer att tala mer genom att 

sitta någon annanstans. De kommer dock inte känna sig lika tvungna att tala, vilket medför att 

de kan koncentrera sig bättre och därmed kan lära sig mer.  

 

På våga tala-kurserna som hålls på Södertörns högskola berättar Pusztai (2010 muntl.) att de 

använder en pedagogisk policy där grundläggande förhållningssätt för kursen klargörs. 

Studenterna ska inta en aktivt stödjande och uppbackande attityd mot den som talar. För att 

muntliga färdigheter ska kunna utvecklas är en trygg arbetsmiljö där deltagarna inte möts av 

kritiska kommentarer och kritiska blickar grundläggande.  

 

McCroskey och Richmond (1991:55–56) menar att även då lärare kan göra mycket för att 

underlätta för kommunikationsängsliga elever behöver vissa elever mer hjälp än vad de kan få 

i ett vanligt klassrum. Läraren bör söka specialträning åt eleven, om detta inte finns på skolan 

är ett annat alternativ att söka en psykolog med erfarenhet av att behandla 

kommunikationsängslan. 
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4. Metod och material  

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den kvalitativa metoden. Därefter beskrivs hur 

frågeguiden framställs samt hur intervjuerna genomförts.  

 

 

4.1 Kvalitativ metod  

Jag har valt att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod, eftersom jag vill ta 

del av lärares kunskaper och erfarenheter av elever som inte vågar delta verbalt under 

lektionerna. Jag ansåg därför att den kvalitativa metoden var bäst lämpad för att ta reda på 

svar till frågeställningarna. Metoden ”… söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa; 

den syftar inte till kvantifiering. Den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld; den arbetar med ord, inte med 

siffror. Den kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen och stringensen i tolkningen av 

meningen motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten” (Kvale och Brinkmann 2009:45–

46). 

 

Metoden bygger på samtal och interaktion mellan människor. Det är dock inget vardagligt och 

öppet samtal. Det är den som intervjuar som ska sätta ramarna: när intervjun startar, när den 

är slut, vilka frågor som ska ställas och vilka som ska följas upp (Kvale & Brinkmanns 

2009:49). 

 

 

4.2 Min undersökning  

Jag inleder detta avsnitt med att beskriva hur jag framställt frågeguiden. Se frågeguiden i sin 

helhet i Bilaga: Frågeguide. Enligt Trost (1993:47) ska frågeguiden vara kortfattad och ta upp 

stora delområden. Därför formulerade jag fem utgångspunkter som fungerar som rubriker i 

frågeguiden, dessa är: eleven, läraren, klassen, skolan och skolpolitiken. Under dessa 

rubriker/utgångspunkter formulerade jag frågor som bygger på de teorier som tas upp i 

föregående kapitel. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att frågorna är enkla och raka, 

medans svaren ofta är komplexa och innehållsrika (Trost 1993:7). Därför har jag omarbetat 

dess formuleringar flera gånger.  
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Jag sammanfattar nedan kort vilka frågor som behandlas under varje utgångspunkt. Trost 

(1993:60) menar att de inledande frågorna är mycket viktiga för hur intervjun kommer att arta 

sig, det kan vara svårt att bygga upp ett förtroende om intervjun inletts med frågor som kan 

vara känsliga. Jag valde därför att under första utgångspunkten eleven att koppla frågor 

rörande hur många elever som deltar respektive inte deltar verbalt under en lektion, dels för 

att inleda neutralt och dels för att läraren i tanken skulle föreställa sig de elever som inte talar 

under lektionerna. Under denna utgångspunkt behandlas även frågor rörande anledningar till 

att elever inte vågar tala samt talängslan.  

 

Under läraren kopplades frågor som behandlar lärarens arbete för att talängsliga elever ska 

komma till tals under lektionerna. Under klassen kopplades frågor rörande klassklimat och 

den fysiska placeringen av bänkar och elever. Under Skolan formulerades frågor som berör 

synen på talandet i skolan samt vilka strategier som används för att minska talängslan. Under 

skolpolitiken kopplades frågor som berör läroplanen och skolans resurser. 

 

Jag kommer nu återge hur intervjuerna genomfördes, detta för att ge läsaren av bild av hur 

intervjuerna gick till. Lärarna kontaktades via mejl, telefon eller blev tillfrågade av mig 

personligen då jag var ute och vikarierade. Jag skrev/berättade om uppsatsens ämne och att 

jag ville intervjua lärare som har tankar och erfarenheter av elever som inte vågar tala i 

klassrummet. Jag berättade även att jag beräknade intervjutiden omkring 30-40 minuter.  

 

Fyra lärare från en högstadieskola och tre lärare från en gymnasieskola ställde upp. Samtliga 

lärare arbetar i Stockholms innerstad och undervisar i teoretiska ämnen. Lärarna intervjuades 

en och en. Alla intervjuer skedde på respektive lärares arbetsplats i personalrummet. Jag 

började med att berätta att deras namn eller vilka skolor jag varit på inte skulle nämnas i 

uppsatsen. De erbjöds att läsa igenom frågeguiden innan jag började intervjua, en del ville det, 

andra ville sätta igång direkt. Jag frågande om jag fick ljudinspela under intervjun och ingen 

av lärarna hade någonting emot det.  

 

Jag valde att ljudinspela, för att i efterhand kunna lyssna flera gånger till svaren och för att 

inte behöva anteckna så mycket under intervjuerna. Jag kunde därför istället fokusera på att 

lyssna och ställa följdfrågor. Jag förde dock en del anteckningar, utifall ljudupptagningen 
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skulle vara av dålig kvalitet eller gå förlorad. Utgångspunkten var frågeguiden, men sidospår 

och följdfrågor förekom självklart under samtliga intervjuer. 

 

Därefter skulle materialet analyseras. Det finns inte några egentliga regler för hur kvalitativa 

intervjuer ska bearbetas och analyseras. Det är upp till forskaren att avgöra vilket 

tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för materialet (Trost 1993:113). Jag valde att efter varje 

genomförd intervju läsa igenom minnesanteckningarna och lyssnade igenom 

ljudinspelningen. Därefter omvandlade jag väsentligt material till skriven text. Sedan 

omvandlade jag texten så att meningarna blev mer kärnfulla, vilket kallas 

meningskoncentrering. ”Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av 

det som sagts formuleras om i några få ord” (Kvale och Brinkmann 2009:221). Då materialet 

finns tillgängligt i koncentrerad textform kan det tolkas och mönster kan utvecklas, detta 

kallas meningstolkning. ”Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte framträder omedelbart i en text” (Kvale och Brinkmann 2009:223).  

 

De svar som presenteras bygger således på mina tolkningar av lärarnas svar.”Som den ”store 

uttolkaren” bevarar forskaren ett exklusivt privilegium att få tolka och rapportera vad 

intervjupersonen egentligen menade” (Kvale & Brinkmann 2009:49). För att läsaren ändå ska 

få en uppfattning om hur svar formulerades kommer jag att återge rikligt med citat i 

resultatdelen. 

 

En alternativ analysmetod är att skriva ner intervjuerna ordagrant i textform, det hade dock 

varit ett mycket tidskrävande arbete, vilket inte ligger inom denna uppsats tidsram. Dessutom 

resulterar ett sådant arbete ofta i stora textmassor, vilket kan leda till att materialet blir 

oöverblickbart och svårare att analysera (Trost 1993:113). 

 

Frågeställning ett och två: Vilka orsaker menar lärare finns till att elever inte vågar delta 

verbalt i undervisningen? Vilka metoder använder lärare för att underlätta för talängsliga 

(om de anser att det är ett problem)? besvaras i nästkommande kapitel: 5. Intervjuerna. 

 

Frågeställning tre: Överensstämmer lärarnas svar med de teorier som finns inom 

forskningsområdet? besvaras i kapitel 6. Resultatdiskussion. En sammanfattning av resultatet 

följer i kapitel 8. Sammanfattning av resultatet. 
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5. Intervjuerna 

 

Nedan redovisar jag en sammanfattning av intervjuerna enligt samma disposition som 

frågeguiden har, se Bilaga: Frågeguide. För att det ska framgå vilka referat och citat som 

kommer från vilken intervju skriver jag exempelvis L3 efter referaten. Det sagda kommer då 

från lärarintervju nummer 3.  

 

 

5.1 Eleven  

− Ungefär hur många elever talar under en lektion?  

Flera lärare svarade att det varierar i olika klasser och att det beror på vilken lektionsform som 

utövas, men då de skulle uppskatta en generell siffra svarade tre lärare att cirka fem elever i 

en klass på 25-30 deltar verbalt (L1, L5, L7). Två lärare svarade att cirka 15 elever deltar 

verbalt i en klass (L2, L3). En lärare svarade att i vissa klasser är det tre till fyra stycken och i 

vissa är det halva klassen som deltar verbalt (L6).  

 

− Ungefär hur många elever talar väldigt sällan under en lektion? 

Tre lärare svarade att cirka fem elever i en klass talar sällan eller aldrig under lektionerna om 

de inte får en direkt fråga (L2, L3, L5). En av dessa lärare berättade att:  

 

− Fem per klass ungefär, det brukar vara en handfull som ytterst sällan säger något, om de 

inte måste inför stor grupp (L2).  

 

Tre lärare svarade att 10 elever aldrig eller sällan talar om de inte får en fråga (L1, L6, L7). 

 

− Av vilka anledningar tror du att elever inte vågar tala i klassrummet?  

Lärarna svarade att det de kan bero på att eleven är: blyg (L3, L5, L6, L7), har dåligt 

självförtroende (L2, L6, L7), eller känner underlägsenhet gentemot de snabba och verbala 

eleverna i klassen (L4, L6, L2).  

 

Flera lärare menar att klassklimatet har stor betydelse för om eleverna vågar tala eller inte. De 

berättade att elever är rädda för att: någon ska skratta eller ge dem blickar (L7, L1), för att 
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säga fel inför klassen (L4, L7, L6), eller för att få taskiga kommentarer i eller utanför 

klassrummet (L6, L7). En av lärarna berättade att:  

 

− I vissa klasser finns det elever som sitter längst bak och kommenterar och då vågar 

eleverna inte tala, även om man är jätteduktigt, för då kan man få gliringar, om inte i 

klassrummet så kan man få det i korridoren efteråt (L6).  

 

En annan lärare menade att en orsak kunde vara att:  

 

− Man har gett upp för det är så många andra som stör. Man är en duktig flicka som tänker 

att det är ingen idé att jag säger någonting (L3). 

 

Fyra lärare svarade att ytterligare orsaker till att elever inte vågar tala kan vara rädsla för att 

”göra bort sig” inför läraren och att det ska resultera i ett lägre betyg (L6, L2, L5, L4). En av 

lärarna berättade om en elev som varit helt tyst vid ett muntligt prov och vid nästa muntliga 

prov kom eleven inte till lektionen (L6). En annan lärare svarade att:  

 

− Jag hoppas att de inte är rädda för mig, men hur vänlig och demokratisk jag än försöker 

vara så är jag fortfarande makthavare för att jag sätter betyg (L2). 

 

En lärare menar att ytterligare en anledning till att vissa inte talar är att de inte har vanan inne 

att svara på frågor inför en grupp (L6). 

 

− Undervisar du talängsliga elever? I så fall hur yttrar sig det? 

Några lärare svarade att ordet ”talängslan” kändes för starkt, eller ett ord som de inte 

använder eller har funderat över. Tre lärare svarade att det finns många elever som tycker att 

det är jobbigt att tala inför klassen, men de trodde inte att de var talängsliga (L1, L3, L4). En 

av lärarna svarade att:  

 

− Nej, det tror jag inte för vi har kört en uppgift innan sportlovet då alla skulle hålla ett tal på 

två minuter och det har alla gjort. Ungefär halva klassen tyckte det var pirrigt och jobbigt 

men ingen vägrade. Talängslan känns lite för starkt (L3). 
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En annan lärare var också tveksam till ordet talängslan, men svarade att möjligen någon elev i 

de klasser läraren undervisade kunde vara det (L6).  

 

Tre lärare svarade att de undervisar talängsliga elever (L2, L5, L7). En av dessa lärare som 

undervisade i sex olika klasser berättade att: 

 

 − Det finns fem i varje grupp, ibland någon mer, och sen har jag ett mellanskikt, som inte 

pratar varje lektion men som ändå är okej med att prata (L2). 

 

På frågan hur elevernas talängslan brukar yttra sig svarade några lärare att:  

 

− Det kan vara så att om de vet att de ska redovisa eller prata inför klassen kommer de inte 

den dagen, och de har säkert ont i magen på riktigt och är hemma för det. I klassen kan de 

yttra sig så att det skruvar på sig och man märker att de inte vill (L7). 

 

− Han blir helt röd i ansiktet och kryper ihop med hela kroppen och skakar (L5). 

 

− De blir väldigt nervösa när man ber dem berätta något, exempelvis vad de gjort i helgen. 

De försöker krypa ihop och gömma sig när jag ställer frågor som jag ber en elev att svara på, 

eller om jag ska välja ut någon som ska gå fram och redovisa ett mattetal på tavlan (L6). 

 

 

5.2 Läraren 

− Hur arbetar du för att eleverna ska våga tala under lektionerna? 

En lärare brukade hålla muntliga prov (L5). En brukade arbeta med högläsning (L3) och en 

brukade låta eleverna hålla tal inför klassen (L4).  

 

Tre lärare brukade tillämpa någon form av turtagningsövning, där en elev ställer en fråga, 

nästa svarar och så vidare. På så sätt kommer alla i klassen till tals (L1, L6, L7). 

 

En lärare brukar ställa en fråga, sedan får eleverna tänka i några minuter innan någon får 

svara. Då brukar de som är talängsliga delta i större utsträckning (L2). Läraren berättade att: 
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 − Om de som är talängsliga hinner skriva blir det som ett slags manus, och då känner de sig 

tryggare (L2). 

 

Tre lärare brukar be någon elev att svara även om den inte har räckt upp handen (L3, L4, L6).  

 

En lärare brukar säga till eleverna att de inte får sämre betyg om de svarar fel (L5). 

 

En lärare brukar arbeta aktivt med att ställa frågor, för att eleverna ska få tala så mycket som 

möjligt under lektionerna (L6). Läraren berättade att: 

 

 − Jag försöker hela tiden göra eleverna aktiva genom att ställa frågor, inte alltid bara frågor 

med faktasvar, utan vad tror ni? Och när jag fått ett svar, till exempel på en fråga som man 

inte kan säga om det är rätt eller fel, brukar jag ge fler elever möjlighet att svara på samma 

fråga, för att det inte ska vara det här med att det finns ett svar (L6). 

 

− Upplever du att lektionens innehåll har betydelse för hur många som talar?  

Lärarna menar att lektionens innehåll har stor betydelse för hur många som talar. Två lärare 

menar att svårighetsgraden på frågorna har betydelse, vid svåra frågor begränsas antalet elever 

som vill svara (L4, L6). 

 

En lärare upplevde att eleverna talar mindre om de måste stå för sin egen åsikt (L7). Läraren 

berättade att: 

 

 − Är det något man ska tycka något om kan det vara känsligare kanske, för då ska man säga 

vad man tycker och stå för det. Men att svara på en fråga: hur mycket är fyra plus fyra? Tror 

jag är lättare (L7).  

 

− Hur anpassar du undervisningen till talängsliga elever? 

Tre lärare brukar låta de elever som inte vill redovisa inför hela klassen redovisa inför enbart 

lärare (L1, L2, L6). En av dessa lärare sa att eleverna oftast inte utnyttjar den möjligheten, 

utan att de verkligen kämpar och försöker redovisa trots att de tycker att det är jättejobbigt 

(L2). Läraren berättade att:  
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− De är så medvetna om att samhället kräver att man ska ta för sig, att man på universitetet 

måste tala inför grupp för det är seminarier. De är så medveta om att ska man bli något idag, 

då måste man prata (L2).  

 

Två lärare sa att eleven kunde få lämna in något skriftligt om eleven absolut inte ville 

redovisa (L4, L7).  

 

En lärare försökte dämpa de elever som pratar väldigt mycket, så att de elever som pratar 

mindre kan få komma till tals (L3). Läraren berättade även att:  

 

− Mitt dåliga samvete är de tysta barnen som inte får ta plats, de får inte min uppmärksamhet 

så mycket som de borde. Det är något som man brottas med i alla klasser (L3). 

 

En lärare anpassade undervisningen genom att låta de elever som är osäkra ha stödord när de 

håller tal (L4). 

 

Två lärare berättade att innan de ska göra en övning som går ut på att alla ska tala, säger de 

innan till eleverna att de kan säga pass om de inte vill svara, eller om de inte kommer på något 

att säga (L2, L7). En av dessa lärare brukar låta eleverna berätta vad de tycker om att göra på 

fritiden vid första lektionen läraren har en ny klass (L2). Läraren menar att det är effektivt för 

att:  

 

− Då har jag fått dem att våga säga någonting, för att även om de bara säger pass så har de 

ändå sagt något. Det på något sätt bryter någonting […] Då ser jag den personen i ögonen 

när den berättar och då brukar jag förstå ibland redan första gången att, okej, det här är 

någon som är obekväm med att prata […] Att alla har sagt något första lektionen känns 

värdefullt (L2). 

 

En lärare brukar stå framme tillsammans med eleverna när de redovisar om de känner sig 

osäkra. Då brukar eleverna tycka att det känns tryggare. Läraren sa även att de som känner sig 

osäkra kan få öva igenom redovisningen inför läraren på någon rast, innan de ska redovisa 

inför hela klassen (L7).  
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En lärare brukar följa med i elevernas manus när de redovisar, om de kommer av sig fyller 

läraren i. Läraren brukar också låta de som är talängsliga sitta kvar på sina platser och 

redovisa om de vill. Läraren brukar även tala om för sina elever att de väljer själva när de ska 

tala under lektionerna (L2). Läraren berättade att: 

  

− Jag stärker dem också i att jag säger att jag aldrig någonsin kommer säga ”Jenny du måste 

prata nu” (L2). 

 

− Har du någon gång pratat om talängslan i klassen eller med någon elev? 

Två lärare har inte talat om talängslan med eleverna (L1, L6). Två andra lärare har pratat i 

klassen om att det är naturligt att vara pirrig och nervös när man talar inför en grupp (L3, L4). 

 

Två lärare har talat om problematiken kring talängslan på utvecklingssamtal (L2, L7). En av 

lärarna sa att: 

 

 − Jag har inte nämnt ordet, det har jag inte gjort men däremot att man kan tycka att det är 

obehagligt (L7).  

 

Den andra läraren brukade på utvecklingssamtal säga till elever som var oroliga att de talade 

för lite att:  

 

− Jag ser att du är tyst men att du är aktiv, du är inte inaktiv (L2).  

 

Läraren brukar även börja varje kurs med att säga till klassen att de som inte vill redovisa 

inför klassen kan mejla läraren. Då får de istället redovisa inför enbart läraren och eventuellt 

en kompis som eleven känner sig trygg med. Läraren brukar också prata i klassen om att alla 

är olika. Att vissa tycker om att prata inför andra medans andra gör det inte, detta för att skapa 

trygghet och acceptans (L2). 
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5.3 Klassen  

− Finns det någon placering av bänkarna som gör att fler vågar tala? 

Två lärare tycker att ”hästskoplacering” främjar verbalt deltagande eftersom alla kan se 

varandra, men på grund av utrymmesskäl eller på grund av att de skulle ta för lång tid att 

möblera om varje lektion kan de sällan använda den placeringen (L1, L4). En av lärarna 

berättade att:  

 

− Hästskon där alla ser alla tycker jag givetvis är bäst. Det går inte att gömma sig bakom 

någon, och det handlar kanske inte bara om att det inte finns möjlighet att fly, utan att man 

känner sig delaktig på ett annat sätt (L4).  

 

Två lärare har lagt märke till att en del elever tycker att det är jobbigare att tala om de har 

elever bakom ryggen. Då vill de gärna vända sig om för att se så att ingen gör miner då de 

talar (L6, L7). 

 

Två lärare tycker ”hästskoplacering” av bänkarna fungerar bäst för dem men inte för eleverna. 

De har märkt att eleverna inte vågar tala lika mycket då de möts av allas blickar. Dessa lärare 

tycker istället att eleverna vågar tala mer när bänkarna står i små öar i klassrummet och 

eleverna sitter fyra och fyra i grupper (L2, L5).  

 

Två lärare sa även att de tycker att bänkrader fungerar sämst eftersom de tappar eleverna som 

sitter längst bak, men att placeringen används av praktiska skäl (L2, L4). 

 

− Finns det någon placering av eleverna som gör att fler vågar tala? 

En lärare menar att eleverna deltar verbalt i större utsträckning om de sitter bredvid 

”bästisen”. Samtidigt som läraren tycker att det är bra att eleverna arbetar med olika personer 

i klassen (L2). 

 

En lärare berättade att det i vissa fall är främjande att kompispar arbetar ihop, men om ena 

eleven är verbal och den andra är tystlåten, kan den verbala eleven ta över. Vilket blir negativt 

för den som är tystlåten. I vissa fall sätter läraren tystlåtna elever i samma grupp för att få dem 

att talar mer. Läraren berättade att vid ett muntligt prov hade läraren placerat en talängslig 
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elev med några som läraren trodde eleven var trygg med, men det visade sig att det inte 

hjälpte (L5). Läraren sa att: 

 

− Jag försökte sätta honom med någon som jag trodde han kunde vara bekväm med, men när 

jag frågade honom efteråt sa han att han inte var det. Det spelade ingen roll vem jag hade 

satt honom bredvid, han tycker ändå att det är jättejobbigt. Särskilt när det är en 

bedömningssituation (L5). 

 

Två lärare menar att det är samma elever som talar oavsett deras placering (L6, L7). Den ena 

läraren brukade försöka sätta elever som brukar störa och kommentera på lektionerna en bit 

ifrån varandra. Det brukade leda till att klassklimatet blev bättre (L7).  

 

− Vilket arbetssätt under lektionerna gör att eleverna vågar tala mer? 

Fem lärare svarade att eleverna deltar verbalt i större utsträckning när de arbetar i mindre 

grupper (L1, L2, L4, L5, L7). 

 

En lärare menade att det är viktigt att eleverna får in vanan att tala i klassrummet och brukar 

därför blanda lättare och svårare frågor. Läraren brukar också upprepa samma frågor för att 

repetera (L6). Läraren brukade även säga till klassen att: 

 

− Nu vill jag att alla ska svara i kör, och gör man det så vågar man ju i alla fall öppna 

munnen (L6). 

 

En lärare tycker att debatter där eleverna blir tilldelade en åsikt som de får läsa på om innan 

brukar främja verbalt deltagande. När eleverna inte behöver stå för sina egna åsikter upplever 

läraren att fler vågar tala (L7).   

 

− Hur reagerar klassen om en elev svarar ”fel” eller kommer av sig under en 

redovisning? 

Två lärare tycker att klimatet är avslappnat och att eleverna inte reagerar på något speciellt 

sätt (L4, L5). 
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En lärare svarade att de flesta i klassen inte reagerar alls och att det finns utrymme för att 

svara fel, men tillade att det ibland förekommer subtila signaler som exempelvis blickar som 

säkert kan påverka att vissa elever inte vågar svara på frågor (L1).   

 

En lärare berättade att om en elev svarar på en fråga som kan vara kränkande på något vis, får 

eleven mothugg från klassen och det kan bli hetsig stämning (L2). Läraren sa även att: 

 

− Jag är också medveten om att vi har elever som är rädda för att prata och när de då inte 

gör så bra framträdanden så finns det förstås vissa elever i vissa grupper som vrider sig och 

skriver små kommentarer. Det försöker jag ta tag i direkt (L2). 

 

En lärare berättar att alla reagerar bra förutom två elever som kan skratta och härma den elev 

som svarat fel, men eftersom klassen vet att dessa elever brukar reagera på det sättet tror 

läraren inte att eleverna tar åt sig (L3).  

 

En annan lärare menar också att det är väldigt olika från klass till klass, men att det finns 

klasser där klimatet inte är tillåtande (L7). Läraren berättade att: 

 

 − Det är väldigt kul när någon gör bort sig, eller när någon säger fel eller råkar uttala 

någonting fel […] Det är skratt och lite kommentarer, de tittar på varandra, mer eller mindre 

tydligt (L7). 

 

− Upplever du att eleverna stöttar/backar upp varandra i en talsituation? 

En lärare berättade att eleverna stöttar varandra och kan även ge varandra beröm efter att de 

redovisat (L3). En annan lärare berättade att eleverna stöttar varandra på ett passivt sätt. De 

ger inga peppande kommentarer men de börjar inte heller skruva på sig om någon tar lång tid 

på sig (L4). 

 

En lärare berättade att redovisningstillfällen kan vara svåra (L1). Läraren sa att: 

 

 − Det kan ju vara klasser där jag istället för att sitta längst bak i klassrummet måste sitta där 

framme för att liksom hålla ner dumma reaktioner, de händer men det är väldigt olika mellan 

olika klasser (L1).  



24 

 

 

En annan lärare berättade att: 

 

 − Det är klart att det kan finnas grupper där det är lite mer kallt emellan så. Jag tror att de 

lär sig så snabbt, så att i det läget redovisar de inte, om de är talängsliga. Då viker de sig för 

det. Då tycker inte jag att jag är rätt person att säga ”du måste” och då löser man det på ett 

annat sätt (L2). 

 

En lärare menar att statusen spelar in för hur mycket eleverna blir stöttade. Personer med hög 

status inom klassen blir stöttade i större utsträckning än de med låg status inom klassen (L6). 

 

− Upplever du att klassen lyssnar aktivt när en elev talar eller redovisar? 

En lärare berättade att eleverna lyssnar aktivt när någon redovisar eftersom de vet att läraren 

kommer att ställa frågor efteråt. Läraren hoppas dock att eleverna även lyssnar aktivt för att 

de är intresserade, inte enbart för att nå ett högre betyg (L4). 

 

Två lärare tycker att eleverna lyssnar ganska bra och att det endast är enstaka elever som inte 

gör det (L2, L3). 

 

För att eleverna ska lyssna aktivt brukar en lärare säga till eleverna att de ska ta anteckningar 

när någon redovisar, men det brukar inte alltid hjälpa (L1). Läraren sa även att:  

 

− När någon håller ett bra anförande så lyssnar de bättre, och det kan också vara beroende 

av vem det är, vissa har ju lättare att fånga publiken (L1). 

 

En lärare tycker att eleverna är dåliga på att lyssna och försöker få dem att lyssna bättre 

genom att hålla skriftliga läxförhör efter redovisningarna. Läraren menar också att elevernas 

status i klassen har betydelse för hur aktivt eleverna lyssnar under redovisningarna. Statusen 

märks även då eleverna ger varandra respons efter redovisningar. Läraren berättar att:  

 

− Där märker man rangordningen i klassen, vissa populära personer får ju bara positiva 

saker medans vissa kan man tycka får väldigt mycket negativ kritik, mycket mer än vad som 

egentligen är befogat (L6). 



25 

 

5.4 Skolan 

− Anser du att skolan tillsammans arbetar för att fler ska våga tala? 

Två lärare svarade att de tycker att skolan arbetar för att eleverna ska våga tala mer, de talar 

om elevernas verbala deltagande på utvecklingssamtal och vid elevkonferenser (L1, L4). 

 

Två lärare svarade att de inte arbetar för att elever ska våga tala mer, eftersom de inte 

upplever det som ett problem på skolan (L3, L4). 

 

Två lärare svarade att de inte tycker att skolan arbetar för att fler ska våga tala (L6, L7). En av 

dessa lärare svarade att:  

 

− Nej det kan jag inte påstå, men på något vis blir det indirekt när man jobbar med 

antimobbningsprogrammet […] Men inte så att vi har någon gemensam planering och sitter 

och planerar öppet arbetsområde då man ska öva just det (L7). 

 

− Har ni någon gemensam strategi på skolan för hur ni ska arbeta med talängsliga 

elever? 

Alla lärare svarade att det inte fanns någon uttalad gemensam strategi för hur de ska arbeta 

med talängsliga elever. Det får lärarna lösa individuellt berättade de. En lärare svarade att 

läraren förväntas ha strategierna själv och att det ingår i deras profession (L5).  

 

 

5.5 Skolpolitiken 

− Finns det utrymme i läroplanen/kursplanen för muntlig träning? 

Två lärare menar att det är mycket som ska hinnas med under lektionerna vilket medför att de 

inte hinner med muntlig träning i lika stor utsträckning som de skulle vilja (L1, L5). 

 

De resterande fem lärarna menar att utrymmet finns och att det är lärarens eget ansvar att se 

till att hinna med muntlig träning (L2, L3, L4, L5, L7). 
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− Påverkar skolans resurser elevernas verbala utveckling? 

Fem lärare svarade att eleverna skulle våga delta verbalt i större utsträckning om de kunde ha 

mindre klasser, eller om de kunde ha halvklass oftare (L1, L3, L4, L6, L7). Några av lärarna 

berättade att:   

 

− En gång i veckan är det kör och då går nästan halva klassen iväg […] Då tycker de att det 

är skönt för att det blir lugnare. Då var det några som sa: Får jag hålla mitt föredrag nu? Ja, 

visst. Då gick det bra för då var det inte lika många i publiken (L3). 

 

− Är man 15 är det nog jättestor skillnad tror jag, än att stå inför 30 stycken. Det känns som 

en jättepublik (L7).  

 

En lärare svarade att om de hade mer resurser kunde de ha en speciallärare på skolan som 

eleverna kunde gå och träna muntligt hos (L6). 

 

En annan lärare svarade att: 

 

 − Då tycker jag att det är ett större problem med dyslexi, elever som inte läser och skriver 

lika fort som andra. Men det är klart, om man är talängslig för att man har dålig självbild så 

är det klart att om vi hade kuratorn här flera dagar i veckan… (L2). 
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6. Resultatdiskussion  

 

Genom att koppla lärarnas svar med de teoretiska utgångspunkterna (se s.7-11) kommer jag 

nu att besvara den tredje frågeställningen: Överrensstämmer lärarnas svar med de teorier som 

finns inom forskningsområdet? Samtliga svar från lärarna och samtliga teorier kommer inte 

diskuteras, detta för att kapitlet ska bli så stringent som möjligt. 

 

 

6.1 Orsaker till talängslan 

Vi kan nu konstatera, utifrån teorin och lärarnas svar att det finns en mängd olika orsaker till 

varför elever inte vågar tala i klassrummet. Jag vill även påstå att det finns många likheter 

mellan lärarnas svar och teorin. Som jag tidigare tagit upp menar Atterström (1996) att 

talängslan styrs av personlighetsfaktorer som påverkar inifrån och situationsfaktorer som 

påverkar utifrån, som dessutom samverkar med varandra. Tankarna kring personlighet och 

situation återkommer i lärarnas svar.  

 

Flera lärare menade att elever inte vågar tala på grund av blygsel. Några lärare berättade att 

vissa elever inte vågar tala på grund av att de känner underlägsenhet gentemot de snabba och 

verbala eleverna i klassen. Flera lärare menade att elever var rädda för att säga ”fel” inför 

läraren och klassen. Flera lärare trodde att talängslan bottnade i dåligt självförtroende.  

 

Jag tolkar dessa orsaker om som personlighetsfaktorer som påverkar inifrån. Som jag tidigare 

tagit upp menar Atterström (1996) att talängsliga personer ofta har en negativ bild av sitt eget 

sätt att kommunicera. Den negativa inställningen är mycket hämmande i talsituationer och en 

bidragande orsak till talängslan. Cederberg (1997) tar upp att blygsel och talängslan kan följas 

åt. Skiöld menar att vanliga orsaker till att personer inte vågar tala inför en grupp är på grund 

av känslor av underlägsenhet gentemot andra verbala personer i gruppen samt rädsla för att 

göra bort sig och bli utskrattad. Jag menar därför att de personlighetsfaktorer som lärarna tar 

upp bekräftas i teorin. 

 

I skolan talar eleverna under följande förutsättningar: stor publik, ibland uppemot 30 

personer, den muntliga prestationen bedöms, de talar ibland inför en publik som inte lyssnar 



28 

 

aktivt och i vissa fall en publik som intar en negativ inställning till talaren genom kritiska 

blickar, kommentarer och i vissa fall även skratt. Jag ser dessa faktorer som situationsfaktorer 

som påverkar eleven utifrån. Samtliga av dessa uppräknade faktorer menar Atterström (1996) 

kan verka ångestframkallande för talängsliga. Att situationen kommunikationen sker i är av 

betydelse bekräftas även av lärarna.   

 

Som jag tidigare tagit upp menar Atterström (1996)  och Cederberg (1997) att antalet åhörare 

är betydande för talängsliga, eftersom uppmärksamhetsfokusen blir starkare ju fler blickar 

som riktas personen, vilket ökar anspänningen. Flera lärare menade att fler elever skulle våga 

tala mer om klasserna var mindre. McCroskey och Richmond (1991) framhåller också att 

stora klasser är ett problem för talängsliga. Dock av en annan anledning. De menar att tysta 

elever sällan får uppmärksamhet av läraren. En lärare bekräftade att så var fallet, det tysta 

eleverna fick inte lika mycket uppmärksamhet som de elever som talar. 

 

Atterström (1996) menar att publikens ointresse kan förstärka ångesten i talsituationen. Flera 

lärare berättade att det kan vara svårt att få elever att lyssna aktivt. Två lärare upplevde 

dessutom att eleverna lyssnar mindre och stöttar talaren i mindre utsträckning när elever med 

”lägre” status i klassen redovisar. 

 

Flera lärare berättade även att klassklimatet påverkar i vilken utsträckning elever vågar delta 

verbalt. De menade att i de klasser där skratt, blickar och kommentarer förekommer vågar 

eleverna inte delta verbalt i lika stor utsträckning som i de klasser där klimatet är mer 

tillåtande. Detta bekräftas även i teorin. Puztai (2010 muntl.) att en trygg arbetsmiljö där 

deltagarna inte möts av kritiska kommentarer eller blickar är en grundförutsättning för att 

muntliga färdigheter ska kunna utvecklas.  

 

Som jag tidigare också nämnt menar Atterström (1996) att talångesten ofta förstärks när 

prestationen bedöms. Detta bekräftas även av flera lärare, de berättade om elever som stannat 

hemma på grund av redovisningar eller muntliga prov. Huruvida elever deltar verbalt eller 

inte under lektionerna vägs även in vid betygssättning. Därför befinner sig elever i skolan 

ständigt i en situation där deras muntliga prestationer värderas. Några lärare berättade att 

många tysta elever är oroliga för att de talar för lite under lektionerna. Därför menar jag även 
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att betygssystemet är en orsak till att elever känner oro och så även ångest då de deltar 

muntligt. 

 

 

6.2 Metoder för att underlätta för talängsliga 

I de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen (se s.7-11) och även i inledning/bakgrunden 

(se s. 4-5) tar jag upp ett antal teorier för hur lärare kan arbeta för att underlätta för talängsliga 

elever. Flera lärare använde de metoder McCroskey och Richmond (1991) tar upp. Många 

lärare brukade låta eleverna redovisa individuellt för läraren om de inte ville redovisa inför 

hela klassen, alternativt lämna in något skriftligt. De brukade även låta eleverna arbeta i 

mindre grupper för att främja verbalt deltagandet. Några lärare brukade be en elev att svara 

även om den inte räckt upp handen, detta för att få fler elever att tala under lektionerna. 

McCroskey och Richmond (1991) menar dock att detta sätt inte är en bra lösning, eftersom 

talängslan kan förvärras om elever tvingas att kommunicera. Här skiljer sig således några av 

lärarnas uppfattningar från teorin. 

 

En av frågeställningarna jag arbetat utifrån i denna uppsats var: Vilka metoder använder 

lärare för att underlätta för talängsliga (om de anser att det är ett problem)? Här gör jag en 

reservation. Detta på grund av att jag innan utförandet av intervjuerna, inte visste om lärarna 

ansåg att talängslan var ett problem. Även då frågan egentligen inte hör till mina 

frågeställningar bör den diskuteras eftersom McCroskey och Richmonds (1991) menar att den 

viktigaste uppgiften läraren har för att hjälpa talängsliga är att försöka uppmuntra dem till att 

tala. För att kunna göra detta måste läraren vara lyhörd för vilka elever som är talängsliga. De 

menar dessutom att individuella instruktioner till talängsliga elever på sikt kan minska deras 

talängslan.  

 

Som jag tidigare tagit upp hävdar McCroskey och Richmond (1991) att 20 procent av 

eleverna i en klass har en hög grad av kommunikationsängslan, vilket skulle innebära sex 

elever i en klass på trettio. De menar följaktligen att problematiken är utbredd. Tre lärare 

menade att de undervisar talängsliga elever. En av dessa lärare menade att det finns omkring 

fem eller sex talängsliga elever i varje klass, vilket stämmer överens med McCroskey och 

Richmonds (1991) forskning. Även då samtliga lärare svarade att det finns elever i alla klasser 

som sällan eller aldrig talar under lektionerna, trodde tre av lärarna att tystnaden inte bottnade 
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i talängslan. De tyckte att talängslan var en för stark benämning på deras tystnad. Två lärare 

menade att de på skolan (lärare, rektor) inte ansåg talängslan vara ett problem. Om 

McCroskey och Richmond (1991) siffra stämmer betyder det att några lärare inte är medveta 

om att de undervisar talängsliga, vilket McCroskey och Richmond menar är en viktig 

förutsättning i arbetet för att underlätta för dem.  

 

Alla lärare svarade att det inte fanns någon uttalad gemensam strategi för hur de på skolan ska 

arbeta med talängsliga elever. Lärarna menade att det var varje enskild lärares uppgift att 

hjälpa dem. Som jag tidigare tagit upp menar McCroskey och Richmond (1991) att vissa 

elever behöver mer hjälp än vad de kan få i ett vanligt klassrum. En lärare menade att om 

skolan hade mer resurser skulle de kunna ha en speciallärare som elever kunde gå och träna 

sitt talande hos. Detta menar även McCroskey och Richmond (1991) är en bra lösning, men 

om det inte finns någon speciallärare på skolan bör läraren istället kontakta exempelvis en 

psykolog med erfarenhet av talängslan. Medan teorin menar att läraren inte kan ”bota” 

talängslan hos elever menar lärarna att det är deras uppgift att hjälpa dem. Här går 

uppfattningarna isär, för vilka åtgärder som behöver vidtas för att hjälpa talängsliga elever.  

 

 

 



31 

 

7. Sammanfattning av resultatet   

 

I enlighet med teorin menar många lärare att orsaker till talängslan beror på: blygsel, rädsla 

för att säga fel inför läraren och klassen, känsla av underlägsenhet gentemot de verbala och 

snabba eleverna i klassen samt dåligt självförtroende. Dessa faktorer klassificerar jag som 

personlighetsfaktorer som påverkar inifrån. Lärarna menar även, i enlighet med teorin att 

talängslan även styrs av: negativt klimat i klassrummet, det faktum att elever betygssätts 

utifrån sina muntliga prestationer. Dessa faktorer menar jag är situationsfaktorer som påverkar 

utifrån.    

 

Flera lärare använde de metoder som i teorin omnämns vara effektiva för att underlätta för 

talängsliga. Exempelvis att låta talängsliga elever redovisa inför enbart läraren, alternativt låta 

dem lämna in något skriftligt. Några lärare menade att det var effektivt att be en elev svara på 

en fråga även om den inte räckt upp handen för att öka verbalt deltagande, vilket i teorin 

omnämns kan förvärra talängslan. Teorin menar att det finns långt fler talängsliga elever än 

vad de flesta lärare uppfattar att det finns. Lärarna menade att det är lärarens enskilda uppgift 

att hjälpa talängsliga. Teorin menar dock att talängsliga ibland behöver mer hjälp än vad de 

kan få i ett vanligt klassrum.  
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8. Avslutande reflektion  

 

I denna avslutande del kommer jag reflektera över uppsatsen i sin helhet. Jag kommer även 

reflektera över talängslanproblematiken ur ett vidare perspektiv. Jag kommer avslutningsvis 

ge förslag på fortsatt forskning inom detta fält.  

 

Jag vill börja med att understryka att denna uppsats bygger på sju intervjuer med lärare som 

arbetar vid två olika skolor. Hade jag intervjuat sju lärare från sju olika skolor hade kanske 

svaren varierat mer. Det var dock inte möjligt eftersom jag inte kom i kontakt med lärare från 

andra skolor som ville intervjuas. I uppsatsen har endast lärarens perspektiv kommit fram. För 

att få in fler perspektiv hade intervjuer med elever, föräldrar och fritidslärare kunnat tänkas. 

Jag insåg att jag inte skulle hinna genomföra och bearbeta mer än 5−10 intervjuer. Jag ansåg 

att uppsatsen skulle vinna mer tyngd om samtliga informanter kom från samma segment, 

därför valde jag att endast fokusera på lärarperspektivet. Vid en större studie tror jag däremot 

att det är en fördel att informanterna kommer ur spridda segment, för att synliggöra fler 

perspektiv. För att få in elevperspektivet hade jag en tanke på att genomföra en 

kompletterande enkätundersökning, eftersom en enkätundersökning inte är lika tidskrävande 

att genomföra som kvalitativa intervjuer är. Tiden var dock för knapp även för att hinna 

genomföra enkätundersökningen.  

 

Det bör också nämnas att jag under intervjuerna använde ordet talängslan. Jag uppfattade 

efterhand då jag utförde intervjuerna att flera lärare inte använder det ordet. Flera lärare 

använde benämningar som ”jobbigt” att tala inför klassen. Om ”jobbigt” att tala inför klassen 

kan likställas med talängslan kan jag inte svara på. Däremot vill jag påstå att fler lärare hade 

svarat ja på frågan: Undervisar du elever som tycker att det är ”jobbigt” att tala inför klassen? 

än antalet lärare som svarade att de undervisar talängsliga elever.  

 

Jag började därför fundera på hur det kommer sig att det inte finns något etablerat ord för att 

benämna denna problematik. Inom forskningen finns inte heller någon enad benämning. Jag 

har även lagt märke till då jag har berättat vad jag skriver min uppsats inom, att många inte är 

bekanta med uttrycket talängslan. Innan jag läste retorisk didaktik med våga tala-inriktning 

hade jag själv inte stött på begreppet.  
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Om jag jämför begreppet talängslan med begreppet dyslexi finns en tydlig skillnad. Dyslexi 

begreppet är väletablera, både inom och utanför skolvärlden. Begreppet förekommer i media 

och debatter förs om problematiken. Idag finns det ofta hjälp på skolorna för elever med 

dyslexi. Ett första steg för att talängliga elever ska få hjälp tror jag därför är att finna en 

gemensam benämning på problematiken som kan etableras i skola, media och det övriga 

samhället.  

 

Anledningen till att jag har valt att använda ordet talängslan och inte något av de andra 

begreppen som används inom detta forskningsfält var för att begreppet är lättare att säga och 

skriva, än exempelvis kommunikationsängslan. Hur vi än ska benämna denna problematik 

menar jag att det är viktigt att vi hittar ett gemensamt begrepp, eftersom det är svårare att 

belysa och prata om ett problem om det inte finns en enad benämning, som flertalet känner till 

och vet betydelsen av. 

 

Som jag tidigare nämnde i inledning/bakgrund menar Cederberg (1997), Pusztai (2009), 

McCroskey och Richmond (1991) att talträning och grundläggande retoriska kunskaper kan 

minska talängslan. Jag menar att talträning ska integreras i alla ämnen så mycket det går, 

samtidigt som jag tycker att talträning skulle behöva vara ett eget ämne i skolan för att 

samtliga elever ska kunna bygga upp ett kommunikativt självförtroende. För att det ska kunna 

bli verklighet är första steget att ta upp debatten om talängslan, begreppet måste etableras och 

fler måste förstå hur vanlig problematiken är. Att med egna ord kunna formulera och våga 

uttrycka en åsikt är det mest grundläggande i en demokrati och en värdefull kunskap att äga i 

de flesta sammanhang. Därför menar jag att alla elever borde få tillgång till den kunskapen.  

 

Fortsatt forskning inom detta fält skulle kunna vara att framställa ett talträningsprogram 

anpassat för skolmiljö som tillämpas under en tid, för att sedan utvärdera resultatet. Jag tycker 

även att det skulle vara intressant att genomföra en större undersökning i Sverige som syftar 

till att ta reda på hur många talängsliga elever som finns i en klass. En sådan undersökning 

skulle dessutom vara viktigt för debatten om talängslan och talträning i skolan. 



34 

 

Källförteckning  

 

• Atterström, Hans (1996). ”Vissa tystnar men talar åter: om 
kommunikationssvårigheter i muntliga sammanhang”, i Begriplighet och 
förståelse/Mohamed Chaib (red.). s. 76-98. 

 
 

• Cederberg, Ann (1997). ”Från tystnad till tal”, i Rhetorica Scandinavica nr 4. 
 
 

• Kursplan för svenska (Inrättad 2000-07). (Elektronisk). Skolverket. Tillgänglig:< 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%2
0-%20Svenska. (Hämtad 2010-03-08). 
 
 

• Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 
 

• Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo94: 
Lpf94. (1994). Stockholm: Utbildningsdepartement. 

 
 

• McCroskey, James C & Richmond, Virginia P (1991). Quiet children and the 
classroom teacher. Bloomington, Ind.: Clearinghouse on Reading and Communication 
Skills. 

 
 

• Nybörjarenkät ht 09. (2009). (Elektronisk). Stockholm: Södertörns högskola. 
 
 

• Pusztai, Istvan. (2010). Högskolelektor, svenska och retorik. muntl. Samtal. (2010-05-
12). 
 
 

• Pusztai, Istvan (2009). Talarens träning: Metod och övningar för tal, samtal, 
berättande och högläsning. Stockholm: Södertörns högskola.  
 
 

• Skiöld, Bo-Arne (1989). Kan du inte tala?: om talängslan och kurser mot talängslan. 
Stockholm: HLS förlag.  

 
 

• Strömquist, Siv (1998). Talarskolan: talprocessen - teori och tillämpning. 2. uppl. 
Malmö: Gleerup. 

 
 

• Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 



35 

 

Bilaga: Frågeguide 

 

Eleven  

− Ungefär hur många elever talar under en lektion?  

− Ungefär hur många elever talar väldigt sällan under en lektion? 

− Av vilka anledningar tror du att elever inte vågar tala i klassrummet?  

− Undervisar du talängsliga elever? I så fall hur yttrar sig det? 

 

Läraren 

− Hur arbetar du för att eleverna ska våga tala under lektionerna? 

− Upplever du att lektionens innehåll har betydelse för hur många som talar? 

− Hur anpassar du undervisningen till talängsliga elever? 

− Har du någon gång pratat om talängslan i klassen eller med någon elev? 

 

Klassen  

− Finns det någon placering av bänkarna som gör att fler vågar tala? 

− Finns det någon placering av eleverna som gör att fler vågar tala? 

− Vilket arbetssätt under lektionerna gör att eleverna vågar tala mer?   

− Hur reagerar klassen om en elev svarar ”fel” eller kommer av sig under en redovisning? 

− Upplever du att eleverna stöttar/backar upp varandra i en talsituation? 

− Upplever du att klassen lyssnar aktivt när en elev talar eller redovisar? 

 

Skolan 

− Anser du att skolan tillsammans arbetar för att fler ska våga tala? 

− Har ni någon gemensam strategi på skolan för hur ni ska arbeta med talängsliga elever? 

 

Skolpolitiken  

− Finns det utrymme i läroplanen/kursplanen för muntlig träning? 

− Påverkar skolans resurser elevernas verbala utveckling?   

  

 

 


