
Mittuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskap 

AUO3 

VT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talängslan och språkförmåga – hur upplever 

elever muntliga presentationer i skolan? 

 

Examensarbete lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

Mikael Hulmé 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 
 

Denna uppsats undersöker talängslan från ett elevperspektiv. Den är uppbyggd kring 

kvalitativa intervjuer med sex elever från årskurs nio till årskurs tre i gymnasiet. Eleverna har 

fått tala fritt utifrån frågor som rör hur de känner sig inför att tala inför klassen, om de känner 

sig nervösa och i så fall varför, samt vad de gör för att bemästra sin nervositet. Deras svar 

analyseras och jämförs först och främst i dialog med Hans Gunnarsons teorier om vad som 

kan orsaka nervositet vid muntliga framföranden, men också med vad sekundärlitteratur säger 

om talängslan. Syftet är att bättre förstå elevers tankar kring muntlig framställan i skolan, för 

att som blivande lärare kunna ge dem så bra förutsättningar som möjligt till att utveckla sin 

språkliga förmåga.  

 

Nyckelord: talängslan, pedagogik, skola, psykologi, retorik, sociologi.  
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1 Inledning 
 

Detta är en uppsats om talängslan. Att vara nervös införa att tala inför andra är något som 

många av oss är. Kanske gäller det i ännu högre grad unga människor. I skolan, kanske 

framförallt på högstdiet och i gymnasiet, förekommer regelbundet situationer då elever 

förmodas ställa sig upp inför sina klasskamrater och ge någon form av muntlig presentation. 

Hur känner sig eleverna inför att göra detta? På vilket sätt kan de bli nervösa? Och hur 

försöker de att bemästra sin eventuella nervositet? Vad kan hjälpa dem att få en större tilltro 

till sin egen språkförmåga när det gäller den muntliga presentationen?  

              I världen och i arbetslivet idag är goda kommunikativa färdigheter av stor betydelse. 

Som blivande lärare har jag ett ansvar att se till att eleverna får goda möjligheter att träna på 

och utveckla sitt språk. Många elever är inte vana vid att stå framför en skara människor och 

hålla ett framförande, men träning ger färdighet. Det är min förhoppning att uppsatsen ska 

bidra till en ökad förståelse för elevernas tankar och relationer till tal och framföranden, och 

att den på så sätt ska kunna hjälpa mig att uppfylla mitt pedagogiska uppdrag.  

              Läroplanen talar om att ge elever förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, 

så att de får tilltro till sin språkförmåga. Många elever vittnar dock om ett visst obehag när 

det gäller den muntliga språkförmågan i situationer då de ska tala inför en större grupp. 

Examensarbetet syftar som sagt till att försöka förstå denna ängslan, hur elever tycker och 

tänker, och också hur de försöker hitta strategier för att övervinna nervositet. Genom att 

koppla samman elevernas funderingar med teorier i Gunnarson (2012) angående varför vi blir 

nervösa vid talsituationer och vad man kan göra åt det, hoppas jag dels förstå eleverna bättre 

och också bli rustad att på ett effektivt och professionellt sätt kunna möta och hjälpa dem i 

framtiden som lärare.  

              Uppsatsen består dels av en del där vi tittar på talängslan utifrån ett 

sekundärlitteratursperspektiv, men framförallt av kvalitativa intervjuer med fyra högstadie- 

och två gymnasieelever. Att låta dem få berätta om hur de upplever sin eventuella talängslan 

och hur de försöker komma över denna är centrala delar. Gunnarson skriver i Lärarens retorik 

om vad det kan vara som gör oss som talare nervösa när vi ska tala inför en samling personer, 

och hans teorier kommer att ligga till grund för analysen av intervjuerna. Talängslan är något 

som många, kanske nästan alla, elever har erfarenhet av. Genom att intervjua eleverna om 

deras känslor för att tala inför en större grupp i skolan, och koppla samman detta med 

Gunnarsons teorier om vad som kan göra oss nervösa i en sådan situation och vad man kan 

göra åt saken, vill jag jämföra elevernas tankar med Gunnarsons teorier men också med 

Skolverkets läroplan som talar om elevernas tilltro till sin språkförmåga. Denna tilltro ska 

eleverna ges tillfälle att utveckla på ett bra sätt i skolan. 
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2 Metod och syfte 
 

 

I detta kapitel kommer jag att titta på vilken metod som används i undersökningen, och gå in 

lite mer på vad syftet med uppsatsen är.  

 

 

2.1 Metod 

 
Metoden som jag valt för att samla informationen till uppsatsen är intervju. Intervjun spelades 

in på bandspelare som låg på bordet framför de intervjuade. Jag frågade en niondeklass på en 

skola jag tidigare vikarierat på om de ville ställa upp på en intervju för detta ändamål, och fick 

fyra frivilliga. Då jag tyckte det var lite för få elever frågade jag även några andra som jag 

känner som går på gymnasiet om de ville ställa upp, och fick så två frivilliga till. Sammanlagt 

fick jag alltså sex stycken att intervjua, vilket jag tycker är en lagom siffra då man ska göra en 

kvalitativ intervju. 

              Vad kan man då säga om intervju som metod för att nå fram till resultat som är 

giltiga i ett vetenskapligt sammanhang? Norrby (2004: 37) skriver om hur vissa menar att en 

bandspelare kan göra så att deltagarna i intervjun inte riktigt känner sig naturliga. Detta kan 

först verka helt riktigt. Vi känner oss kanske lite obekväma då vi vet att det vi säger spelas in, 

precis som vissa kan uppleva det som obekvämt att bli filmade. Kan man då lita på att det som 

sägs på band är den intervjuades riktiga och sanna tanke och inte en förställning? Ja, kanske 

kan man ändå det. Det finns de som hävdar att de som samtalar och blir bandade efter ett tag 

ofta glömmer bort att det finns en bandspelare närvarande (Norrby 2004: 37). Man blir så att 

säga mer fokuserad på det man säger än på det faktum att det man säger blir inspelat. Detta 

beror naturligtvis också på hur säker och trygg den intervjuade känner sig. De elever jag 

intervjuade tror jag kände sig relativt säkra i situationen, då jag kände dem en aning sedan 

tidigare. Sedan är det också så att man kan säga att intervjudeltagarna behöver kunskap om i 

vilket sammanhang intervjun ställs. Norrby pratar om samtalets ”ram”, och hur det är viktigt 

för att de intervjuade ska kunna tolka samtalet och ge bidrag till intervjun som är 

ändamålsenliga (2004: 55). Detta tror jag inte var något problem då de jag intervjuade var väl 

införstådda med att det gällde en intervju för undersökande syften som skulle resultera in en 

uppsats.   

              Intervjun bestod av fyra färdiga frågor (se bilaga) som också återkommer i texten om 

elevernas intervjusvar. Jag valde att ha samma frågor till alla och att inte gå utanför dessa 

frågor då jag ville ge samma förutsättningar åt alla eleverna att svara på frågorna. Ely (1993: 

75) skriver om hur en intervju kan ändras under loppets gång, men att det är bra att ha några 

frågor färdiga till att börja med. Jag använde mig alltså av färdigkomponerade frågor och 

tycker att det fungerade bra utifrån förutsättningarna. Under ramen för de här frågorna fick 

eleverna tala fritt. I arbetet med en kvalitativ intervju kan det också, som Ely pekar ut (1993: 

66) vara viktigt att vi försöker lära oss att se världen med den intervjuades ögon. Även om 

mina frågor inte lämnade något utrymme för ett spontant samtal att växa fram, var jag noga 

med att försöka få de intervjuade att känna sig så avslappnade så möjligt och vara en god 

lyssnare.  

              Min metod för undersökningen var alltså intervju, och materialet jag fick var 

elevernas svar på de fyra frågor som jag i förväg valt ut att ställa till dem. Frågorna (se bilaga) 

valdes med tanke på att vara så relevanta så möjligt för elevernas uppfattning om sin egen  
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språkförmåga, hur de känner sig inför att tala inför andra och vad det kan bero på, och om de 

försöker göra något speciellt för att mildra sin talängslan.   

 

 

2.2 Syfte 

 

I sammandraget gavs ett kort svar på syftet med uppsatsen: att bättre förstå elevers tankar 

kring muntlig framställan i skolan, så att jag som blivande lärare kan ge dem så bra 

förutsättningar som möjligt att utveckla deras språkliga förmåga. Om vi tittar på vad 

Skolverkets läroplan säger om lärarens roll för elevernas utveckling kan vi bl.a. läsa följande: 

läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 

(Skolverket 2011: 14). Det är alltså mitt jobb som lärare i framtiden att styrka elevens tilltro 

till sin egen förmåga. Detta måste gälla alla ämnen och alla områden i skolan, t.ex. svenska 

och då muntlig framställan och presentation. Samtidigt är detta med att tala inför andra något 

som många är nervösa inför att göra. Som lärare blir det då extra viktigt för mig att veta hur 

eleverna tänker kring detta, vad de är nervösa för och hur de ser på sin egen språkliga 

förmåga. Genom att förstå eleverna tror jag att jag kan komma i en situation där jag bättre kan 

ge dem den hjälp de behöver.  

              Läroplanen talar också om hur eleverna ska få ”stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011: 14). Att tala inför andra är bra träning i att 

utveckla sin språkliga utveckling. Det är jag som lärare som har ett ansvar för att se till att 

eleverna kan utvecklas på ett bra sätt, och att ha kunskap om elevernas tankar och känslor 

inför att tala inför andra kan hjälpa mig att ge dem förutsättningar för utveckling. På så sätt 

kan resultatet av uppsatsen vara till gagn för min framtida professionsutveckling. 

              Jag hoppas alltså att få reda på hur eleverna tänker om frågor som rör deras 

språkförmåga och deras eventuella talängslan. Denna kunskap hoppas jag sedan kan komma 

till pass i mitt arbete som framtida lärare. Detta är huvudsyftet med undersökningen.  
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3 Talängslan 
 

 

Detta tredje kapitel av uppsatsen syftar till att ge en bakgrundsbild mot vilken elevernas 

upplevelser när det gäller muntliga framföranden kan tecknas. Att många av oss känner 

obehag inför att hålla tal eller presentationer inför andra är väl ganska väl känt. Många elever 

kan också vittna om denna nervositet. Som blivande lärare hoppas jag att en bättre förståelse 

av elevers känslor inför muntliga framföranden kan komma både mig och eleverna till gagn.  

              Högstadieelevers muntliga framställningar i skolan faller ofta under ramen för ämnet 

svenska, men det behöver inte vara så. Lika ofta förekommer presentationer i andra ämnen. 

Men det är i Skolverkets läroplan för ämnet svenska som vi främst bör leta om vi vill finna 

vad som står att läsa om muntlig och språklig förmåga. Kapitel 3 kommer därför delvis att 

behandla frågan om vad det egentligen är muntlig presentation handlar om och syftar till.  

              Det som är mest centralt i denna uppsats är dock elevernas känslor inför muntliga 

presentationer, och hur de försöker bemästra dem. I kapitel 3 kommer därför också frågor som 

rör talängslan att tas upp. Vad är det som kan orsaka nervositet vid sådana situationer? Och 

hur kan man undvika detta obehag, eller åtminstone mildra det? Här kommer jag att titta på 

talängslan mer generellt. I kapitel 4 kommer sedan elevernas svar på intervjufrågorna om 

nervositet vid talsituationer och hur de stämmer överens eller avviker från det som behandlas i 

kapitel 3.  

 

 

3.1  Det pedagogiska uppdraget 

 
Det ingår i skolans uppgift att se till att eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk på alla 

sätt. Detta inkluderar inte bara att lära sig att läsa och skriva, utan också att få tillfälle till att 

utveckla sin muntliga förmåga. I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet från 2011 kan vi läsa under det centrala innehållet för åk 7-9 att undervisningen 

ska innehålla ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 

ämnen hämtade från skola och samhällsliv” (Skolverket 2011: 226). I dessa muntliga 

presentationer ingår oftast att ställa sig upp inför klassen och göra någon form av presentation. 

Intervjuerna med eleverna som följer i del 4 har också försökt ta tillvara detta faktum och 

frågat just om hur eleverna känner sig när de står inför klassen och ska tala.  

              I läroplan läser vi också under rubriken Syfte vad undervisningen i svenska handlar 

om: ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 

och för skilda syften” (Skolverket 2011: 222). Eleverna ska alltså ges chansen att utveckla sitt 

talspråk och få tilltro till sin språkförmåga. Men för att utveckla sitt talspråk krävs övning, och 

det är inte alla som har en särdeles stor tilltro till sin språkförmåga. Som lärare är det dock vår 

uppgift att se till så att alla elever ges den här möjligheten. Att då förstå hur elever känner sig 

när de ska tala inför andra, och hur stor eller liten tilltro till sin egen språkförmåga de 

upplever sig ha, blir viktigt. Vidare står det i läroplanen under Syfte: ”Genom undervisningen 

i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (Skolverket 2011: 222, det följer fler 

punkter i läroplanen, här fokuserar jag på den första). Eleverna ska alltså formulera och 

kommunicera något i skrift men också i tal. Detta gör de oftast helt informellt med sina  
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kamrater, men när läget blir ”skarpt” och alla ögon fästs på dem är det lätt hänt att man kan 

känna sig nervös. Det är här som talängslan ofta kommer in. Just därför får läraren inte 

glömma det pedagogiska uppdraget att ge eleverna förutsättningar för att öva upp den 

muntliga och kommunikativa kompetensen, men läraren behöver också en förståelse för hur 

eleven ofta upplever dessa situationer.  

              Läroplanen för högstadiet (åk 7-9) i ämnet svenska visar alltså på att eleverna i 

skolan ska ges tillfälle att utveckla sin språkliga förmåga när det gäller att tala. Detta 

innefattar muntliga presentationer, tilltro till den egna språkförmågan i skilda kommunikativa 

sammanhang osv. Många elever kan vara rappa på tungan i klassrummet, men när det gäller 

att ställa sig upp inför andra och föra ett längre eller för den delen kortare tal, ja då blir det 

kanske svårare. Likväl faller det på pedagogen att ge alla elever möjligheten till att utvecklas 

på detta område. Men för att göra detta är det bra om läraren vet något om hur elever kan 

uppleva känslan av att stå och tala inför andra, och vad det i stort kan vara som orsakar 

talängslan. Mak (2011: 203) skriver om hur språkinlärare (i hans fall andraspråksinlärare): 

”are often most anxious and concerned about speaking in class and giving oral presentations”. 

Att tala inför andra är något som många upplever som en aning besvärligt. Vi går nu vidare 

och ser på vad det är som kan orsaka detta obehag.  

 

 

 

3.2 Orsaker till talängslan och nervositet vid muntliga framställningar  

 
Att känna till olika orsaker till nervositet när man ska tala är bra både för eleverna och för 

läraren. Om eleverna kan identifiera sin rädsla har de större chans att kunna behandla den. 

Men varför blir vi egentligen så rädda för att ställa oss upp och tala inför en grupp människor, 

som vi kanske dessutom känner tämligen väl sedan innan? Undersökningar har visat att det är 

vanligare att svenskar känner oro inför att tala inför andra än att de är rädda för döden 

(Rydstedt 1993: 132). Det är alltså inga småsaker vi talar om. Ändå är det ju så att de flesta av 

oss då och då kommer i situationer då vi måste tala till en grupp människor, vid mer eller 

mindre formella tillfällen. Många upplever det som om de ”står inför rätta” när de ska tala 

inför en grupp. Allt de gör eller säger uppförstoras många gånger om (Rogers 1985: 19). Just 

detta att vara skild ifrån gruppen, och att allt ljus hamnar på den som står där framme, är ofta 

en orsak till nervositet.  

              Många av oss, elever såväl som lärare, känner obehag inför att tala inför andra. Vi 

går nu vidare för att mer i detalj se vad det är som orsakar denna nervositet, med speciell 

tanke på tonåringarna i skolan.  

 

 

3.2.1 Fyra orsaker till ängslan 
 

              Gunnarson skriver om de vanligaste skälen till varför man känner oro inför att tala 

inför andra. Han nämner: Att ha för höga krav på sig själv, att känna att man inte har kontroll 

över situationen, att känna sig skild ifrån gruppen, samt att vara rädd för att göra bort sig 

(Gunnarson 2012: 28). Dessa fyra huvudskäl till nervositet vid framställning kommer också 

att fungera som referenspunkter när vi senare tittar på elevernas tankar och svar på 

intervjufrågorna. Man kan direkt se att tonåringar kanske är extra utsatta för nervositet inför  
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att tala inför andra, då flera av kriterierna ovan handlar om gruppdynamik, självkänsla,  

förlorad kontroll och så vidare. Detta är ofta områden som tonåringar kämpar med och  

upplever som jobbiga. De är inte lika vana som vuxna vid att ha ansvar och få alla blickar 

vända till sig, även om det finns många vuxna som också tycker att det är jobbigt. Vid en 

talsituation händer det ofta just att man blir skild från gruppen, man uppfattas då som 

gruppens ledare och är den som alla tittar på. Detta skapar en känsla av isolation och utsatthet 

(Gunnarson 2012: 30). Helt plötsligt vänds alla blickar mot den som står där framme. Som 

talare måste man också hela tiden ha något någorlunda vettigt att säga, man är den som leder 

samtalet och har inget annat val än att fortsätta tala (Rogers 1985: 21). Det kan vara lätt att 

känna att man tappar kontrollen, och gör man det ja då har man förmodligen gjort bort sig, 

åtminstone i sina egna ögon vilket kan vara nog så besvärligt för en ung människa. 

              Det kan vara på sin plats att poängtera att även om väldigt många av oss känner 

obehag inför att tala inför andra, så är det få av oss som har en diagnos som heter ”talängslan” 

(Olsson Jers 2009). Det är alltså inget medicinskt eller psykologiskt fel på den som är rädd för 

att tala inför andra, utan det är en allmänmänsklig erfarenhet. Kanske kan man jämföra med 

nervositeten man kan känna när man står i kön i väntan på att få åka en snabb 

bergochdalbana. Kroppen reagerar på en stundande eventuell fara.  

              Likväl är det så att många känner ett starkt obehag inför att exponeras inför andra 

(Olsson Jers 2009). Vi känner att vi saknar kontroll, vi känner oss skilda ifrån gruppen, vi är 

rädda att göra bort oss, och vi har kanske höga krav på oss själva (se Gunnarson 2012: 28, 

och ovan). Dessa kriterier för nervositet stämmer ofta ganska väl in på tonåringarna, som vi 

nu vänder oss mot lite mer.  

 

 

3.2.2 Tonåringar och talängslan 

 
Uppsatsens fokus ligger på högstadieelevernas tankar och känslor kring muntliga 

presentationer och att tala inför andra. I den åldern är eleverna i de tidiga tonåren. Just de 

tidiga tonåren är ofta den tid tå talängslan börjar komma smygande (Axelsson 2011: 10). Det 

kan ofta vara ett speciellt framträdande, som kanske upplevdes som alldeles misslyckat, som 

sätter igång denna process (Axelsson 2011: 10). I tonåren sker ganska mycket med både 

kroppen och psyket. Eleverna är extra mottagliga för signaler som rör hur de blir bedömda av 

andra, både vuxna och kamrater. Vid en talsituation kan denna bedömning komma att stå ut 

på ett alldeles särskilt sätt. Allt ljus hamnar på eleven som ofta kan känna sig tämligen illa till 

mods. Tonåringen upplever att tala inför andra som jobbigt, och kan om det går illa hamna i 

en ond cirkel. 

              Att någon står upp och talar eller håller ett framförande i skolan är ju något som 

eleverna dock är väldigt vana vid. Men oftast handlar det inte om dem själva. Eleverna har 

god erfarenhet av att tillhöra de som lyssnar, de är oftast medlemmar av publiken (Rogers 

1985: 21). Istället är det läraren, i regel, som står där framme och talar till klassen. Vid 

muntliga framföranden blir rollerna helt plötsligt ombytta. Borta är tryggheten som man kan 

gömma sig i. Tonåringen blir exponerad framför sina kamrater, och detta leder ofta till 

obehagskänslor. Som talare är man ju i allas blickfång, medan man som lyssnare kan gömma 

sig i gruppen. 

              En annan orsak till varför man kan känna sig illa till mods när man ska tala till en 

grupp människor är att man kanske är rädd att göra bort sig. Just tonåringar är ofta rädda för 

att göra bort sig och kan lida av en negativ självbild (Gunnarson 2012: 31). Om man lider av 

en negativ självbild så kanske det blir så att man tolkar andra händelser utifrån den. T.ex. så  
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kan en viskning i klassrummet under pågående presentation lätt tolkas som ett uttryck för 

kritik kamrater emellan, medan det i själva verket kanske handlade om något positivt 

(Gunnarson 2012: 31). Den negativa självkänslan sätter sitt spår hos eleven och gör att det blir 

extra obehagligt att stå framför en grupp. Tankar om att göra bort sig sprider sig lätt, och att 

göra bort sig är det sista tonåringen vill.        

              Tonåringars, och andra människors talängslan för den delen, kan ofta ta sig rent 

fysiska uttryck. Vissa elever upplever symptom på stress vid talsituationer som svettningar, 

att bli röd i ansiktet, och att känna starka olustkänslor (Olsson Jers 2009). Hashemi och 

Abbasi skriver också om hur studenter upplever ”blushing, perspiration, staggered voice, less 

eye-contact” när de ska redovisa något eller tala till en grupp (Hashemi och Abbasi 2013: 

641). Den psykiska pressen kan resultera i fysiska symptom, vilket egentligen inte är särskilt 

ovanligt. Men för tonåringarna kan det bli extra känsligt. De är i en tid av sitt liv då de är 

extra känsliga för hur omvärlden uppfattar dem, och de vill inte att andra ska se att de rodnar, 

svettas, eller stakar sig när de ska tala. De vill istället gärna finna acceptans i sin kamratgrupp, 

vilket leder oss till nästa punkt i varför man kan känna sig nervös inför att tala inför andra.  

 

 

3.2.3 Gemenskapens betydelse 

 
Vi har tidigare sett hur Gunnarson talar om fyra anledningar till nervositet när vi ska tala inför 

andra: vi vill inte göra bort oss, vi har höga krav på oss själva, vi vill inte tappa kontrollen, 

och vi vill inte bli skilda från gruppen (Gunnarson 2012: 28). Dessa anledningar kan på ett 

eller annat sätt härledas till en önskan om att finna en plats i en vidare gemenskap.  

              Det kan dock vara svårt att finna en gemenskap, och alla gemenskaper behöver inte 

vara av godo. Stenberg skriver: ”Alla har inte tillgång till en god gemenskap eller upplever att 

gemenskap alltid är synonymt med bekräftelse och värme” (2011: 8). Vad har detta med 

muntliga framföranden att göra? Jo, som sagts tidigare så är det just vid sådana tillfällen som 

många unga känner sig extra utsatta. Att då veta att man kan finna stöd i en accepterande 

gemenskap blir extra viktigt. Det är dock inte alltid som det händer. Ibland kanske eleven 

upplever det faktum att han/hon blir skild från gruppen som en bekräftelse på att man 

verkligen är annorlunda. Eleven upplever att gemenskapen är tveeggad, både något man vill 

vara en del av men också något som kan vändas emot en vid olika situationer, som t.ex. vid 

muntliga presentationer inför hela klassen.  

              Det ligger en känsla av utsatthet i att tala inför andra. Mak skriver om hur studenter 

känner sig oroliga över att de kommer bli bedömda på ett negativt sätt av sina kamrater (2011: 

206). Kanske är denna oro allra störst i tonåren. Eleven söker bekräftelse, och talängslan kan 

vara ett uttryck för att denna bekräftelse står på spel. När eleven talar blir det helt plötsligt 

offentligt, och kamraterna kan i lugn och ro sitta ner och bedöma hur det här egentligen gick. 

Gemenskapen, som är så viktig, spricker för en stund när en part tar rollen som förmedlare 

och de andra antar rollen som lyssnare och bedömare.  

              Att vi inte vill göra bort oss eller tappa kontroll, och att vi inte vill bli skilda från 

gruppen kan vi lätt förstå har att göra med att vi vill finna en accepterad plats i en vidare 

gemenskap. Men även för höga krav på sig själv kan bidra till att relationen med andra blir 

ansträngd. Det verkar som om många, speciellt flickor, idag lider av väldigt höga krav på sig 

själva. Sådant kan bero på ”sträng uppfostran, kravfylld personlighet eller på en pressande 

situation” (Gunnarson 2012: 29). Krav i samband med pressade situationer kan lätt ge upphov 

till dåliga erfarenheter. Att tala inför andra i en stor grupp är just en väldigt pressande 

situation. I kraven vänds uppmärksamheten mot en själv och bort ifrån den gemenskap som 
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är tänkt att vara en hjälpande hand. Gemenskapen bryts tillfälligt och eleven känner kanske ett 

ganska starkt obehag. 

              En del av problemet med att många lider av talängslan ligger alltså hos den talande 

själv. Hashemi och Abbasi skriver om hur ”language anxiety seems to be a psychological 

construct, originating in the student’s ”self” ” (2013: 640). Den yttre miljön spelar naturligtvis 

en roll, i vilken situation framförandet hålls, inför vem det ges osv. Men ofta uppstår problem 

med talängslan från något som kommer inifrån den talande. Det rör sig ofta om just det vi sett 

innan, olika rädslor som t.ex. att göra bort sig eller tappa kontrollen. Och dessa har just det 

gemensamt att de ofta handlar om relationen mellan den som talar och de som lyssnar, om 

gemenskapen som man så gärna söker och i en till synes utsatt situation verkar förlora.  

              Vi har nu tittat lite på vad det är som kan orsaka nervositet och talängslan vid 

muntliga framföranden. Det är dags att gå vidare och se vad som kan tänkas hjälpa mot dessa 

problem. Hur kan man komma över sin nervositet? Kunskap om detta kan hjälpa både elever 

och lärare, som ska ge eleverna möjligheten att utveckla sin muntliga förmåga och finna tilltro 

till sin språkförmåga.       

 

 

3.3 Hur undvika nervositet vid muntliga framställningar? 

 

I kapitel 4 kommer vi att se hur eleverna tänker själva kring nervositet vid muntliga 

framställningar, och vilka strategier de använder sig av för att komma runt denna nervositet. 

Men innan dess tittar vi lite mer allmänt på vad som sägs angående nervositet och talängslan, 

vad man kan tänka på som gör att man lättare kan komma över sådan.  

 

 

3.3.1 Kunskap och förberedelse 

 

Det är viktigt att ha kunskap om vad som kan göra att man drabbas av nervositet. Det är också 

viktigt att som lärare försöka få eleverna till att förstå olika saker som har att göra med 

nervositet och talängslan. Det är t.ex. bra att tala med eleverna om ängslan man kan känna när 

man ska presentera något för klassen, och att få dem att inse att nästan alla är åtminstone lite 

nervösa (Gunnarson 2012: 28). Vidare så kan också eleverna få hjälp med att identifiera sin 

nervositet om man pratar om vad som skulle kunna vara orsaken (Gunnarson 2012: 28). Om 

man kan sätta fingrarna på problemet så kan det ofta hjälpa till med att ta itu med det, eller 

åtminstone avhjälpa det. 

              Den värsta nervositet man i regel upplever när man ska hålla ett tal infinner sig i 

början, precis när man ska gå upp, och varar i regel några minuter. Efter fem till tio minuter 

brukar den värsta nervositeten avta (Axelsson 2011: 13). Problemet är att många tal och 

presentationer i skolan inte är längre än så, vilket innebär att elever sällan får uppleva att 

nervositeten kanske släpper efter ett tag (Axelsson 2011: 13). Det muntliga framförandet kan 

då bli något som konstant förknippas med dåliga erfarenheter. Kanske kan det vara något att 

tänka på för lärare, att låta eleverna få träna på att hålla något längre tal, så att de kan få känna 

att nervositet tillslut släpper eller i varje fall minskar.  

              Det har nämnts ovan att en känsla av att sakna kontroll ofta är en bidragande orsak 

till att känna talängslan. Därför är det viktigt med kunskap om hur presentationen ska gå till. 

Det är viktigt att veta hur man förbereder en presentation (Gunnarson 2012: 29). Det är också 

viktigt att veta hur, var och när presentationen ska äga rum (Gunnarson 2012: 29). Om man 

vet om detta har man bra mycket bättre chans att inte känna sig för nervös när man ska  
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framföra det man har att säga. Som lärare gäller det att här vara tydlig med vad som komma 

skall. Eleverna behöver få veta just vad det är de ska göra, när de ska göra det och hur det ska 

gå till. Det ingår i det pedagogiska uppdraget att låta dem få möjligheter att utveckla sin 

språkliga förmåga, och de behöver en viss trygghet för att kunna göra det. 

              Lindqvist Grinde skriver om hela den retoriska processen, och säger att just själva 

framförandet av det man vill säga är det som de flesta upplever som allra mest jobbigt (2008: 

313). Det är alltså på inga vägar något märkligt med att vara nervös. Om eleverna kan förstå 

detta kan det kanske hjälpa dem i deras förberedelser. Kunskap om vad som händer i kroppen 

när man ska ställa sig upp inför andra och få allas ögon på sig är inte oväsentligt. Förståelse 

för sig själv bidrar till att minska nervositeten. 

              Det kan även hjälpa att känna till att andra förmodligen är minst lika nervösa. Elever 

brukar kolla in andra för att se om deras kamrater också är lite spända. Om eleverna ser att de 

inte är ensamma om att vara nervösa, kan det hjälpa att lindra deras egen nervositet (Olsson 

Jers 2009). Detta hör säkert samman med våran vilja att vara en del av en större grupp och att 

inte känna oss alltför isolerade eller olika. Eleverna tar del av varandras erfarenheter och 

hjälper varandra på vägen, så att säga.  

              Slutligen bör det också sägas att även om det är väldigt viktigt att ha kunskap om vad 

ett muntligt framförande kan innebära, och att det är viktigt att förbereda sig så väl det går, så 

kan man förmodligen inte eliminera talängslan fullt ut. Man kan öva och öva igen och på så 

sätt bli bättre på att tala. Men lite nervositet kommer ofta trots allt att finnas där, även för 

talare som är vana vid framföranden. Detta är dock ingenting att hänga läpp för. Nervositet 

kan i de bästa fall bli till en resurs som hjälper till vid den retoriska framställningen (Lindqvist 

Grinde 2008: 330). Lite nervositet skärper sinnena och får talaren att bli mer fokuserad, och 

nervositeten märks förmodligen mycket mindre än vad talaren kanske fruktar. Återigen 

handlar det om en förståelse för hur vi faktiskt reagerar vid tillfällen som kan upplevas som 

hotande.  Att bli bra på att tala kan faktiskt innebära att man lär sig att leva med sin nervositet 

och blir van vid att kunna hantera den (Lindqvist Grinde 2008: 330). Detta är naturligt en 

process som kanske tar sin tid, och som knappast blir klar för elever i högstadiet eller 

gymnasiet. Dock kan kunskap om nervositet, hur den uppstår och vad man kan göra för att 

minska den, hjälpa eleverna. En god förberedelse gör allt som oftast att man känner sig 

mindre ängslig. Men viss nervositet finns nästan alltid kvar.  

              Innan vi går in i del 4 av uppsatsen, så ska vi titta lite mera på gemenskapens roll i 

den kultur som vi lever i, och hur den kan påverka våra känslor och vår nervositet. Men vi kan 

också se hur kulturen kan hjälpa oss som talare att förstå de band som binder oss samman och 

hur vi därigenom kanske kan få hjälp med att minska talängslan.  

 

 

3.3.2 Kulturen vi lever i 
 

Vi lever tillsammans i en kultur där vi möts och samspelar dagligen. Detta gäller både lärare 

och elever. När eleverna i skolan går upp för att göra sina muntliga framföranden eller 

presentationer så gör de det framför andra, i regel sina klasskamrater. Stenberg (2011: 7) 

skriver det kanske självklara: ”Att uppleva gemenskap med andra är förmodligen någonting 

fundamentalt för de flesta människor.” Men vi vet också att skolan inte alltid är en plats för 

gemenskap, det kan också vara en plats för utfrysning och isolering. Därför blir det viktigt att 

relationerna i skolan fungerar bra. Men vad har detta med muntlig framställan att göra? 

Kanske just att den som känner sig trygg med sina klasskamrater också vinner ett större mod 

för att ställa sig framför dem och tala.  
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              Detta mod uppstår i eleven men kan också ses i relation till elevens kamrater, eller 

den kultur som eleven befinner sig i. Angelöw och Jonsson (1990: 124) skriver om hur 

förhållandet mellan den enskilde och det omkringliggande samhället behöver förstås genom 

samspelet mellan individens tankar, känslor och handlingar och de sociala nätverk personen 

ingår i. Talängslan är likaså ett delvis socialt fenomen. Det är få som känner talängslan om de 

bara skulle tala högt för sig själva i ett annars tomt rum. Likaså kanske många inte känner sig 

särskilt nervösa när de pratar inför en nära krets av familj eller vänner. Det är när vi ställs 

inför utmaningen att tala inför människor vi kanske inte riktigt vet var vi har som talängslan 

kan spela en roll. Detta sker ofta just för eleverna eftersom de lever i en miljö där de på ett sätt 

lever nära sina klasskamrater, men de delar ändå inte riktigt en intim sfär som bildar en egen 

kultur på det sätt en nära familj i regel gör. Deras känslor, deras nervositet, kan därför ses som 

ett utslag av deras sociala nätverk. Men talängslan har i detta nätverk också chansen att 

minska, om kulturen i skolan är stödjande och någorlunda trygg för eleverna. Då kan eleverna 

utveckla en större tilltro till sin muntliga förmåga. 

              Den mellanmänskliga kommunikationen påverkas alltså starkt av individuella men 

också sociala och kulturella faktorer (Angelöw och Jonsson 1990: 111). För elevens del 

betyder detta att han/hon kan känna talängslan utifrån en egen inre oro, men det sociala 

sammanhanget kan bidra till att förstärka, eller kanske ibland förminska, nervositeten. Att stå 

och tala inför hela klassen är ju i allra högsta grad ett tillfälle då eleven kommunicerar med 

andra, låt vara ett ganska specifikt tillfälle. Eleven måste ta del av och bemästra en särskild 

kultur, som förväntar sig att han/hon kan tala inför andra. Detta kan naturligtvis skapa en 

känsla av press och otillräcklighet.  

              Hursomhelst talar vi i huvudsak i detta avsnitt om hur man kan undvika nervositet. 

Alltså, kan kulturen och det sociala sammanhanget vi lever i vändas till något positivt för 

eleven, något som faktiskt kan vara en tillgång för att komma över kanske en del av den 

talängslan man kan uppleva? Kanske kan det faktiskt vara så. Angelöw och Jonsson skriver 

om hur våra möten med varandra är beroende av det som är och har varit, roller, värderingar, 

attityder som vi själva och de vi möter bär på (1990: 102). I en klass umgås eleverna 

tillsammans ganska intensivt under en lång tid. Värderingar och attityder formas och kommer 

till uttryck, eleverna interagerar med varandra dagligen. Tonen mellan eleverna blir viktig. Är 

det en kultur av förståelse och uppmuntran? Vad är det för normer som styr i klassrummet? 

Om dessa är bra och positiva, så tror jag att det finns bättre möjligheter för eleverna att känna 

att de har det stöd de behöver för att utvecklas i skolan. Då kan en positiv skolkultur, med allt 

vad det innebär, bidra till att minska talängslan i klassrummet. Om skolvardagen å andra sidan 

präglas av osäkerhet, hårda attityder och nedvärderande värderingar, uppstår det lättare en 

extra osäkerhet hos eleverna som ska ställa sig upp och få allas ögon på sig.  

              När vi talar inför andra så vill vi gärna inte göra bort oss, och vi är rädda att bli alltför 

skilda från gruppen. Gemenskapens betydelse innebär bland annat att vi får delta i 

sammanhang där vi kan få och ge bekräftelse åt andra (Stenberg 2011: 7). Tonåringar är 

kanske extra känsliga för detta. De behöver en miljö där de kan finna bekräftelse. Talängslan 

handlar delvis om att uppleva att man står under andras lupp, att man kommer att bli bedömd. 

Gemenskapen sätts på prov. Om eleverna kan hjälpas till att inse att det är normalt att vara 

nervös när man ska presentera något, och om den omkringliggande kulturen i skolan kan vara 

stödjande, ja då är mycket vunnet.  

              I gemenskapen vill man inte heller vara alltför avvikande. Det gäller att betona det 

som förenar och så gott det går dölja det som skiljer (Rydstedt 1993: 131). I en talsituation 

kan ju detta bli lite knepigt. Om man står längst fram inför alla andra är man väldigt skild från 

gruppen. Men om man kan prata om nervositet och vad det är som orsakar den, kan man  
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kanske också skapa en känsla av gemenskap. Vi som står och pratar för varandra, ja hela 

klassen, har faktiskt något gemensamt. Vi är alla lite nervösa inför att göra det vi gör men vi 

gör det ändå.  

              Tillslut så är kulturer, små och stora, inte alltid desamma, och elever kommer under 

årens lopp att få anpassa sig till en mängd olika omständigheter. Hashemi och Abbasi skriver 

att ”anxiety can also be a result of different social and cultural environments” (2013: 640). 

Oro, och oro inför att tala inför andra, kommer i olika sammanhang säkert till viss del bero på 

att man hamnar i kulturer och sociala grupperingar som man inte riktigt känner sig helt trygg 

i. Detta är på sätt och vis helt normalt. Det som är viktigt är att se att en positiv och förstående 

skolkultur kan göra sitt till för att hjälpa eleverna med deras talängslan. Om de får uppleva en 

stödjande atmosfär i klassen kan de bättre utveckla sin muntliga språkförmåga utan att känna 

att de löper risk att bli negativt bedömda och nedvärderade.  

 

 

3.4 Sammanfattning kapitel 3 
 

I kapitel 3 har nu behandlats talängslan utifrån ett större perspektiv. Vi har tittat på det 

pedagogiska uppdraget, och vad det egentligen är eleverna ska ges möjlighet att kunna och 

utveckla i skolan när det gäller muntliga/språkliga färdigheter. Vidare om vad det egentligen 

kan vara som orsakar talängslan, och hur man på olika sätt kan komma till bukt med eller 

mildra denna. Gunnarsons uppdelning av anledningar till talängslan löper som en röd tråd i 

texten. De är: att ha för höga krav på sig själv, att känna att man inte har kontroll över 

situationen, att känna sig skild ifrån gruppen, samt att vara rädd för att göra bort sig 

(Gunnarson 2012: 28). Dessa orsaker är ofta de som ligger till grund för att man är nervös när 

man ska tala inför andra, och om man effektivt vill försöka mildra sin talängslan kan det vara 

bra att ha dessa faktorer i åtanke.  

              I del 4 kommer nu de intervjuade elevernas tankar om talängslan och nervositet. 

Elevernas svar på intervjufrågorna presenteras, och relateras sedan i huvudsak till Gunnarsons 

teorier om vad som kan orsaka talängslan, för att se hur pass bra de stämmer med dessa 

teorier och i vilken grad de skiljer sig från dem.    
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4 Elevers talängslan och deras strategier för att bemästra den 
 

I denna del av uppsatsen kommer nu elevernas svar och tankar om talängslan och hur det 

känns för dem att tala inför andra att presenteras och analyseras. Eleverna har fått svara på 

fyra stycken frågor och tala fritt utifrån dessa. Fyra av eleverna går i klass 9, och två av dem i 

klass 2 respektive 3 i gymnasiet. De är alla i den ålder jag som lärare kommer att undervisa 

för, och syftet med uppsatsen är att dels förstå hur elever tänker kring talängslan och muntlig 

framställan, och dels att se hur deras tankar stämmer in eller skiljer sig från Gunnarsons 

teorier om vad som kan bidra till talängslan. Deras tankar om sin egen tilltro till 

språkförmågan kommer också att tittas på. Eleverna intervjuades muntligt, och deras svar har 

blivit transkriberade så noggrant som möjligt, dock utan att markera betoningar, pauser, 

upprepningar osv. Alla elever har fingerade namn.  

 

 

4.1 Lina (åk 9) 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Det är nervöst. Jag brukar skaka ganska mycket ändå. Jag vet att det kommer gå bra, jag vet 

inte om det bara är för mig som det känns att det skakar och att det svajar på rösten, men det 

brukar gå bra och efteråt får jag bra respons. Det är jättepirrigt men jag vet att det går bra så 

det är ändå lugnt. Jag vill få det bortgjort.  

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

När folk kollar på en och man får all uppmärksamhet. När man har förberett någonting så vill 

man inte tappa bort sig. Man får ju betyg på det i skolan så man vill få det så bra som möjligt, 

då blir man nervös för att det finns krav på en.  

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

I så fall så är det att jag vet att det kommer gå bra. Och att det inte är så jättelång stund heller, 

så jag vet att jag kommer att göra bort det och att det oftast går bra. Om det inte går bra så är 

det inte hela världen heller.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Det brukar gå ganska bra. Jag tycker att jag är ganska bra. Om man har förberett går det 

bättre. Jag är nog ganska bra på det, men ibland kan det nog bli fel ändå. Det är nog olika om 

man ska prata om olika ämnen, sådana man är intresserade av eller inte. Om det är något man 

bryr sig om själv går det bättre att uttrycka sig. Om det är något man inte är intresserad av är 

det svårare att uttrycka sig.  

 

 

4.1.1 Sammanfattning och diskussion Lina  
 

Lina tycker att hon har ganska bra tilltro till sin egen språkförmåga. Hon tycker att det är  
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lättare att tala om det handlar om ett ämne som hon är intresserad av. Hon säger att det går 

bättre att uttrycka sig om det handlar om ett ämne som hon bryr sig om. Som vi såg tidigare i 

del 3 så är en del av det pedagogiska uppdraget när det gäller svenska att ge eleverna chansen 

att utveckla sin språkliga förmåga samt att få tilltro till denna. Frågan Tycker du att du har 

tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? försöker att ta fast på 

just detta och koppla samman det med skolans verksamhet. Lina svarar att hon upplever att 

hon har ganska bra tilltro till sin språkförmåga, men att hon känner sig bättre på att tala om 

det handlar om ett ämne hon känner ett intresse för. Utifrån Linas svar skulle man kunna dra 

slutsatsen att hennes språkliga förmåga hänger samman med graden av intresse hon visar för 

ämnet hon talar om. I så fall kanske inte själva talsituationerna inför klassen eller 

presentationerna av arbeten i sig själva bidrar så mycket till att förbättra hennes språkliga 

förmåga. Å andra sidan visar Lina redan en relativt stark tilltro till att tala, och man kan också 

se det som så att ju mer träning hon får i att tala om olika ämnen, även sådana hon kanske inte 

tycker är så värst roliga i sig själv, desto mer tilltro till sin språkliga förmåga kommer hon att 

få. Då bidrar skolan och uppgifterna med muntlig framställan till att ge henne chans att 

utveckla sig ännu mer, från en redan ganska bra nivå.    

              Vad, om något, är det då som gör att Lina känner sig nervös när hon ska tala inför de 

andra i klassen? Hur känner hon sig? Och vad tror hon att de kan bero på? Till detta svarar 

frågorna Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen 

samt Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på?  

              Lina tycker att det är nervöst och jättepirrigt att tala inför andra. Hon upplever att 

hennes röst svajar. Ändå tycks hon känna ett visst lugn i det hela, hon vet att det kommer gå 

bra säger hon, och efteråt brukar hon få bra respons. Vad är det då som gör att hon känner sig 

nervös? Hon nämner all uppmärksamhet man får när man står där framme och ska tala, och så 

vill hon inte tappa bort sig när hon har förberett. Vidare kan hon tycka att det känns nervöst 

för att hon vet att hon blir betygsatt, hon känner ett krav på sig själv att lyckas. Anledningarna 

till nervositet som Lina berättar om stämmer till stor del in på Gunnarsons (2012: 28) teorier 

om vad som kan göra oss nervösa. Lina känner att hon får all uppmärksamhet, hon är alltså 

skild från gruppen och hamnar i ett utsatt läge. Hon kan också känna en viss oro över att tappa 

bort sig i sin presentation, hon är alltså också lite rädd att tappa kontrollen. Och så vet hon att 

det här kommer bli betygsatt, och bra betyg vill hon ha, så höga krav på sig själv är också en 

faktor. Detta är alla faktorer som stämmer överens med Gunnarson. Vad Lina inte tar upp är 

rädslan att göra bort sig. Kanske har hon ändå ett gott självförtroende i grunden. Hon säger ju 

att hon trots allt vet att det kommer gå bra. 

              Hur försöker då Lina att behandla sin talängslan? Brukar hon tänka på eller göra 

något särskilt? Hon säger att hon tänker att det kommer gå bra, och att det ändå inte är så 

jättelång stund som det varar. Dessutom tycks hon tänka att, om det trots allt inte skulle gå så 

bra, ja då är det inte hela världen. Axelsson (2011: 13) skriver ju om hur nervositet brukar 

avta efter 5 till 10 minuter, och om hur elever sällan får chansen att stå framme på podiet ens 

så länge. Men för Lina verkar det vara bra att veta att presentationen inte varar för evigt. Snart 

är det över, tänker hon, och det hjälper. Denna kunskap blir viktig för Lina, tillsammans med 

den förberedelse som hon tycker att det går bättre om hon har. Kulturen i skolan och 

gemenskapens betydelse nämner Lina ingenting om. Förhoppningsvis är den inte dålig. Hon 

nämner i alla fall inte dåliga relationer i klassen som en bidragande orsak till att hon känner 

sig nervös. Det viktigast för henne är att hon har en känsla av att det kommer gå bra, och att 

hon vet att det inte kommer vara så länge tills det är över. 
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4.2 Ian (åk 9) 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Eftersom man har varit med klassen ett tag så är det ganska så bekvämt. Men om man är i en 

ny klass eller ska redovisa för en annan klass så blir det som annorlunda, man blir mer rädd 

då. Men jag blir ändå ganska snabbt bekväm, men om någon börjar skratta eller så när jag 

börjar läsa kan det bli att man inte vill fortsätta. 

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Om någon börjar skratta eller om man precis har börjat och ser några andra börja prata med 

varandra, då blir det som om man inte är intressant. Om de bara tittar på mig är det inga 

problem. Om det bara är en vanlig redovisning är det inte så mycket som kan gå fel 

egentligen, bara att man säger någonting fel eller uttalar något fel. Jag vill prata lugnt och inte 

för snabbt. Ibland tappar man bort sig i texten och då kan man bli lite nervös. 

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Inte så mycket, jag tänker bara att det är att gå upp och läsa det man har skrivit. Det är ingen 

”big deal” för mig.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Man är ändå bekväm med texten man har skrivit, för man har skrivit den själv. Den är ganska 

enkel att läsa. Har man ingen text blir det mer att komma ihåg vad man ska säga och då blir 

det lite svårare just för att man tänker på att det är lite svårare.  

 

 

4.2.1 Sammanfattning och diskussion Ian 

 

Vi börjar precis som med Lina med att titta på Ians tilltro till sin egen språkförmåga. På 

frågan Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför 

klassen? svarar Ian med att börja tala om texten han har skrivit. Texten i fråga gäller texten 

han ska presentera, och han utgår ifrån att han ska ställa sig upp och läsa texten utantill. Detta 

ställer en inför frågan huruvida Ian kanske ändå känner sig an aning obekväm när det kommer 

till sin muntliga förmåga. Är det därför han använder sig av en färdigskriven text, och har han 

svårt att improvisera? Vi har tidigare sett att en av sakerna som kan göra en nervös är känslan 

av att tappa kontroll (Gunnarson 2012: 28). Om man vet att man bara ska gå upp och läsa upp 

en text kan denna rädsla säkert mildras genom att man tänker att man bara ska läsa av texten. 

Har man dock ingen text, ja då tycker Ian att det blir svårare. Det som ställer till det är att man 

måste då komma ihåg just vad det är man ska säga. Ian tillägger att det kan bli svårare för att 

man börjar tänka på hur svårt det kan vara. Det ena föder det andra.  

              Ians tilltro till sin egen språkförmåga verkar således vara lite tudelad. Han tycker att 

det går ganska bra att stå framför klassen och tala. Men han vill gärna hålla sig till en 

färdigskriven text, vad det verkar. Om han står framför klassen utan manus tycker han att det 

blir svårare, men han säger ändå inte att han inte klarar av det. I skolplanen läser vi om hur 

eleverna ska ges chans att utveckla sitt talspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang 
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(Skolverket 2011: 222). För detta krävs att de ges chans att öva, och att de även kan tala 

någorlunda spontant utan hjälpmedel. Men Ian verkar i alla fall vara på god väg. 

              Hur känner sig då Ian när han ska tala inför andra, och om han är nervös, vad kan det 

då bero på? Vi tittar vidare på hans svar med hjälp av frågorna Försök beskriv hur du känner 

dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen samt Om du känner dig nervös inför att 

tala inför andra, vad tror du att det kan bero på?  

              Ian tycker att det känns ganska så bekvämt att presentera saker inför klassen. Detta 

tillskriver han det faktum att de gått tillsammans ett tag och nu känner varandra ganska väl. 

Skulle Ian behöva redovisa för en annan klass så blir situationen lite annorlunda, då tycker 

han att han blir mer rädd. Han blir ganska fort varm i kläderna när han står och ska presentera, 

men om någon skulle börja skratta medan han läser tycker han inte att det är så kul och känner 

kanske för att avsluta. Det är också just detta som kan få Ian att känna nervositet; att någon i 

klassen kanske börjar skratta eller prata med varandra. Då upplever Ian att han inte är 

intressant. Vid vanliga redovisningar tycker han att det inte är så värst mycket som kan gå fel, 

kanske att han säger något fel eller uttalar något fel. Skulle Ian tappa bort sig i texten kan det 

vara en orsak till nervositet.  

              Att Ian upplever ett obehag ifall några i klassen börjar prata om annat eller kanske 

t.o.m. skratta hör ju ihop med att han känner sig skild från gruppen (Gunnarson 2012: 28). 

Han har också en viss rädsla över att tappa kontrollen (Gunnarson 2012: 28), t.ex. om han 

skulle tappa bort sig i texten. Det behöver ju inte vara så att om någon i klassen börjar prata 

under ens redovisning så är det något negativt, det kan faktiskt handla om en positiv 

kommentar, även om det naturligtvis ofta i ett klassrum bara är en impuls att tala med sin 

granne (se Gunnarson 2012: 31). Kanske känner Ian en oro över hur han kommer att bli 

bedömd av sina kamrater (se Mak 2011: 206), å andra sidan verkar han tycka att det är ok om 

hans klasskamrater bara tittar på honom, bara inte de börjar prata. Ian nämner inte direkt 

något som kan tyda på att han blir nervös över att han har höga krav på sig själv eller är rädd 

att göra bort sig. Av de fyra faktorer till nervositet som vi tittar lite extra på så nämner Ian 

precis som Lina att vara skild från gruppen, samt att tappa kontrollen som orsaker till 

nervositet. Lina tyckte också att höga krav på sig själv var en orsak.  

              Vad säger då Ian om hur han försöker behandla sin talängslan, i de fall han känner av 

den? Här har han inte så värst mycket att tillägga. Eller kanske ändå. Han säger att han bara 

tänker att det är att gå upp och läsa, och att det inte är någon ”big deal” för honom. På så sätt 

försöker han kanske att bemästra nervositeten genom att inte tänka alltför mycket på det som 

ska göras. Om man vet att man har förberett en presentation, och vet ungefär hur den ska gå 

till, ja då brukar det hjälpa i att minska nervositeten (Gunnarson 2012: 29). Kanske är det så 

Ian känner det. Han vet vad som ska göras och för honom är det bara att gå upp och göra det.  

 

 

4.3 Moa (åk 9) 
 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Jag känner mig lite nervös, det pirrar lite i magen. Men det känns ändå roligt för jag själv 

tycker att det är väldigt kul. Men det är ändå nervöst, jag är lite skakig och lite orolig.  

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Det är ganska nytt, vi har inte gjort det så jättemycket ändå. När man ställs inför nya saker är  
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det normalt att vara nervös. Det är en ny grej, något nytt man testar och man är inte van att 

göra det. Fokus är på den som redovisar så alla ögon är på den. Jag är inte så rädd att göra bort 

mig för det är inte så stor klass vi går i, men i gymnasiet hade jag varit rädd. Personligen har 

jag väldigt höga krav på mig själv, att presentationen ska sitta perfekt.  

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Jag brukar tänka att sen är det bortgjort och det här kommer gå bra. Jag utmanar mig själv och 

då utvecklas jag som person.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Ja, jag har fått höra mycket gott ifrån lärarna, så när man hör det tänker man att jag kanske är 

bra på det här. Men om man inte skulle få höra det så kanske man får lite sämre 

självförtroende. Men jag tycker att jag har bra självförtroende.  

 

 

4.3.1 Sammanfattning och diskussion Moa 

 

I det pedagogiska uppdraget ingår att ge eleverna möjligheter att utveckla sin språkliga 

förmåga, samt att få tilltro till denna. Ett steg i den riktningen är att låta dem få tillfällen att 

ställa sig upp och tala inför andra. Hur känner Moa inför sin språkliga förmåga? På frågan 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

svarar hon positivt. Hon tycker att hennes språkförmåga är tämligen god. Hon baserar det på 

att hon hört en hel del gott ifrån lärarna angående detta, och då tänker hon att det faktiskt kan 

stämma. Hon poängterar att en del av hennes goda självförtroende hänger just på god kritik 

från lärarna, och tillägger att hon kanske inte haft så gott självförtroende om hon inte hört god 

kritik.  

              Hur känner sig Moa när hon ska tala inför andra, och vad är det som kan göra att hon 

känner sig nervös? Hon tycker att hon är lite nervös, det pirrar lite i magen. Hon känner sig 

också skakig och orolig. Detta stämmer överens med vad Hashemi och Abbasi (2013: 641, se 

ovan) skriver om symptom som elever kan känna vid muntliga framföranden. Trots detta 

tycker Moa att det känns kul att tala, hon verkar ha en förväntan på att få gå upp framför 

klassen. Vad tror Moa att hennes nervositet kan bero på? En anledning hon nämner är att 

situationen är ny, de har inte övat så mycket på att prata inför andra förr. Hon säger också att 

allt fokus är på den som presenterar, däremot är hon inte så rädd att göra bort sig för klassen 

hon går i är inte så värst stor. Hon har dock väldigt höga krav på sig själv, hon vill att hennes 

presentation ska sitta perfekt. 

              Som Rogers (1985: 21) påpekat så är eleverna inte vana vid att vara dem som står 

framför klassen och pratar, det brukar vara läraren som talar. En orsak som kan bidra till 

nervositet är då just att man inte är van vid att tala, och detta nämner också Moa. Hon säger 

också att allt fokus är på den som presenterar, och detta stämmer med Gunnarsons tanke om 

att nervositet orsakas av att vi upplever oss som skilda från den större gruppen. Hon är dock 

inte så rädd för att göra bort sig, även om hon tillägger att hon tror att det hade hon nog varit 

i gymnasiet. Hon har dock höga krav på sig själv. Moa vill verkligen att hennes presentation 

ska sitta perfekt. Hon nämner inte att hon är rädd att tappa kontrollen som en orsak till 

nervositet. Av Gunnarsons (2012: 28) fyra kriterier nämner Moa således två som grund för 

nervositet: att ha höga krav på sig själv, samt en känsla av att vara skild från gruppen. Just att 

 

16 



vara skild från gruppen är något som alla tre presenterade så långt har nämnt som orsak för 

nervositet. Tonåringarna behöver känna att de kan finna stöd i en bemötande gemenskap, 

vilket de intervjuade ändå till ganska hög grad verkar göra. Ändå är känslan av att vara skild 

från gruppen så pass obehaglig att den framkallar nervositet när de ska tala inför andra. 

              Vad säger då Moa om vad hon försöker göra för att bemästra talängslan? Hon säger 

inte så mycket om det, men hennes svar påminner om Ians svar. Moa tänker på att det snart 

kommer att vara bortgjort och att det kommer att gå bra. Hon vill också passa på att utmana 

sig själv lite grann, då tycker hon att hon utvecklas som person. Moa har alltså en lite mer 

offensiv hållning gentemot sitt framförande. Hon tänker att det kommer att gå bra och att det 

är en chans till utveckling.  

 

 

4.4 Peter (åk 9) 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

I början känns det nervöst även fast man känner dem man ska redovisa för. Jag brukar bli 

nervös i början, men det beror på vilket ämne man pratar om, är man intresserad av ämnet 

man pratar om blir man mindre nervös för man vet vad man säger. Om man inte är väl 

förberedd utan måste kolla på pappret och tappar bort sig så blir man nervös. 

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Man vill inte göra bort sig. Man vill visa att det här kan jag. Alla tittar på en när man 

presenterar, och om man har PP bakom sig så får man motljus och ser inte alla i publiken och 

då blir man nervös av det. Ibland har man ingen kontroll och då hoppar man från mening till 

mening. Krav vet jag inte om jag har på mig själv, men jag vill försöka att inte kolla ner så 

mycket på mina papper. 

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Nej, jag kommer över det ganska snabbt. I början de första minuterna kan man vara ganska 

nervös, sedan slappnar man av. Man får stöd av PP och då blir det som att alla inte bara kollar 

på en. Det blir som att man talar till själva bilden. Man får ju betyg på det man gör och då kan 

jag tänka att inte slarva bort det jag ska göra, eller att ta det lugnt.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Jag är inte en sådan person som pratar jättemycket inför folk, när jag ibland gör det och ska 

argumentera så kan jag ibland hitta bra ordförråd.  

 

 

4.4.1 Sammanfattning och diskussion Peter 

 

Då fortsätter vi med Peter, och intervju nummer fyra. Hur tycker Peter att hans språkförmåga 

står sig när det gäller att tala inför klassen? Han säger att han inte pratar så mycket inför folk, 

men att han trots allt kan finna bra ordförråd när han ställs i den situationen. Han verkar ha ett 

hyfsat självförtroende i att prata för andra. Till ganska stor del handlar det om en vana, att ta  
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tillfället i akt och träna på att tala. Det är detta som skolan ska ge eleverna, så att de kan 

utveckla sin muntliga förmåga. De ska kunna tala i olika sammanhang och för skilda syften 

(Skolverket 2011: 222). Även om Peter säger att han är en sådan som kanske inte pratar så 

värst mycket inför andra, talar han ändå i positiva ordalag om hur han i vissa situationer kan 

använda sig av ett bra ordförråd för att argumentera för sin sak. Detta tyder på en ganska god 

tilltro till den egna språkförmågan. 

              Vi går vidare och tittar på hur Peter känner sig inför att tala inför klassen, och vad 

han tror det är som kan göra honom nervös. Gunnarsons fyra orsaker (2012: 28) till nervositet 

vid talsituationer ligger fortfarande till grund för analysen. På frågan Försök beskriv hur du 

känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen säger Peter att han är nervös, fast 

han känner dem han ska tala inför. Här skiljer han sig lite ifrån Ian som säger att just det 

faktum att han känner sin klass ganska bra gör att det känns mindre nervöst. Peter känner sig 

nervös speciellt i början av en redovisning, men han är mindre nervös om han talar om ett 

ämne som intresserar honom. Att han är mest nervös i början av redovisningen är tämligen 

normalt och samstämmer med Axelsson (2011: 13) som säger att efter fem till tio minuter så 

avtar den värsta nervositeten. Han tillägger också att han blir nervös om han känner sig dåligt 

förberedd och måste kolla på pappret hela tiden. Gunnarson (2012: 29) skriver om vikten av 

förberedelse för att undvika ängslan, och Peters svar stämmer in i detta. Om han känner sig 

förberedd och talar om något han är intresserad av, ja då går det bättre.  

              Vad tror då Peter vidare att hans nervositet kan bero på? På frågan Om du känner dig 

nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? svarar Peter direkt att han 

inte vill göra bort sig. Det är han så långt ensam om bland de intervjuade. Han vill visa att han 

kan det som han har gått upp för att göra: att ge en bra presentation. Peter nämner också en 

teknisk detalj som kan bidra till att öka nervositeten: motljus från PP-maskinen som gör att 

han inte ser sina kamrater så bra. Han känner också att alla tittar på honom när han 

presenterar. På så sätt kanske han känner sig lite utsatt. Han säger också att han ibland saknar 

kontroll över det han gör, och då kan det bli lite hoppigt, dock utan att gå in mer på hur nervös 

det gör honom. Några särskilda krav på sig själv att lyckas säger han sig inte ha, även om 

hans tankar om att han verkligen vill göra en bra presentation på ett sätt motsäger detta.  

              Jämför vi Peters svar med Gunnarsons fyra teorier om talängslan ser vi att han 

egentligen berör alla mer eller mindre: att inte göra bort sig, vara skild från gruppen, tappa 

kontrollen, och ha höga krav på sig själv. Men det verkar som om det är en viss rädsla över att 

göra bort sig, samt känslan av att alla tittar på honom, som dominerar. Det är intressant att de 

att alla fyra intervjuade hittills rört vid just känslan av att vara uttittad och skild från gruppen 

som en orsak till talängslan. Gemenskapens kraft är stor, vi vill helst inte bli skilda från 

mängden.  

              Är det då något särskilt Peter tänker på eller gör för att bemästra sin nervositet? På 

frågan Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

svarar han att det brukar han inte. Han poängterar återigen att han i regel kommer över sin 

nervositet ganska snabbt. Han är lite nervös i början men sen går det bättre. Det är i så fall 

glädjande att han verkligen får uppleva en presentation där så blir fallet, vilket alla inte alltid 

får (Axelsson 2011: 13). Peter nämner att han på något vis tar stöd av sin PP-presentation, 

förmodligen känner han att den hjälper till att avlasta lite av uppmärksamheten på honom 

själv. Han säger också att han brukar tänka på att ta det lugnt och inte slarva bort det hela. För 

Peter verkar det vara viktigt att vara väl förberedd och lite till att tekniken fungerar. Detta är 

en viktig del i att minska nervositet vid presentationer (Gunnarson 2012: 29).  
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4.5 Samuel (GY åk 3) 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Det beror helt och hållet på hur förberedd man är och i vilket sammanhang det är. Om det är 

en uppgift man inte är förberedd på då är det nervöst, men om man är förberedd så känns det 

ganska lugnt. Man är alltid lite nervös innan man börjar tala men sen kommer man in i det. 

Om man sitter i en ring på rasten är det inga problem, det är mest om man ställer sig upp och 

alla kollar på en.  

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Det kan bero på att man är dåligt förberedd och att det krävs mer än vad man egentligen har. 

Man kanske tänker att man ska utveckla det och göra så gott det går, men man vet inte hur det 

kommer att gå. Det beror på vilket ämne man ska tala om, om man väljer ett ämne helt själv 

är det mer nervöst än om man får ett ämne som har blivit tilldelat. Att vara skild från gruppen 

kan bidra lite till att jag är nervös. Jag är lite rädd att göra bort mig men om man är väl 

förberedd brukar det gå bra.  

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Inte som jag tänker på. Jag vill helst inte vara först, då brukar jag prata med läraren och se om 

jag kan slippa att vara först. Jag vill kolla på hur andra gör innan jag går upp.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Mittemellan tilltro. Jag skulle gärna lära mig mer ord och få ett större ordförråd, så jag kan 

uttrycka mig på bättre sätt. Kunna måla upp bilder i talen med ord.  

 

 

4.5.1 Sammanfattning och diskussion Samuel 
 

Då går vi vidare med den näst sista intervjun, som är med Samuel. Han är lite äldre än de 

andra och går sista året på gymnasiet, men det kan vara intressant att jämföra honom med de 

andra. Hur tycker då Samuel att hans tilltro sin språkförmåga står sig? Han tycker att den är 

lite mittemellan. Han säger att han gärna vill lära sig fler ord och få ett större ordförråd, så att 

han kan uttrycka sig bättre. Han talar om att han vill kunna måla upp bilder med ord i det han 

säger. Både Samuel och Peter talar om vikten av att ha ett bra ordförråd som en sak som 

gynnar, eller har att göra med, tilltron till den språkliga förmågan. Skolverket (2011: 222) 

talar om förmågan att uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften, och då hjälper det 

onekligen med att ha ett gott ordförråd.  

              Hur känner sig Samuel när han ska ställa sig upp inför klassen? Har kanske hans 

högre ålder en positiv inverkan, då han förmodligen fått mer tillfällen till att tala än de andra? 

På frågan Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen 

svarar han först att nervositeten beror helt och hållet på i vilket sammanhang han befinner sig 

i och hur väl förberedd han är. Vi känner vikten av förberedelse. Samuel nämner också 

sammanhanget presentationen ges i, och här kan man tänka på Angelöw och Jonsson (1990: 

124) som skriver om sammanbandet mellan individens känslor och de sociala nätverk  

 

19 



personen ingår i. Samuel betonar att om han känner sig förberedd så upplever han att det är 

ganska lugnt med att presentera. God förberedelse ger ofta ett gott resultat (Gunnarson 2012: 

29). Samuel pratar också om hur han alltid känner sig lite nervös innan han sätter igång men 

hur han sedan kommer in i sin presentation, och vi har ju också sett hur de första minuterna av 

en presentation ofta är de mest kritiska (Axelsson 2011: 13).  

              Vad är det som kan göra Samuel nervös eller talängslig? På frågan Om du känner dig 

nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? svarar han att en orsak kan 

vara just dålig förberedelse, och att presentationen kräver mer än vad Samuel känner att han 

har i sig. Detta har ju lite att göra med rädslan över att tappa kontroll, för att knyta an till 

Gunnarsons fyra teorier (2012: 28). Samuel säger att han kanske tänker att han ska kunna 

utveckla ämnet när han talar, men han vet inte riktigt om det kommer att gå. Detta i sig kan då 

leda till nervositet. Vidare säger han att det beror på om ämnet han talar om är ett som han har 

valt helt själv eller om det har blivit tilldelat till honom. Om han har valt det själv blir det mer 

nervöst, kanske för att han känner att fokus hamnar mer på honom som person då. Valet av 

ämne blir så att säga ytterligare något som skiljer från gruppen, vilket Samuel också säger kan 

bidra lite till att han känner sig nervös. Han säger sig vara lite rädd att göra bort sig, men det 

verkar inte vara det värsta, om han upplever att han är väl förberedd brukar det gå bra. Om vi 

jämför Samuel mot Gunnarsons fyra kriterier för nervositet finner vi att han främst känner oro 

inför att tappa kontrollen, samt att var skild från gruppen. Han nämner då ungefär samma 

anledning till ängslan som Ian, och i likhet med alla tidigare tycker han också att detta att vara 

skild från gruppen och att allt ljus hamnar på den som står där framme är lite obehagligt. Det 

som Samuel tillägger som de andra inte har tagit upp gäller just att nervositeten för hans del 

kan öka om han har valt sitt eget ämne att tala om själv.  

              Vad har då Samuel för strategi att undvika nervositet, om någon? På frågan Brukar 

du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? säger han att 

det inte finns något särskilt som han tänker på. Däremot brukar han vilja se till att han inte är 

först ut, och försöker få ett snack med läraren för att se om det går att ordna. Han tycker att 

det är bättre om han får kolla på de andra innan han går upp. Lina, i första intervjun, brukar 

däremot tänka att det snart är över, medan Samuel helst inte vill gå upp först och på så sätt få 

det överstökat utan hellre titta på de andra för att kanske få något tips. Kanske liknar Samuels 

svar lite Moas, som visserligen vill få det undangjort men som också ser presentationen som 

en chans till utveckling.  

 

 

4.6 Ted (GY åk 2) 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Först om man sitter inför andra eller talar inför klassen så känns det lite nervöst, men när man 

väl har börjat brukar man komma in i det och det blir bättre och bättre. Det är värst före när 

man märker hur de andra redovisar och man ser hur de gör och man kommer på att jag 

glömde bort det här och det här. Om man märker att andra har tränat in det ordentligt så 

känner man press. 

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Det är mest om man märker att andra har tagit upp något man själv har glömt. Eller om man 

inte har tränat ordentligt. Jag är inte rädd att tappa kontrollen, jag kan snacka mig ur  
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situationer. Man kan tänka att man ska säga fel, eller att någon annan kan något bättre än en  

själv. Jag är lite nervös inför läraren, för den att han/hon som sätter betyg.  

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Jag försöker att inte tänka alls, att bara släppa allting och fokusera på uppgiften. Men även att 

snappa upp saker som de andra gör bra och som de inte gör så bra.  

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

Jo det tycker jag. Det är mycket kroppsspråket och hur man ser ut, inte så mycket orden man 

använder. Det beror också på vilket språk redovisningen är på, om det är på engelska kanske 

man tappar något ord och då har språket större betydelse. På det stora hela tycker jag att jag 

har bra tilltro till min förmåga att prata. 

 

 

4.6.1 Sammanfattning och diskussion Ted 

 

Så går vi då vidare till den sista intervjun. Ted går andra årskursen på gymnasiet. Hur tycker 

han att hans språkförmåga är? Har han tilltro till den? Ja, det verkar han tycka. Ted nämner att 

han lägger ganska stor vikt vid kroppsspråket och hur han ser, mer än de faktiska orden han 

använder. Detta är kanske lite anmärkningsvärt, det är i alla fall inte vad de andra har svarat. 

Kan det ha att göra med att Ted är medveten om de sociala sammanhang han är en del av, och 

att han försöker göra ett gott intryck? Mak (2011: 206) betonar att elever kan känna en oro 

över hur de ska bli bedömda av sina kamrater. Ted lägger vikt vid sitt utseende, men säger 

också att han på det stora hela har god tilltro till sin språkförmåga. Han tillägger att språket 

som redovisningen är på har betydelse. Engelska är svårare, då tappar han kanske något ord 

och då har själva språket större betydelse.  

              Hur upplever då Ted själva presentationerna? Känner han sig nervös, och vad kan det 

bero på i så fall? På frågan Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och 

tala inför klassen svarar Ted att det brukar kännas nervöst i början, men att han kommer in i 

det efter ett tag. Detta verkar vara en vanlig erfarenhet som ju väl stämmer in med det vi sett 

tidigare, att efter en fem till tio minuters presentation så brukar nervositeten släppa (Axelsson 

2011: 13). Ted säger att det känns värst just före man ska tala. Då sitter han och tittar på de 

andra, och kanske kommer han på att han har glömt något. Han säger också att han känner 

press om han märker att de andra som redovisar har tränat in sina presentationer på ett bra 

sätt. Detta kan ha en del att göra med att Ted inte vill bli urskild ur gruppen på ett negativt 

sätt, han vill inte vara sämre än de andra.  

              Vad är det mer som kan göra Ted nervös, och hur stämmer hans svar in med 

Gunnarsons (2012: 28) fyra teorier? Vi tittar på dem en sista gång. Ted kan känna sig nervös 

om han märker att andra tar upp saker som han själv har glömt, eller om han inte har tränat 

ordentligt. Han vill således göra en bra presentation och kan kanske känna att han har vissa 

krav på sig själv som kan bidra till nervositeten. Han känner sig inte rädd för att tappa 

kontrollen, och säger att han kan snacka sig ur de flesta situationer. Tilltron till den språkliga 

förmågan verkar det som sagt inte vara något större fel på. Han är lite rädd för att säga något 

fel, eller att någon annan ska kunna något bättre än han själv. Kanske skulle man här kunna 

märka en viss nervositet inför att bli skild från gruppen. Ted säger också att han kan känna en 

nervositet inför läraren, för det är han/hon som sätter betygen. Detta knyter också an till att  
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han kan känna höga krav på sig själv. Att tappa kontrollen eller vara rädd för att göra bort 

sig verkar dock inte störa Ted alltför mycket. Teds svar på vad det kan vara som gör honom 

nervös stämmer ganska bra överens med t.ex. Moas, och liksom alla de andra nämner han på 

något sätt just tanken att bli skild från gruppen som en bakomliggande orsak till talängslan. I 

del 4, sammanfattningen, kommer vi summera intervjusvaren lite mer och jämföra dem. 

              Till slut då, hur försöker Ted att bemästra sin nervositet? På frågan Brukar du göra 

eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? svarar Ted att han bara 

försöker släppa allt och fokusera på uppgiften som han har framför sig. Han försöker också att 

se på de andra för att kanske snappa upp något de gör bra, eller inte gör så bra. Här 

samstämmer han till viss del med Samuel som också gärna ser på de andra först för att kanske 

få lite tips på hur man ska göra. Det kan vara intressant att notera att det just är 

gymnasieeleverna som nämnt att de försöker se hur de andra gör för att kanske lära något av 

dem. Är det en tillfällighet eller har de fått in en viss vana för presentationer, så att de kan 

fokusera på mer än att bara få det bortgjort?  

 

 

5 Sammanfattning och diskussion 

 

Så är det då dags att sammanfatta uppsatsen. Vad är talängslan och hur yttrar den sig? Vad 

kan man göra åt den? Hur upplever eleverna sin talängslan? Och framför allt, i vilken grad 

stämmer deras svar in med vad Gunnarson nämner som orsaker till talängslan? 

 

 

5.1 Talängslan och vad man kan göra åt den 

 

I uppsatsen har diskuterats talängslan och nervositet vid muntliga framställningar på olika 

sätt. Detta måste ses i relation till skolans uppdrag, och vad skolan egentligen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla och lära sig. Vi har tidigare sett att undervisningen ska innehålla 

”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade 

från skola och samhällsliv” (Skolverket 2011: 226), vidare att eleverna ”Genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” 

(Skolverket 2011: 222). Intervjufrågorna har tagit fasta på hur eleverna upplever tilltron till 

sin egen språkförmåga, samt hur de känner sig inför att ge muntliga presentationer inför i 

första hand klassen. Som blivande lärare är detta kopplingen mellan undersökningen och mitt 

framtida jobb; i det pedagogiska uppdraget ingår att ge eleverna goda förutsättningar att 

utveckla sin språkliga förmåga på alla sätt. En god förståelse för hur de upplever att ge 

muntliga presentationer kan förhoppningsvis främja dessa förutsättningar. Just i tonåren 

upplever många elever att de är extra känsliga för hur de blir bedömda, och de vill kanske inte 

sticka ut från gruppen på ett alltför markant sätt. Kunskap om vad som gör elever nervösa vid 

muntliga framföranden kan hjälpa både läraren och eleverna.  

              Gunnarsons fyra teorier om orsaker till talängslan har legat till grund för analysen av 

elevernas svar. De är: man vill inte tappa kontrollen, man har höga krav på sig själv, man 

känner sig skild från gruppen, och man är rädd att göra bort sig. Just tonåringar kan ofta 

känna av dessa orsaker extra mycket, och tonåren är inte sällan den tid då talängslan kan 

komma smygande (Axelsson 2011: 10). Som ung är man kanske extra känslig för att känna 

sig utanför gruppen, men just därför är det också extra viktigt med en förstående gemenskap i  
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skolan. Det finns de som har orimligt höga krav på sig själva av olika orsaker. Det kan bero 

på att man har en kravfylld personlighet eller har blivit strängt uppfostrad (Gunnarson 2012: 

29). Vidare kan tonåringar också vara lite extra nervösa för att göra bort sig eller tappa 

kontrollen. Skulle de uppleva att det händer, ja då tycker de att all uppmärksamhet hamnar på 

dem på ett negativt sätt och det vill man inte vara med om. 

              Vad sägs då om vad man kan göra för att mildra talängslan? Det kan vara viktigt att 

tala med eleverna om att de flesta faktiskt är nervösa (Gunnarson 2012: 28, Olsson Jers 2009). 

Det är också viktigt att veta hur en presentation går till, och var och när den ska äga rum 

(Gunnarson 2012: 29). Och ibland kan det faktiskt vara bra att veta att man kanske bara får 

lära sig att leva med sin nervositet, och att den faktiskt kan vara en katalysator för något gott 

ibland också (Lindqvist Grinde 2008: 330).  

              Sedan är det också av vikt att känna till och vara medveten om det sociala 

sammanhanget och dess roll i att antingen skapa nervositet eller i bästa fall kunna mildra den. 

Vi ingår i olika sammanhang och gemenskaper som påverkar oss på gott och ont. Angelöw 

och Jonsson (1990: 111) pratar om hur vår kommunikation påverkas av individuella men 

också sociala och kulturella faktorer. I skolan möter eleverna dagligen en social miljö som 

kan vara både stödjande och tyvärr ibland skrämmande. Deras talängslan och nervositet är till 

viss del säkerligen kopplad till den allmänna atmosfären i klassen och relationerna mellan 

kamraterna i den.  

 

 

5.2 Varför känner elever talängslan, och hur försöker de bemästra 

den?  
 

Vad har då de intervjuade sagt om talängslan och varför de känner sig nervösa? Vi kan 

konstatera att de alla erkänner sig vara lite nervösa på något sätt. Detta är väl inte så konstigt, 

att tala inför andra är faktiskt en av de saker vi i vår kultur är allra mest rädda för (Rydstedt 

1993: 132). Utifrån Gunnarsons fyra teorier (tappa kontroll, höga krav, skild från gruppen, 

rädd att göra bort sig) kan vi se vissa mönster. Lina, Ian och Samuel känner en oro inför att 

tappa kontrollen. Lina vill inte tappa bort sig i presentationen, Ian kan känna att han tappar 

bort sig i texten ibland och Samuel kan bli nervös om han är dåligt förberedd. När det gäller 

att ha höga krav på sig själv som en orsak till nervositet är det Lina, Moa och Ted som 

nämner det som en orsak. Lina vill få bra betyg i skolan och känner lite press för den skull, 

Moa vill verkligen att presentationen ska sitta perfekt, och Ted säger sig vara lite rädd för 

läraren för den att han eller hon som sätter betyg. Detta skulle kunna tolkas som ett krav på 

sig själv att just få höga betyg. Har flickor högre krav på sig själva än pojkar? Det kan 

naturligtvis inte sägas med säkerhet utifrån dessa svar, men det är inte omöjligt att det är så. 

Att vara rädd för att göra bort sig verkar vara det som eleverna är minst rädda för, utifrån 

Gunnarsons teorier i alla fall. Det är Peter som nämner något om det. Han berör visserligen i 

sina svar alla de fyra punkterna i Gunnarsons teori, men är den som uttryckligen säger att han 

inte vill göra bort sig. Han känner också att alla verkligen tittar på honom.  

              Och så till det kanske mest intressanta i elevernas svar, det som på något sätt sticker 

ut. Alla eleverna har rört vid rädslan över att känna sig skild från gruppen som en orsak till 

nervositet. Man upplever obehag av att stå där framme och känna att alla tittar på en. Lina blir 

nervös när folk kollar på henne och hon får all uppmärksamhet. Ian kan känna sig orolig om 

någon börjar skratta eller prata under hans redovisning. Han säger visserligen att det inte är 

några problem om hans klasskamrater bara tittar på honom, men känner sig nog ändå lite 

utanför om han inte kan tolka deras skratt eller prat på ett positivt sätt. Moa påpekar att fokus 
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är på den som står där framme. Peter vill inte göra bort sig och vet att allt fokus är på den som 

står där framme. Samuel nämner också att det kan bli nervöst när man ställer sig upp och alla 

ska kolla på en, och Ted, som kanske är den som dock minst rör vid tanken på att det är 

nervöst att vara skild från gruppen, säger ändå att han kan känna press vid tanken på att de 

andra har gjort det bättre än honom. Att ha en gemenskap omkring sig som man kan känna sig 

delaktig i är väldigt viktigt.  

              Hur försöker eleverna att bemästra sin nervositet? Lina vet att det trots allt kommer 

att gå bra och att talmomentet inte varar så jättelång tid. Ian försöker att inte tänka så mycket 

utan vill bara gå upp och köra sin grej, så att säga. Detsamma kan sägas om Ted som försöker 

släppa allt och bara fokusera på uppgiften. Moa tänker också att det kommer snart att var över 

och att det nog kommer att gå bra. Peter säger att hans nervositet brukar gå över ganska 

snabbt och att han brukar slappna av efter ett tag. Samuel vill försöka se till att han inte är 

först, och kanske snappa upp något bra som de andra säger. På det stora hela tyder svaren på 

att eleverna ändå har ett relativt gott självförtroende i att tala inför andra. De är visserligen 

nervösa, men vet att de ändå klarar av uppgiften och att den snart kommer att vara över. Deras 

grundinställning är tämligen positiv och de vill göra ett så bra jobb så möjligt.  

              Om vi då summerar elevernas tankar om talängslan och jämför dem med Gunnarsons 

teorier (2012: 28) kan vi säga några saker. Eleverna nämner att alla fyra orsaker som 

Gunnarson tar upp som orsaker till nervositet vid muntliga framställningar är sådana som de 

också upplever i olika hög grad. Det de verkar vara minst oroliga över är rädslan att göra bort 

sig. Det de klart verkar vara mest oroliga över är känslan av att vara utsatt, tittad på, och skild 

från gruppen. Vad kan vi säga om detta? Kanske att vi alla behöver känna delaktighet i en 

större gemenskap än bara oss själva, och att tonåringar är i en fas i livet då de känner sig extra 

oroliga för att sticka ut på ett negativt sätt. Denna kunskap kan förhoppningsvis hjälpa till att 

bättre förstå elevernas situation, deras eventuella talängslan, och ge läraren de verktyg hon 

eller han behöver för att eleverna ska kunna få bäst möjliga förutsättningar att utveckla sin 

språkliga förmåga på alla sätt och vis.  
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Bilaga 1 (missiv) 

 

 

Hej! 

 
Jag heter Mikael och jag ska skriva mitt examensarbete inom lärarutbildningen nu i vår. 

Arbetet baseras på intervjuer med elever och därför har jag frågat just ditt barn om han/hon 

vill ställa upp på en intervju. Den handlar om muntlig presentation i skolan, hur eleven tycker 

att det känns att tala inför klassen och hur han/hon bemästrar nervositet i en sådan situation. 

Intervjun tar ungefär tio minuter. Jag har vikarierat på skolan tidigare och känner redan 

eleverna lite grann. Förutom er sons/dotters samtycke behöver jag också din/er underskrift 

som vårdnadshavare för att genomföra intervjun. Hoppas det är ok. 

 

Mvh, Mikael Hulmé 

0722-263709. 

 

 

 

Medgivande för barns deltagande i intervju för forskningssyfte. 
 

 
Jag tillåter att mitt barn deltar i en intervju för forskningssyfte. Intervjun ligger till grund för 

ett examensarbete inom lärarutbildningen. Den sker helt frivilligt från elevens sida och all 

data som samlas in behandlas anonymt och konfidentiellt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

(vårdnadshavares underskrift)                               datum                        ort 
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Bilaga 2 (intervjufrågor) 

 

 

 

Försök beskriv hur du känner dig när du ska ställa dig upp och tala inför klassen. 

 

Om du känner dig nervös inför att tala inför andra, vad tror du att det kan bero på? 

 

Brukar du göra eller tänka på något särskilt för att undvika nervositeten inför att tala? 

 

Tycker du att du har tilltro till din egen språkförmåga när det gäller att tala inför klassen? 

 

 

Material: Bandspelare med upptagning för ljud. 

Tidsåtgång: ca 5 minuter per intervju. 
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