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Abstract 
Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning 

av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket 

innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den 

sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med 

hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. Metoden som har använts är 

kvalitativa samtalsintervjuer och innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna i studien 

arbetar på ett aktivt och medvetet sätt med talängsliga elever. Totalt framkom sju 

stödstrukturer som de använder sig av i samband med elevernas fria monologer; 

undervisning om den fria monologens struktur, frekvent träning, salutogen respons med 

förbättringsmöjligheter, ett tryggt och stödjande klassrumsklimat, gradvis exponering, 

uppmuntran samt synliggörande av rädslor.  
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1 Inledning 
Kan du inte tala? Det är inte omöjligt att en talängslig elev någon gång i sitt liv fått stå 

till svars för den frågan som även är titeln på en tidig svensk bok om rädslan att tala 

inför andra (Skiöld 1989). Förhoppningsvis har inte frågan kommit från elevens 

svensklärare, eftersom den antagligen inte är särskilt utvecklande eller uppmuntrande. 

Troligare är det däremot, att läraren i sina funderingar om eleven, ställt sig själv frågan 

”hur ska jag få dig att tala?” Dagens svenskämne ställer nämligen höga krav på elevers 

muntliga kommunikationsförmåga, vilket tydliggörs i läroplanen (Skolverket 

2011:160). Frågan är hur lärare förhåller sig till den didaktiska utmaningen som det 

innebär att undervisa talängsliga elever i muntlig kommunikation.  

Talängslan är inte endast en didaktisk utmaning för svenskläraren utan kan i 

förlängningen även utgöra ett samhällsproblem. Dagens demokratiska samhälle, där 

människor verbalt förväntas bidra med åsikter, ställer höga krav på människors 

muntliga kommunikationsförmåga (Axelsson 2011:25). I Läroplanen för 

gymnasieskolan (2011) står det bland annat att det är skolans ansvar att varje elev ”har 

förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” 

(Skolverket 2011:10). Dessutom är det skolans mål att varje elev ”utvecklar sin vilja att 

aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbets- och samhällsliv” (ibid:12). De 

demokratiska skrivningarna är problematiska utifrån ett talängslighetsperspektiv. Hur 

ska talängsliga elever, som känner ett starkt obehag inför muntliga 

kommunikationssituationer, kunna uppnå dessa uppsatta demokratiska mål? Om de 

talängsliga personerna inte aktivt kommunicerar sina ståndpunkter finns risken att en 

tyst massa inte kommer till tals och då har vi ett reellt samhällsproblem. 

I den här studien undersöks talängslighet utifrån ett lärarperspektiv. I intervjuer 

med fem lärare kartläggs deras arbete med talängsliga elever i anslutning till 

framförandet av fria monologer, vilket förhoppningsvis kan bidra med en ökad kunskap 

om vilka stöd som lärare kan använda för att hjälpa dessa elever. Fri monolog innebär 

att en elev genom en muntlig envägskommunikation, med eventuella hjälpmedel, 

presenterar vad som mer vardagligt brukar benämnas som tal, muntlig redovisning, 

muntlig framställning eller muntligt anförande (Olsson Jers 2010:62).  
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka och kartlägga fem svensklärares erfarenheter av att 

stötta talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog. En 

avgränsning har gjorts genom att rikta fokus på den muntliga 

kommunikationssituationen fri monolog, eftersom den antas vara känslig för talängsliga 

elever. Studiens frågeställning är: 

• Hur menar svensklärarna att de stöttar talängsliga elever i anslutning till deras 

framförande av fria monologer?  

3 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I följande del presenteras först bakgrundsinformation om talängslan och om muntlig 

framställning i skolan. Därefter redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter; den 

sociokulturella teorin och tre övergripande stödstrukturer för att motverka talängslan, 

vilka är hämtade från det psykologiska forskningsfältet.  

3.1 Talängslan 

Talängslan är ett av många begrepp som beskriver rädslan, obehaget eller ångesten som 

vissa människor känner inför muntliga framträdanden. Talrädsla, rampfeber, scenskräck 

och glossofobi är några andra begrepp som mer eller mindre är synonyma med 

talängslan (Sandin 2017:12). I den här studien har följande definition av Skiöld använts 

som utgångspunkt: ”Med talängslan menas i detta sammanhang så starka nervösa 

stressreaktioner, främst i talsituationer, att individen hämmas i sin normala 

kommunikationsförmåga” (Skiöld 1989:44). Med den här definitionen betonas att 

talängslan är något mer än den normala nervositet som många kan känna inför ett 

muntligt framträdande. 

Det finns inget entydigt svar på varför människor blir talängsliga. Sandin (2017) 

listar påverkan av miljön, kognitiv utveckling samt ärftlighet som tre orsaker till 

talängslan (Sandin 2017:31–34). Dessutom kan en traumatisk händelse vid en 

talsituation vara en annan förklaring till talängslighet (Daly, Caughlin & Stafford 

2009:30). Diagnosen social fobi kan vara en annan förklaringsfaktor, men en talängslig 

människa behöver inte per automatik ha social fobi eller vice versa (Olsson Jers 

2010:162–163). 

Effekterna av talängslighet kan uppenbara sig på flera olika sätt. Det kan röra sig 

om relativt konkreta fysiska symptom, vilka kan uppvisa sig i form av exempelvis 
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illamående, rodnad, skakningar eller svettningar (Skiöld 1989:17; Jensen 2012:107). 

Det kan även få kognitiva effekter hos individen som börjar utveckla negativa tankar 

om sig själv. Vidare kan talängslighet ha emotionella effekter i form av att känslor som 

skam och ilska uppkommer i anslutning till en talsituation. En annan effekt kan vara ett 

undvikande beteende, till exempel att den talängsliga flyr undan den påfrestande 

situationen. Ytterligare en effekt kan vara att ändå genomföra den påfrestande 

talsituationen men med hjälp av ett säkerhetsbeteende som exempelvis att prata tyst 

eller otydligt (Sandin 2017:44–47).  

3.2 Muntlig framställning i styrdokumenten 

Styrdokumenten för svenskämnet och dess kurser på gymnasienivå ställer krav på 

elevers muntliga kommunikationsförmåga. Det innebär att elever, talängsliga eller 

talföra, exempelvis behöver utföra fria monologer. Redan i ämnets syfte betonas vikten 

av att arbeta med muntlig framställning. Det står nämligen att eleven ska utveckla en 

”förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen” 

(Skolverket 2011:160). I ämnets syfte redogörs även betydelsen av att eleven ska kunna 

planera och genomföra en muntlig framställning utifrån den retoriska arbetsprocessen 

(ibid:161). 

I respektive kursplaner för svenskämnets kurser går det att identifiera att muntlig 

framställning är en väsentlig del av innehållet. I samtliga kurser finns det kunskapskrav 

som berör elevers muntliga framställning inför en grupp (ibid:163–178). I Svenska 1 

ska eleverna elevernas muntliga framställningar vara mottagaranpassade, väcka intresse 

och vara övertygande (ibid:162). I Svenska 2 ska de vara ”av utredande och 

argumenterande slag” (ibid:169), och i Svenska 3 betonas vikten av en ”fördjupad 

tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering” (ibid:176). 

3.3 Sociokulturell teori 

Grundprincipen i den sociokulturella teorin är att människor har en unik förmåga att 

utveckla och använda kulturella redskap i sociala samspel. Redskapen kan dels vara 

intellektuella i form av färdigheter, förmågor och kunskaper men även materiella i form 

av fysiska artefakter. Med hjälp av dessa, exempelvis läsandet, skrivandet eller talet, 

förstår människor sin omgivning. Redskapen brukar benämnas som kulturella eftersom 

folk från olika kulturer kan prata olika språk, eller ha olika räknesystem (Säljö 

2017:253–255). För teorins skapare Lev Vygotskij var det allra viktigaste redskapet 
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språket, eftersom det är med hjälp av det vi formas när vi kommunicerar med andra och 

förstår stora delar av omvärlden genom (ibid:256–258). Utveckling och lärande utifrån 

den sociokulturella teorin innebär den process när en individ tar till sig kulturella 

redskap och börjar använda dessa för att förstå sin omgivning, vilket brukar benämnas 

som appropriering (ibid:258–259).  

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i den sociokulturella 

teorin. Denna zon kan beskrivas som det utrymme mellan det en lärande i dagsläget 

klarar av på egen hand utan utomstående hjälp och det som den ännu inte behärskar. För 

att kunna ta nästa steg i sin utveckling, och därmed behärska det den lärande tidigare 

inte kunde, krävs det vägledning av någon med mer erfarenhet (ibid:260). I skolans 

värld kan detta översättas som den process där en lärare eller kamrat hjälper en elev att 

ta nästa steg i dennes utveckling, vilket brukar beskrivas som scaffolding på engelska, 

och kan översättas som stödstrukturer på svenska (ibid:261). Vidare i den här studien 

kommer även stöd och stöttning fungera som synonymer till stödstrukturer. Frågan är 

vilka stödstrukturer svensklärare använder sig av för att inom ramen för den proximala 

utvecklingszonen stötta talängsliga elever i den specifika kommunikationssituationen fri 

monolog.  

3.3.1 Tre övergripande stödstrukturer  

Inom den psykologiska behandlingsforskningen finns det tre övergripande metoder för 

att motverka talängslighet och få människor att bli tryggare och säkrare i talsituationer: 

färdighetsträning, systematisk desensibilisering och kognitiv modifiering (Bodie 2010). 

Metoderna är att betrakta som stödstrukturer som kan användas för att vägleda en 

talängslig person vidare inom ramen för den proximala utvecklingszonen.  

Färdighetsträning grundar sig i att en talängslig person reducerar sin oro genom 

övning och träning, eftersom den gör hen till en säkrare talare (Bodie 2010:89). 

Färdighetsträningen kan vara teoretisk, där den talängsliga exempelvis ges möjlighet till 

att öva upp sin färdighet när det gäller sådant som struktur, disposition och ämnesval 

kopplat till talsituationen. Träningen kan även vara praktisk, det vill säga innebära att 

det faktiska talmomentet övas. Lägg därtill att färdighetsträning kan röra sig om mer 

specifika förmågor eller tekniker som exempelvis kroppsspråk, ordval och röstläge 

(Kelly & Keaten 2009:296–300). Efter ett genomfört tal kan en talängsligs elevs 

färdigheter utvecklas ytterligare genom responsgivning. Slutligen brukar även publikens 
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beteende gentemot talaren räknas som färdighetsträning, eftersom detta beteende kan 

påverka inställningen till talupplevelsen (Kelly & Keaten 2009:302–305).  

Systematisk desensibilisering innebär att en människa med en stark oro eller 

ångest inför en talsituation utsätts för en gradvis exponering av sådana situationer för att 

successivt minska oron (Bodie 2010:87). Exponeringen utförs i regel imaginärt, med 

hjälp av avslappningsövningar, men går även att utföra direkt i verkligheten (Lane et al. 

2009:280–283). En gradvis exponering inom ramen för systematisk desensibilisering 

innebär en process där en talängslig människa utmanar sina rädslor genom att utsätta sig 

för successivt svårare exponeringssituationer. Den gradvisa exponeringen inleds med 

enklare former av talsituationer som när de väl klarats av kan göras svårare genom en 

ökad exponering. För varje situation som den talängsliga klarat av har oron för 

talsituationen desensibiliserats något (ibid:280) 

Kognitiv modifiering innebär att förändra en talängsligs persons negativa och 

irrationella tankar inför en talsituation till positiva sådana. Grundprincipen med 

metoden är att först diskutera rädslor och negativa självbilder med den talängsliga 

personen för att sedan visa att dessa kan bytas ut mot mer positiva kognitioner (Bodie 

2010:87–88). Det finns olika tillvägagångssätt för att kognitivt modifiera en talängslig 

person och försöka få den att tänka positivare om talsituationer. Ett sätt är att 

avdramatisera kommunikationssituationen genom att få den talängsliga att minska 

kravet på prestationen och istället fokusera på att nå ut med ett budskap till publiken 

(Motley 2009:337–339). Ett annat sätt innebär att en talängslig person imaginärt 

föreställer sig hur hen lyckas med ett tal, vilket ökar chansen att lyckas med en 

talsituation i verkligheten (Ayres 2009:375–378).  

4 Tidigare forskning 
Även om det finns en hel del studier om muntlig kommunikation på svenska är specifik 

forskning om talängslan en bristvara. På den internationella forskningsscenen finns det 

däremot åtskilliga studier i det som brukar benämnas ”fear of public speaking” eller 

”speaking anxiety”. Den internationella forskningen består till stora delar av 

effektstudier där olika metoder, strategier eller upplägg för att förminska eller motverka 

talängslan testas och utvärderas (e.g Tinjaca & Contreras 2008; Finn, Sawyer & Schrodt 

2009; Boyce et. al 2007).  

I en rapport från Utbildningsradion (2012) framtagen av 

marknadsundersökningsföretaget GFK görs en undersökning om talängslan bland 

svenska ungdomar, där framförallt resultatet om de i gymnasial ålder (16–18 år) är 
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intressant för föreliggande studie. I undersökningen framkommer det att ungefär var 

fjärde sexton- och artonåring känner rädsla eller nervositet inför att de ska tala inför 

varandra, medan siffran för sjuttonåringarna är något högre (ibid:11). Det är naturligtvis 

svårt att veta huruvida dessa elever är talängsliga eller inte eftersom nervositet i sig inte 

behöver innebära talängslan, men resultatet indikerar ändå att en stor del av eleverna 

känner oro inför muntliga framföranden. Något i studien som däremot påvisar en 

tydligare indikation på talängslan är att runt 20 procent av ungdomarna i gymnasieålder 

någon gång uteblivit från skolan för att undkomma att tala inför klassen (ibid:16) och att 

runt 30 procent i samma åldersspann någon gång funderat på att inte gå till skolan för 

att slippa tala inför en grupp (ibid:17). På undersökningens fråga angående huruvida 

ungdomarna fått kunskap, tips eller råd av sina lärare för att känna sig tryggare i 

talsituationer svarade cirka 70 procent av sjutton- och artonåringarna att de fått det, 

medan drygt hälften av sextonåringarna kände det stödet (ibid:15). Även om dessa 

siffror inte säger något explicit om hur just talängsliga elever fått hjälp av läraren, utan 

snarare gäller alla slags elever, visar de ändå att många elever inte upplever sig få någon 

form av stöd för att bli tryggare talare.  

Palmér (2010; 1999) och Olsson Jers (2010) har båda två vidrört talängslighet i 

studier som egentligen är inriktade mot muntlig framställning på ett mer allmänt plan. I 

Palmérs ena studie (2010) utvärderar hon hur ett muntligt nationellt prov på gymnasiet 

går till, och hur bedömningen mellan lärare varierar. Ur ett talängslighetsperspektiv är 

det intressanta med studien att lärarna tänker på att anpassa provet till talängsliga elever, 

eftersom de får möjlighet att prata inför en mindre publik än resten av eleverna (ibid:47; 

53). Ett liknande sätt att hantera talängsliga elever går att finna i Olsson Jers studie 

(2010), i vilken hon observerar hur elevers muntliga kommunikation utvecklas över en 

längre tid. I studien visar det nämligen sig att läraren i klassen som hon observerar ger 

möjligheten till elever som ger uttryck för sin talängslan att redovisa för en mindre 

grupp (ibid:119). Precis som i föregående två studier (Palmer 2010; Olsson Jers 2010) 

kommer Palmér (1999) fram till ett liknande arbetssätt hos svensklärare i en studie där 

hon undersöker gymnasielärares och elevers attityder till talets roll i svenskundervisning 

i samband med genomförandet av det muntliga nationella provet. Förutom att lärarna i 

studien låter elever redovisa enbart inför läraren visade det sig också att de använder sig 

av lekfulla övningar och rollspelsliknande dramaövningar som verktyg för att hjälpa 

talängsliga elever att överkomma talängsligheten (Palmer 1999:46). 
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Två exempel på internationell forskning är Boyce et. al (2007) och Tinjaca & 

Contreras (2008) studier. Gemensamt för dessa är hur de med hjälp av tidigare 

forskning om talängslan utformat ett undervisningsupplägg med fokus på att stärka 

talängsliga elever i muntliga sammanhang, där den sistnämnda studien (2008) dessutom 

testat upplägget i praktiken. I Tinjaca & Contreras studie (2008), som är inriktad på 

talängslighet i elevers andraspråk, presenterar forskarna ett lektionsupplägg inriktat mot 

kulturella aktiviteter i form av lekar, sånger, sketcher, dans och poesi (ibid:33). 

Aktiviteterna visar sig ha en positiv inverkan på talängsliga elevers vilja att muntligt 

kommunicera, eftersom de skapar ett avslappnat klimat och verkar vara mer 

motiverande än traditionella undervisningsaktiviteter (ibid:38–40). Vidare visade 

studien att en lärare genom att bjuda på sig själv och poängtera att lärandet är en process 

där misstag får ske kan skapa en miljö där talängsliga elever inte känner sig lika 

granskade som de annars kan göra, vilket ökar deras vilja att kommunicera muntligt 

(ibid:37–40). 

Även i Boyce et. al (2007) studie pekar forskarna på lärarens betydelsefulla roll 

för talängsliga elever. Läraren kan i sin ledarroll skapa ett tryggt klimat där ingen elev 

ska behöva vara rädd för att förlöjligas genom att tidigt i bekantskapen med en ny klass 

understryka vikten av att elever respekterar men också hjälper varandra i muntliga 

kommunikationssituationer (ibid:43). En annan kärna i studien är lärarens möjlighet att 

stärka talängsliga elevers självförtroende och på sikt få dem mer talföra genom att 

successivt öka svårighetsgraden på de muntliga aktiviteterna i klassrummet (ibid:142–

147). 

5 Metod och material 
Denna del inleds med en presentation av studiens kvalitativa ansats följd av de etiska 

överväganden som gjorts. Därefter avhandlas undersökningens urval, hur intervjuerna 

genomfördes och slutligen metod- och materialkritik. 

5.1 Kvalitativ metod 

Eftersom studiens ambition är att fördjupa sig i ett fåtal svensklärares upplevelser av 

stöd till talängsliga elever valdes en kvalitativ metod (Svenning 2003:72; Dalen 

2015:14). Förhoppningen med en sådan metod var möjligheten till ett material som 

kunde svara på studiens forskningsfrågor på ett ingående och detaljerat sätt (jmf 

Denscombe 2018:23). Istället för att genom en kvantitativ metod få in en stor mängd 
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svar angående olika stödstrukturer som lärare använder sig av ville jag hellre nå en 

djupare förståelse av ämnet.  

Materialet i studien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer. Metoden var 

användningsbar eftersom lärarna har en priviligierad information som jag vill sätta mig 

in i. Genom intervjuer kunde jag komma åt deras ”egna erfarenheter, tankar och 

känslor” (Dalen 2015:14).  

5.2 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer bestående av fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 

(2002:7–14) tagit fram för att vägleda forskare har tagits i beaktning under 

forskningsprocessen. Informationskravet behandlades genom en presentation av 

studiens syfte, informanternas villkor och deras roll i studien i det intervjubrev som 

skickades ut (se bilaga A). Det andra kravet, om samtycke, hanterades genom att 

intervjun i sig var frivillig, och påtalandet om att lärarna när som helst fick avbryta 

intervjun eller hoppa över en fråga. Med hänsyn till konfidentialitetskravet blev lärarna 

varse om att inspelningarna av intervjuerna skulle raderas efter studiens publikation, att 

inspelningen innan dess bevaras med försiktighet och att de skulle förbli anonyma i 

studien. Lärarna meddelades även i enighet med nyttjandekravet att deras medverkan 

inte bidrog till något annat än studiens materialinsamling.  

5.3 Urval 

Urvalsprocessen initierades med ett bekvämlighetsurval, och fortsatte sedan med ett 

snöbollsurval (jmf Denscombe 2018:71). Bekvämlighetsurvalet bestod av två tidigare 

kontakter som kontaktades tidigt i forskningsprocessen. Dessa kontakter frågade 

därefter andra svensklärare om de ville medverka i studien, och relativt fort var fem 

behöriga svensklärare på gymnasial nivå utvalda. Urvalet presenteras i tabellen nedan 

och består av lärare med olika erfarenhetsnivå och programtillhörighet. Noterbart är att 

lärare fem arbetar på en skola där eleverna har olika neuropsykologiska diagnoser, 

vanligtvis ADHD eller autism. Undervisningen utgår dock från samma styrdokument 

som alla andra.  

Lärare Erfarenhet Programtillhörighet 

1 3 år Studieförberedande 

2 3 år Yrkesförberedande 

3 35 år Studieförberedande 
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4 20 år Studieförberedande 

5 3 år Studie- och 

yrkesförberedande 

 

5.4 Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuernas genomförande konstruerades en semistrukturerad intervjuguide. 

Guiden delades upp i en huvuddel med frågor av mer allmän karaktär, och några mindre 

områden som var mer specifika. Anledningen till den semistrukturerade konstruktionen 

med på förhand bestämda frågor var att den gav mig som intervjuare en viss trygghet 

samtidigt som att den var flexibel för fördjupningar och följdfrågor (jmf Dalen 

2015:34–35; Denscombe 2018:269). I en provintervju med en lärarstudent som arbetat 

som svensklärare på gymnasiet testades därefter intervjuguiden och några mindre 

korrigeringar gjordes i den (jmf Dalen 2015:40) 

Intervjuerna genomfördes därefter antingen fysiskt på en förbestämd plats eller 

via telefon. När intervjuerna gjordes fysiskt valde informanterna plats för intervjun. 

Innan intervjuerna började spelas in föregick några minuters informellt samtal där 

information om lärarna samlades in och intervjubrevet med informanternas villkor 

repeterades. Förhoppningsvis blev lärarna avslappnade av att få välja intervjuplats, och 

att värmas upp av ett mer informellt samtal (jmf Denscombe 2018:282–283). Samtalet 

under intervjuerna spelades in via dator och mobiltelefon, för att säkerställa en god 

ljudkvalité (jmf ibid:284–285). 

5.5 Analysmetod 

För att omvandla de inspelade ljudfilerna till analyserbar textmassa genomfördes en 

transkribering. Som transkriberingsmetod valdes bastranskription (jmf Norrby 

2014:100), vilket innebär att lärarnas utsagor gjordes till skriftspråk utan att detaljer 

som kroppsspråk och pauser registrerades med motiveringen att detaljerna inte skulle ha 

någon större analytisk inverkan. 

Efter transkriberingen genomfördes därefter en innehållsanalys av materialet 

eftersom det lämpar sig när ”syftet är att identifiera mönster, samband och 

gemensamma drag” (Larsen 2009:101). Som tillvägagångssätt för att utkristallisera 

teman i materialet och strukturera innehållsanalysen användes den sociokulturella teorin 

och de tre övergripande psykologiska stödstrukturerna (se tabell nedan) mot talängslan 
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som analysverktyg. Lärarnas erfarenheter av att stötta talängsliga elever som framkom i 

intervjumaterialet kategoriserades in som antingen färdighetsträning, systematisk 

desensibilisering eller kognitiv modifiering.   

 

Färdighetsträning Systematisk 

desensibilisering 

Kognitiv modifiering 

Träning som kan vara både 

teoretisk och praktisk, men 

även responssituationen 

efter genomfört tal samt 

publikens beteende. 

 

En gradvis exponering av 

talsituationer som är 

påfrestande för den 

talängsliga personen. 

Att försöka förändra den 

talängsliga individens 

negativa och irrationella 

tankar inför talsituationer 

till att bli mer positiva. 

 

5.6 Metod och materialkritik 

Även om det är svårt att mäta vilken påverkan jag som intervjuare hade på 

informanternas svar är det troligt att det fanns en viss intervjuareffekt (jmf 

Denscombe:270–271). Faktorer som kan ha påverkat var att intervjuerna utfördes på 

olika sätt, dels via telefon, dels fysiskt och att jag var bekant med informanter sedan 

tidigare. Dessutom hade troligtvis min subjektiva attityd till ämnet en viss påverkan, 

eftersom det var jag som ställde frågorna utifrån mina förkunskaper om talängslan. Jag 

försökte motverka intervjuareffekten i största möjliga utsträckning genom att ställa 

öppna frågor och inte verka normativ. Intrycket var att svaren kändes genuina, och att 

informanterna kunde prata fritt. 

Studiens resultat är inte generaliserbart, och kan inte sägas vara giltig för hela 

svensklärarkåren. Urvalet är varken tillräckligt omfattande eller representativt för att 

generaliserade slutsatser ska kunna dras (jmf Larsen 2009:77–78), och slutsatserna om 

de stödstrukturer som identifierades i analyserna ska snarare ses som tendenser.  

6 Resultat och analys  
I resultat- och analysdelen presenteras de sju stödstrukturer som gick att urskilja i det 

insamlade materialet. Med hjälp av citat från intervjuerna kommer lärarnas röster fram 

och underbygger analyserna.  
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6.1 Färdighetsträning 

Fyra stödstrukturer som faller inom ramen för färdighetsträning presenteras i denna del; 

undervisning om den fria monologens struktur, frekvent träning, salutogen respons med 

förbättringsmöjligheter samt tryggt och stödjande klassrumsklimat. 

6.1.1 Undervisning om den fria monologens struktur 

Samtliga lärare säger att de stöttar sina talängsliga elever med hjälp av att undervisa om 

den fria monologens struktur. I detta sammanhang betyder struktur att lärarna bryter ned 

den fria monologen och konkretiserar dess innehåll. Det handlar om att försöka stötta 

eleverna i att försöka förstå teorin bakom den praktiska handlingen. Genom att 

synliggöra strukturen åskådliggör lärarna de mindre beståndsdelarna som bygger upp 

innehållet i en fri monolog. Vetskapen om beståndsdelarna skapar en trygghet och 

säkerhet hos eleverna, menar de. Lärare tre nämner explicit begreppet retorik, när hen 

förklarar att eleverna utifrån dess grunder får bygga upp sina tal: 

Att [elever] med hjälp av retorikens grunder bygger upp sitt tal. Mycket i osäkerheten kring 

tal handlar nog om att få mer kunskap, större förmåga i teorin. Min bild är att alla elever 

gynnas av den här retoriska kunskapen, men framförallt de som kan klassas som talängsliga. 

(Lärare 3) 

I citatet ovan framträder en förmodan hos läraren att en teoretisk kunskap hämtad från 

den retoriska vetenskapen kan minska den osäkerhet som talängsliga elever kan känna 

inför en fri monolog. Utsagan sammanfaller väl med färdighetsträningens grundtanke 

om att genom tillägnande av kunskap minska oron inför talsituationen.  

Tre andra lärare påtalar betydelsen av tydliga förberedelser inför utförandet av en 

fri monolog. Talängsliga elever bör ges en god kännedom om 

kommunikationssituationens disposition, men också förberedas på mer specifika 

förmågor och tekniker de kan använda sig av:  

Jag tror många av de talängsliga eleverna mår bra av en tydlig förberedelse. Inte bara träning, 

med talövningar och så, utan även struktur. Att de får en tydlighet i vad som ett tal ska 

innehålla och så där. Vilka delar, och vad delarna ska innehålla. Då kan den där oron minska, 

de får ett mer konkret innehåll. (Lärare 1) 

Vi jobbar väldigt mycket med struktur. Hur man bygger upp en god struktur. Inledning, 

avhandling och avslutning. Fånga publiken, och avsluta med en knorr. Sådana saker. 

Sambandsord och så vidare. Det är mycket fokus. (…) Den här strukturen hjälper eleverna 

att bli säkrare talare. De har någon slags grund att stå på, och inte minst talängsliga elever 

mår bra av detta. (Lärare 4) 
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Sen är det ju också viktigt att de känner sig trygga i själva uppgiften. Att jag inte bara ger 

dem en uppgift att redovisa utan att gå igenom hur man ska bygga upp sitt tal eller 

redovisning. Vad ska man tänka på? Hur gör jag för att locka publiken? Hur gör jag för att få 

en bra inledning? Hur ser en bra disposition ut? Hur ska jag avsluta mitt tal? Vad ska jag 

tänka på? Var ska jag titta? Kan jag använda kroppsspråk? Och så vidare. Så de känner sig 

trygga i det här. (Lärare 2) 

I utsagorna ovan uppenbarar sig en förståelse hos lärarna för talängsliga elevers oro och 

rädsla inför framförandet av fria monologer, som de menar kan lindras genom en tydlig 

undervisning om kommunikationssituationens struktur. All tre lärare betonar vikten av 

att upplysa eleverna om den fria monologens olika delar, medan de två senare även 

poängterar betydelsen av en mer specifik färdighetsträning riktad mot specifika 

förmågor och tekniker som ordval, kroppsspråk och mottagaranpassning.  

6.1.2 Frekvent träning 

Att ge elever frekvent med tillfällen att praktiskt träna på olika former av muntliga 

kommunikationsformer är en stödstruktur som är återkommande i lärarnas svar. De 

menar att talängsliga elever gynnas av sådan träning genom att de ges chansen att träna 

på det praktiska utförandet i avslappnande sammanhang som inte är examinerande. 

Övningarna som lärarna återger att de använder sig av för den här träningen har en 

tendens att vara enkla, lekfulla och utan något större krav på prestation. I citaten nedan 

återger tre lärare hur betydelsefullt det är för talängsliga elever att frekvent träna på 

lättsamma sätt, genom exempelvis rollspel och sällskapsspelet Med andra ord: 

Jag tänker återigen på det här med relationen. Att bygga upp självförtroendet. Att börja med 

många enklare övningar på lägre nivå. Göra det enkelt och konkret. Få dem att känna att de 

lyckas. Även om det är små övningar så bygger de jättemycket självförtroende. (Lärare 5) 

Vi ska öva mycket. Vi ger inte upp nu, utan vi ser varje tillfälle som en övning som gör oss 

lite säkrare. (…) Vi leker in det mycket, rollspel, alla ska gå fram och ställa sig inför klassen 

och sträcka upp händerna och säga något. Sådana “glöttiga” övningar bara för att det ska bli 

naturligt. (Lärare 4) 

Sen är det såklart viktigt att de får träna. Inte direkt, gå upp, utan börja med små steg. Jag 

brukar ha talövningar som jag tar fram lite sådär ibland. Då kommer jag med mitt lilla 

kuvert, vilket kan vara “Med andra ord”. Eller kanske en bild på ett verktyg eller djur, sen 

ska man beskriva det inför sina klasskamrater. (...) Det är viktigt att det inte finns några krav 

på att prestera, att det bara är en övning. (Lärare 2) 

Utifrån ovanstående utsagor är det tydligt att det finns en medvetenhet hos lärarna om 

att enklare former av övningar gör eleverna säkrare, och talsituationen mer naturlig för 
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dem. Det går att urskilja en progressionstanke i deras svar där övningarna till en början 

är enkla, för att sedan bli svårare. Lärarnas svar går att tolka som en praktisk form av 

färdighetsträning, där de försöker göra eleverna säkrare i den fria monologen genom 

praktisk övning.  

6.1.3 Salutogen respons med förbättringsmöjligheter 

Ett mönster i lärarnas svar är att de återger hur de i responsgivningen efter en fri 

monolog stöttar sina talängsliga elever genom att framhäva det positiva i framförandet, 

samtidigt som de påtalar förbättringspotential. Den positiva responsen kan beskrivas 

som salutogen eftersom den fokuserar på vad som fungerade i framförandet. Samtidigt 

menar de att förbättringsmöjligheter också behöver nämnas för att föra vidare elevens 

utveckling i rätt riktning. Följande fyra utsagor visar hur lärarna på ett förhållandevis 

likvärdigt sätt framhäver det som fungerade i framträdandet, samtidigt som 

förbättringsmöjligheter nämns: 

Det där [responsen] handlar mycket om fingertoppskänsla, att man får anpassa sin kritik, inte 

vad, men hur, till eleven. Att våga vara kritisk så att eleven kan utvecklas till nästa tillfälle, 

men framhäva det positiva. (Lärare 3) 

Är det första gången de pratar. Då får man också hylla insatsen. Kanske inte om det var 

genuint dåligt. Men oftast får man se framstegen och fokusera på det. (…) Man lindar in det 

[kritiken], man kan inte säga hur som helst. Men det är också att man får kommentarerna att 

låta som något framåtsyftande. Tänk på det här nästa gång. Du kan fylla ut ditt tal, genom att 

lägga till något exempel, eller använda någon mer stilfigur. Att mer ge konkret, det här kan 

du göra. (Lärare 5) 

Jag försöker vara försiktig i de delarna där man ska, jag vill inte säga kritisera, men ge 

utvecklingspunkter, eftersom det blir en belastning för dem. Man får passa sig. Man får 

försöka vara positiv, även om där finns andra grejer som man behöver ge. (Lärare 2) 

Man kanske blir lite mer benägen, omedvetet, att man fokuserar lite mer på det som var bra, 

för att liksom pinpointa det. Att få eleven att känna att det gick ju faktiskt ganska bra, och jag 

överlevde, och jag klarade mig, och jag spydde inte. Att man sedan försöker linda in något 

kritiskt, som de kan ta med sig i framtiden. (Lärare 1) 

Av utsagorna att döma verkar lärarnas responsgivning av talängsliga elevers fria 

monologer vara en balansgång mellan att å ena sidan berömma framträdandet och vara 

försiktig i kritiken, å andra sidan ändå försöka komma med några 

förbättringsmöjligheter. Det verkar finnas en medvetenhet om att en allt för kritisk 

respons kan hämma snarare än stötta elevernas utveckling. Samtidigt är lärarna varse 

om att kritik med förbättringsmöjligheter är nödvändig för den talängsliga elevens 
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utveckling. Lärarnas utsagor om förbättringsmöjligheter i responsen visar att de 

försöker utveckla talängsliga elever till nästa taltillfälle, vilket kan ses som en typ av 

färdighetsträning.  

6.1.4 Tryggt och stödjande klassrumsklimat 

Lärarna återger hur de arbetar med publikens beteende för att försöka få till ett tryggt 

och stödjande klassrumsklimat med syfte att underlätta och stötta elevers genomförande 

av fria monologer. De är överens om att publiken har en stor inverkan på talarens 

trygghet under den fria monologen, vilket är i linje med färdighetsträningens belysande 

av det sociala klimatet betydelse för den talängsliga individen. Nedan följer två exempel 

på hur lärare genom att sätta upp regler försöker skapa en trygghetskänsla i 

klassrummet:  

När vi sitter där ska vi sända ut positiva signaler. Fan ta den som på något sätt försöker psyka 

eller göra livet svårt för den som står där framme. Jag menar hur enkelt är det, talängslig eller 

inte, att stå där om folk inte kan bete sig? Där höjer jag rösten, där tar jag i med 

hårdhandskarna. (Lärare 3) 

Eleverna får jobba två och två. Två minuter i bikupan, prata om vad som är en bra publik. De 

får skriva ner på postit-lappar, 3-4 punkter. Och sen så samlar jag in de här, och skriver 

massa grejer på tavlan. Såhär är en bra publik, så känner eleverna sig delaktiga. Det här har 

vi gått med på, så här ska vi vara när vi håller ett tal. (…) Så att man jobbar mycket med 

publiken, för den är viktig för de talrädda eleverna, för att de ska känna sig trygga. (Lärare 2) 

Lärarna poängterar att tydligt uppsatta regler kan underlätta den påfrestande situationen 

som en fri monolog innebär för talängsliga elever. Lärare 3 poängterar betydelsen av att 

”ta i med hårdhandskarna” när publiken inte respekterar talaren, medan lärare 2 på ett 

mer systematiskt vis arbetar fram ett kontrakt med regler om hur publiken ska bete sig 

tillsammans med sina elever. 

Ett annat sätt att försöka få till ett tryggt och stödjande klassrumsklimat som 

framkom i intervjumaterialet är att instruera eleverna som lyssnar, publiken, att hjälpa 

talaren i talsituationen: 

Jag försöker gärna tänka på att det inte bara handlar om hur man ska tala, eller hur man ska 

tänka när man är nervös, utan också hur man ska lyssna. Jag tror att det kanske är det som 

gör att många blir talängsliga. Att man känner att det jag kommer säga, ingen kommer lyssna 

på mig, eller det är ointressant, eller om jag kommer bort mig. Vi har också övat lite på hur 

man ska bete sig som lyssnare. Hur ska man lyssna uppmärksamt? Hur ska man se ut? 

(Lärare 1) 
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Att vissa kanske, som är extra talrädda, har en deal med en kompis i klassen, att man tittar en 

del på den och sådär. Jag brukar prata en del med mina elever att man bekräftar den som står 

där framme. Med en nickning tillexempel. Det kan vara en jätteskön bekräftelse för den som 

står där framme och är jättenervös. (Lärare 4) 

Citaten ovan visar att publiken även kan användas på ett mer aktivt sätt än att enbart 

respektera talaren. Genom att intressera sig för talet och talaren och bekräfta den som 

utför den fria monologen menar lärarna att publiken kan hjälpa talängsliga elever att 

känna att deras budskap går fram och att någon faktiskt lyssnar på dem.  

6.2 Systematisk desensibilisering 

I detta avsnitt redogörs för lärarnas försök att systematiskt desensibilisera den fria 

monologen för talängsliga elever genom att gradvist exponera dem.  

6.2.1 Gradvis exponering  

Att låta talängsliga elever utsättas för en gradvis exponering av faran, i det här fallet den 

fria monologen, är ett annat stöd som samtliga lärare påpekar att de använder sig av i sin 

undervisningspraktik. De framhäver processen som den gradvisa exponeringen innebär 

där målet är att med tiden vänja eleven vid en större publik. I citaten nedan berättar tre 

av lärarna om hur de anpassar talängsliga elevers framförande av fria monologer genom 

att låta dem tala inför en mindre eller ibland obefintlig publik för att sedan succesivt öka 

storleken på publiken: 

Jag försöker hitta en modell tillsammans med eleven. Var ska vi börja någonstans? Då får 

man liksom söka sig fram. Det kan vara allt från, att de här eleverna får hålla redovisning, 

bara för mig, eller för sina kompisar, eller också har jag prövat, att man får hemma i 

sovrummet, via telefonen, spela in det här, när det känns bra. När de gjort en sådan grej, 

kanske spelat in, då får vi testa om det går att göra live för mig nästa gång. (Lärare 3) 

Vi tar det liksom i små steg. Du behöver inte ställa dig vid tavlan först, utan vi testar först att 

spela in dig själv när du läser upp en text. Jag är inte ens i rummet. Sen pratar vi om hur det 

känns, och sådär. Och sen att man utifrån det, så säger han kanske att det inte kändes något. 

Då får vi fundera på nästa steg. Om jag går in i rummet till dig, vad händer då? (Lärare 5) 

Det kan vara så att jag får sitta med vissa, där de först bara får komma och läsa sitt manus 

några gånger, och bara det har varit jobbigt, att höra sin egen röst. När det väl har lättat, och 

man har uppmuntrat och visat att du har jättefin struktur, och verkligen berömma dem, och 

säga att det här kommer bli jättebra. Och sen så har man då sagt till dem att den här gången 

får du stå upp och göra det. Du får ha hela manuset framför dig, hela texten, men du ska stå 

upp och läsa. När de gjort det, så bjuder vi in en kompis, så fortsätter det så. (Lärare 4) 
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Av utsagorna ovan går det att urskilja hur lärarna arbetar med att söka efter en 

individuell utgångspunkt, där talängsliga elevers gradvisa exponering kan ta sin början. 

När eleven exponerats för en hanterbar talsituation kan därefter en mer utmanande 

exponering högre upp i hierarkin över talsituationer som framkallar rädsla eller oro 

utföras, och den systematiska desensibiliseringen är således en process. Den gradvisa 

exponeringen kan ses som ett exempel på att lärarna systematiskt försöker 

desensibilisera talsituationen för talängsliga elever. 

Det framgick även under intervjuerna hur flertalet lärare låter talängsliga elever 

vara delaktiga i processen som den gradvisa exponeringen innebär. Lärarna är eniga om 

att aldrig tvinga en talängslig elev till en övermäktig exponering, utan att istället i dialog 

med eleven göra upp en handlingsplan över hur en gradvis exponering bör gå till. Två 

citat nedan från Lärare två visar prov på hur det kan se ut när en lärare låter en elev vara 

delaktig i den gradvisa exponeringen. Läraren använder sig av ett fiktivt exempel för att 

visa hur en sådan situation kan se ut i det första citatet, och förklarar sedan varför det är 

betydelsefullt att låta elever vara delaktiga i processen i det senare: 

Kalle, nu upplever jag att du tycker det är jobbigt med muntliga redovisningar. Har du någon 

lösning på detta? Vad tycker du är en bra plan? Då kommer de med exempelvis: Jag vill inte 

redovisa. Då får man säga att så kan vi inte göra. Har du någon annan plan? Ofta har de goda 

idéer. Kanske att redovisa i mindre grupp. Och då får man avväga och prata med dem om 

det. (…) Samtidigt viktigt att vara tydlig med att ett tal för en mindre grupp inte är 

slutdestination, för när det är klart är det dags att gå vidare. Då är det dags att bestämma 

nästa steg med eleven. (Lärare 2) 

De ska få komma fram till lösningen själva. Så att de känner att de har bestämt det här, då 

kan man också säga att de fått vara med i beslutet. Har de känt sig delaktiga brukar det bli 

lite lättare att motivera dem. (Lärare 2) 

Utifrån utsagorna ovan går det att urskilja en förståelse hos läraren om att en talängsligs 

elevs delaktighet i planerandet av den gradvisa exponeringen leder till en ökad 

motivation att utföra de påfrestande situationerna.  

6.3  Kognitiv modifiering 

I följande del presenteras de stödstrukturer som är identifierade och går att betrakta som 

kognitiv modifiering; uppmuntran och synliggörande av rädslor.  
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6.3.1 Uppmuntran 

Flera lärare påtalar hur de på olika sätt stöttar sina talängsliga elever genom att försöka 

uppmuntra dem i anslutning till deras fria monologer. Denna uppmuntran kännetecknas 

av att lärarna överöser eleverna med mycket beröm med förhoppningen att det ska 

stärka deras självförtroende och självkänsla i talsituationer. Det finns också ett tecken 

på att lärarnas uppmuntran har en ambition att förändra talängsliga elevers negativa bild 

av den fria monologen till en mer positiv sådan. Nedan presenteras tre exempel där 

lärare skildrar hur de i sin undervisning försöker bemöta talängsliga elever med 

uppmuntran och beröm:  

För det första att bara stötta och verkligen uppmuntra. Att försöka göra den här jobbiga 

situationen att bli lite roligare. Överösa med beröm för att på sikt få dem att tro mer på sig 

själva och inte ha lika negativ bild av talet. (Lärare 4) 

Jag försöker verkligen bara vara positiv, positiv, positiv. Eleverna har ofta dåliga 

erfarenheter av att hålla tal, då kan jag försöka göra det lite mer positivt. Det är inte lätt och i 

vissa fall kan det ta tid. (Lärare 2) 

Många av dessa elever har ångest, dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. Även om det 

inte finns någon universallösning på talängslan kan det hjälpa att ge komplimanger och 

berömma dem. Försöka få dem att hela tiden känna sig lite säkrare på sig själva. Men det tar 

givetvis lång tid. (Lärare 3)  

I utsagorna ovan framträder en förståelse hos lärarna om att ett uppmuntrande 

förhållningssätt och tillmötesgående av talängsliga elever på sikt kan få dem att tro mer 

på sig själva, men också att deras negativa tankar kopplade till talsituationer kan göras 

mer positiva. Detta försök till förändring kan ses som en form av kognitiv modifiering 

eftersom lärarna aktivt arbetar med att försöka förändra elevernas negativa tankar till att 

bli mer positiva.  

6.3.2 Synliggörande av rädslor 

Av intervjumaterialet framkom det att flera lärare återger att de inom ramen för sin 

undervisning i anslutning till muntliga framställningar lyfter upp rädslor som kan 

uppkomma vid talängslan och diskuterar dem med elever. De menar att talängsliga 

elever kan stöttas genom att få reflektera över sina inre tankemönster i form av oroande 

tankar och rädslor istället för att hålla känslorna inom sig. Med andra ord arbetar dessa 

lärare med att synliggöra elevers inre kognition som annars är osynliga. Lärare fem 
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berättar om hur hen i klasser med en hög andel talängsliga elever synliggjort deras 

rädslor genom att låta dem utföra en presentation om just talängslan: 

Eleverna med mig gör en presentation som vi ska presentera för en annan lärare. Då kanske 

det inte går att bedöma på särskilt höga kriterier, men det är oavsett, en form av, ett arbetssätt 

för att övervinna, och motverka den här rädslan. Och då har jag exempelvis gett ut 

ämnesområden inom talängslan, att de ska ge ett informerande tal om talängslan. Då får de 

läsa på, vi pratar, vi tittar på klipp, och sätter oss in. (Lärare 5) 

Utifrån ovanstående citat framträder en insikt hos läraren om att rädslor i samband med 

talängslighet kan motverkas eller till och med övervinnas genom att de får tillägna sig 

kunskap om just talängslan. Lärarens arbetssätt går att tolka som ett försök till kognitiv 

modifiering eftersom det går ut på att förändra elevernas inre tankar, i form av rädslor, 

inför den påfrestande talsituationen. Samma lärare låter även elever anonymt påtala sina 

tankar inför muntliga redovisningar, där rädslor brukar dyka upp: 

När vi har muntligt första gången, så får de skriva ned vad de tycker om muntliga 

redovisningar på post-it lappar som vi sätter upp på tavlan. Anonymt såklart. Och sen pratar 

vi om det där, och oftast dyker det upp rädslor av olika slag, och så pratar vi om dem, och 

hur man kan göra för att det ska kännas bättre. Då kommer de med förslag och så. Redan där 

sätter man stämpeln att alla är i samma båt, och det blir en slags gemensam trygghet. (Lärare 

5) 

Svaret ovan visar en kännedom hos läraren om att synliggörandet av rädslor kan gynna 

elever som är oroliga inför fria monologer. Läraren antyder att elever blir trygga av 

vetskapen om att de inte är ensamma med sina oroliga tankar, och att de även kan få tips 

på hur de ska hantera sina rädslor, vilket kan ses som ett sätt att försöka kognitivt 

modifiera talängsliga elever. 

Lärare 1 och 3 berättar om exempel när de haft enskilda samtal med talängsliga 

elever om deras rädslor:  

Vissa elever blir liksom blockerade och får hjärnspöken när det börjar närma sig muntliga 

redovisningar. Det är inte säkert att man vet om alla elever som känner så, men i vissa fall är 

det ganska tydligt. Då tror jag det är viktigt att prata med dem om deras tankar och rädslor. 

Ibland kan det underlätta att bara prata om det man känner (Lärare 1) 

Ibland har eleverna sån otrolig oro och ångest inför muntliga framträdanden, så det hjälper 

knappt hur mycket man än övat. Då tror jag det gäller att sätta sig ner och prata med eleven. 

Låta den få ut känslorna och tankarna som är så jobbiga, och sen får vi försöka prata om 

dem. Även om jag inte alltid kan hantera dessa samtal, så kan det på något sätt ändå vara 

skönt att få oron ur kroppen. (Lärare 3) 
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I utsagorna ovan märks en förståelse för talängsliga elevers rädslor inför muntliga 

framträdanden, och att dessa rädslor behöver kanaliseras. Det finns en insiktsfullhet hos 

lärarna om att rädslorna kan mildras genom att eleverna ges möjlighet att få reflektera 

och samtala om rädslorna. Lärarnas samtal med eleverna går att ses som prov på en viss 

kognitiv modifiering eftersom de trots allt diskuterar elevernas inre kognitioner i form 

av tankar och rädslor med förhoppningen att det ska underlätta talsituationen.  

7 Diskussion  
I studiens inledning nämndes det faktum att talängslan inte endast är en didaktisk 

utmaning för svensklärare att hantera i undervisningen, utan att det även i förlängningen 

kan utgöra ett samhällsproblem. Ur ett demokratiskt perspektiv är det nämligen skadligt 

om en tyst massa bestående av talängsliga människor väljer att avstå från att bidra med 

sina åsikter på grund av den påfrestning de känner inför talsituationer. Föreliggande 

studie visar att det finns fog för oro för det potentiella samhällsproblemet eftersom 

samtliga lärare antyder att talängslan är en verklighet i deras undervisningspraktiker. 

Deras antydan bekräftas av en tidigare studie av Utbildningsradion (2010) vars resultat 

på flera sätt indikerar att talängslan är relativt vanligt förekommande bland svenska 

ungdomar. I skolan får svenskläraren en nyckelroll att bemöta dessa talängsliga elever 

eftersom den muntliga kommunikationen utgör en betydande del av svenskämnets 

innehåll (Skolverket 2011).  

Den proximala utvecklingszonen är den zon som finns mellan en människas 

nuvarande utvecklingsnivå och det den i framtiden kan klara av med hjälp vägledning 

av en mer erfaren person, som exempelvis en lärares stödstrukturer till en elev (Säljö 

2017). Slutsatsen som kan dras utifrån föreliggande studies resultat är att de intervjuade 

lärarna medvetet använder sig av flera olika slags stödstrukturer för att vägleda 

talängsliga elever till att bli säkrare och skickligare i framförandet av fria monologer. 

Totalt identifierades sju stödstrukturer under intervjuerna med lärarna: (1) undervisning 

om den fria monologens struktur, (2) frekvent träning, (3) salutogen respons med 

förbättringsmöjligheter, (4) tryggt och stödjande klassrumsklimat, (5) gradvis 

exponering, (6) synliggörande av rädslor och (7) uppmuntran. Resultatet är intressant ur 

den synvinkeln att en relativt stor andel elever i en tidigare studie angett att de inte fått 

något stöd för att bli tryggare eller säkrare talare (Utbildningsradion 2010). I det 

följande diskuteras stödstrukturerna närmare utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

och tidigare forskning. 
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Att lärarna återger att de stöttar talängsliga elever genom undervisning av den fria 

monologens struktur är egentligen inte särskilt häpnadsväckande. Rimligtvis ingår det i 

de flesta svensklärares övergripande undervisningsplaneringar i anslutning till elevers 

fria monologer att ge sådan teoretisk undervisning åt samtliga i elevgruppen (jmf 

Skolverket 2011), men det är ändå intressant hur lärarna understryker vikten av att just 

talängsliga elever får det här stödet. Utifrån den sociokulturella teorin (Säljö 2017) går 

det att tolka den här stödstrukturen som att lärarna med teoretisk kunskap vägleder 

talängsliga elever till att appropriera retorisk kunskap för att kunna utvecklas till säkrare 

och skickligare talare.  

Lärarnas utsagor om att stötta talängsliga elever genom frekvent träning visar en 

insikt hos dem att dessa elever även behöver rikligt med praktisk övning. Flera lärare 

påtalade hur övningarna progressivt blir mer utmanande, vilket är ett tecken på att de är 

medvetna om att elevers proximala utvecklingszoner inte är statiska, utan i ständig 

rörelse (Säljö 2017). Även om de övningar som framkom i intervjuerna med lärarna inte 

riktigt överensstämmer med de “kulturella aktiviteter” (lekar, sånger, sketcher, dans och 

poesi) som Tinjaca & Contreras (2008) föreslår för att minska talängslighet i ett 

andraspråk, är ändå lättsamheten och lekfullheten en gemensam nämnare. Likheter finns 

även med det arbetssätt som framkommer hos några lärare i Palmérs studie (1999) vars 

strategi för att hjälpa talängsliga elever är att använda sig av lekfulla övningar och 

rollspel.  

Stödstrukturen salutogen respons med förbättringsmöjligheter, som framkom i de 

flesta av lärarnas utsagor, är ett tydligt exempel på stöttning där de mer erfarna lärarna 

vägleder de mindre erfarna eleverna (Säljö 2017). I responssituationen efter en fri 

monolog uttrycker lärarna hur de balanserar sin responsgivning mellan å ena sidan 

positiva kommentarer, å den andra förslag på förbättringar. Kritiken med 

förbättringsmöjligheter går att förstå som att läraren med sin erfarenhet och kunskap i 

den proximala utvecklingszonen vägleder eleven till att nå nästa steg i utvecklingen 

(Säljö 2017).  

Även om lärarna har olika tillvägagångssätt finns det en enighet hos dem om ett 

tryggt och stödjande klassrumsklimats positiva påverkan på talängsliga elever. Lärarna 

inser att talängsliga elever är i behov av ett sådant klimat för att vara bekväma i 

talsituationen och för att ta nästa steg i den proximala utvecklingszonen (Säljö 2017). 

Det handlar dels om ett mer passivt stöd där publiken ska respektera talaren och inte 

störa, dels om ett mer aktivt sådant där publiken aktivt hjälper talaren. Stödstrukturen är 
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således inte ett solitärt stöd från en lärare riktat mot en elev utan snarare ett gemensamt 

stöd från klassrummets lyssnare som utgör publiken. Läraren får en nyckelroll i stödet 

genom att sätta upp regler och instruktioner för hur en publik ska bete sig. Lärarnas 

utsagor om att skapa ett tryggt och stödjande klassrum har flera likheter med Boyce et. 

als (2007) studie, där forskarna påtalar hur läraren genom att få elever att respektera 

talaren och hjälpa varandra i talsituationer kan få talängsliga elever att bli mer benägna 

att tala. 

Lärarnas sätt att stötta talängsliga elever genom att gradvis exponera dem för en 

större publik och att aldrig tvinga dem till en otrygg talsituation, är intressant utifrån den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2017). I enighet med tidigare svenska studier 

(Palmér 1999; Palmér 2010; Olsson Jers 2010) återger lärarna i föreliggande studie hur 

de låter talängsliga elever tala inför en mindre publik än vad deras klasskamrater får 

göra. Den här anpassningen av undervisningen för talängsliga elever går att tolka som 

att lärarna inser att en fri monolog inför en större publik är bortom elevernas proximala 

utvecklingszon. Samtidigt nöjer sig lärarna inte med att den anpassade formen av fri 

monolog är en slutdestination hos de talängsliga eleverna, utan påtalar att de kommer att 

ställas inför tuffare utmaningar framöver i form av större exponering. Lärarnas 

progressiva arbetssätt med talängsliga elever kan ses som att de är medvetna om att 

exponeringen behöver ökas i takt med att elevernas proximala utvecklingszoner 

förändras (Säljö 2017). Samtidigt går det att problematisera den gradvisa exponeringen. 

Det är inte omöjligt att elever som känner oro eller ångest inför talsituationer överdriver 

sin rädsla för att ges möjlighet att tala inför en mindre publik. Därmed riskerar de att 

utsättas för en allt för bekväm situation som snarare bromsar upp elevens utveckling än 

utvecklar den.  

Som studien visar kan lärarnas stöd till talängsliga elever också vara av det mer 

emotionella slaget i form av uppmuntran och synliggörande av rädslor. Enligt den 

sociokulturella teorin kan det här emotionella stödet förstås som att de mer erfarna 

lärarna, som är tryggare i talsituationer, stöttar de mindre erfarna eleverna, som inte är 

lika trygga (Säljö 2017). De här stödstrukturerna är intressanta, eftersom de visar prov 

på ett mer okonventionellt stöd, där lärarna nästan fungerar som psykologer för 

talängsliga elever.  

Att våga tala och framföra sin åsikt är en viktig egenskap i dagens samhälle 

(Axelsson 2011), vilket gör talängslighet problematiskt. Skolan som institution, och i 
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synnerhet svensklärare, har en möjlighet såväl som en utmaning att bemöta och hantera 

dessa elever för att i göra dem till fullvärdiga demokratiska medborgare.  

7.1 Vidare forskning 

I föreliggande studie har en kartläggning av några lärares stöd till talängsliga elever 

kartlagts, men fler storskaliga studier hade behövts för att bygga vidare och utforma en 

teoribildning om talängslighet i en svensk skolkontext. Under forskningsprocessens 

gång har flera idéer om hur en sådan forskning skulle kunna se ut. För det första skulle 

det vara intressant att studera lärares förhållningssätt till talängsliga elever i 

klassrumssituationen, alltså utifrån observationer. En annan möjlighet vore att studera 

talängsliga elevers attityder till olika typer av stödstrukturer. En sådan studie skulle 

kunna visa vad elever efterfrågar för slags stöd och skulle kunna jämföras med resultatet 

i denna studie. Man skulle också kunna undersöka olika stödstrukturers effektivitet 

genom att testa varierade undervisningsupplägg i olika elevgrupper.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjubrev 

Intervjubrev  
 
Jag uppskattar verkligen att du valt att ställa upp på att genomföra en intervju. Utan ditt 

bidrag hade min uppsats inte varit möjlig. Intervjun kommer utgå från min uppsats syfte 

“om att undersöka hur svensklärare på gymnasiet stöttar talängsliga elever med deras 

muntliga framställningar”. Du, som svensklärare, bidrar således med information om 

hur du som arbetar med talängsliga elever. Om du vill och känner dig tryggare med att 

komma förberedd till intervjun, finns intervjuns huvudfrågor samlade på nästa sida i 

dokumentet. Det är absolut inget krav på att vara förberedd. 

 
Dina villkor 

• Intervjuerna kommer att spelas in, eftersom jag kommer behöva analysera dem i 

efterhand. När uppsatsen är publicerad kommer inspelningarna raderas.  

• Intervjuerna kommer inte under några omständigheter användas till något annat 

än den här studien.  

• Informationen du lämnar kommer att bevaras konfidentiellt. Ingen obehörig 

kommer ha tillgång till den.  

• Jag garanterar att du, dina elever, din skola och allt annat personligt du nämner i 

intervjun kommer anonymiseras.  

• Studiens resultat kommer publiceras på databasen DIVA. Naturligtvis förblir ni 

anonyma, vilket nämndes ovan.  

• Ditt deltagande är frivilligt. Jag garanterar att du när som helst under intervjun 

får avbryta den. Om du tycker en fråga är opassande så har du inget krav på att 

svara.  

 

Definition av talängslan 

Uppsatsens definition av begreppet Talängslan är följande: ”Med talängslan menas i 

detta sammanhang så starka nervösa stressreaktioner, främst i talsituationer, att 

individen hämmas i sin normala kommunikationsförmåga”.  

 

Muntligt framträdande och muntlig framställning 



 

 II 

Uppsatsen har avgränsats till att främst beröra momentet muntligt framträdande eller 

muntlig framställning. Med det menar jag när en elev ensamt håller ett tal inför en 

publik. 

 

Frågor om talängslan 

- Hur utbrett är det med talängslan i dina klasser enligt dig? 

- Finns det något speciellt som kännetecknar dina talängsliga elever? 

- Vad tror du deras ängslan beror på?  

- Hur brukar du som lärare märka att en elev är talängslig? 

- Vad anser du är det viktigaste som lärare att tänka på när det gäller talängsliga 

elever och muntligt framträdande? 

- Vilka är de största utmaningarna med att undervisa talängsliga elever när det 

gäller muntlig framställning? 

- Brukar du försöka anpassa din undervisning med talängsliga elever på något 

speciellt sätt?  

- Har du hittat några metoder som du anser fungerar för att stötta talängsliga 

elever? 

- Finns det något du försöker undvika i din undervisning med talängsliga elever? 

- Anser du dig ha kunskapen och förmågan att undervisa talängsliga elever?  

- Pratar ni i lärarkollegiet om hur ni ska undervisa talängsliga elever? 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anton Augustsson 

Linnéuniversitetet 

0708268277 

aa223qt@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aa223qt@student.lnu.se


 

 III 

Bilaga B Intervjuguide 

• Allmänna frågor om talängslan  

- Hur utbrett är det med talängslan i dina klasser enligt dig? 

- Finns det något speciellt som kännetecknar dina talängsliga elever? 

- Vad tror du deras ängslan beror på?  

- Hur brukar du som lärare märka att en elev är talängslig? 

- Vad anser du är det viktigaste som lärare att tänka på när det gäller talängsliga 

elever och muntligt framträdande? 

- Vilka är de största utmaningarna med att undervisa talängsliga elever när det 

gäller muntlig framställning? 

- Brukar du försöka anpassa din undervisning mot talängsliga elever på något 

speciellt sätt? 

- Har du hittat några metoder som fungerar för att stötta talängsliga elever i deras 

arbete med muntlig framställning? 

- Finns det något du försöker undvika när du undervisar talängsliga elever? 

- Anser du dig ha kunskapen och förmågan att undervisa talängsliga elever?  

- Pratar ni i lärarkollegiet om hur ni ska undervisa talängsliga elever? 

• Form/funktion 

- Hur ser en undervisningsplanering ut för dig när det gäller muntligt 

framträdande? Är det något speciellt som du tror talängsliga elever gynnas av i 

den? 

• Respons 

- Är det något speciellt du tänker på när du ger respons på talängsliga elevers 

muntliga framställningar? 

• Psykologisk inriktning 

- Brukar du ha individuella samtal med dina talängsliga elever? Är det något 

speciellt de tycker är jobbigt?  

• Klassrumsklimat 

- Hur ser klassrummet ut när elever framför sina muntliga framställningar? Ger du 

publiken några speciella instruktioner när elever framför muntliga 

framställningar?  

• Övriga frågor 

- Finns det något du vill lägga till?  

 


	1 Inledning
	2 Syfte och frågeställning
	3 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter
	3.1 Talängslan
	3.2 Muntlig framställning i styrdokumenten
	3.3 Sociokulturell teori
	3.3.1 Tre övergripande stödstrukturer


	4 Tidigare forskning
	5 Metod och material
	5.1 Kvalitativ metod
	5.2 Etiska överväganden
	5.3 Urval
	5.4 Intervjuernas genomförande
	5.5 Analysmetod
	5.6 Metod och materialkritik

	6 Resultat och analys
	6.1 Färdighetsträning
	6.1.1 Undervisning om den fria monologens struktur
	6.1.2 Frekvent träning
	6.1.3 Salutogen respons med förbättringsmöjligheter
	6.1.4 Tryggt och stödjande klassrumsklimat

	6.2 Systematisk desensibilisering
	6.2.1 Gradvis exponering

	6.3  Kognitiv modifiering
	6.3.1 Uppmuntran
	6.3.2 Synliggörande av rädslor


	7 Diskussion
	7.1 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A Intervjubrev
	Bilaga B Intervjuguide


