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Abstract  
 

Talängslan, oron att tala inför publik, är ett stort problem för många elever i svenska 

gymnasieskolan. Inte minst för att läroplanerna har muntlig redovisning som centralt innehåll, 

men även för att eleverna befinner sig i ett känsligt skede då de är rädda för att bedömas negativt 

av sina kamrater. Trots det utbildas inte lärarstudenter i hur de ska hantera talängslan och inte 

heller har talängslan något stort fokus i retorikböcker för gymnasieskolan. För att kunna erbjuda 

lärare på fältet ett verktyg att använda i sitt arbete mot talängslan har en aktionsforskningsstudie 

bedrivits i två gymnasieklasser i södra Sverige. Aktionsforskningsstudien har inriktats på en 

progymnasmataövning med ursprung i antikens Grekland, karaktärisering, som går ut på att 

talaren ska ikläda sig rollen som en annan karaktär än sin egen. Övningen har haft en positiv 

inverkan på elevernas muntliga presentationer då de fått möjligheten att fokusera bort sig själva 

och koncentrera sig fullt ut på karaktären, talet i sig, och publikens reaktioner. För att kunna 

arbeta med talängslan är en progressionstanke genom de tre årskurserna på gymnasieskolan 

nödvändig, inte minst för att ämnesplanerna kräver det, men också för att alla elever ska ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utefter sina egna förutsättningar. 

 

Nyckelord: talängslan, retorik, progymnasmata, karaktärisering, aktionsforskning. 
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1 Inledning 

Som svensklärare på gymnasiet i Sverige ställs du inför många utmaningar. En av dem är elevers 

talängslan vid muntliga redovisningar. Med talängslan menar vi här den starka oro och nervositet 

inför, under och efter ett muntligt framträdande inför publik. Kanske känner du med dina elever 

och skulle helst säga till dem att de inte behöver framföra några muntliga redovisningar? Tyvärr är 

det inte så enkelt. Kursplanerna för Svenska 1, 2 och 3 har inte bara muntlig redovisning som 

centralt innehåll utan även kriterier för hur de ska bedömas med en inbördes progression där 

kunskaper i och användningen av den retoriska arbetsprocessen är uttryckt som krav i 

betygskriterierna (Skolverket, 2011a). 

     Att som lärare ständigt mötas av elever som vägrar framföra enskilda muntliga redovisningar 

inför grupp eller inför en hel klass, beroende på bortförklarande orsaker, skapar en ständig 

frustration inte bara för läraren utan även för eleverna. Vi som lärarstudenter stöter på detta problem 

under vår verksamhetsförlagda praktik, men även i egenskap av undervisande lärare. Det är inget 

nytt fenomen i sig, men varje situation för ändå med sig både oro och irritation för de inblandade 

och ofta mynnar det ut i ett avstånd mellan lärare och elev. Eleven är troligen medveten om att 

läraren måste utgå från vad kursplanerna säger, men ser ändå sin egen talängslan som unik och en 

anledning till att läraren ska göra ett undantag. När detta inte sker skapar det en konflikt mellan 

lärare och elev och skadar på så vis en relation som är nödvändig för lärandesituationer i skolan. 

     För de lärare som väljer att arbeta läroboksbundet erbjuds en del läroböcker om retorik, med 

god insikt i den retoriska arbetsprocessen. Dock är de områden i böckerna som talar om talängslan 

oftast inte så omfattande och erbjuder knappast fullt ut den kunskap och insikt lärare behöver för 

att erbjuda eleverna verktyg som kan underlätta deras talängslan. Snarare är den gemensamma 

nämnaren och uppfattningen att övning ger färdighet, något vi kommer att gå in på under avsnitten 

2.6 och 2.7 I dagens gymnasieskola existerar inte alltid den övningstiden eftersom det centrala 

innehållet är omfattande och mycket ska hinnas med i respektive kurs. 

     När det gäller talängslan i mer välkända böcker om retorik såsom exempelvis Lennart 

Hellspongs Konsten att tala - Handbok i praktisk retorik talar även de i mindre utsträckning om 

talängslan. Detta kan spåras ända tillbaka till antikens böcker som Ad Herennium och Quintillanus 

Den fulländade talaren som båda erbjuder verktyg för att bli den ultimata talaren, men inte alls 

nämner talängslan som ett problem. Utöver retorikböcker finns separata böcker om talängslan och 
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likaledes artiklar om talängslan. Böcker och artiklar erbjuder en hel del praktiska övningar för att 

minska talängslan vid muntliga framställningar, men återigen med samma insikt: övning ger 

färdighet. Författare som valt att skriva om talängslan, som Ulrika Axelsson (2011), tar gärna 

avstamp i Kognitiv Beteendeterapi, KBT, och använder sig av tankebanor och övningar som har 

sin grund just i KBT. 

     Som blivande lärare har vi undervisats i retorik, kunskapen om talekonsten, dock har vi inte 

under vår femåriga utbildning fått undervisning i hur talängslan kan arbetas med och lindras. 

Däremot har vi undervisats i och själva provat på att undervisa i övningar från progymnasmata, 

retoriska övningar från antikens Grekland, där vi sett ett samband mellan retorik och minskad 

talängslan. Progymnasmata är en serie retorikövningar med en inbördes progression. De erbjuder 

oss såväl som talare som oss som skribenter övningar som kan göra att vi utvecklas i våra 

framföranden. Den övning vi fascinerats mest av och även kan se samband med minskad 

talängslan, både hos oss själva och hos våra elever, är den övning som heter karaktärisering. 

Liksom namnet vittnar om innebär den i korthet att talaren ska karakterisera en annan person och 

hålla tal utifrån dennes perspektiv. Vi upplever att eleverna ser detta som en bra övning när de 

håller tal och har ofta fått reflektionen att “det är mycket enklare att hålla tal när man inte är sig 

själv”. Det är vår övertygelse att avfokuseringen från det egna jaget hjälper elever i deras muntliga 

redovisningar. Många skådespelare säger sig ha scenskräck, men deras prestationer på scen 

avspeglar sällan detta. Vi härleder det till att de går in i en karaktär och dess imaginära värld och 

därför har mindre fokus på sitt egna jag (Goodman & Kaufman, 2014, s.135). Elevers talängslan 

kan påverka framförandet i klassrummet och de riskerar således sämre betyg på grund av sämre 

prestation. Här är vår förhoppning att slutsatserna i vår hypotesdrivna uppsats kan göra en viss 

skillnad för hur lärare kan arbeta med talängslan.  

     För att kunna utvärdera vidare och förhoppningsvis kunna erbjuda lärare på fältet ett nytt, 

härstammande från antiken, perspektiv att hjälpa sina elever med deras talängslan, har vi valt att 

själva gå in och göra reflekterande undervisningsstudier som metod, vad man inom vetenskapen 

kallar aktionsforskning.  Aktionsforskningen utgår från att aktörer inom ett visst yrkesområde 

själva utför sina studier baserat på viljan att förändra sin verksamhet inifrån. Gary L. Anderson, 

Kathryn Herr och Ann Sigrid Nihlén (2007) menar att denna typ av forskning genomförs bäst i 

samarbete med andra (s. 3), vilket också innebär att vi genom vårt samarbete ser vikten av att 

genomföra våra reflekterande undervisningspass på två olika håll men utvärdera tillsammans. Vi 

ser även detta som en förutsättning för att höja studiens validitet (Andersson, Herr & Nihlén, 2007, 

s. 153).  

     För att stärka vår hypotes ytterligare observerar vi lektioner av, samt intervjuar, Anders 
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Eriksson, författare, docent och erfaren lärare av progymnasmata i sin undervisning. Vi återger 

hans tankar samt jämför med våra egna reflektioner och ställer det i relation till vad forskningen 

säger för att utvärdera nyttan vår studie kan ha för lärare på fältet. 

1.1 Problemställning 

Vår problemställning är hypotesdriven. Baserat på egna erfarenheter om elevers talängslan vid 

muntliga framställningar har vi sett nyttan av progymnasmataövningar för att minska talängslan 

samt förbättra elevers muntliga framförande i klassrummet. Det är vår hypotes att 

progymnasmataövningar, och i synnerhet övningen karaktärisering, hjälper elever att avfokusera 

från det egna jaget vilket leder till minskad talängslan, ett större fokus vid texten och publik och 

således bättre prestation vid muntlig framställning. För att verifiera eller falsifiera vår hypotes 

kommer vi att titta närmre på följande: 

● Hur upplever elever sin talängslan i vanliga fall innan, under och efter muntliga 

framställningar? 

● Hur upplever elever sin talängslan i samband med karaktäriseringen innan, under och efter 

sin framställning? 

● Upplever eleverna att övningen karaktärisering bidragit till att minska eller eliminera deras 

talängslan? 

● Upplever vi som undervisande lärare att våra elever presterar bättre vid muntliga 

framställningar i samband med övningen karaktärisering och i så fall vad baserar vi våra 

upplevelser på? 

● Fungerar övningen karaktärisering på ett tillfredställande sätt för att minska eller eliminera 

elevernas talängslan? 

1.2 Syfte 

I vår undervisning till ämneslärare i svenska har vi undervisats i retorik där 

progymnasmataövningar varit en del av kursen. Vår upplevelse av dessa och karaktärisering som 

enskild övning i sig inspirerade oss vidare till att själva prova på den övningen under vår 

verksamhetsförlagda praktik. Vi upplevde då en stor entusiasm från våra elever samt såg att de 

verkade mindre oroliga för att hålla sina tal. De verkade också våga ta ut svängarna mer när de inte 

behövde utgå från sin egen person. Detta till trots att några av dem valde att karakterisera personer, 

och således även dela med sig av upplevelser, som stod dem nära. En elev valde att karakterisera 

sin cancersjuke bror. Det ska noteras att dessa elever normalt sätt är talängsliga, men deras 
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framföranden framstod som mycket goda prestationer. Således har vi sett ett samband mellan 

övningen och en minskad talängslan, något som engagerat oss till att vilja dela med oss av våra 

erfarenheter. Dock behöver de prövas, reflekteras över och positioneras i forskningsfältet – vårt 

mål med denna uppsats. 

     Vårt yttersta mål är att studera huruvida karaktärisering kan fungera som ett verktyg för den 

verksamma läraren på fältet att använda i sitt arbete med talängslan i sin undervisning och om så 

är fallet erbjuda handfasta råd för hur sådan undervisning kan gå till. Dessutom är förhoppningen 

att övningen karaktärisering ska träna eleverna i att känna empati och kunna tänka sig in i andra 

människors tankar, känslor och föreställningsvärldar, både genom att framställa en karaktär, men 

även att lyssna och ta till sig av sina kamraters gestaltningar. 
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2 Bakgrund 

I denna bakgrund kommer vi att presentera vår definition av retorik, dess födelse och utveckling, 

samt roll i svenska skolan. Dessutom kommer en presentation om talängslan, hur vi definierar det, 

och en djupare förklaring kring talängslan och dess uppkomst. Till slut kommer en redogörelse för 

talängslans prioritet i läroböcker samt retorikböcker. 

      Som ett led i vår utbildning på ämneslärarutbildningen har vi stött på, som vi nämner i vår 

inledning, många talängsliga elever, vilket lett till att vi efterlyst konkreta övningar som kan 

avhjälpa dessa elevers oro och nervositet vid muntliga framföranden. Inte minst med skollagen i 

ryggen och en ambition att uppfylla dess 3 § som lyder:  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål... Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Lag 2014:458). 

 

Då talängslan innebär ett hinder för många elever vid muntliga redovisningar innebär det också att 

det kan hindra deras utveckling, vilket betyder att det ligger i vårt ansvar, som lärare, att hjälpa 

dem att arbeta med sin talängslan. I vår ambition att hitta den ultimata övningen under våra perioder 

ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi hela tiden återkommit till vår egen retorikkurs. 

Vi har sett, liksom vi tidigare antytt, en progression av säkrare framföranden bland våra elever när 

vi genomfört övningen karaktärisering som är en av de progymnasmataövningar som beskrivs 

nedan och också den övning vi valt att fokusera på. Då vi såg ett samband mellan minskad 

talängslan och den övningen började vi efterforska om det fanns några konkreta belägg för att just 

denna övning skulle lämpa sig i arbetet med talängslan. Det vi då kom fram till var att detta 

samband inte tidigare ifrågasatts eller efterforskats och vi insåg därför vikten av att undersöka detta 

samband närmre.  Däremot är både retorik och talängslan var för sig väl utbredda 

forskningsområden. Vi har därför valt att under vår teoridel definiera dem var för sig för att sedan 

utreda sambandet och nyttan av retorik, och då främst progymnasmataövningar och ytterst 

övningen karaktärisering, i arbetet med talängslan. Retorikens historia samt definition och hur 

talängslan definieras samt bakgrund kommer att beskrivas här under denna bakgrundsdel. 

     Liksom retoriken har pedagogiken sitt ursprung i Grekland. Ordet pedagogik kommer från 

grekiskans paideia, vars betydelse innefattar både kunskapsutveckling, såväl som 

personlighetsutveckling. Det innefattar även lärare och allt bidragande till lärande. Genom 

utbildning ska eleverna bli: “kloka, visa och vältaliga” (Kindeberg, 2011, s. 42). Dessa antika ideal 
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kan vi se spår av i skollagen där det står att lärare ska påverka eleverna att vilja vara med och skapa 

ett humant samhälle (1 kap. 4 § skollagen, 2010:800). Genom övningar som progymnasmata 

erbjuder, och i synnerhet karaktärisering, kan våra elever ges möjlighet att utveckla dessa förmågor. 

Dels har retoriken sin grundtanke i det demokratiska samhället, samt är en av progymnasmatans 

stora mål att få talaren att känna empati med sin omgivning.     

     I skollagen kapitel 1, 4 § står det följande, “Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på”, vilket innebär att trycket på att skapa övningar för att medverka till att 

elever danas in i det demokratiska samhället är stort. Övningen karaktärisering kan således med sin 

avsikt att hos talaren och åhöraren skapa empatiska förutsättningar ses som ett bra verktyg inte bara 

retoriskt utan även värdegrundsmässigt.  

2.1 Retorik – en definition 

Med retorik menar vi kunskapen om att kunna tala övertygande, inte den faktiska användningen. 

Retorik uppstod som ett maktmedel samtidigt som demokratin i antikens Grekland och fungerade, 

och fungerar fortfarande, som ett systematiskt studium av påverkande kommunikation (Sigrell, 

2013, s.12-15). Idag talar vi fortfarande om retorik som kunskapen om att tala rätt och kunna välja 

rätt verktyg vid framförallt tal, men även i andra kommunikationssituationer (ibid.). 

2.2 Retorikens födelse och utveckling 

Muntliga traditioner har funnits så länge människan och språket har funnits. Det har alltid varit 

viktigt att föra vidare berättelser i alla kulturer. Spår av retorik, det vill säga kunskapen om att 

kunna tala övertygande, går att finna tillbaka på 500-talet f.Kr. I Aten föddes en ny form av 

härskare, en som inte tog sin makt genom fysisk överlägsenhet, utan med retorik. De fria männen, 

de enda som fick föra sin talan, samlades för att diskutera stadsstatens viktiga frågor och de som 

bäst lyckades övertyga åhörarna fick igenom sitt förslag (Sigrell, 2013, s. 14). I det antika Grekland 

var direktdemokrati den existerande formen för styre, vilket innebar att de fria männen samlades 

på en plats, till exempel torget (agora) och talade kring olika beslut som skulle fattas i staden. 

Således var det viktigt att kunna tala för sin sak, eftersom alla närvarande sedan röstade. “Språket 

blev en maktfaktor, lika skarpt och tveeggat som vilket svärd som helst” (Sigrell, 2013, s. 14). 

Aristoteles, en av retorikens stora män, definierade retorik på följande sätt: ”Retorik är konsten att 

finna det som i varje situation är ämnat att övertyga.” (Aristoteles citerad i Akujärvi, 2012, s. 32). 

Vilket innebär att retorik är kunskapen om och studiet av konsten att tala rätt och övertygande.  
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    Det är än idag antikens Grekland som mestadels förknippas med retoriken eftersom det var 

nödvändigt att vara en god talare för att kunna delta i samhällsdebatten. Således fanns det en stark 

koppling mellan retorik och demokrati under antiken. För att föra fram sin åsikt och få igenom 

förslag krävdes det goda kunskaper i och förmågan att vara en god talare. Detsamma finns i dagens 

samhälle och skola, där retorik och konsten att uttrycka sina åsikter genom tal blir allt viktigare. 

Antikens människor var också överens om att talets konst var något du kunde födas med, men som 

också var nödvändigt att träna upp (Eriksson, 2002, s. 14). 

     Som nämnts ovan var retorik redan ett viktigt ämne under antikens Grekland. Det fanns ett så 

kallat trivium som ansågs vara kärnan i den grundläggande utbildningen. Den innehöll grammatik, 

dialektik och retorik (Rydstedt, 1993, s. 15). Det började komma böcker i retorik, böcker som 

handlade om framgångsrika talare och hur de gick tillväga. Lärare i ämnet retorik fanns det även. 

Lärarna framförde kända tal som eleverna sedan i sin tur skulle lära in, likt en slags mallar för sina 

egna kommande tal (Sigrell, 2013, s. 15). Quintillanus skriver att läraren bör framföra tal för 

eleverna, eftersom läraren ska vara förebilden. Även i dagens forskning om pedagogik framhålls 

aspekten att läraren är eller kommer med goda exempel (Franke, 2008, s. 193 och 216). 

     Efter retorikens storhetstid under antiken och romartiden kommer medeltiden. Under 

medeltiden fördömdes retoriken som något som hedningarna använde, ändå tog flera av kyrkans 

män till retoriska verkningsmedel för att övertyga och frälsa människorna (Sigrell, 2013, s. 21). 

Under renässansen användes retoriken inte sällan till att skriva och framföra olika typer av lovtal i 

festliga sammanhang. Därefter kom  den vetenskapliga revolutionen och upplysningen och då 

fick retoriken ta ett steg tillbaka. Även romantiken, med dess fria form och med känslorna, snarare 

än formen i fokus, var även ett nederlag för retoriken (Sigrell, 2013,s. 22). 

     Mer specifikt inriktat på Sverige så sker 1842 folkskolereformen, vilken innebar att alla barn 

skulle gå i skolan. Tidigare hade retorik varit ett eget ämne i den svenska skolan, men under 1800-

talet plockades det bort. När vi närmar oss våra dagar kan vi se att nytt liv väckts i retoriken.  Det 

skrivs allt fler böcker i ämnet och i gymnasieskolan finns retorik nu som en egen kurs. En anledning 

till detta är att allt fler yrkesgrupper ser nyttan av retoriken och konsten att välja språk utifrån 

sammanhang och uppsatt mål (Sigrell, 2013, s. 22-23). Under punkten nedan, 2.3 Retorikens roll i 

svenskan skolan, ges ett fördjupat perspektiv.   
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2.3 Retorikens roll i svenska skolan 

I Sverige läste elever länge den klassiska retoriken i skolan, genom de tre delarna teori, läsning 

av förebildliga texter samt övningar. Under 1700-talet och fram till 1807 försvagades retorikens 

ställning i den svenska skolan. Dess värde för skolsystemet hade försvagats och det ansågs inte 

längre som en väg till god kommunikation eller som ett estetiskt tilltalande sätt att bygga upp tal 

på. Detta leder till att när folkskolereformen genomförs 1842 existerar inte längre retorik som ett 

sammanhållet ämne i svenska skolan. Dock fanns spår av retoriken kvar, men inte som en 

sammanhållande del (Rimm, 2011, s. 23 och 51). 

     Idag, över 150 år senare, ser vi ett uppåtgående intresse för retorik. Det finns mängder av böcker 

som behandlar retorik, både till vardags och professionellt. Några av dessa böcker diskuterar vi 

under avsnittet 2.7. Vi kan även se vikten av det i läroplaner och kursplaner. Såhär säger Eriksson 

(2002), vilket ger en tydlig bild av varför retorik behövs i skolan:  

    

Retorikämnet har som målsättning att integrera färdighetsträning med innehåll, det muntliga med det 

skriftliga och ordet med tanken, för att fostra självständiga kritiskt tänkande individer med förmåga 

att göra sin röst hörd. (s. 42)  

 

Med det menar han att retorik är viktigt för att skapa en samhällsmedborgare som är kritisk och 

som kan föra fram sin åsikt i olika typer av sammanhang. Detta hänger även samman med skolans 

värdegrund. Där står det bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper i att diskutera och kunna 

vara med i samhällsdebatten (Förskolans och skolans värdegrund, 2013, s. 77). Skolan ska 

möjliggöra inflytande och delaktighet, vilket ses som en del av en demokratisk kompetens 

(Förskolans och skolans värdegrund, 2013, s. 6). Som Axelsson (2011) betonar, ”att kunna göra 

sin röst hörd är en demokrati- och maktfråga” (s. 25). Detta kopplas samman med vikten av retorik, 

nämligen att man både skriftligt men också muntligt ska kunna hävda sig i debatter och få sin röst 

hörd. 

      Jämförelsevis mellan Lpf94 och Lgy11 har retoriken fått en mer framträdande roll i den senare 

läroplanen. I Lpf94 nämns inte ordet retorik specifikt men det finns ändå paralleller mellan svenska 

A, B och retorik. För svenska A står det att eleven ska kunna anpassa tal och skrift efter situation 

och mottagare (Skolverket, 2011a SV1201). Detta kan sammankopplas med retorikens aptum, 

vilken handlar om anpassning. I svenska B blir målen mer specifika, och eleven ska både kunna 

anpassa sig till mottagare och situation, samt kunna förmedla sina och andras tankar. De ska även 

kunna argumentera och dra slutsatser (Skolverket, 2011a SV1201). Att kunna anpassa sig efter sin 

publik och att kunna argumentera är två centrala förmågor inom retoriken. 
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     Dessutom står det i Lpf94 att eleven efter avslutad kurs ska kunna:”Värdera och ta ställning till 

information…” (Skolverket, 2011a SV1201). Det innebär att eleven ska kunna granska källor 

kritiskt. Det ingår även att eleven ska kunna använda olika retoriska verkningsmedel för att kunna 

övertyga, genom exempelvis att se hur en författare har använt sig av ethos, pathos och logos kan 

vara ett sätt att utröna hur hen försöker övertyga. 

     I Lgy11 benämns retorik specifikt i alla tre kurser, svenska 1, 2 och 3. I svenska 1 under centralt 

innehåll står det, “Undervisning i kursen ska behandla följande centralt innehåll”, nämligen 

“Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” (Skolverket, 2011a, kurs SVESVE01). Svenska 2 är 

mer inriktad på litteratur men befäster ändå vikten av muntlig framställning genom, “Muntlig 

framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp” (Skolverket, 2011a, kurs 

SVESVE02). I Svenska 3 återkommer retoriken mer specifikt genom följande centralt innehåll, 

“Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

planering och utförande samt som redskap för analys.” (Skolverket, 2011a, kurs SVESVE03). 

     I Lgy11 blir även retorik, liksom med litteratur och skrivande vars en egen fördjupningskurs i 

svenska. Retorikkursen inriktar sig till största del på den muntliga framställningen i olika 

sammanhang men även analys av andras framställningar. Den tar även upp frågan om att lyssna 

aktivt och frågor om yttrandefrihet i förhållande till etik, upphovsrätt och censur (Skolverket, 

2011a, kurs SVERET0). Vår forskning tar sin utgångspunkt i kursplanerna. Muntlig framställning 

är en väsentlig del av svenskämnet och därför kan vår övning karaktärisering vara en naturlig del 

av kurserna. 

2.4 Talängslan, en definition 

Med talängslan menar vi den nervositet och oro som uppkommer inför, under och efter muntliga 

presentationer inför publik.  Axelsson (2011) menar att talängslan uppkommer när ”nervositeten 

är övermäktigt stor inför en presentation” (s. 14).  I sin vetenskapliga studie presenterar Graham 

Bodie (2010) utifrån ett stort urval av vetenskaplig forskningslitteratur, en komparativ 

litteraturstudie, referenslistan är 13 sidor lång, begreppet PSA, Public Speaking Anxiety, det 

svenska begreppet talängslan. Generellt sett kan talängslan där definieras som en kontextbaserad 

social oro för att när man talar bli negativt bemött och utvärderad av en publik (Bodie, 2010, s.72). 

Att ha publik har således en stor betydelse för att definiera begreppet talängslan (Bodie, 2010, 72-

73). I detta sammanhang är det viktigt att notera att forskningen skiljer på talängslan och scenskräck 

respektive prestationsångest, vilka i sig förutsätter att man har en publik, men där framträdandet 

baseras på agerande, sång eller dans. Vi kommer tala mer om skillnaden och sambanden under 
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avsnitt 3.2.3. Talängslan, menar Bodie (2010), är en stor problematik i samhället idag, men framför 

allt i olika klassrumskontexter (ibid.). En del av läraryrket handlar mycket om det idag: att vara 

oerhört flexibel i att möta de olika elevernas talängslan på de olika sätt det visar sig; en del av vår 

verklighet. Elever är olika och upplever oro och nervositet på olika sätt, vilket medför att vi måste 

ha god kunskap för att kunna möta våra elevers oro inför, under och efter muntliga redovisningar. 

2.5 Hellre dör jag än talar inför publik 

Tala inför publik sägs vara det människor räds mer än sin egen död. Jerry Seinfeld (1993), den 

kände amerikanske komikern, har raljerat över detta uttryck som inom retorikforskningen är ett 

allmänt vedertaget sätt att tala om talängslan:  

According to most studies, people’s number one fear is public speaking. Number two is death. Death 

is number two? Does that seem right? To the average person that means that if they have to go to a 

funeral, they’d better off in the casket than giving the eulogy.  (Seinfeld, 1993, citerad i Bodie, 2010, 

s.70) 

Enligt ett flertal oberoende källor på internet, vilka givetvis bör ifrågasättas källkritiskt men ändå 

är intressanta i sammanhanget, härstammar informationen han använt sig av från en undersökning 

gjord av firman Bruskin-Goldring 1993 som de baserat på ett frågeformulär utskickat till 1000 

amerikaner mellan 19-54 år. Den undersökningen visar att av dessa 1000 personer svarar 41 % att 

de är rädda för att tala inför publik, vilket toppar listan, medan endast 18,7% är rädda för att dö. 

Här kan det givetvis ifrågasättas om 1000 amerikaner kan representera resten av världen, men trots 

allt hänvisar många forskare till att folk generellt sätt är mer rädda för att tala inför publik än att dö 

i sina texter om talängslan och retorik. Hänvisningen finner vi bland annat i Anders Sigrells bok 

Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt samt Hans Dahlmans bok Handbok i 

Konsten att hålla tal.  

     Det är dock ingen tvekan om att människor i allmänhet är mycket talängsliga, se tidigare 

definition av begreppet talängslan, något som amerikanska Gallupundersökningar visar. En 

undersökning från 2001 visar statistik på att talängslan, public speaking anxiety (Glossophobia), är 

bland topp 20 av rädslor och motsvarar 40 % bland den amerikanska befolkningen. I topp på den 

listan ligger rädsla för ormar (Brewer, 2001). En senare undersökning, The Chapman University 

Survey of American Fears, Wave 2 (2015), baserad på 1541 vuxna amerikanska informanters 

respons visar att talängslan representerar 28,4 % av deras rädslor.  

     När vi i Sverige tittar på siffror relaterade till talängslan refererar vi till siffror mellan 10-20 % 

(Studenthälsan, Uppsala, 2016). En studie vid Linköpings universitet visar att cirka 14 % har svår 

http://h/
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talängslan (Lagerblad, 2015).  Harald Nordlund (2001) hänvisar till 10-20 % i sin interpellation, 

till dåvarande skolministern, där Nordlund (2001) uttrycker en stark oro för talängslan i skolan. 

Han ifrågasätter vilka åtgärder som vidtagits för att “underlätta för elever som drabbats eller 

riskerar att drabbas av talängslan, samt på vilket sätt uppmärksammas detta problem i 

lärarutbildningarna?” (Nordlund, 2001). Han likställer problematiken kring talängslan med den 

kring dyslexi. Även om problematiken kring talängslan är stor och är upphov till stor oro och ibland 

konfliktfyllda situationer är tilltron till att talängslan kan lindras och ibland även elimineras stark. 

Dyslexin har inte samma positiva prognos då den betraktas som “ett speciellt funktionshinder som 

ofta kvarstår trots anpassad stödundervisning” (Carlén, 2015, s. 5), vilket avgränsningen för denna 

uppsats inte ger möjlighet att redovisa. Lena Josefsson och Mona Sahlin hänvisar till ännu högre 

siffror i sin bok Tala så att alla lyssnar och förstår. Retorikhandboken när det gäller att människor 

är mer rädda för att hålla tal än att dö, ända upp till 60 %, från maktutredningens slutrapport 1991. 

Än vilka källor och siffror man hänvisar till så är talängslan ett existerande problem. 

2.6 Talängslan i läroböcker för gymnasiet 

Det finns två rena kursböcker för kursen Retorik inom svenskämnet. Den första är Retorik 100 p - 

Retorik för gymnasiet av Henrik Gustavsson. Den andra boken om retorik heter Modern Retorik 

och är skriven av Elaine Eksvärd. Den är inte en bok som uttalat riktar sig till gymnasiet, vilket 

Gustavssons (2014) är. Likväl stod den placerad tillsammans med läroböcker för retorik på Malmö 

Högskolas bibliotek. Efter genomläsning av boken finner vi att den har ett mycket ungdomligt 

tilltal och således bör den också vara lämplig i nivå till gymnasieskolans elever.    

    Gustavsson (2014) tar upp olika faktorer till varför en elev kan bli talängslig. Han tar upp bland 

annat att man är dåligt förberedd på uppgiften. För att lyckas diskuterar han att förberedelse mentalt 

är viktigt. Måla upp att du lyckas och tänk positivt på uppgiften. Han ger även konkreta tips på hur 

eleverna kan göra för att minska talängslan, såsom att tugga tuggummi och att småprata lite innan 

talet för att testa rösten inför klassen och hinna sänka stressnivån. På sidan 31 citeras Cicero som 

säger att “Den som inte har förstånd nog att bli nervös, bör nog inte bli talare” och det sammanfattar 

bokens andemening, nämligen att lite nervositet är bra. Det gör dig fokuserad på uppgiften.   

 Gustavsson (2014) tar även upp konkreta övningar i slutet av sitt kapitel om talängslan. De 

innefattar bland annat att göra talkort, att skriva ner vad man är nervös över och sedan diskutera 

med klassen samt att träna på att improvisera (Gustavsson, 2014, s. 33). Han skriver om talängslan 

på åtta sidor i sin bok. Sammanfattningsvis handlar sidorna om varför man blir nervös, vad man 

kan göra åt det och vilka övningar man kan göra för att underlätta och träna. 
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     Jämfört med Gustavsson (2014) tar Eksvärd (2012) upp många övningar för att minska 

talängslan. Hon bygger även upp dem stegvis från mer lätta till mer utmanande. Hon har även en 

mer personlig prägel på sin text, där hon utgår ifrån sig själv och sin panikångest för att tala inför 

en publik (Eksvärd, 2012, s. 45). I samband med detta berättar hon om vad hennes terapeut sa till 

henne: “Så det känns som att du ska dö, så har du känt hundratals gånger. Men frågan är: hur många 

gånger har du dött?” Med det menar Eksvärd (2012) att man måste träna sig i att öva bort sina 

kristankar och omvända dem till positiva tankar. 

     Eksvärd (2012) ställer sig väldigt positiv till att boken ska kunna hjälpa elever att bli av med sin 

talängslan. Hon tar upp flera exempel på varför en person kan bli nervös för att tala inför en publik. 

Det kan handla om något negativt i barndomen eller att vi har tidigare negativa upplevelser kring 

en talsituation. Eksvärd (2012), i likhet med Gustavsson (2014), tar upp vikten av övning. Eksvärd 

(2012) ger många konkreta uppgifter som eleverna kan arbeta med som stegvis ska ta bort 

talängslan. Hennes första övningar innefattar improvisation, där eleverna får vara någon annan än 

sig själva. Genom att eleverna får arbeta med ämnen som inte behöver vara förankrade i någon 

slags verklighet för att sedan gå över till ämnen som är mer realistiska, menar hon att deras 

talängslan ska minska. Detta förknippar vi med vår progymnasmataövning karaktärisering. Den 

går ut på att vara en annan person under sitt framträdande, exempelvis en död person eller en fiktiv. 

Att inte behöva utgå ifrån sig själv kan minska nervositeten. Till sist talar Eksvärd (2012) om vikten 

av kroppsspråk och ger övningar för att träna på att få ett mer naturligt, engagerat och lugnt 

kroppsspråk. 

     Eksvärd (2012) talar konkret om talängslan på 11 sidor. Hon ger, jämfört med Gustavsson 

(2014), mer konkreta lösningar och är mer positiv och lösningsorienterad, medan Gustavsson 

(2014) fokuserar på den mentala förberedelsen och tips på att minska talängslan i stundens hetta.  

2.7 Talängslans prioritet i retorikböcker 

Talängslans prioritet i retorikböcker skiljer sig mycket åt. Vi har funnit att de flesta retorikböcker 

på något sätt tar upp talängslan, även om omfattningen varierar. Gemensamt är att prioriteten för 

talängslan i böckerna är liten, i relation till problemets omfattning. Eftersom att tala inför en publik 

är något som många olika yrkesgrupper behöver göra är det därmed också något många blir nervösa 

över. Vi har tittat på nio böcker i ämnet, för att skaffa oss en uppfattning om talängslan och dess 

utrymme i böcker om retorik och tal. Böckerna som vi har undersökt närmare är följande: Lennart 

Hellspongs Konsten att tala, Anders Hedins Presentationsteknik, Barbro Fällmans Tala och 

engagera, Jenny Åkerbloms Tala inför publik, Doris Dahlins Går budskapet fram?, Cathy Miyatas 
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Visst vågar du, Hans Dahlmans Konsten att hålla tal, Anders Sigrells Retorik för lärare och Lena 

Josefsson och Mona Sahlins bok Tala så att alla förstår och lyssnar.  

     Varför man blir talängslig är en fråga som flera av författarna diskuterar. Sammanfattningsvis 

handlar det om exponeringsrädsla och rädslan för vad som kommer efteråt. Hedin (2003) benämner 

talängslan genom att säga att en person som ska hålla en presentation får flyktkänslor (s. 14). 

Fällman (2013) diskuterar talängslans bakgrund och säger att den hänger samman med brister på 

följande: självkänsla och självkännedom, brist på förebilder, brist på övning och brist på 

förberedelse (Fällman, 2013, s. 43, Åkerblom 2002, s. 55). Sigrell (2013) diskuterar att talängslan 

kan bero på känslan av utsatthet och ensamhet när man exponeras inför en grupp. Då uppstår 

prestationsångest och rädslan att göra fel (Sigrell, 2013, s. 97ff).  

     Frågan om talängslan kan tränas bort ställs i detta sammanhang. Flera av författarna är eniga 

om att det går att träna bort talängslan, men deras metoder och tillvägagångssätt skiljer sig åt. 

Hellspong (2011) diskuterar bland annat att talaren ska tänka positivt och träna sig i att koppla bort 

negativa känslor inför en presentation (s. 171). Åkerblom (2002) och Fällman (2013) diskuterar 

vikten av att träna mycket på framträdandet och att tänka på kroppsspråket för att på så sätt bli 

säker i sin uppgift som talare (Fällman 2013, s. 30-31, Åkerblom, 2002, s. 55ff). Dahlin (1999) 

menar att talängslan kan minska om en elev får börja att tala inför en mindre grupp och sedan 

övergå till en större (s. 35ff). Miyata (2002) diskuterar att eleverna måste ta kontroll över sin rädsla, 

öva och göra avslappningsövningar (s. 118). Sigrell (2013) skriver att eleverna behöver få retoriska 

verktyg, lägga fokus vid positiv feedback vid muntliga framställningar och att träna mycket inför 

framträdandet (s. 97-105). Josefsson och Sahlin (2008) påpekar, likt flera andra författare, vikten 

av positiva tankar innan en presentation och att aldrig ursäkta sig själv inför publiken, utan att våga 

ta sin roll som talare med säkerhet och självförtroende (s. 96).  

     Sammanfattningsvis skiljer sig dessa böckers givna utrymme till talängslan åt. Vissa böcker tar 

upp talängslan på två till tre sidor, medan andra uppemot tio. Det finns gemensamma drag och då 

handlar det om att se bakgrunden till nervositeten, vad man kan göra under tiden och vilka övningar 

som finns att göra för att underlätta. Några av böckerna framhåller mental träning, medan andra 

fokuserar mer på övningar i klassrummet. Många böcker banaliserar problemet med en rolig 

överskrift som exempelvis “40 graders rampfeber” (Dahlin, 1999, s. 35). Det är endast Hellspong 

(2011) som visar att han grundar sina antaganden på en vetenskaplig grund, medan de andra har en 

mer populärvetenskaplig prägel. Det kan ha att göra med det stora intresset som finns för retorik 

och viljan som finns att bli bättre talare idag, vilket göt att marknaden kräver mer lättlästa böcker. 

Flera av böckerna tar konkret upp tips och idéer hur man ska använda sin kropp, andas rätt, stå rätt, 

använda kroppsspråket och så vidare.  
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     Gemensamt för alla böckerna är slutsatsen: väldigt många tycker att det är jobbigt att hålla tal. 

För oss uppsatsskribenter blir det då motsägelsefullt att talängslan får ta så liten plats i böckerna.   
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3 Teori 

Denna uppsats teoridel består av tre huvuddelar. Första delen behandlar retorik och den andra delen 

tar upp talängslan och dess beståndsdelar. Tredje delen behandlar hur man kan arbeta med 

talängslan utöver den specifika övningen karaktärisering. Retorikdelen tar upp ethos, pathos och 

logos, därefter progymnasmata med fokus vid karaktärisering och till slut kritik mot 

progymnasmata. Andra och tredje delen kring talängslan tar bland annat upp vad talängslan beror 

på, dess uttryck och att oron kommer i etapper. 

3.1 Retorik  

Följande avsnitt, 3.1.1. till och med 3.1.6. redogör för teoridelen som handlar om retorik. Nedan 

kommer ethos, pathos och logos att presenteras. Dessa är tre centrala perspektiv, inte minst för 

retoriken, utan även för övningen karaktärisering som går ut på att kunna skapa förtroende hos 

publiken genom sin karaktär, att vädja till publikens känslor och att använda sig av rätt typ av ord 

anpassat till situationen. Vi har valt att ha med dessa perspektiv då de ger en fördjupad förståelse 

till övningen karaktärisering som även kallas för ethopoeia där ethos utgör första delen av ordet.    

3.1.1 Ethos 

De tre perspektiv som är mest centrala i retoriken är ethos, pathos och logos. Ethos är det perspektiv 

som kopplas till karaktär. Det vill säga talarens egen karaktär eller någon annans karaktär som 

skapar det förtroende och trovärdighet som talaren behöver för att samspela med sin publik (Olsson 

Jers, 2012, s.14, s.129). Ethos är således kopplat till individen och utgår från hens personlighet som 

är påverkad av hens historia, kultur, sociala förhållande och vanor och sedvänjor. Hur detta 

kommuniceras beror på vilket språkbruk talaren väljer att använda sig av samt hur hen använder 

sitt kroppsspråk vid sitt framträdande (Olsson Jers, 2012, s.14-15). Hur talarens ethos framstår 

förändras från gång till gång och från kontext till kontext. 

3.1.2 Pathos 

Pathos är det perspektiv som kopplas till känslan. Det vill säga den känslan som dels talaren vill 

förmedla till sin publik, men även den känsla som hens tal faktiskt väcker hos publiken. Talets 

pathos påverkas av talarens val av ord för talet, inlevelse, engagemang och motivation (Olsson Jers, 

2012, s.20-21). Ett starkt pathos i ett tal kan bland annat påverka publiken till att ändra åsikt eller 

motivera dem att ta ytterligare aktion i en sak, till exempel skänka pengar till ett välgörande 

ändamål om talet motiverat dem till just det (ibid.). Pathos är väldigt viktigt under en 



 21 

karaktärisering. Uppgiften är att uttrycka en känsla som personen man karaktäriserar kände vid det 

valda tillfället. 

3.1.3 Logos 

Ordet logos, liksom ethos och pathos, kommer från grekiskan och betyder från början ord, tanke, 

förnuft och tal (Olsson Jers, 2012, s.22). Perspektivet logos är en sammanfattande term för talets 

innehåll i stort, det vill säga de ord talaren valt att använda sig av samt det ämne hen valt att 

förmedla. Liksom den trovärdighet och känsla talaren vill skapa är också ordval och ämnesval 

viktigt att de är anpassade efter mottagarna, publiken och kontexten. Det anpassade ordvalet kallas 

inom retoriken, som tidigare nämnts, för aptum (Olsson Jers, 2012, s.23). Logos innefattar också 

hur talaren bygger upp sitt tal genom argumentation. Allt för att övertyga sin publik. Logos är också 

en väsentlig del av en karaktärisering då eleverna måste lära sig mycket om personen och 

exempelvis vilka ord denna kan tänkas använda. 

3.1.4 Progymnasmata 

Progymnasmata är en del av den antika retorikdidaktiken och är ett slags ”förberedande övningar” 

(Eriksson, 2002, s.19).  Dessa övningar delgav även en form av textmallar för hur olika tal skulle 

komponeras (Björk & Blomstrand, 2009, s. 153). Den föddes under antiken och var ett sätt att öva 

sig i talekonsten. Det finns flera olika övningar inom progymnastmata. De är bland annat fabeln, 

krian, lovtal, sentens, karaktärisering och lagtext. De har olika uppgifter, men huvudfokus ligger 

vid framställning och utförande. En av de första böckerna om progymnasmata, som även innehöll 

dessa övningar med elevexempel, skrevs av Afthonius och användes i över 1500 år efter att den 

skrivits (Sigrell, 2013, s. 21). 

     Dessa övningar har sin grund i de sofistiska lärorna. Den grundläggande pedagogikens idé är 

att se saker ur olika perspektiv, exempelvis fick eleverna under antiken antingen hylla eller fördöma 

en företeelse, men sedan gör det motsatta. Lennart Björk och Ingegerd Blomstrand (2009) 

diskuterar progymnasmatans övningar som lekfulla och ett utvecklade sätt att använda språket på 

(s. 155). 

     Här följer en kortfattad redovisning av de olika progymnasmataövningarna. En längre 

redogörelse för karaktärisering kommer göras under avsnitt 3.1.5 då den är denna uppsats 

huvudövning. Övningarna går från att vara enkla och kort till längre och mer komplexa. De övar 

eleven/studenten i talekonsten med fokus vid utveckling som retoriker. 
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      Fabeln är en kort och kärnfull saga, alltid med moral och ofta om djur som besitter mänskliga 

egenskaper (Eriksson, 2002, s.91ff). Det är en påhittad historia som inte utger sig för att vara sann. 

Fabelns övningar är flera. Exempelvis kan eleven få hitta på en egen fabel, skriva om en befintlig 

eller få ta en serietidning och göra om en av historierna till en löpande text.  

      Berättelsen tar vid efter fabeln. De är relativt lika till utformning, men skiljer sig såtillvida att 

berättelsen ska verka mer trovärdig och får gärna vara en berättelse hämtad ut verkligheten 

(Eriksson, 2002, 97ff). Eriksson (2002) talar också om de sex grundelementen; “personen som 

handlat, den handling som utförts, tidpunkten, platsen, sätet på vilket handlingen utfördes och 

orsaken till handlingen“ (s. 100). Nyckelorden för berättelsen är klarhet, korthet och trovärdighet. 

Eriksson (2016) låter sina elever under sin retorikkurs skriva en berättelse, sen skriva en kort 

version, en med omkastad ordningsföljd och en ur en annans perspektiv (23/2-16). 

      Krian är också till formen relativt kort, den är menad att upplyfta en person eller ett citat. 

Uppgiften är alltså att genom åtta steg skriva om varför personen eller citatet är bra och trovärdigt. 

Mallen för krian är som följer: lovprisning, där ska man berätta varför citatet är så bra och 

trovärdigt, parafras, vilket innebär en omskrivning eller ett förtydligande av citatet. Därefter 

kommer skälet, till varför citatet är så bra. Efter det kommer motsatsen där man ska bevisa att påstå 

det motsatta vore befängt. Sedan följer en liknelse och därefter flera exempel. Till sist kommer 

vittnesbörden där talaren ska styrka att det som sägs är sant genom att beskriva någon annan person 

som också styrker det. Avslutningsvis kommer en sammanfattning där det viktigaste tas upp 

(Eriksson, 2002, s. 104ff). 

Sentensen liknar krian, men istället för en person eller ett citat ska åhöraren bli övertygad om 

varför ett visst påstående, exempelvis ett ordspråk är bra och bör efterföljas. 

Vederläggning och bekräftelse går även de hand i hand, men de är dock varandras motsatser då 

den ena är negativ och den andra är positiv. Vederläggningen ska vara en svartmålning av 

exempelvis en krönika. Den ska läggas upp på följande sätt: 1) det oklara, 2) det osannolika, 3) det 

omöjliga, 4) det inkonsekventa, 5) det opassande, 6) det ofördelaktiga. Bekräftelsen innehåller 

samman hållpunkter men är positiv.   

     Allmänplats är nästa progymnasmataövning. Den liknar vederläggning såtillvida att den är 

negativ till en handling eller person, men den kan också vara positiv. Den ska helst dock förstora 

upp händelsen och vara väldigt negativ. Exempelvis kan detta användas vid en slutplädering under 

en rättegång. Upplägget är som följer: inledning, motsats, utläggning, jämförelse, tankesätt, 

utvikning och förkastande av medlidande. Allt för att åhörarna ska tycka så illa om personen som 

möjligt (Eriksson, 2002, s. 123ff). 
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Lovtalet och smädelsen är också sina motsatser.  Syftet med dessa uppgifter är att få de som 

lyssnar att tycka som du, antingen att tycka om en person, ett parti eller land. Båda ska innehålla 

till exempel personens liv och gärning. Talet ska bland annat innehålla härkomst, uppväxt och 

livsgärning (Eriksson, 2002, s. 145ff).   

     Jämförelsen stället två objekt mot varandra och jämför dessa två. Jämförelsen kan avslutas på 

olika sätt, den kan visa på att de två objekten är likvärdiga, att ett är överlägset eller en förkastelse 

av båda. Eriksson (2002) ger exemplet att jämföra tapperhet med godhet (s. 165). 

Nästa övning i ordningen är karaktärisering som beskrivs ingående nedan. Därefter kommer 

beskrivningen. Den ska så ingående som möjligt beskriva hur något är eller ser ut. Alla detaljer är 

av vikt. Denna övning påminner om karaktärisering för att den ska röra upp känslor hos publiken. 

Den har ingen given mall. Nästa övning i ordningen är tesen (Eriksson, 2002, s. 184ff). Den handlar 

om att talaren framför ett påstående och talar för eller emot det, rent vetenskapligt, och försöker 

utvärdera dess trovärdighet och sanningshalt. Talets delar är: inbäddning, invändning, bemötande, 

invändning, bemötande. Vi känner igen detta upplägg från argumenterande tal. Den sista 

progymnasmataövningen är lagförslaget. Det skulle kunna benämnas som det slutgiltiga provet. 

Då ska ett lagförslag presenteras och argumenteras för. Här presenteras även invändningar och 

bemötande. Denna uppgift är en renodlad argumentation, till skillnad från tesen som är mer av en 

diskussion (Eriksson, 2002, s. 194ff).  

     Sammanfattningsvis så kan det sägas att uppgifterna är gjorda för att börja enklare och gå emot 

mer komplexa och svårare uppgifter. Det finns alltså en progressionstanke med övningarna. En 

student eller elev ska under arbetets gång utvecklas som talare och retoriker. I vår uppsats lägger 

vi också till att minska talängslan genom att arbeta med dessa övningar. Övningarna hade kunnat 

göras över gymnasiets tre år, vilket också skulle ge en mer sammanhållen svenskundervisning. 

Under vår intervju med Eriksson (2016), nämner han att han i sin retorikkurs låter eleverna redovisa 

i mindre grupper i början och sedan större för att till sist avsluta inför helklass (23/2-16).  

 

3.1.5 Karaktärisering 

Karaktärisering ”är en efterbildning av en bestämd persons karaktär” (Eriksson, 2002, s, 75), vilket 

innebär att talaren bygger upp sitt tal utifrån en karaktär. Det kan antingen vara ett återskapande av 

en död eller levande person eller en personifikation där en fiktiv person framställs. Det viktiga är 

att ta in karaktärens drag och ha med det i övningen. Tanken med övningen är att röra åhöraren till 

känslor; att väcka pathos (Eriksson, 2002, s. 170).  Allt som hör karaktären till ska tas i beaktning, 
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allt från dialekt, sinnesstämning, samhällsställning och kroppsspråk (Eriksson, 2002, s, 175).  När 

talet sedan läggs upp ska dessa tre delar följas: dåtid, nutid och framtid. Talet ska ta åhöraren genom 

dessa tre delar och låta dem sammanknytas på ett fungerande sätt.  

     Ethopoeian är som nämnts ett annat ord för övningen karaktärisering. I denna övning gäller det 

att inta en roll av den personen som man ska efterlikna. Allt från kön, ålder, ställning till mottagaren 

ska tänkas in i sammanhanget (Björk & Blomstrand, 2009, s. 157). Som exempel på vilken fråga 

talaren kan ställa sig när hen ska författa talet är “Vad skulle X säga när...?” (Björk & Blomstrand, 

2009, s. 157). En av ethopoeians huvuduppgifter är att träna eleverna att sätta sig in i någon annans 

tankevärld. Helst ska den karaktäriserade personen ligga så långt ifrån talaren som möjligt (Björk 

& Blomstrand, 2009, s. 164).  I övningen ingår även att kunna känna de känslor som personen man 

gestaltat kan ha känt och förmedla dem till lyssnarna (Sigrell, 2008, s. 215). Denna övning “kräver 

fantasi, förmåga till perspektivbyte och inte minst empati” (ibid). Ur en etisk aspekt så tränas även 

den som talar sig i att känna hur det känns att ha en annan åsikt än den egna, och att det kan förefalla 

rätt för denne personen (ibid).   

    Övningen karaktäriserings uppgift kan också uttryckas i att den ska lära, beröra och behaga, som 

Cicero en gång sa (Sigrell, 2013, s. 18). Eftersom talet ska röra sig genom olika perioder från 

personens liv så bör den innehålla någon form av fakta. Dessutom är en viktig aspekt att de som 

lyssnar känner empati och förståelse för personen, vilket hänger samman med att beröra. En talare 

ska även enligt Cicero behaga, vilket man kan göra genom att ha humoristiska inslag eller sådant 

som ger lyssnaren nya insikter och tankar.  

     Vid framställning bör ethos och pathos vara i fokus. Ethos hänger, som sagt, samman med 

personens trovärdighet och den relation hen skapar till åhörarna. Pathos handlar om känslor, både 

de man uttrycker och de som ska nå fram till en person. Under en karaktärisering ska personen som 

framför både vara trovärdig genom att kunna mycket om personen, dess liv, handlingar, 

kroppsspråk och röst exempelvis. Karaktärisering handlar också om empati, att kunna sätta sig in 

i en viss persons tankar och känslor kring en viss händelse. En bra karaktärisering lämnar spår efter 

sig hos åhörarna, exempelvis glädje, rädsla eller sorg. Logos bör även finns med, där talaren har 

med ord som gör att åhöraren förstår det budskap som man vill föra fram genom sin karaktärisering. 

     Utförande av karaktärisering finns även belägg för i kursplaner och läroplaner. I läroplanen för 

gymnasiet står det att, “Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 

(Skolverket, 2011b, s. 5). Detta innebär att eleverna ska kunna känna empati och ha förståelse för 

andra individer och deras liv, utövningar, val, handlingar med mera. Detta går hand i hand med 

karaktärisering som har i huvuduppgift att den framförande ska sätta sig in i en annan människas 

tankar och liv och dessutom en människa som är olik dem själva. Eleverna behöver då tänka utanför 
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sina egna erfarenheter och vidga sina vyer kring sådant som de tycker är självklart. Även 

svenskämnets syfte går att koppla till karaktärisering och elevers färdigheter genom att de ska få 

“självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011a), vilket innebär att eleverna ska kunna gå ifrån sig själva 

och förstå någon annan, precis som nämnt ovan.  

     Även kunskapskraven har en förankring till vår övning. Där står det att ett framförande ska följa 

en tydlig disposition, vilket eleverna ska genom att gå mellan de olika tidsepokerna i människans 

liv. Det ingår även att föra fram andras åsikter än sina egna och att kunna framföra talet med 

säkerhet och med åhörarkontakt. Allt detta prövas i en karaktärisering. Till sist passar även 

karaktärisering utmärkt in på målet där eleven ska kunna anpassa sig till syfte, situation och 

mottagare. Syftet är att framföra en trovärdig karaktär och röra sina åhörare till känslor. Situationen 

är den som eleven väljer att måla upp och mottagarna är läraren och deras klasskamrater. Då måste 

de tänka igenom hur just de kommer att reagera och vad som kan beröra dem (Skolverket, 

kunskapskrav, SVESVE02).  

     Slutligen avslutas denna del med ett citat från Erikssons (2016) nya bok (som ännu ej är 

publicerad) där han knyter ihop vad karaktärisering går ut på:  

 

Den som lever sig in en annan människas livssituation växer som människa. Istället för att bara se 

världen från mitt eget, lite instängda perspektiv, så mognar jag när jag förstå att andra kan tänka och 

känna på annat sätt än mig själv.  

 

3.1.6      Kritik mot progymnasmata  

Likt alla forskningsgrenar så finns det även kritik till progymnasmataövningarna. Under en intervju 

med Anders Eriksson, universitetslektor i retorik vid Lunds universitet, berättar han att en kritik 

mot progymnasmata brukar vara att den inte förhåller sig till verkligheten och endast är övningar i 

att framställa tal till färdiga mallar rent formalistiskt. Såhär säger under intervjun: 

 

 Kritiken är den att det är formalistiskt, att man lär sig för skolan och inte för livet. Mycket av tanken 

med skolan är att det ska vara praktiskt, i funktion. Då säger jag: men studenterna kan ju inte det, 

man måste lära sig i skyddad miljö först, innan man gör det faktiska (Eriksson, 23/2 2016). 

 

Han menar alltså att eleverna först måste lära sig i den skyddade skolmiljön för att sedan övergå 

till verkligheten. Likheter med det Eriksson (2016) beskriver som kritik till progymnasmata har vi 

funnit hos Jan Thavenius och Gun Malmgren (1976). De skriver om flertalet skolövningar, vilka 

påminner om progymnasmataövningarna, som mer formella än funktionella. De menar att 
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övningarna är isolerade från verkligheten (Thavenius & Malmgren, 1976, s.155). Denna kritik 

bemöter Sigrell (2008) genom att säga “Varför ödsla tid och kraft åt att uppfinna hjulet på nytt?” 

(s. 208). Meningen med progymnasmata är precis den, en övning. Svagheten som kritikerna ser 

den, är däremot vad vi som uppsatsskrivare ser som styrkor. Skolan är övning inför verkligheten 

och vi vill genom våra övningar bidra till minskad talängslan. Det är i skolan eleverna ska få testa, 

vara nervösa och misslyckas, för att sedan kunna bli bättre och till slut briljera. Även att övningen 

skulle vara för formell och inte funktionell vänder vi oss emot då formaliteten ligger i formen, inte 

i innehållet. Stoff och ämne kan väljas fritt utifrån elevers intressen och egen verklighet för att göra 

övningen så närhetsanknuten till dem som möjligt. Vi har diskuterat tillsammans med våra elever 

kring övningen och att de ska se den som en övning inför framtiden. Det har också varit viktigt för 

oss att eleverna får välja personer som de finner roligt eller intressant att karaktärisera. 

 

3.2 Talängslan 

Följande avsnitt, 3.2 till och med 3.3.7, avhandlar teoridelen som handlar om talängslan och hur 

lärare kan arbeta förebyggande.              

3.2.1 Talängslan – anledning och uttryck 

Talängslan är en “specific subtype of communication-based anxiety whereby individuals 

experience physiological arousal (e.g., increased heart rate), negative self-focused cognitions …, 

and/or behavioral concomitants (e.g., trembling) in response to an expected or actual presentation” 

(Bodie, 2010, s.71). De fysiska uttryck talängslan utmynnar i är många, rodnad, darrningar, 

hyperventilation, stakningar i talet för att bara nämna några. Många av dem har vi stött på i våra 

egna klassrum och känt stor empati med de berörda eleverna. De flesta studier som bedrivs eller 

rapporter som skrivs är baserade på hur talare själva upplever de fysiska fenomen som uppkommer 

i samband med muntlig framställning och bredden av fysiska upplevelser är stor. Några rapporterar 

till och med om “gastrointestinal, cardiopulminary, disorientation, and numbness body sensations” 

(Bodie, 2010, s.73), vilket innebär att de fysiska hindren påverkar möjligheten till muntlig 

framställning. Axelsson (2011) menar att en del människors talängslan är så svår att de får rena 

panikattacker. Vad som är viktigt för den som är utsatt, samt för den som är undervisande lärare i 

sammanhanget är att veta att panikattacker inte är farliga eller särskilt långvariga, hur konkret de 

än visar sig (s.17).  

     Talängslan och därmed oron att hålla tal inför publik uppkommer oftast tidigt i tonåren 

(Axelsson, 2011, s.7). Ofta har det ett samband med en dålig självbild, blyghet i detta sammanhang 
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behöver inte vara avgörande även om det oftast påverkar (Samuelsson citerad i Lagerblad, 2015).  

Det är svårt att sätta fingret exakt vad talängslan beror på men som Ann Cederbergs (1997) 

undersökning visar beror uppkomsten av talängslan ofta på den tidiga separation som sker från 

föräldrarna, exempelvis i puberteten när barnen försöker frigöra sig. Hon menar att det är mycket 

som händer just under puberteten då en ny medvetenhet om jaget, både fysiskt och psykiskt, 

uppkommer. Man hittar en ny trygghet i gruppen och därför menar hon att det då blir en ny 

frigörelse som sker när eleverna tvingas stå på egna ben vid de muntliga framställningarna (s.30). 

Många elever tror helt enkelt inte på sin egen kapacitet att prestera muntligt inför gruppen. De är 

rädda för att bli negativt bedömda av sina kamrater och på så vis bli isolerade från gruppen igen 

(Rattine-Flaherty, 2013, s. 26; Josefsson och Sahlin, 2008, s. 87). Det finns två sorters talängsliga 

människor, de som känner en tillfällig oro vid muntlig framställning och de som ofta oroar sig för 

stressrelaterade situationer (Bodie, 2010, s.72; Axelsson 2011, s.14). För att vi som lärare ska 

kunna veta vilken typ av talängslan våra respektive elever har och kunna bemöta deras oro är det 

viktigt att vi har insikt i vilka våra elever är.  

     Eftersom talängslan kan sägas vara kontextbunden, det vill säga till en specifik situation, den 

muntliga framställningen, bör vi också vara medvetna om att olika elevers oro har mer eller mindre 

fokus vid olika delar av uppgiften, muntligt framträdande. Bodie (2010) menar att här kan man 

dela upp oron i fyra olika delar: (här görs en direkt översättning av de fyra punkterna, s.72): 1) 

förväntan - inför talet, 2) konfrontation - första talminuten, 3) anpassning - sista talminuten, 4) 

utlösare - tiden mellan talets avslut och minuten efter talet. Förväntan kan vidare delas in i tre steg: 

1) direkt anslutning till att ha fått uppgiften 2) förberedelsetid för talet 3) direkt innan talet framförs 

(ibid.). Tiden efter talet, och då menas inte endast minuten efter talet, kan också för många vara en 

kritisk period. Då kommer ett reflexivt granskande att ockupera många talares tid (Axelsson, 2011, 

s.14). Som lärare eller mentor är det då viktigt att vi arbetar med affirmation, bekräftelse, något vi 

återkommer till mer i denna uppsats under avsnitt 3.3.4. 

3.2.2 Skilj på talängslan och social fobi 

För att återkomma till att det finns två typer av talängsliga människor, de som endast blir oroliga 

vid muntliga framställningar och de som ofta blir oroliga vid stressrelaterade situationer är det 

också som lärare viktigt att kunna urskilja en tredje kategori och det är elever som lider av social 

fobi som också kan drabbas av svår talängslan. Den som lider av social fobi har ofta allmänt svårt 

med kommunikation och hens fokus kretsar ständigt kring nedvärderande, kritiska tankar om det 

egna jaget (Axelsson, 2011, s.22). Som lärare är det då viktigt att identifiera problemet, om det 
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upplevs som ett stort hinder för elevens utveckling, men att be annan ansvarig personal som är 

insatt i elever med svårigheter, såsom specialpedagoger, skolsköterska och kurator om hjälp så att 

man tillsammans kan utarbeta en plan, även tillsammans med hemmet och eventuell utomstående 

kurator, läkare, terapeut, eller psykolog om så behövs, för att hjälpa eleven (Anonym skolsköterska 

& anonym kurator 2016-03-16). 

3.2.3 Sambandet mellan talängslan och scenskräck 

Även om scenskräck förutsätter att det finns skådespeleri eller musicerande involverat är 

scenskräck liksom talängslan oro att bli utvärderad av en publik där rädslan för att misslyckas är 

stor (Goodman & Kaufman, 2014, s. 134; Bodie, 2010, s.72; Axelsson, 2011, s.17). Medan 

elevernas betyg utvärderas av deras prestationer kan likaledes skådespelarens eller musikerns 

prestationer påverka deras framtida möjligheter till framträdande och således deras inkomst 

(Goodman & Kaufman, 2014, s.134). En subjektiv observation är att publiken sällan märker att en 

skådespelare är nervös, medan läraren oftast direkt kan identifiera en nervositet och ängslan hos 

eleven. Det kan vidare spekuleras i om det beror på ett tränat öga eller om det faktiskt existerar en 

skillnad. Gordon Goodman och James Kaufman (2014) menar att studier av scenskräck har 

observerat hur skådespelares prestationer klart påverkats av deras scenskräck och identifierat den 

att ha ett samband med ett sviktande självförtroende (s.134), vilket vi relaterar till den dåliga 

självbild många av våra elever har på gymnasiet. Andrew Steptoe och Farida Malik (1995) påtalar 

att scenskräck är vanligt förekommande bland skådespelare och vittnar om svåra symptom på 

scenskräck, såsom stark oro och minnesförluster (s. 27). 

Karaktärisering som övning och skådespeleri är nära besläktade då båda två baseras på att man 

ska sätta sig in i en karaktär, en roll. Grundläggande är att man ska “öva inlevelse i en annan persons 

situation” (Eriksson, 23/2, 2016). Här återkommer vi till vikten av att öva och exponera sig för sin 

rädsla för att den ska minska i omfång.  

 

3.2.4   Talängslan – hjärna det, men inte gärna  

När människan utsetts för stress, oro eller rädsla reagerar hon med kroppsliga manifestationer, 

många av dem har redan nämnts. I en situation där rädsla uppstår reagerar kroppen med fullt 

adrenalinpåslag för att göra sig beredd på att möta det som hotar. Axelsson (2011) hänvisar till det 

engelska begreppet “fight or flight”, men menar att det påslag det sympatiska nervsystemet sätter 

igång vid fara dämpas av det parasympatiska nervsystemet vid talängslan, vilket gör att det inte 

blir fullt så illa. Dock när talängslan uppstår inför en muntlig redovisning tar det ungefär fem till 
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tio minuter för kroppen att mobilisera sig. Det vill säga en mobiliseringsattack varar så länge (s.13). 

Detta måste givetvis ställas i paritet med längden på de muntliga redovisningar våra elever 

förväntas hålla och bli bedömda utifrån. Inte minst i paritet till de nationella proven i svenska, som 

dessutom är vägledande för elevens betyg, där längden på ett muntligt tal skall vara mellan tre till 

sju minuter.  

     Rubriken till detta avsnitt Talängslan - hjärna det, men inte gärna syftar till på vilket sätt 

hjärnan påverkar sinnesintryck och uttryck såsom talängslan, men också hur den mänskliga hjärnan 

kan påverkas och omprogrammeras till att vända negativa tankar om muntligt framträdande till 

något positivt. Forskning visar att vår hjärna formas efter våra upplevelser och erfarenheter:”The 

brain, as the source of human behavior, is by design molded by environmental changes and 

pressures, physiologic modifications and experiences” (Pascual-Leone et al, 2005, s.378). När 

Alvaro Pascual-Leone et al. (2005) skriver om hjärnans formbarhet, neuroplasticitet, menar de att 

hjärnan och nervsystemet kontinuerligt förändras av vårt beteende och vad vi uppmärksammar. 

Givetvis är det en tvåvägskommunikation och således påverkas vårt beteende och vad vi 

uppmärksammar av hjärnan och nervsystemet (Pascual-Leone at al, 2005, s. 377-378). Axelsson 

(2011) refererar mycket i sin bok till Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska 

Institutet, och hennes tankar och slutsatser kring hur vi kan påverka vårt sätt att tänka och menar 

således att talängslan är ett inlärt negativt beteende (s. 30). Axelsson (2011) menar utifrån 

Nilsonnes forskning att vi kan styra vad vi tänker (s. 32). Vi uppsatsskrivare fascinerades av det då 

vi såg ett samband mellan våra tankar kring karaktärisering som en jag-avfokuserande övning och 

Nilsonnes arbete och blev vidare inspirerade att lyssna till en föreläsning av Nilsonne som hon höll 

2011 vid Hjärnans Dag 2011, samt läsa hennes bok Mindfulness i hjärnan.  

     I sin föreläsning, som publicerats på UR, förklarar Nilsonne (2011) vad det är som händer i 

hjärnan när vi människor blir rädda, som tidigare nämnts vid att vår kropp får adrenalinpåslag, men 

också vilken del av hjärnan, frontalloben, som aktiveras. Hon menar vidare att det vi 

uppmärksammar påverkar hur vi agerar, men att vi faktiskt kan välja vad vi uppmärksammar.  Detta 

förklarar hon med ett exempel just från vår, lärarens, vardag. Som lärare utför vi flertalet aktiviteter 

dagligen såsom pratar med elever, rättar skrivningar, planerar lektioner, pratar med kollegor och 

så vidare. Vi gör en del positiva erfarenheter men stöter också på en del saker som är mindre 

positiva, vilket givetvis är oundvikligt när så mycket utförs under en dag. Detta kan säkert de flesta 

lärare relatera till. Här kommer vårt val i vad vi uppmärksammar. Vill vi uppmärksamma de fåtal 

negativa erfarenheterna vi gör eller vill vi uppmärksamma de positiva? Nilsonne (2011) menar att 

genom att uppmärksamma det som är positivt, och i detta fall överhängande positivt, kan vi påverka 

hur vi känner och hur vi mår. Vad det handlar om är att avautomatisera de automatiska tankar vår 
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hjärna har eller får (Nilsonne, 2011). I grunden handlar det om att plocka fram våra positiva minnen 

när de behövs. Med minne menas här det vi förstått av något vi upplevt (Nilsonne, 2009, s.60). 

Sigrell (2013) skriver också om detta i sin bok, som nämnts tidigare, att det är viktigt med den här 

typen av mental träning som fokuserar på det positiva för att kunna minska sin talängslan och 

nervositet vid muntliga redovisningar och tal (s. 97 ff).  

     Ett sätt som Axelsson (2011) menar är ett steg till att kunna styra våra negativa tankar i en 

positiv riktning är att få respons från sin publik i vad som gått bra så att vi istället lär oss att fokusera 

på det positiva (s.33). Detta har vi som uppsatsskrivare tagit stor hänsyn till i vår aktionsforskning 

då vi låtit våra elever ge respons på varandras tal, vilket vi återkommer till senare i denna uppsats. 

Genom positiv respons får eleverna den bekräftelse vi behöver, affirmation, vilket påtalats tidigare. 

Med vetskapen om att hjärnans neuroplasticitet tillåter oss att påverka hur vi ska reagera genom att 

försöka påverka vad vi uppmärksammar blir det också relevant för oss att hjälpa våra elever vidare 

med deras egen uppmärksamhet kring muntliga redovisningar genom att ge dem den positiva 

respons och vägledning de behöver. 

3.3 Arbeta med talängslan 

Utöver att arbeta med progymnasmataövningar, varav karaktärisering är den vi valt att fokusera 

närmare på, finns det en del andra saker vi som lärare kan göra och bör göra för att underlätta för 

våra talängsliga elever. Förutom att det kan underlätta för dem är det viktigt att poängtera att det 

givetvis finns en vinning för alla elever och olika lärandesituationer att ta hänsyn till och arbeta 

med olika aspekter. Att ha elever som sjukskriver sig inför muntliga framställningar (Axelsson, 

2011, s. 19), leder bara till frustration för alla parter och även om vi som lärare inte ska ta hänsyn 

till annat än hur eleverna presterar efter de kriterier som anges i respektive kursplan kan nog de 

flesta ändå tillstå att det påverkar relationen mellan lärare och elev när den här typen av situationer 

uppstår. Dessutom menar Bodie (2010) att höga nivåer av talängslan kan leda till att man inte 

förbereder sig ordentligt (s.71), vilket i sig leder till försämrat resultat i den muntliga 

framställningen. Vårt yttersta mål är som tidigare uttalats att bidra med ett verktyg, i form av 

karaktärisering, till verksamma lärare på fältet i sitt arbete mot talängslan.  

Progymnasmataövningar, och i fokus för vår del karaktärisering, kan ses som enskilda retoriska 

övningar, men vi vill mena att sambandet med nedan beskrivna avsnitt existerar och måste tas 

under beaktning.  Nedan går vi in på vilken roll KBT kan ha för att underlätta för den talängslige 

eleven, samt sambandet vi ser mellan KBT och progymnasmata. Vidare presenteras vikten av 
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upprepade övningstillfällen, avfokusering från det egna jaget, affirmation, lite nervositet som bra 

och en relationell lärandesituation. 

3.3.1 Kognitiv Beteendeterapi, talängslan och progymnasmata 

Axelsson (2011) utgår från att Kognitiv beteende terapi, KBT, fungerar för att lindra talängslan, 

men ändrar på begreppet till Kognitiv Beteende Teknik då hon menar att talängslan är något man 

själv måste arbeta med och därför kan det ses om en teknik man lär sig snarare än att den har ett 

terapeutiskt syfte (s.9). Kort kan KBT beskrivas som människans kamp över sin egen tanke 

(Axelsson, 2011, s. 34). För att kunna bearbeta sin talängslan med hjälp av KBT är det viktigt att 

kunna identifiera sin rädsla, i vad den har sin grund (Rattine-Flaherty, 2013, s.10; Axelsson, 2011, 

s.34). KBT kan erbjuda den talängsliga verktyg att arbeta utifrån. Det förutsätts att problemet ligger 

hos den talängslige och att det är hen som måste utgå från sin egen oro. I den retoriska 

arbetsprocessen, som vi utgår ifrån i skolan idag, finner eleven sätt att framföra sitt tal genom att 

arbeta med innehållet, rösten och kroppsspråket och således vet hen hur ett tal bör framföras. 

     I ett klassrumssammanhang kan ursprunget till rädslan handla om den outtalade hierarkin som 

råder mellan elever, där vissa elever gör att talaren känner sig osäker. Som vi tidigare berört handlar 

mycket om att passa in och höra till gruppen, att inte bli negativt utvärderad. Det kan också handla 

om elevens fokus på lärarens bedömning och slutligen elevens betyg. Den dåliga självbild många 

talängsliga elever arbetar mot gör också att de fokuserar negativt på sin egen prestation, har svårt 

att se det positiva i den och har en tendens att förutsätta att den gått dåligt (Axelsson, 2011, s.36). 

Vi människor gör ofta feltolkningar av verkligheten och uppfattar ständigt saker som farligare än 

de är, detta är något som kallas för kognitiv förvrängning (Nilsonne, 2009, s. 59-60; Nilsonne i 

Axelsson, 2011, s. 33).  Den nervositet och oro talängsliga elever upplever bottnar i oftast i en 

överdriven rädsla. För att övervinna denna oro finns inga genvägar. Den talängslige måste ta 

kommandot över sin nervositet och inte fly undan utan ständigt utsätta sig för situationer då de 

måste tala inför publik, exponering (Axelsson, 2011, s.40). Progymnasmata bygger, som tidigare 

nämnts på en serie av övningar med en inbördes progression, vilket leder till att undervisning i och 

utförande av progymnasmataövningar blir exponerande för den talängslige då hen får utmana sin 

talängslan vid flertalet tillfällen, vilket leder oss in på nästa avsnitt Skapa utrymme för upprepade 

övningstillfällen.  
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3.3.2 Skapa utrymme för upprepade övningstillfällen 

Ulrika Axelsson (2011) sammanfattar sin bok Talängslan i en enda mening, ”Öva praktiskt tills 

det går över” (s. 9). I avsnittet ovan om talängslans fokus i retorikböcker är detta den enda egentliga 

gemensamma nämnaren, att öva och exponera sig för talsituationer för att minska sin talängslan. 

För att lyckas med ett tal är förberedelse en grundförutsättning, vilket också leder till att talaren 

känner sig mer inläst på vad hen ska tala om och således upplever en minskad nervositet (Axelsson, 

2011, s.14). Med våra läroplaner och allt centralt innehåll som ska hinnas med i varje kurs har vi 

begränsad tid till varje moment. Ett kinesiskt ordspråk lyder "Du kan inte hjälpa en planta att växa 

högre genom att dra i den”, vilket betyder att allt måste få ta sin tid.  Kraven på progression på 

muntlig redovisning enligt kursplanerna för Svenska 1, 2 och 3 kräver att vi avsätter mer tid så att 

eleverna får ytterligare möjlighet öva inför muntliga redovisningar. Alternativt, vilket 

progymnasmataövningarna erbjuder, är en annan typ av progression i de muntliga redovisningarna, 

vilket skulle vara tidssparande ur många synvinklar. Detta återkommer vi till under vår diskussion 

och uppmaning till fortsatt arbete. Huvudsaken är att vi som lärare fungerar som en trygg och stabil 

handledare som leder våra elever mot rimliga mål och ger dem feedback på hur de kan förbättra 

sig i sin progression (Axelsson, 2011, s. 20). 

3.3.3 Avfokusering från det egna jaget 

En av de vanligaste anledningarna till att talängslan uppkommer tidigt i tonåren är att många 

ungdomar under puberteten får en större medvetenhet kring det egna jaget, en självupptagenhet 

(Hellspong, 2011, s.172; Rattine-Flaherty, 2013, s.26). När vi talar upplever vi oss ensamma i en 

situation där våra idéer och tankar ska granskas av andra ögon. Vi är rädda för att bli utelämnade 

och hamna i konflikt med andra, en del av att lämna gruppen (Josefsson & Sahlin, 2008, s.88). En 

avfokusering från det egna jaget blir således en vital del i arbetet med att lindra talängslan. Eftersom 

vi människor inte kan tänka intensivt på två saker samtidigt kan vi därför försöka fokusera på andra 

saker vid våra muntliga framställningar än hur vi uppfattas eller hur vi uppfattar oss själva. 

Hellspong (2011) kommer med det konkreta rådet att fokusera på uppgiften eller på publiken 

(s.172). Vi menar att genom att föreställa sig att man är en annan karaktär får vi den hjälpen att 

avfokusera från oss själva till den grad att vi kan minska vår talängslan. 
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3.3.4 Vikten av affirmation, lite nervositet och ett tryggt klassrum 

Talängslans ursprung kan bottna i att många elever idag har en negativ självbild. För att förändra 

den kan vi jobba med affirmation, en självbejakande “positiv, mental attityd” (Hellspong, 2011, 

s.172). Axelsson (2011) menar att det är viktigt med affirmation och synnerhet det egna jagets 

affirmation. Vad det handlar om är att våga berömma sig själv, att våga se att man är duktig (s.42). 

Här har vi lärare har en viktig roll i att hjälpa eleven till att se sina prestationer och sig själv på ett 

positivare sätt. Detta blir ytterligare ett viktigt led i arbetet mot talängslan (ibid.). 

     Som vi tidigare nämnt vid ett flertal tillfällen är talängslan den nervositet eller oro vi känner 

inför en muntlig framställning. Som ett led i den diskussionen är det viktigt att förstå att 

inlärningsförmågan påverkas av vår känslomässiga status inför uppgifter samt även hur vi tar oss 

an och angriper desamma (Nash, Crimmins och Oprescu, 2015, s.12).  I detta avseende är det därför 

viktigt att försöka få våra elever att förstå att nervositet är bra, att det kan vara positivt. Det är 

viktigt att se att det finns ett samband mellan nervositet och att ta saker på allvar. Om det inte skulle 

vara viktigt att lyckas med en uppgift skulle nervositeten inte kännas så påträngande. Den kan då 

snarare göra att vi får mer energi och lägger mer kraft och tyngd vid förberedelsen (Axelsson, 2011, 

s. 6). Här handlar det således om att vända något som känns som ett stort hinder till en fördel för 

eleven i vårt arbete att hjälpa elever minska sin talängslan.  

     En förutsättning för att skapa bra lärandesituationer är att göra klassrummet till en trygg plats. 

Dagens samhälle ställer höga krav på autonomi och individens oberoende, samtidigt har individen 

ett behov av att känna samhörighet (Jordan, 2000 citerad i Rattine-Flaherty, 2013, s. 27). Individen 

måste därför känna sig säker i en kontext/en grupp för att våga visa sin sårbarhet (ibid.), vilket 

också har stor relevans för elevers muntliga framställningar. Ett tillåtande klassrumsklimat är 

centralt för att eleverna ska känna sig bekväma och trygga. Detta är något de flesta lärare är 

medvetna om idag och tar hänsyn till, men det är ändå viktigt att se sambandet mellan att skapa ett 

klassrumsklimat där elever visar respekt och hänsyn till varandra och graden av talängslan, eller 

åtminstone möjligheten till minskad talängslan (Olsson Jers, 2012, s.100).  Relationen eleverna 

emellan är viktig liksom klassrumsklimatet för en bra fungerande lärandesituation. Utöver det är 

även relationen mellan lärare och elev en bidragande orsak till att lärandet fungerar. I nästa stycke, 

utreder vi ytterligare vad en relationell lärandesituation innebär. 

3.3.5 Relationell lärandesituation 

Alla situationer där elever möter läraren skapar relationer. Diskussioner kring muntliga 

framträdanden är inte ovanliga mellan lärare och elever. Lärares engagemang och elevkontakt har 
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stor inverkan på elevernas prestation (Aspelin & Persson, 2011, s. 48). Även John Hattie (2009) 

menar att 10-15 % av variationen i elevers resultat beror på hur och vem läraren är (s. 23). Den 

relationella kompetensen är alltså i centrum och häri ligger faktorer såsom att kunna uppmuntra till 

självständigt arbete, att ge stöd på vägen och feedback (Aspelin & Persson, 2011, s. 49). Det finns 

även andra faktorer som spelar in såsom ledarkompetens och didaktisk kompetens. En rapport från 

skolverket (2001) visar på att ickefungerande relationer mellan lärare och elev var en bidragande 

orsak till att eleverna gick ut grundskolan utan fullständig behörighet (Aspelin & Persson, 2011, s. 

55). 

I förskolan och skolans tidigare år ligger stort fokus vid att skapa trygga relationer mellan barnen 

och till barnen gentemot de vuxna.  Såhär beskriver Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) det: 

”Lärare upplever att de får ta ett allt större socialt ansvar och att trygghetsskapande uppgifter blir 

allt viktigare inslag i läraryrket ”(s. 55). Detta kan vi koppla till vår forskning och den övning vi 

gör tillsammans med eleverna. Karaktärisering bygger på en avfokusering från jaget och att 

eleverna ska bli trygga i talandesituationen. Det hänger även tätt samman med att ha goda relationer 

till läraren och övriga klasskamrater när det kommer till att tala inför en grupp.  Genom 

karaktäriseringsövningen, och i förlängningen även övriga progymnasmataövningar, önskar vi att 

eleverna blir mer trygga i klassrummet, med sig själva och varandra. 

Människor registrerar delvis omedvetet andra människors kroppsspråk och anpassar sig därefter, 

om man exempelvis under en redovisning märker att publiken börjar gäspa, finns risken att man 

blir nervös och kommer av sig (Kindeberg, 2011, s. 35). Kindeberg (2011) menar att vi som lärare 

måste hjälpa våra elever att kommunicera sina negativa känslor kring en viss uppgift. Genom 

trygghet och beredskap kan läraren hjälpa eleven att hantera sina negativa känslor och även minska 

dem, menar Kindeberg (2011, s. 36). 
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4 Metod 

Nedan kommer denna uppsats metod att presenteras. Metoden kommer att definieras och förklaras, 

samt tydliggöras genom att visa vilka olika tillvägagångssätt som använts under forskningen. 

     Denna uppsats metod är aktionsforskning, vilken är utformad att fungera på fältet, för bland 

annat lärare. Metoden används för att utveckla den egna verksamheten som man själv är en del av, 

utan ambitionen att förändra hela utbildningsfältet (Anderson, Herr & Nihlén, 2007, s.60). Inom 

läraryrket används aktionsforskning ibland i större utvecklingsarbeten på skolor där ofta en 

forskare från universitetet finns med som handledare. Dennes funktion är att utmana och hjälpa 

lärarna, som bedriver forskning i sin egen verksamhet, så att deras arbete i process kan fortsätta på 

ett utvecklande sätt (Nylund, 2010, s.20). Även doktorander i till exempel utvecklingsvetenskap 

kan fylla denna roll, som också kan benämnas som en kritisk vän, och kan då ge ett 

utifrånperspektiv och motverka partiskhet (Anderson, Herr & Nihlén, 2007, 43, 153). I vårt fall, då 

denna uppsats skrivs som ett examensarbete, fungerar Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds 

universitet som vår handledare, men även som vår kritiska vän.  

     Aktionsforskning är en reflekterande process som bedrivs medvetet och systematisk som 

dessutom generellt kräver att någon form av bevis presenteras för att som Anderson, Herr och 

Nihlén (2007) säger “support assertions” (s.2), vilket innebär att aktionsforskning liksom forskning 

i övrigt måste kunna stärka sina hypoteser med hjälp av data som jämförs och utvärderas mot 

tidigare forskning. Inom fältet för aktionsforskning har vi utfört progymnasmataövningen 

karaktärisering för att undersöka om talängslan minskar i samband med övningen. Vi har båda 

genomfört övningen i en klass var. För klassbeskrivningar och resultat, se resultat. I vår forskning 

har vi utgått ifrån aktionsforskningens upplägg och regler. Nedan följer en redogörelse för denna 

metod. 

4.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskningen har sin grund i att lärare kritiskt ska granska sin egen undervisning. I sin bok 

Becoming Critical understryker Wilfred Carr och Stephen Kemmis (1986) att aktionsforskning i 

utbildningssammanhang måste både vara kritiskt men också emancipatoriskt (Nylund, 2010, s. 15). 

Dock har aktionsforskningen utvecklats en del ifrån detta, och har istället intagit en mer 

kompetensutvecklande modell. I England utvecklades metoden under 1970-talet och kom där att 

kallas Teachers as researchers. I USA har forskningens inriktning blivit på skolans anknytning till 

samhället. Deras begrepp Practititioner Research utgår ifrån att använda olika verktyg såsom 

dagboksskrivande, observationer och dokumentation (Nylund, 2010, s. 15).  I Sverige har även 
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aktionsforskningen används och praktiserats. Begreppet Praxisnära forskning har myntats, men 

ska användas sparsamt då det lätt kan bli att det blir forskning om praktiken och inte i den (Nylund, 

2010, s. 16). 

Grunden i denna metod är att få fram ett samarbete, reflektera över vad som händer i 

klassrummet och att vara aktivt deltagande i processen (Nylund, 2010, s. 14). Vi kommer att inrikta 

oss på att praktiskt försöka göra en förändring i en verksamhet. Aktionsforskningens grund vilar 

på att pedagogerna själva kan se sina problemområden i undervisningen och därför själva bäst kan 

se vad som behöver förändras eller utvecklas (Nylund, 2010, s. 13). Målet med aktionsforskning 

är att det ska ske en förändring och/eller en förbättring av verksamheten (Nylund, 2010, s. 16).  

Aktionsforskning i skolan bör också grunda sig i värdegrund, läroplan, styrdokument, visioner, 

centrala kursmål och kunskapskrav och så vidare. Anknytningen gör att forskningen har en direkt 

förankring till skolans vardagliga mål och syfte (Nylund, 2010, s. 84). 

Som lärare i ett klassrum har vi alla olika tillvägagångsätt och metoder som vi tror på mer än 

andra. När vi som lärare aktionsforskar måste vi se till att “make the familiar seem strange” 

(Anderson, Herr & Nihlén, 2007, s. 136). Det innebär att man försöker att se på den med ett 

utifrånperspektiv och förhålla sig objektiv. 

Aktionsforskningen är ett möte mellan olika kunskapsfält. Dels den vetenskapliga, teoretiska 

kunskapen och dels den handlingsinriktade och praktiska. Detta mynnar ut i aktion, att göra något 

konkret i exempelvis skolan (Nylund, 2010, s. 17). Eftersom skollagen stipulerar ett ”systematiskt 

kvalitetsarbete”, uppföljning och utveckling av utbildningen (Lindgren, 2014, s.41; Skolverket 

2012, s.11), är aktionsforskning inte bara ett sätt att förändra inifrån utan även påbjudet av 

regelverket. Vad vi vill säga här är att då aktionforskningen är en medveten systematisk process 

som bedrivs i syfte att förbättra den egna verksamheten bör den ses som ett systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Typiskt för aktionsforskningen är att se processen som en spiral med fyra (eller sex mer 

detaljerade) hållpunkter. Den första är planering, sedan kommer verksamhet, därefter observation 

och till sist reflektion (Nylund, 2010, s. 26). Aktionsforskning utgår från ”validitet/tillförlitlighet” 

utifrån olika aspekter, såsom ”resultat” (leder forskningen mot en lösning av problemet), 

”demokrati” (för vem vill vi skapa en lösning), ”process” (metoder och hur de anpassas under 

forskningens gång), ”dialog” (hur, vad och varför vissa resultat uppkommer), och- ”katalytisk 

validitet/tillförlitlighet” (en djupare förståelse av processen) (Anderson, Herr & Nihlén, 2007, 

s.149-151). 

För att skapa förbättringar i praktiken krävs ett samspel mellan individen, kollegiet och deras 

kommunikativa kunskaper. En lärare, alltså individen, kan utveckla sig själv och sin 
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yrkeskompetens genom att diskutera och reflektera över den egna praktiken tillsammans med 

kollegiet och/eller handledaren/den kritiska vännen.  Monica Nylund poängterar (2010) vikten av 

att alla ska komma till tals i gruppen av lärare (s. 23-24). Vad som också är viktigt att ta i beaktande 

här är att vi inte vill lägga fokus på utvecklingen av våra egna professionella jag utan vårt fokus 

ligger på hur elevernas talängslan kan arbetas med, det vill säga arbetssättet. Således skiljer sig vår 

studie sig från en annan form av aktionsforskning som baseras endast på studier av det egna jaget, 

även kallad autoethnografi (Bullogh & Pinnegar, 2001; Bochner & Ellis, 2002; Reed-Danahay, 

1997 refererade till i Anderson, Herr & Nihlén, 2007, s. 31). 

Kritiken som finns till aktionsforskning är bland annat just baserat på att det är svårt att förhålla 

sig kritisk till den egna studien när man själv ingår i den (Nylund, 2010, s. 25ff). Självreflektion 

över hur det egna arbetet och studien kan förbättras är här ett nyckelbegrepp som betonas som en 

särskilt viktig aspekt när lärare bedriver forskning inifrån. Även om en del kritiker menar att fokus 

vid aktionsforskning ligger på gruppnivå så förespråkas denna typ av forskning också som en ”self-

reflecting” metod (Anderson, Herr & Nihlén, 2007, s.31). Här gäller det att finna en balans mellan 

data och självreflektioner och snarare fokusera på vad som sker i “the space between self and the 

practice engaged in” (Anderson, Herr & Nihlén, 2007, s.31). Vi har reflekterat över detta och ser 

varandra som en tillgång i det kritiska och självreflekterande arbetet. Efter våra studier kommer vi 

att diskutera igenom och kritiskt granska oss själva och det vi kommit fram till. 

En annan kritiskt aspekt till att studera sin egen verksamhet är att läraren har en annan relation 

till sina elever än en utomstående forskare, vilket leder till att det kan bli ett etiskt dilemma med 

intervjuer. I all forskning är etiken viktig och därför är det av yttersta vikt att man överväger alla 

tänkbara etiska aspekter och utformar sitt arbete på bästa möjliga sätt utifrån dem (Anderson, Herr 

& Nihlén, 2007, s.133 f, s.144). För att utvärdera elevernas upplevelse kring talängslan har vi valt 

att utforma enkäter som bygger på deras upplevelser innan, under och efter muntliga redovisningar, 

dels deras upplevelser i vanliga fall, men även mer konkret kring övningen karaktärisering.  För få 

ett så tillförlitligt resultat som möjligt är det viktigt att eleverna får vara anonyma och dessutom 

delta av fri vilja när de svarar på enkäterna och att detta även poängterats för dem, vilket leder till 

att de inte känner sig lika pressade att prestera de svar de tror att läraren förväntar sig (Anderson, 

Herr och Nihlén, 2007, s.144).  Oftast är det helt oundvikligt att det etableras en viss hierarkisk 

relation mellan lärare och elever, i detta fall den som bedriver forskningen och de som deltar, vilket 

kan försvåra resultatets tillförlitlighet om utvärderingen av elevernas tankar och upplevelser sker i 

form av en intervju (Anderson, Herr & Nihlén 2007, s. 139, s.144). En annan etiskt aspekt är att 

om man har tänkt dela med sig av utvärderingarna och resultaten är det viktigt att inte missbruka 
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elevernas förtroende utan ber dem om deras tillåtelse att dela med sig (Anderson, Herr & Nihlén 

2007, s.136). 

4.1.1 Aktionsforskningens tillvägagångssätt 

Nedan kommer aktionsforskningens delar att beskrivas, först de stora övergripande delarna, sen 

ingående i sex steg med vissa underkategorier. 

4.1.2 Loggbok/dagbok 

Enligt Nylund (2010) är dagboken det mest centrala verktyget i aktionsforskning. Där har läraren 

möjlighet att skriva sina reflektioner kring undervisningen. Den ska innehålla både individuella 

och kollektiva observationer. Såhär säger Jan-Erik Johansson (2000) i boken Dokumentera 

pedagogik: ”En dagbok kan ges många inriktningar, och den kan kompletteras med bilder, material, 

intervjuer osv. På så sätt kan den tjäna som sammanhållande länk i dokumentationen” (s. 112). 

Tom Tiller och Tor Egerbladh (1998) skiljer loggboken och dagboken åt. De menar att loggboken 

är som en minneslista, med systematiska minnesanteckningar efter varje lektion. Loggen ska 

skrivas så nära tillfället som möjligt, och ska fungera som en översikt till lärararbetet. Dagboken 

däremot ska innehålla personliga reflektioner, egna tankar, känslor och bearbetning av dem. Det 

ska fungera som ett redskap i den professionella utvecklingen hos läraren (s. 155-157). Därefter 

kan tankarna och reflektionerna tas upp i samtal med de andra medforskarna, oftast andra kollegor 

i gruppen (Nylund, 2010, s. 20). Vi har båda fört egna dagböcker som vi sedan jämför och 

analyserar utifrån våra egna reflektioner och forskningen. Eftersom de reflektioner och 

observationer som görs är subjektiva kommer det vara oundvikligt att inte lägga in känsloaspekter 

och således närmar vi oss den urskiljning som Tiller och Egerbladh (1998) gör dagboken från 

loggboken. Vi kommer därför sedermera benämna dem som dagböcker. Vid förfrågan finns de att 

tillgå. 

4.1.3 Observationer 

Allt som uppmärksammas i klassrummet under aktionsforskningen går under observationer. 

Läraren ska objektivt försöka iaktta sin egen praktik och olika händelser i klassrummet (Nylund, 

2010, s. 20). Vi kommer att utföra ett projekt var i våra klassrum. Båda med karaktärisering som 

utgångspunkt men med olika mål. Linnéa kommer att göra det som en del av en litteraturanalys 

eleverna har skrivit där eleverna sedan får plocka en karaktär som de ligger långt ifrån 

personlighetsmässigt och karakterisera denne eller utgå från en valfri karaktär. Petra kommer att 
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ha sin karaktärisering som en övning inför argumenterande tal och eleverna ska utgå ifrån “Vad 

skulle X ha sagt i denna situation?” Med hänsyn till att våra observationer tecknas ner som 

dagboksanteckningar kommer känsloaspekter att återges, men med en stor medvetenhet i att de 

inte bör vara för subjektiva, snarare får vi här göra det som är familjärt att verka främmande, “make 

the familiar seem strange” (Anderson, Herr och Nihlén, 2007, s.136). 

4.1.4 Enkäter/intervjuer 

Intervjuer eller enkäter bör användas när lärarna vill veta hur eleverna tänker, hur de resonerar eller 

uppfattat ett visst moment. Många saker kan observeras, medan andra måste aktionsforskaren fråga 

om mer specifikt (Nylund, 2010, s. 20). Ett exempel ur vår forskning är att en elev kan se mindre 

nervös ut, men istället bära mer nervositet inombords. Vi har därför valt att komplettera våra 

observationer med enkäter som vi tidigare nämnt. Vi har utformat en elevenkät som är baserad på 

hur eleven känner sig i vanliga fall, innan under och efter en muntlig redovisning och hur de kände 

sig i samband med övningen karaktärisering innan, under och efter framförandet. Vid förfrågan 

finns de att tillgå. 

      Vi har även valt att ställa samman två enkäter till två lärare som är baserade på hur de uppfattar 

sina elevers talängslan. Då den ena läraren själv utfört övningen ett flertal gånger efter att Petra 

introducerat den för henne under en verksamhetsförlagd utbildningsperiod ser vi att vi kan få en 

djupare samt mer objektiv syn på övningen om hennes reflektioner och tankar får framgå i denna 

studie. Den andra läraren har suttit med och gjort egna observationer under tiden Petra har 

genomfört sina lektionspass, samt bedömt elevernas framföranden. Lärarenkäterna är baserade på 

samma frågor som eleverna får, men utifrån ett upplevelse- av och lärarperspektiv.  

4.1.5 Dokumentation 

I en dokumentation kan forskaren utgå ifrån fyra hållpunkter. De är: förutsättningar, process, 

resultat och reflektion. Under förutsättningar beskrivs verksamheten ingående och den delen av 

verksamheten som forskaren valt att lägga fokus vid. Processen ska innefatta hur arbetet har gått 

till och exempelvis svar på enkäter. Under resultat, beskrivs det vad man kommit fram till under 

studien. Vikten ligger vid reflektionen, alltså att exempelvis kollegialt diskutera 

aktionsforskningen. Pedagogerna måste få möjlighet att mötas i grupp och diskutera vad de 

upplevt. Detta, menar Nylund (2010) stärker kollektivet som är kollegiet och även den 

professionella utvecklingen hos enskild lärare (s. 21). Under avsnitten 5.1 respektive 5.2 går det att 

läsa om våra förutsättningar, såsom klassbeskrivningar och verksamhetsbeskrivningar. Under 
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avsnitten 5.6 respektive 5.7 beskrivs processen, alltså lektionerna som innefattade övningen 

karaktärisering. I uppsatsens Resultat beskriver vi mer ingående hur vi genomfört våra lektioner 

samt vilken respons vi fått genom enkäter och interaktion med elever och lärare under studiens 

gång. Därefter presenterar vi under avsnittet 5.9 de svar vi fått på frågeformuläret. Det som Nylund 

(2010) benämner som reflektion kommer att tas upp i uppsatsens analysdel, men även under avsnitt 

7, Diskussion. 

4.1.6 Momenten i aktionsforskningen 

Här följer nu en mer sammanfattad beskrivning av hur aktionsforskning kan utföras. Innan uppstart 

görs en tankekarta kring sådant som skulle behöva utvecklas i verksamheten. Bestäm sedan 

gemensamt vilken av dessa som fokus ska läggas vid. Se gärna till eventuella 

kvalitetsredovisningar eller utvärderingar. Sedan ska en tankekarta över det betänkta arbetsområdet 

göras. Därefter ska följande hållpunkter följas:  

1. Beskriv området som valts att arbeta med och ta fram en frågeställning som ska besvaras. 

En Hur-fråga är ofta aktuell. 

2. Del två handlar om att planera själva aktionen. Vad är det som ska förbättras? En metod 

som kan användas, en miljö som ska ses över och så vidare. Därefter görs en lista på 

tillvägagångssätt som gruppen vill prova i praktiken. Dessutom måste det bestämmas var 

forskningen ska göras och vilka elever den ska innefatta. Till sist ska en plan för aktionen 

skrivas, planen ska innehålla tidsplan. 

3. Samla in information kring vad som hände under själva aktionen. Här förs loggbok, görs 

det enkäter med eleverna med mera. Både observationer och enkäter kräver särskilda 

kunskaper som lärarna måste läsa på kring. 

4. Beskriva resultatet. Här har materialet sorteras och grupperas för att enklare tolkas. 

5. Analysera den information som insamlats. Här kan kategorier, tabeller, mallar och 

sammanfattande beskrivningar användas. Sedan ska analys göras av materialet. Till sist ska 

en slutsats dras. 

6. Dokumentationen kan struktureras i fyra kategorier; förutsättningar, process, resultat och 

reflektion. Under förutsättningar beskrivs verksamheten och även det område som valts att 

undersöka. Här ska även frågeställningen finnas med. Dokumentationen kring processen 

ska innehålla fakta om hur forskningen har utförts. Motivera också varför den valts. 

Redovisa även vilka verktyg som användes i aktionen. Resultatet ska redogöra för vad man 

kommit fram till och även en analys av det resultatet. Till slut ska en dokumentation kring 
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ens reflektioner göras. Denna del innefattar att beskriva de förändringar som skett i 

verksamheten, vilka ska ha fokus vid lärarens lärande. Därför behöver man försöka inta ett 

“flygperspektiv” och se processen i sin heltid och ur en objektiv synvinkel. Lärarens eget 

lärande ska under hela aktionen ligga i fokus. Målet är att få syn på sina egna sätt att betrakta 

undervisningen och på så sätt kunna diskutera den ur ett metaperspektiv (Nylund, 2010, s. 

26-30). 
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5 Resultat 

I detta resultat kommer vår arbetsprocess att beskrivas tillsammans med förutsättningar och 

klassbeskrivningar. Dessutom presenteras de klasser där vi själva inte undervisat, men där andra 

lärare genomfört samma moment att presenteras. Enkäten som vi lämnade ut till eleverna efter 

övningen karaktärisering kommer även att beskrivas och presenteras fråga för fråga med 

tillhörande diagram och kommentarer.  

5.1 Linnéas klass 

Den klass Linnéas aktionsforskning har skett i är en klass på ett gymnasium i södra Sverige. Det är 

en stor gymnasieskola med ett heterogent elevklientel. Klassen består av 17 personer, tre killar och 

14 tjejer. Även i klassen finns det en stor variation, vilket gör undervisningen mångsidig och delvis 

utmanande. Eleverna i klassen läser samhällsvetenskaplig linje med beteendevetenskaplig 

inriktning, går andra året och läser svenska 2. Tre elever har hjälp av specialpedagog och 

elevassistenter. Cirka fem elever är högpresterande. Klimatet i klassrummet är inte alltid det bästa. 

Det finns grupperingar och personer som inte kan samarbeta. Flera elever har 

koncentrationssvårigheter och är ofta högljudda och pratar mycket i klassrummet. När omdöme 

inför utvecklingssamtalen delades ut fick fem elever F-varningar. Klassen är under uppsikt av 

samtliga lärare och diskuteras ofta på möten. Frånvaron bland ungefär fem elever är stor, och 

psykiska hinder gör att flera har svårigheter att komma till skolan och prestera på den nivån som 

de annars hade kunnat. Det finns ändå ljuspunkter när eleverna sitter och arbetar flitigt med 

uppgifter. Med rätt klassindelning vid diskussioner, handledning och vägledning kan klassen ha 

mycket givande samtal och komma fram till kloka slutsatser tillsammans. Flera elever har tidigare 

uppvisat talängslan. En elev vägrar helt att tala inför klassen ifall det inte är mycket få åhörare. 

     Förutsättningarna i denna klass är ändå relativt goda. För att få en god måluppfyllelse krävs det 

mycket förberedelse. Exempelvis har flera av eleverna svårt att koncentrera sig och behöver mycket 

stöttning och vägledning, därför är det viktigt att planera in lektionspass där det finns utrymme att 

gå runt bland eleverna och hjälper dem en och en. Dessutom har flera svårt att föreställa sig en 

uppgift och se en färdig slutprodukt; de tappar bort sig någonstans på vägen. Därför är konkreta 

exempel, i form av att läraren gör en egen karaktärisering, nödvändiga. Eftersom Linnéa innehar 

kännedom kring klassen är hon medveten om att antagligen inte alla kommer att genomföra 

uppgiften. Fem av flickorna och en av pojkarna har hög frånvaro. Detta leder också till att de inte 

alltid får all den kunskap om en uppgift de behövt och ibland missuppfattar eller förlorar viktigt 

information. Givetvis förklaras uppgiften när de återkommer till skolan, men det blir inte den djupa 
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kunskap som ett helt lektionstillfälle ger i form av diskussioner och reflektioner. Linnéa tror också 

att klassen kommer att behöva diskutera flera aspekter i hur en god karaktärisering kan se ut för att 

gemensamt för att sedan kunna arbeta enskilt. 

5.2 Petras klass 

Den svenskklass Petra genomför sin studie i är en blandad estetklass, det vill säga med elever från 

två olika estetklasser med olika inriktningar. Samtliga elever går sista året, tredje året, på en 

medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Petra arbetar för tillfället som resurs i klassen och 

ordinarie lärare har undervisat i cirka 40 år. Läraren har i sin tur undervisat klassen i svenska sedan 

deras första år på skolan. Klassen består av 21 tjejer och fyra killar. I klassen råder en naturlig 

uppdelning efter elevernas respektive inriktning, men i övrigt kan ingen hierarkisk kamratordning 

urskiljas. Många av eleverna är otroligt skoltrötta, men det finns också flertalet elever som har 

ambitionen att få högre betyg. Således sträcker sig betygsskalan från F-varning till A. Utöver den 

varierande ambitionsnivån finns flertalet lite tystare elever, varav några visar tydlig blyghet. 

Sammantaget är det en mycket heterogen grupp. Närvaro på lektionerna varierar ganska kraftigt 

och en av eleverna är sällan där alls. Ordinarie lärare har informerat Petra om vilka svårigheter som 

råder bland eleverna där bland annat flertalet elever omnämnts som talängsliga. Utifrån elevernas 

olika förutsättningar och ambitionsnivåer är resultatet varierande att förvänta sig och således måste 

även uppbyggande och förberedande lektionspass individanpassas till viss del.  

5.3 Lärare 4 

Lärare 4 har arbetat som lärare i 27 år och undervisar i svenska och ett annat ämne på 

gymnasieskolan där Petra gjort sin studie. Då hon tidigare fungerat som mentor till Petra har de 

haft ett nära samarbete även tidigare. Under Petras verksamhetsförlagda praktik introducerades 

Lärare 4 för övningen karaktärisering av Petra och har därefter använt den vid ett flertal tillfällen. 

Lärare 4 har även under samma period som Petra genomfört sina lektioner även genomfört samma 

lektioner med Petras upplägg i sina två klasser. Det som avviker från Petras upplägg är att Lärare 

4s elever inte bygger upp sitt tal som ett argumenterande tal. 

  

5.4 Klass 3 

Klass 3 går andra året på Petras skola. De går ekonomiskt program. Klassen är heterogen ur alla 

aspekter. Liksom Petras klass finns olika ambitionsnivåer vad gäller studier. Klassen har den 
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senaste tiden arbetats mycket med eftersom studiero är svårt att uppnå då ett fåtal elever har ett 

störande beteende. I klassen råder en tydlig hierarki, dock uppdelad i ett flertal läger, vilket gör att 

klimatet inte är lika tillåtande som i andra klasser. Ordväxlingen är bitvis syrlig och bidrar till en 

dålig stämning. Dock ska tilläggas att samtliga elever har uttryckt en vilja att stärka gemenskapen 

och likaledes bidra till ett lugnare klassrumsklimat.  

5.5 Klass 4 

Klass 4 går andra året på samma skola som Klass 3. I Klass 4 råder en högre kvot av ambitionsnivå 

och klassrumsklimatet är bättre än i Klass 3. Klassen är heterogen såtillvida att ett tiotal elever har 

tappat lite av sin studieambition till fördel för andra intressen som de numera har gemensamt. 

Övriga elever är studiemotiverade och presterar oftast över en D-nivå på de arbeten de lämnar in. 

I klassen råder ingen tydlig hierarki och de flesta kommer överens med varandra vilket bidrar till 

en positiv dynamik. 

5.6 Linnéas lektionspass 

Sammanlagt genomfördes en genomgång och olika övningar inför uppgiften under fyra 

lektionstillfällen på 80 minuter. Under två lektionspass fick eleverna arbeta helt självständigt med 

sina karaktärer. Första lektionspasset gick i improvisationens tecken. Eleverna fick utdelat en bild 

på en person och skulle därefter göra en valfri historia kring något denne varit med om. Därefter 

fick de sitta i grupper och berätta sin historia. Somliga tyckte att det var lätt och kul, medan andra 

tyckte det var lite svårt att komma på något att prata om på kort tid. Från lektionen togs tanken med 

att konkreta exempel behövs. Under lektionspass två genomfördes en genomgång av uppgiften 

karaktärisering genom att ha en Powerpoint (se bilaga). Det som togs upp var dispositionen, tanken 

bakom övningen, exempel och annat. Därefter gjordes en karaktärisering av Pippi Långstrump. 

Sedan fick eleverna ut texten till övningen karaktärisering och fick svara på frågor kring innehåll, 

disposition, hur empati väcktes, skillnaden mellan påhitt och Astrid Lindgrens saga och hur 

framställningens av karaktären gjordes. Till sist gjordes en tankekarta tillsammans på tavlan med 

olika karaktärer som inspiration. Eleverna uppmanades även till att tänka igenom den förra 

uppgiften, litteraturanalys, om ifall det fanns en karaktär där som de kunde tänka sig att vara. Tredje 

lektionstillfället fick eleverna lyssna på en låt som heter Balladen om konsekvenser av Lars 

Winnerbäck, vilken innehåller olika karaktäriseringar av kända Astrid Lindgrenfigurer. Därefter 

fick de diskutera den. Efter det fick de prata om vad som är viktigt att tänka på när man ska gå in i 

en karaktär. Detta samlades sedan på tavlan. Två lektioner fick de sedan arbeta enskilt på grund av 
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sjukdom. Sista lektionen innan framförandena fick eleverna enskild feedback. Själva utförandet 

skedde under två lektionstillfällen då några elever inte kände sig redo. 15 av 16 elever genomförde 

uppgiften. Sammanfattningsvis uppvisade många elever mycket goda karaktäriseringar. Alla hade 

valt spännande personer, delvis olika dem själva, och framförde dem med gott resultat. 

5.7 Petras lektionspass 

För att reflektionen kring den hållna lektionen i progymnasmataövningen karaktärisering ska bli 

rättvist utvärderad och sättas i sin rätta kontext bör det redan här påtalas att vid lektionspasset var 

det en extremt hög frånvaro. Det finns många orsaker till den höga frånvaron just den här lektionen, 

varav en är influensa. Dock med den lilla skaran på åtta elever hölls lektionen som den var tänkt. 

Närvarande var också deras ordinarie lärare i svenska. Lektionspassen som studien har genomförts 

över är två gånger 75 minuter samt ytterligare två lektionspass för förberedelsetid. 

     Innan lektionspasset övervägdes hur mycket plats, om någon alls, talängslan skulle få ta. Efter 

övervägning beslutades att istället för att tala om talängslan under lektionspasset så skulle eleverna 

direkt få en övning innan övningen karaktäriseringens innebörd introducerades. Övningen består i 

att de ska ta en selfie, ett fotografi på mobiltelefonen av sig själva, och utifrån bilden tala fritt om 

en viktig händelse som personen de ser varit med om, alternativt berätta om sig själv utifrån bilden. 

Förväntat resultat här är att de upplever att det är ganska svårt. När någon fått presentera detta inför 

gruppen blir eleverna ombedda att byta telefoner med varandra och därefter berätta utifrån bilden 

de nu ser, av sin klasskamrat, om samma sak iklädd rollen som sin klasskamrat och utifrån hens 

upplevelser/perspektiv, utan att värderingar läggs i elevernas svar får de nu utvärdera vilket som 

känns lättast. 

Det verkliga resultatet blev att eleven som fick uppgiften upplevde att det var svårt att prata om 

sig själv, medan det blev betydligt lättare att beskriva hur kompisens komplicerade morgon hade 

sett ut. Redan här får eleverna en liten träning i att gå in i en annan karaktär. Petra har gjort den här 

övningen i fler klasser och resultatet blev inte lika kreativt som det tidigare varit, men eleverna 

tyckte ändå att det var en rolig övning. 

Därefter skedde presentation av en Powerpoint som var konstruerad för deras slutuppgift: Hålla 

ett argumenterande tal utifrån grundövningen karaktäriseringen. Powerpoint presentationen 

presenteras som en bilaga till denna uppsats. Först gicks det igenom hur övningen skulle utföras 

och en generell beskrivning av just progymnasmataövningen karaktärisering. Huvudmålen med 

karaktärisering gicks igenom, såsom möjligheten att känna empati, bli en bättre talare, att kliva 

utanför sig själv och innanför skinnet på en annan karaktär, få nya synvinklar och perspektiv samt 



 46 

en större förståelse för sin publik. Det är viktigt att presentera syftet med övningen för eleverna 

samt anknyta till läroplanen så att de ser ett samband och dessutom förstår vikten av att göra 

övningen. Anknytningen till det kommande nationella provet var också viktig att notera då det var 

i antågande inom den närmsta månaden. De flesta elever fäster stor vikt vid att göra bra ifrån sig 

på det nationella provet och här var ambitionen att de skulle se välmeningen och vinningen med 

den kombinerade övningen: argumenterande tal genom karaktärisering. 

Eftersom eleverna inte haft ett lektionspass för Petra tidigare utan bara sett henne i egenskap av 

resurslärare kändes det även viktigt att få dem att förstå historiken och ursprunget bakom övningen 

och sätta den i perspektiv till kända personligheter som tränats i progymnasmataövningar såsom 

Shakespeare. Vidare nämndes endast Afthonius (300 e. Kr) som var en av de första att skriva om 

progymnasmataövningarna utan förväntan på att det skulle fästa vikt vid just namnet. Därefter 

diskuterades det karaktärer att gestalta, såsom en historisk person, en fiktiv, en representation av 

en stereotyp, en nära släkting eller bekant, en förebild, en mytisk person eller någon som är helt 

olik den egna personen. Direkt i anslutning till detta höll Petra ett tal som var förklarat att vara en 

karaktärisering av en person som är helt olik henne själv. Hon presenterade inte till en början vem 

hon karaktäriserade utan höll istället sitt tal som hon tidigare själv skrivit som en 

progymnasmataövning under sin egen retorikutbildning. Då hon valde att hålla tal utifrån Anders 

Eklunds perspektiv, Englas och Pernillas mördare (se bilaga), visste hon att eleverna dels kunde 

komma att bli lite illa till mods, samt kanske inte skulle känna till vem han är, så en stund efter 

ägnades åt att gå igenom innehållet, händelserna kring mordet och hans person. Här är det också 

viktigt att be eleverna notera hur talet är uppbyggt i form av nutid, dåtid och framtid. 

För att anknyta detta till det argumenterande talet ombads eleverna reflektera över hur talet om 

Eklund kunde göras om till ett argumenterande tal. Kan till exempel Anders Eklund hävda och 

argumentera för att han inte har skuld i morden eftersom de grundar sig hans ensamhet som barn? 

I samband med detta gicks det igenom hur ett argumenterande tal är uppbyggt tillsammans med 

och med hjälp av eleverna, eftersom de tidigare arbetat med argumenterande tal. 

Tillsammans med eleverna utvärderades förväntningar inför uppgiften och eventuella 

svårigheter, frågor eller tankar, varpå de fick möjlighet att tillsammans ”brainstorma” kring vilka 

karaktärer som kan gestaltas och hållas tal utifrån. Tillsammans ”brainstormade” Petra och 

ordinarie undervisande lärare på tavlan för att hjälpa eleverna ytterligare. Riktlinjer såsom längd 

för talet angavs också här i form av fem till sju minuter då tanken även var att det skulle vara 

förberedande för den del i det nationella provet, i form av ett argumenterande tal, som tar mellan 

tre och sju minuter i anspråk. 
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De spontana reaktionerna till övningen som uttalades var att det skulle bli roligt och en allmänt 

positiv reaktion målades upp. När det gällde att hålla ett argumenterande tal utifrån karaktärisering 

uttalades en viss osäkerhet. En elev uttalade att det kanske var lättare att bara göra en 

karaktärisering utan att för den sakens skull utföra den i form av ett argumenterande tal. Under den 

pågående presentationen, fanns en medvetenheten om hur innehållet kommunicerades och 

försäkran gjordes hela tiden om att eleverna förstått, delvis genom kontrollfrågor. Petra var också 

noga med att väva in humor och ett målande kroppsspråk i sin presentation. 

Eftersom det var hög frånvaro vid ordinarie lektionspass om karaktärisering och 

argumenterande tal valdes att hålla en mer informell genomgång med de elever som inte var 

närvarande vid den ordinarie genomgången. Petra och 14 elever satte sig längst bak i klassrummet, 

några på stolar och några uppflugna på bänkar. Alla lyssnade intresserat på det som gicks igenom. 

Petra upplevde att den här typen av genomgång, där även eleverna interagerar på ett helt annat sätt, 

verkar ha en positivare effekt på hur de lyssnar och även uppfattar uppgiften. Petra insåg att den 

här typen av forum kan vara ett upplägg att prova på även framledes i undervisningen. Efter 

genomgången gick Petra runt i klassrummet och diskuterade fram olika lösningar och idéer för de 

elever som satt lite rådvilla. Kanske var det att uppgiften att själv hitta en karaktär och inte bli 

tilldelad en karaktär som gjorde att de kände sig lite osäkra till en början. Dock verkade det som 

om de kände sig inspirerade att hitta den ultimata personen att karakterisera just för dem.  

5.8 Enkätbeskrivning 

Enkäten som delades ut till eleverna hade en fram- och baksida. Framsidan fokuserar endast på hur 

eleverna generellt ser på sin talängslan, innan, under och efter sina framföranden. Detta för att vi 

ska få en uppfattning kring talängslan överlag och om det skiljer sig något mellan före och efter 

karaktärisering. På baksidan är upplägget delvis detsamma. Frågorna behandlar hur eleverna kände 

sig innan, under och efter övningen karaktärisering. Däremot, jämfört med framsidan, ställde vi 

även frågor kring om ifall eleverna upplevde att övningen hade minskat deras talängslan, om de 

hade några svårigheter med uppgiften och hur de överlag ser på övningen. Detta för att vi ska få en 

helhetsbild över deras tankar kring uppgiften. Fokus ska hela tiden ligga vid deras upplevelser och 

känslor, därför ställer vi endast öppna frågor och inga kryssa i eller skalfrågor.  

5.9 Resultat av enkäter 

I nedan del kommer resultaten av elevenkäterna att presenteras. Enkäterna består av öppna frågor, 

men då vi sett mönster på svaren har vi sammanställt resultaten i diagramform för att göra dem mer 
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lättöverskådliga. Vid detta arbete har en objektiv analys applicerats för att få så valida resultat som 

möjligt. Diagrammen redovisar resultat från samtliga fyra uppsättningar enkäter, det vill säga 

Petras klass, Linnéas klass och de två övriga klasserna som tidigare nämnts. De två övriga klasserna 

har fått namn Klass 3 och Klass 4. När vi talar om procentsatser så har vi avrundat antingen neråt 

eller uppåt till närmaste heltal. 

I diagrammen nedan har en kolumn fått rubriken Annat. Anledning till det är att vissa av svaren 

inte alltid gått att generalisera in under de andra rubrikerna och därför har vi valt att redovisa dem 

separat. Likaledes har vi valt att inte redovisa resultat från fråga 11, vilka svårigheter har du stött 

på under arbetet med karaktärisering, då resultatet visar för många individuella svar. Istället 

redovisas de löpande i analysen precis som en del andra elevkommentarer från enkäterna. 

 

Diagram 1, Generell talängslan 

Svaret i ovan kolumn under rubriken Annat är att eleven känner sig nervös beroende på vilken 

publik hen har samt om hen har förberett sig tillräckligt. Vad som framkommer av Diagram 1 är 

att de flesta elever känner någon form av talängslan av olika grad medan endast 17 elever av 73, 

cirka 23 % inte alls känner någon oro för muntligt framträdande, vilket innebär att cirka 75 % 

känner någon grad av talängslan. 
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Diagram 2, Hur talängslan yttrar sig 

Det resultat som redovisas i Diagram 2, är att talängslan yttrar sig på många sätt. De vanligaste 

enligt ovan är att elever upplever att de kommer av sig, stammar, darrar eller får hjärtklappning. 

Det finns också extremfall som menar att de upplever förvirring, panik och blackout (elevens 

ordval)  

 

Diagram 3, Talängslan innan en muntlig framställning 

Resultatet som redovisas i Diagram 3, är något mer jämnare än tidigare. Resultaten skiljer sig även 

något från klass till klass. I Petras klass vittnar sex av 16 elever, 37 %, om att de känner sig mycket 

oroliga innan muntlig framställning medan i Linnéas klass är det något färre, fyra av 15 elever, 26 

%. I Klass 3 är flertalet elever mycket oroliga än de som endast är lite oroliga, det vill säga åtta av 
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20 elever, vilket motsvarar 40 %. I Klass 4 är det däremot flertalet som endast är lite oroliga för 

det muntliga framträdandet, åtta av 22 elever, vilket motsvarar 36 %. 

 

Diagram 4, Talängslan under muntlig framställning 

Resultatet som redovisas i ovan Diagram 4, är att 27 % av eleverna, vilket är den största 

representationen, är nervösa hela tiden under ett muntligt framträdande. Sammanlagt fyra av 73 

elever är mycket nervösa och fyra av 73 elever svarar att de är rädda att bli bedömda. Vardera 

representerar de 5 %. I Petras klass samt Klass 3 är fler nervösa hela tiden, 25 % respektive 40 %. 

 

Diagram 5, Talängslan efter muntlig framställning 

Resultatet i ovan Diagram 5 redovisar att de elever som är överrepresenterade är de som inte känner 

någon som helst oro efter sitt muntliga framträdande. Av 73 elever kände sig 40, det vill säga 54 

%, inte alls oroliga. De 15 eleverna som inte kunnat kategoriseras in under de övriga kolumnerna 

utan har svarat något annat har svarat att de känner sig lättade och att de är glada att ha det muntliga 

framträdandet överstökat (elevernas ordval). Av eleverna som undervisats av Lärare 4, det vill säga 

Klass 3 och 2 svarar fler att de är lite oroliga efter det muntliga framträdandet i jämförelse med 
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Linnéas och Petras klasser. Nedan redovisas diagram som motsvarar resultat från enkäterna i 

samband med karaktärisering. 

 

Diagram 6, Dagarna innan övningen 

Resultatet i Diagram 6 redovisar att majoriteten av elever inte alls känt sig nervösa dagarna innan 

de ska redovisa övningen karaktäriseringen, 50 av 73 elever vilket motsvarar 55 %. Bland de elever 

som känt sig lite nervösa är fördelningen på de olika klasserna mer jämn och redovisar ett snitt på 

18 %. Sammanlagt sex av 73 elever säger att de känt sig mycket nervösa vilket motsvarar 8 %. 

Bland de fyra eleverna som uppgett andra svar uppges anledningar som att de varit oförberedda 

samt har tre elever inte gjort framträdandet och kan därför inte besvara dessa frågor på enkäten. 

Detta gäller för samtliga svar framöver. 

 
Diagram 7, Precis innan framförandet av karaktärisering 

Resultatet i Diagram 7 redovisar att 11 av 73 elever inte alls är nervösa precis innan de framför 

övningen karaktärisering, vilket motsvarar 15 %. Ser vi till hur det är fördelat på respektive klass 

motsvarar det 6 % för Petras klass, 13 % för Linnéas klass, 20 % för Klass 3 och 18 % för Klass 4. 
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De elever som har högst procentsats bland de elever som känner lite nervositet är Klass 4 där 14 

av 22 elever är lite nervösa, vilket motsvarar 64 %.  De elever som känner mycket nervositet visar 

här relativt jämn fördelning mellan de fyra klasserna och motsvarar 11 av 73 elever, det vill säga 

15 %. 

 

Diagram 8, Under karaktärisering 

Resultatet i Diagram 8 redovisar att 33 av 73 elever inte alls kände sig nervösa under övningen 

karaktärisering vilket motsvarar 45 %. Av 73 elever kände sig 12 lite nervösa i början av sitt tal, 

vilket motsvarar 16 %, 14 av 73 elever kände sig nervösa hela tiden, vilket motsvarar 19 %. 

Sammanlagt 14 av 73 elever kände sig mycket nervösa, vilket motsvarar 5 %, tre av 73 elever har 

inte gjort sitt tal och tre av 73 elever har uppgett andra svar: två av eleverna har inte gjort 

framförandet och en elev svarar att det är personligt. 

 

Diagram 9, Efter karaktärisering 

Resultatet i ovan Diagram 9 redovisar att 52 av 73 elever inte alls känt någon oro efter sina 

framträdanden, vilket motsvarar totalt 71 %. Ser vi till varje enskild klass representerar Petras klass 

68 %. Linnéas klass 93 %, Klass 3 60 % och Klass 4 68 %. Det är sex av tio elever som har givit 
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svar som inte passar in under de övriga rubrikerna. Flertalet av dem nämner att de är glada, lättade 

och stolta och positiva. En elev är arg på sig själv för att hen glömt nämna en viktig detalj. Endast 

1 elev nämner att hen är mycket orolig och åtta av 73 elever är lite oroliga, vilket motsvarar 11 %. 

     De kommentarer som eleverna nämnt i samband med ovan enkätsvar är: ”Lättad och glad över 

positiv feedback”, ”Glad och stolt över mig själv”, ”Bättre för att jag sket i ångesten.” Flertalet 

elever har nämnt att det kändes bra tack vare den positiva feedback som getts. 

 

Diagram 10, Karaktärisering och minskad talängslan 

Resultatet i Diagram 10 redovisar att 16 av 73 elever, vilket motsvarar 22 %, upplever att övningen 

karaktärisering minskat deras talängslan lite. Sammanlagt 10 av 73 elever, vilket motsvarar 14 % 

uppger att övningen minska deras talängslan mycket. Ingen skillnad upplevs av 42 av 73 elever, 

58 %, och tre elever har inte gjort uppgiften. De kommentarer som lämnats till ovan enkätsvar lyder 

som följer: ”JA! Det kändes mycket friare och inga gränser och inget som kunde vara fel eller 

dåligt”, ”Ja, det var första gången jag framförde inför hela klassen och nu känns andra 

redovisningar enkelt”, ”Nej det krävs presentationer i svenska minst varannan vecka för att bli en 

bra och bekväm talare.”  
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Diagram 11, Synen på övningen karakärisering 

Resultatet i Diagram 11 redovisar att av 73 elever ställer sig 60 elever positivt till övningen 

karaktärisering, vilket motsvarar 82 %. Sammanlagt åtta av 73, 11 %, elever förhåller sig neutrala 

till övningen och endast en elev av 73 motsvarande 1 % förhåller sig negativt till övningen. De 

omdömen som lämnats på övningen lyder: “för brett urval, vill ha mer begränsningar och tydligare 

tema”.  
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6  Analys 

I detta avsnitt har vi valt att rubricera de olika analysdelarna efter enkäternas huvudinnehåll, samt 

i avsnitt 6.5 utreder och analyserar vi våra observationer.  

6.1  Talängslan generellt 

Vid analys av hur många elever som nämner att de har någon grad av talängslan kan det vara 

relevant att reflektera över hur statistik kan vinklas i olika sammanhang för olika syften. De siffror 

som redovisats i Sverige när det gäller talängslan varierar mellan 10-20%, varav den nyaste 

utredningen från 2015 vid Linköpings universitet nämner siffran 14 %. Bland våra elever säger sig 

75 % ha någon grad av talängslan. Vid jämförelse av de olika och differentierade procenttalen bör 

det tas i beaktande att de siffror som Linköpings universitet hänvisar till inte endast är baserade på 

gymnasieelevers upplevelser som våra är. Som ovan redovisats skiljer det sig också mellan de olika 

klasserna vi redovisat i procent och slutsatsen av det är att statistik är kontextbunden och svår att 

göra generaliserande analyser utifrån. Olika situationer, olika klassrumsklimat och hierarkier 

påverkar eleverna. 

På frågan hur eleverna upplever att deras talängslan yttrar sig får vi svar som skiljer sig åt, men 

också många likheter. Hela 19 av 73 elever kommer av sig när de håller tal. Bodie (2010) redovisar 

i sin litteraturöversikt samma uttryck som våra elever vittnar om och även i våra klasser existerar 

det elever som säger sig råka ut för extrema reaktioner vid talängslan som förvirring, panik och 

blackout. Bland eleverna i klasserna säger sig 23 % inte ha någon talängslan, men svarar ändå att 

de kommer av sig eller får darrningar, vilket är uttryck som talängslan tar sig. Liksom Samuelsson 

menar att talängslan ofta beror på dålig självbild (refererad till i Lagerblad, 2015) torde också den 

dåliga självbilden kunna påverka insikten kring hur eleven upplever sin talängslan eller hur de 

definierar sin egen talängslan. Det kan också vara att de elever som inte säger sig ha någon 

talängslan ser sina symptom som hanterbara sidoeffekter och därför inte kopplar det till talängslan.  

6.2  Talängslan inför, under och efter muntlig redovisning 

Talängslan kommer, som forskningen visar, i etapper. Somliga känner ångest och ängslan precis 

innan, under och efter, men även flera dagar innan framförandet. Under 3.2.3 presenterade vi 

Bodies (2010) tankar om dessa ovan nämnda etapper. När vårt resultat undersöks ser vi stora 

likheter mellan Bodies och vår egen forskning. Några elever uttrycker att de inte känner någon 

form av talängslan, men majoriteten känner den mycket eller till viss del. Petras och Linnéas 
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resultat är relativt lika gällande de olika svarsgraderna med uppdelningen mellan “inte alls oroligt”, 

“lite oroligt” och “mycket orolig”. Klass 3 däremot, utskiljer sig på så sätt att de har fler “mycket 

orolig” än “lite oroliga”. Detta kan bero på att eleverna i klassen inte känner en gruppdynamik eller 

trygghet och tillförlit till övriga klasskamrater. Efter samtal med deras lärare framkommer det att 

klassen fungerar mindre bra tillsammans rent socialt och har haft många inre konflikter. 

     Det kan ha sitt ursprung i att elever på gymnasiet genomgår många förändringar. De frigör sig 

ofta från sina föräldrar, skaffar nya vänner, börjar ny skola med mera. Mycket av detta handlar om 

att stå på egna ben, vilket också muntligt framförande gör (Cederberg, 1997, s. 30). Samtidigt som 

en separation sker och nya band knyts är eleverna i behov av samhörighet (Jordan, 2000 citerad i 

Rattine-Flaherty, 2013, s. 27). Att tala inför en grupp kan innebära att eleverna visar sig sårbara 

inför övriga klasskamrater som kan se ens svagheter och brister, till exempel att darra, att svettas 

eller att komma av sig (exempel från resultat på fråga 2). Samhörigheten bryts också på ett sätt, då 

eleven separeras från gruppen som kollektiv och blir ensam. Det kan nämligen vara jobbigt för en 

tonåring att utsättas för exponering, speciellt om gruppen inte känns trygg. Det kan vara ett av 

svaren på varför Klass 3 uppvisar en större talängslan.    

     Precis före en muntlig framställning påvisar 68 % att de känner sig “lite oroliga” eller “mycket 

oroliga” vilket kan kopplas till uttrycket “fight or flight” (Axelsson, 2011) som vi presenterar under 

3.2.6. Det innebär ett adrenalinpåslag som gör kroppen redo för det möjliga hot som finns, i detta 

fall en muntlig framställning. Känslorna före talet kan även kopplas till andra, gamla upplevelser 

kring muntliga framföranden. Har en elev haft negativa erfarenheter finns det en risk att hen 

förknippar alla muntliga situationer med en specifik negativ händelse. Nilsonnes (2009) perspektiv 

på detta diskuteras i Axelssons bok (2011) då hon menar att talängslan kan vara ett inlärt beteende. 

     Under själva framförandet är fortfarande många elever nervösa, men några påpekar att de endast 

är nervösa ibland eller lite i början. Detta kan bero på att om man känner sig nervös inför ett 

framträdande tar det fem till tio minuter för kroppen att mobilisera sig (Axelsson, 2011, s. 13). Det 

betyder att våra elever i undersökningen möjligen inte hann komma ur denna fas och därför var 

nervösa genom hela talet. Under ett tal blir den som talar också mycket medveten om andras 

kroppsspråk och uttryck. Detta kan påverka den som talar negativt, om de exempelvis upplever att 

åhörarna inte lyssnar, håller på med sina telefoner eller liknande. Kindeberg (2011) menar att om 

eleven uppfattar denna negativitet så påverkar det deras framförande. De kan till exempel då ha 

lättare för att komma av sig (s. 35.) Om en klass, såsom Klass 3, inte har en fungerande dynamik 

kan också tänkas att kroppsspråket inte är lika positivt och att det påverkar åhörarna. Linnéas klass 

har också haft problem med bråk och meningsskiljaktigheter, vilket kan vara en bidragande faktor 

till att även de känner sig nervösa och oroliga under talet.      
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     Efter det muntliga framförandet beskriver majoriteten av eleverna en lättnad. Det finns ändå de 

som uttrycker att oron kvarstår. Anledningen till att oron kvarstår beskriver eleverna som antingen 

en rädsla för feedback och för vad åhörarna ska tycka, eller en rädsla för att betyget inte ska bli vad 

de önskat. Här är alltså eleverna i behov av affirmation, att det finns en positiv attityd (Hellspong, 

2011, s.172). Många författare som är citerade i denna uppsats påpekar vikten av positiv feedback 

(till exempel Sigrell, 2013, s. 97-105) som ett led i att motverka de negativa känslorna efteråt och 

även att börja bygga upp en ny, mer positiv känsla kring muntliga presentationer. Då kan de 

negativa associationerna sakta bytas ut mot mer positiva. Under hela skrivandeprocessen av tal är 

det också viktigt att framhäva de positiva uppmuntrande inslagen. I lärares relationella kompetens 

ligger bland annat att stödja och uppmuntra på vägen fram emot ett mål (Aspelin & Persson, 2011, 

s. 49).    

6.3 Talängslan i samband med övningen karaktärisering – inför, under och efter 

Vi har valt att inte direkt jämföra resultaten av generellt innan, med karaktäriseringens 

motsvarighet. Anledningen till detta är att enkätfrågorna skiljer sig åt då vår ambition att få en 

klarare bild av hur generell talängslan upplevs av eleverna i studien. Därför skulle resultaten ha 

kunnat tolkas annorlunda och då blir de inte likvärdiga och jämförbara. Skillnaden mellan dessa är 

hur frågorna ställdes är, “hur brukar du känna dig innan en muntlig framställning?” och “hur kände 

du dig precis innan framförandet?”          

     Under själva framförandet hade talängslan genom hela talet minskat från 27 % till 19 %. 

Ungefär en fjärdedel, alltså 26 % anger att de inte brukar vara nervösa alls generellt inför muntliga 

framförande, medan under karaktäriseringen kände sig 46 % inte alls oroliga. Vi kan alltså se en 

minskning av talängsliga elever under övningen med 20 %, vilket tyder på att övningen gett resultat 

enligt formulerad hypotes. Sambandet mellan att eleverna får avfokusera från det egna jaget och 

fokusera på text, karaktär och publik blir här förtydligat. I de tidiga tonåren fokuserar många 

ungdomar mycket på sig själva och hur de framstår som personer (Hellspong, 2011, s.172; Rattine-

Flaherty, 2013, s.26). De fokuserar på personlig utveckling, på att finna sig själva och utvecklas 

som personer. Mitt i detta sökande gror även en osäkerhet om huruvida de duger, presterar på en 

för dem acceptabel nivå och andra aspekter. Denna ständiga jagfokusering kan göra muntliga 

framträdanden jobbiga i tonåren. Om en muntlig redovisning därför istället lägger fokus vid 

framställning, det teatrala och karaktären, kan en sorts avfokusering från jaget ske. När fokus läggs 

vid framställningen minskar talängslan eftersom eleven inte kan fokusera på flera saker samtidigt 

menar Hellspong (2011, s.172). En annan anledning till det positiva resultatet kan hänga samman 
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med att eleverna upplevt att de tränat tillräckligt och fått stöd på vägen i sitt arbete. Många elever 

övar ofta inte tillräckligt, vilket är en bidragande orsak till varför de är nervösa. Eleverna fick flera 

lektionstillfällen på sig att skriva talen och uppmanades även att öva tillsammans med en 

klasskamrat. Om en elev känner sig säker och inläst på ett ämne kommer dennes talängslan att 

minska vilket också Axelsson (2011) understryker (s.14).           

     Elevernas förståelse av skoluppgifter är något som är essentiellt för att kunna uppnå godkända 

betyg. När det kommer till muntliga redovisningar kan en osäkerhet om vad uppgiften ska innehålla 

bidra till en ökad osäkerhet. Genom att vi som lärare spelade upp egna karaktärer, till exempel 

Linnéa som Pippi Långstrump och Petra som Anders Eklund fick eleverna en tydlig bild av vad 

som efterfrågades i uppgiften. Relationen till läraren inför uppgiften är också viktig, vilket är något 

som Aspelin och Persson (2011) diskuterar (s. 48). En trygg relation till läraren och till övriga 

elever kan minska elevens talängslan. En bidragande faktor till våra elevers resultat och prestation 

kan också vara att vår entusiasm smittat av sig till eleverna. Vi har själva tyckt om uppgiften och 

har därför talat entusiasmerande om den. Det är alltså en fråga om engagemang för uppgiften hos 

lärare (ibid.). Resultatet av hur eleverna känner sig under karaktäriseringen visar att karaktärisering 

har haft en positiv inverkan på elevernas talängslan. Flera elever känner sig mindre talängsliga och 

även inte alls talängsliga jämfört med tidigare. Som vi redan påtalat har övningen minskat 

talängslan hos eleverna med 20 %.  

     Efter övningen är det, i likhet med generellt efter muntliga framträdanden, många som känner 

sig lättade. Eftersom vi valt att endast fokusera på positiv feedback och att verka för ett positivt 

klassrumsklimat fick ingen negativ feedback i klassrummet förekomma. Detta har flera elever 

kommenterat i enkäten som skönt och lugnande. En elev svarade följande på frågan om övningen 

minskat hens talängslan: “Ja, för nu när vi har provat de och klassen hade sådan positiv respons 

efter själva karaktäriseringen är det något som gjort det enklare att framträda inför klassen”. Detta 

uttalande styrker Sigrell (2013) då han menar att fokus vid den muntliga framställningens feedback 

ska ligga vid det positiva (s. 97-105). Aspelin och Persson (2011) diskuterar vikten av att ge stöd 

hela vägen under en process, från början till slut. Det innebär att även under det muntliga anförandet 

är stöttning och positivitet avgörande för elevens känslor kring framförandet (s. 49). En förklaring 

som några elever framfört till varför de känner sig ängsliga efter ett framförande har att göra med 

ifall feedbacken kommer att vara positiv eller negativ (se analysdel Talängslan innan, under och 

efter muntlig framställning). Detta kan vara en bidragande faktor till varför de oroliga känslorna 

efter karaktäriseringen är färre än generellt efter muntliga framföranden.    

     Tanken med att lägga fokus vid positiv feedback är även ett skapa att tryggt klassrumsklimat. 

Relationen mellan eleverna och mellan eleverna och läraren är viktig för att bidra till ett tryggt 
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klassrumsklimat. Linnéas klass har varit konfliktdrabbad och grupper har bildats. Därför togs en 

diskussion med klassen före framförandena om vikten av ett bra och positivt klassrumsklimat för 

allas skull. Ett tillåtande klassrum är nyckeln till trygghet hos eleverna menar Cecilia Olsson Jers 

(2012, s.100). Lärarens uppmuntran, relation till eleven och förmågan till att visa uppmuntran även 

under talet är en styrka. Kontakten mellan lärare och elev är alltså central (Aspelin & Persson, 

2011, s. 48). Exempelvis valde vi att inte ge den negativa feedbacken förrän vi var själva med 

eleven, detta för att inte låta hen känna sig utelämnad och blottad inför övriga i elevgruppen.        

   

6.4 Sambandet med övningen karaktärisering och minskad talängslan 

Under enkätfråga tio fick eleverna svara på om övningen karaktärisering hade minskat deras 

talängslan. Det resultat vi fick fram visade att 22 % av eleverna kände att övningen minskade deras 

talängslan lite, 14 % upplevde att den minskade mycket. Störst andel, 58 %, ansåg att 

karaktäriseringen inte minskat deras talängslan. När eleverna motiverade sina svar fick vi svaren, 

“Ja, det kändes mycket friare och inga gränser och inget som kunde vara fel eller dåligt” samt “nej 

det krävs presentationer i svenska minst varannan vecka för att bli en bra och bekväm talare”. Här 

ser vi två ytterligheter: en som känner att talängslan minskat och en som inte tycker det. Resultaten 

från Linnéas, Petras och Klass 3 är relativt lika. I Klass 3 var det en större andel som svarade nej, 

medan i Klass 4 var det en större andel som svarade “ja lite”. Detta visar att övningen hjälpte en 

del elever, men inte alla. Utifrån den citerade elevens svar kan en slutsats dras att muntliga 

presentationer måste utföras på en mer frekvent basis. Axelsson (2011) diskuterar också detta och 

menar att det mest effektiva för att träna bort talängslan är att utsätta sig för det och öva på det om 

och om igen (s. 9).    

     Enkätfråga 12: “Hur ser du på övningen karaktärisering?”, var majoriteten, 82 %, positiva, 11 

% neutrala och 1 % negativa, resterande procentsats hade inte gjort övningen. Detta visar att 

övningen togs emot positivt, även om övergripande del av eleverna inte kände att deras talängslan 

minskade. Positiva kommentarer var bland annat “jag tycker att man borde föra fram denna övning 

mycket tidigare i skolangången[sic!], för den hjälper otroligt mycket!” och “Jag gillade den 

jättemycket och alla borde göra den”. Exempel på mer neutrala svar var “helt okej” och “hjälpte i 

sammanhanget”.   

     I Klass 4 har åtta elever svarat att de upplever att övningen hjälpt dem lite med deras talängslan. 

Gemensamt för dessa elever är att de annars uppger att de generellt sett har lite talängslan. De 

uppger också olika uttryck för hur deras talängslan ter sig, såsom att de kommer av sig, darrar, 

stammar eller endast har lite “fjärilar i magen”. Sex av de åtta eleverna uppger att de inte upplevde 
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någon som helst nervositet eller talängslan under själva övningen och de övriga två uppgav att den 

nervositet de kände fort gick över. Sex av de åtta eleverna uppger att de alltid är nervösa i början 

av sitt tal, men att det brukar släppa efterhand. Således kan det konstateras att det finns ett samband 

mellan de elever i den här klassen som under sitt tal brukar känna någon form av talängslan initialt 

av och övningen karaktärisering för att i stort eliminera talängslan. Vad som är viktigt att reflektera 

över när det gäller Klass 4 är att de har en fungerande klassdynamik och sammanhållning. Vidare 

är ambitionsnivån något högre i den här klassen. Således kan det vara övningen i sig som hjälpt 

eleverna att eliminera sin talängslan, men det bör också finnas en öppenhet för att ta i beaktande 

att i att det fungerande klassrumsklimatet har hjälpt eleverna att minska den rädslan för att hamna 

i konflikt eller att blir utelämnade från gruppen som nämns i Josefsson och Sahlin (2008. s.88). 

Således har de lättare för att fokusera mer på karaktären och uppgiften och vad de ska säga och bli 

mindre jagfokuserade som många ungdomar är under tonåren (Hellspong, 2011, s.172; Rattine-

Flaherty, 2013, s.26).              

     I Klass 3 har sex elever svarat att de upplever att övningen minskat deras talängslan. Tre av de 

sex eleverna uppger att de har stor talängslan generellt sett, däremot uppger de att de har samma 

uttryck för sin talängslan som eleverna i Klass 4 uppger. En av eleverna uttrycker i enkäten att hen 

kände sig lugnare än vanligt. En annan elev uppger att hen gestikulerade mer än vanligt och att det 

kändes bra under framförandet och att hen kände sig “taggad” precis innan framförandet. Samma 

elev uppger att hen brukar stamma och rodna när hen har muntliga redovisningar.       

     I Linnéas klass är det fem elever som svarar att övningen karaktärisering minskat deras 

talängslan, av dessa elever har fyra talängslan och en inte så mycket talängslan. Eleverna uppger 

att den positiva responsen de fick minskade deras talängslan, och att övningen gjort att det blivit 

lättare att framföra framför klassen. Eleverna har svarat exempelvis att ”nu känns andra 

redovisningar som något enkelt”. En annan elev svarade att ”jag trodde det skulle bli pinsamt men 

blev det inte så det var bra”.   

     I Petras klass har fyra elever svarat att de upplever att deras talängslan minskade. Tre av dem 

av “lite nervösa” och en var “mycket nervös”. Eleverna har svarat att de kände sig nervösa men 

självsäkra, att det var skönt att koppla bort känslan av press och att det kändes som att pressen inte 

var lika stor som vanligt.  

     Svårigheterna elever upplevde sig ha med övningen var att komma in i rollen, komma på en 

person de ville vara, våga uttrycka känslor och att hitta information kring sin karaktär. Alla dessa 

svårigheter går att koppla till ethos, pathos och logos. Ethos, som nämnts tidigare, handlar om hur 

en person är, dennes bakgrund, karaktärsdrag, rörelser med mera (Olsson Jers, 2012, s.14-15). 

Pathos handlar om att förmedla en känsla, vilket är centralt i karaktäriseringen.  Att våga visa 



 61 

känslor som sorg, glädje eller ilska kräver inlevelse och självförtroende att våga leva ut dessa 

känslor inför en publik. Många ungdomar utvecklar talängslan i tidig pubertet och som tidigare 

nämnts har det med deras självupptagenhet att göra. Dock är det en självupptagenhet som många 

gånger bidrar till ett försämrat självförtroende då rädslan för att granskas av andras ögon är stor 

(Hellspong, 2011, s.172; Rattine-Flaherty, 2013, s.26; Josefsson och Sahlin, 2008, s.88).   

     Logos kopplas till ordval och vad den valda personen skulle sagt vid ett visst tillfälle, vilket 

hänger samman med uttrycket eleverna beskriver som att det är svårt att finna information kring 

sin karaktär. De måste kunna mycket om en karaktär för att kunna presentera vad hen skulle kunna 

ha sagt vid ett visst tillfälle. Dessa svårigheter är också karaktäriseringens kärna, vilka skulle kunna 

vara något främmande för eleverna då liknande arbetssätt inte är huvudfokus i exempelvis 

kursplanerna. Fokus vid till exempel svenska 1 är muntlig informativ framställning, senare i 

svenska 2 kommer argumenterande framställning (Kursplan SVESVE01 & SVESVE02). Då kan 

karaktäriseringens moment att ta fram känslor och det teatrala kännas främmande. Eleverna 

behöver inte bara skriva ett tal, utan måste även öva mycket på sitt uttryck. Eftersom man inom 

forskningen skiljer på talängslan och scenskräck, studier visar att många skådespelare har 

scenskräck, vilket härleds vidare till ett sviktande självförtroende (Goodman & Kaufman, 2014, 

s.134; Steptoe & Malik, 1995, s. 27), skulle risken kunna finnas att oron förstärks. Flera elever 

uttrycker dock att detta arbetssätt både var roligare och mer givande än vanliga tal. En elev 

uttryckte: “även om det är en stressig övning så är den annorlunda och spännande i jämförelse med 

de gamla vanliga informerande presentationerna”.       

     Om eleverna ändå lyckas att gå in i rollen, ta fram känslor och sätta sig in i karaktärens 

perspektiv så har denne övat på något mycket grundläggande inom värdegrunden. Där står det att 

eleverna ska ha demokratisk kompetens, kunna delta i samhällsdebatten och kunna känna empati 

(Förskolans och skolans värdegrund, 2013, s. 6). Genom en karaktärisering får eleverna sätta sig 

in i hur en annan människa tänker, känner och tycker. Det kan öka deras empati och förmåga att 

sätta sig in i andra människors känslovärldar. De kan även bli bättre talare och på så sätt delta i 

samhällsdebatten enklare. Vi märker också ett samband mellan att bli en bra demokratisk 

medborgare med att kunna förstå och känna empati för andra människor och deras eventuella 

svårigheter. 

     Bland de elever som uppgett att de upplever att karaktäriseringen har hjälpt dem med deras 

talängslan kan vi inte uttyda ett generellt mönster mellan de olika klasserna, däremot går det att 

finna mönster inom en och samma klass, vilket tyder på att övningen karaktärisering som enskild 

övning inte kan minska samtliga elevers talängslan. Andra samverkande faktorer som 
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klassrumsklimat och den relationella lärsituationen blir relevanta att se närmre på här, något vi 

återkommer till i vår diskussion.                  

 

6.5 Vad ser vi lärare som inte eleverna ser? 

Av enkätsvaren har vi förstått att flertalet elever upplever någon form av nervositet eller ängslan, 

innan, under och efter sitt tal. I samband med övningen karaktärisering upplevde en del elever att 

deras talängslan minskade eller eliminerades helt. Många elever vittnade dock om att de var 

nervösa i början av övningen, men att det blev bättre ju längre talet gick. Det är således den första 

talminuten som de flesta elever upplever som mest kritisk, det som Bodie (2010) menar är den 

andra etappen av talängslan, konfrontation (s.72). Eleverna konfronteras med sin text, publik och 

oro, vilket dock vi upplever är en för många nu övergående reaktion. I egenskap av undervisande 

lärare har vi observerat nervositet innan talet hos en del elever, men vi har också observerat det 

starka fokus eleverna får så fort de går in i sin karaktär. På samma sätt upplever vi att eleverna får 

en ny slags energi när fokus på jaget släpps till fördel för karaktären de valt att utgå ifrån samtidigt 

som publikens respons får en ytterligare positiv effekt på den redovisande elevens självförtroende. 

Således blir Hellspongs (2011) uppmaning att fokusera på uppgiften och publiken snarare en effekt 

av övningen än en uppmaning. Vidare är den positiva responsen ett redskap för talängsliga elever 

i deras utveckling att styra negativa tankar mot ett positivare fokus (Axelsson, 2011, s.33). Vid 

övningen ska ethos och pathos vara i fokus, vilket den positiva respons eleverna lämnat på 

varandras framföranden vittnar om. Ethos då kommentarer som ” Du gick bra in i karaktär” är en 

frekvent kommentar från elevernas sida. Det innebär att eleven lyckats genom ordval, kroppsspråk 

och språkbruk att efterlikna den personlighet som är kopplad till karaktären och som påverkats av 

dess historik, vanor, kultur och sociala förhållande (Olsson Jers, 2012, s.14-15). Pathos har de flesta 

av de redovisande eleverna uppnått genom samspelet med publiken och de känslor deras 

framförande väckt hos densamma. Våra upplevelser av elevernas tal sammanfaller oftast med hur 

deras kamrater responderat på talen.   

     Lärare 3 som observerat den klass som Petra undervisat i ger följande svar på fråga sju, åtta och 

nio i lärarenkäten: ”Hur upplever du att dina elever känner sig precis innan framförandet?” “Många 

har verkat mer förberedda och möjligen tryggare.” Hur upplever du att dina elever känner sig under 

sina framförande? Verkar de säkra, nervösa, oroliga eller avslappnade? ”Om de lyckas gå in i sin 

karaktär är det ofta ett säkrare framförande. ”Hur upplever du att dina elever känner sig efter sina 

framförande? Upplever du att de uttrycker några oroliga tankar efter sina framförande, i så fall 

vilka? ”Någon sa att det inte kändes mindre nervöst, men många var nog nöjda och tyckte att själva 
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uppgiften var kul. De fick flytta fokus från sig själva. De som redan är säkra blev lite friare.” Det 

sista svaret observerades och framgick även till eleven som höll ett tal utifrån Den goda fen i 

Askungens perspektiv då eleven får en mycket positiv respons och den ordinarie läraren, Lärare 3, 

utbrister att det här var verkligen ett stort steg framåt i hennes tal-utveckling. Lärare 3 påpekar 

dock att hen brukar vara duktig, men att hen, läraren, nu upplever att eleven kändes så säker i sitt 

framträdande.  

     Samma lärare har svarat på hur hon generellt sett upplever sina elevers talängslan med ”Många 

reserverar sig, “detta är så obehagligt”, “jag kan inte detta…”. En del darrar, men många märker 

man det inte på. En del gömmer sig bakom talarstol och PP. Pratar för fort, läser innantill för att få 

det överstökat. Mkt manus.” De svar Lärare 3 angett i enkäten sammanfaller med Petras 

observationer. Eleverna talar mycket fritt, de flesta går in i karaktär och förefaller trygga i 

talarsituationen. I förhållande till vad Lärare 3 vittnar om att eleverna generellt uttrycker i samband 

med att de ska ha muntliga redovisningar så förefaller det som om övningen haft en positiv effekt 

på elevernas framträdanden. Det är endast ett fåtal elever som inte lever upp till föregående 

beskrivningar.  

     Som tidigare nämnts upplever flertalet elever övningen karaktärisering som en rolig, annorlunda 

och inspirerande övning vilket troligen också har inverkan på hur deras prestationer utvecklas. 

Genom att lägga fokus på det som är positivt kan vi påverka hur vår hjärna ska respondera på olika 

scenarion (Nilsonne, 2009, s. 60). När eleverna upplever en uppgift som rolig kan de kontrollera 

sina negativa tankar bättre, vilket i sig har en effekt på hur de presterar.  

     Generellt sett har vi som undervisande lärare sett en större positivt effekt på elevernas talängslan 

av övningen karaktärisering än eleverna själv upplever, troligen för att vi observerar den glädje och 

energi som eleverna lägger i uppgiften och sina framföranden och tolkar det som minskad 

talängslan. Det kan också betyda att eleverna är så fokuserade på att de ska uppleva obehag kring 

muntliga framträdande, och påverkas av varandras uttalade oro.               

  



 64 

7  Diskussion 

Talängslan är ett stort problem i dagens samhälle. Du förväntas kunna tala inför större grupper, 

leda möten och hålla föredrag. Dessa förväntningar gör att människor bland annat tackar nej till 

chefstjänster som innebär ovan nämnda moment (Axelsson, 2011, s. 8). I skolan kan vi som lärare 

vittna om liknande: elever som skolkar vid muntliga framträdanden och som påvisar stor 

talängslan. Enligt mätningar av bland annat Linköpings universitet är ungefär 14 % talängsliga. I 

USA är enligt en undersökning 40 % talängsliga. Detta strider mot våra siffror i undersökningen 

då 75 % av eleverna säger sig vara i någon grad talängsliga. Anledningen till att vår siffra är så hög 

kan diskuteras.  

     Trots att talängslan är ett stort problem i alla åldrar har vi funnit att den inte prioriteras i större 

utsträckning i retorikböcker, såväl allmänna som gymnasiespecifika. Vissa böcker talar om det på 

ett par sidor, medan andra ägnar ett kapitel åt det. Böckernas fokus på talängslan skiljer sig åt. 

Några böcker talar om bakomliggande faktorer, andra om att öva mycket och några mer specifikt 

vad man kan göra för att minska talängslan. Diskussionerna hålls på en förhållandevis 

ovetenskaplig grund och problemet tas inte alltid på särskilt stort allvar i böckerna. Inte heller 

kursplaner i svenska, värdegrunden eller ämnesplaner tar upp talängslan specifikt som något som 

bör arbetas med och bearbetas. Vi uppsatsförfattare ställer oss mycket kritiska till att detta inte tas 

upp mer specifikt i skolan, i exempelvis ämnesplanerna för svenska som lägger stort fokus vid 

muntlig framställning. Enda spåret finns i kunskapskraven där det står för betyget E “muntligt 

förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 

eleven med viss säkerhet.” (SVESVE01). För betyget A ska eleven göra det med säkerhet. Vad 

säkerheten ska innebära framgår inte. Eleverna behöver tränas i muntlig framställning med fokus 

på att minska sin talängslan, en slutsats som vi drar i denna uppsats. Det behöver finnas en 

progessionstanke genom gymnasieskolans tre år, något som vi kommer att återkomma till längre 

fram i diskussionen.  

     Kursplanernas progressionskrav på elevernas utveckling inom den retoriska arbetsprocessen 

och den betygshets som råder gör att eleverna ständigt befinner sig under en bedömningspress som 

eleverna är väl medvetna om. Medvetenheten för med sig en oro för eleverna som påverkar hur de 

arbetar med och förbereder sina muntliga framföranden. För många blir oron för stark och 

utmynnar i talängslan vilket i sig kan påverka deras framförande och således blir det ett 

cirkelkretslopp som blir svårt att bryta. Dessutom är det, som tidigare nämnts, inte bara under 

lärarens bedömningslupp eleverna hamnar vid muntliga framträdanden utan även under 

kamraternas, vilket också påverkar hur eleverna upplever sin talängslan och sina muntliga 
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presentationer. Övningen karaktärisering kan bidra till att eleverna fokuserar mindre på att deras 

person ska bedömas av kamraterna då deras egen person byts ut mot en annan persons karaktär. 

Även ett positivt och tillåtande klassrumsklimat kan bidra till att eleverna känner sig tryggare i sig 

själva och därför känner att pressen från kamraterna minskar. Dock blir det svårt att minska känslan 

av att bli bedömd av läraren då det är hen som ska sätta betyg endast genom att arbeta med 

karaktärisering och klassrumsklimat. Här kommer även andra faktorer in som gör att läraren har 

en viktig roll genom att skapa utrymme för ökade övningstillfällen då eleverna inte blir bedömda, 

samt arbeta med muntliga övningar som eleverna upplever som kreativa och roliga liksom de 

upplevde övningen karaktärisering, vilket enkätresultaten gett utrymme för att avläsa. 

     För oss lärare är relationerna med eleverna ständigt pågående. De finns i klassrummet, i 

korridorerna och över internet. Hattie (2009) skriver att 10-15 % av elevernas resultat beror på hur 

och vem läraren är (s. 23). En trygg relation med läraren och övriga elever i klassrummet är 

betydelsefullt för att klassrummet ska uppfattas som en trygg plats. Olsson Jers (2012) ser en tydlig 

koppling mellan ett tryggt klassrum och minskad talängslan (s.100). Under vår forskning i 

klassrummet låg fokus vid positiv feedback, dessutom skapades ett positivt klassrumsklimat genom 

att ha strikta regler kring datorer, mobiler och samtal med andra elever. Aktivt lyssnande 

uppmanades. Detta för att forskningen visar att eleverna kan avläsa om deras åhörare är aktiva eller 

inte och blir då mer talängsliga (Kindeberg, 2011, s. 35). Dessutom skulle eleverna applådera efter 

varje framträdande, allt i ett led för att bidra till god stämning och ett tryggt klassrumsklimat. Aktivt 

lyssnande, både från elever och oss lärare uppmuntrades och genomfördes också med tanke på att 

eleverna behöver känna samhörighet (Jordan, 2000, citerad i Rattine-Flaherty, 2013, s. 27). Om de 

ser glada miner och personer som nickar instämmande kan de känna en större trygghet. Läraren 

ska självklart anteckna eleverna prestationer, men det är också viktigt att eleven kan söka 

ögonkontakt och bekräftelse hos läraren. Denna positiva attityd kan också kopplas till affirmation, 

vilket innebär att bygga upp en god mental attityd (Hellspong, 2011, s.172). Beröm från lärare och 

klasskamrater är viktigt, men i förlängningen bör eleverna även kunna ge sig själv beröm och på 

så sätt avhjälpa sin egen talängslan. I framtiden, exempelvis på en arbetsplats kommer inte den 

ständiga feedbacken att finnas där. Då är det av betydelse att de själva kan bedöma sina prestationer 

och känna en inre trygghet i talarsituationen utan en direkt feedback och affirmation.  

     Kritiken mot progymnasmata är densamma som Thavenius och Malmgren (1976) tidigare riktat 

mot andra skolövningar som påminner till formen om progymnasmata, att den är formalistisk och 

”att man lär sig för skolan och inte för livet” (Eriksson, 23/2-16). Tvärtom, som vi tidigare nämnt, 

är progymnasmata, och i fokus övningen karaktärisering, snarare livsförberedande övningar. För 

det första är ett av övningens syfte att träna utövare i empati genom att hen sätter sig in i karaktärens 
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känslor, uttryck, historik, kulturella arv med mera (Eriksson, 2002, s, 175; Björk & Blomstrand, 

2009, s. 157). Inte bara utövaren får tillfälle att utsättas för möjligheten att känna empati då även 

åhöraren genom utövarens pathos får förmedlat till sig karaktärens personlighet och kan då välja 

att sympatisera, empatisera med denne eller inte.  

     För det andra har det under aktionsforskningens gång presenterats karaktäriseringar av eleverna 

med olika karaktärer som främjar deras förmåga att tänka källkritiskt och även bilda sig egna 

uppfattningar kring aktuella ämnen från verkligheten genom deras val av karaktär och ämne. Djupa 

argumentationer har förts utifrån mördares, hbtq-personer, miljöaktivister, politiker, rasister och så 

vidare, för att bara nämna några perspektiv. Likaledes gäller detta för både utövare som åhörare 

och i synnerhet med tanke på det engagemang eleverna visat inför denna uppgift och den förhöjda 

ambitionsnivå som redovisats i resultatet. Övningen karaktärisering ska främja bland annat 

förmågan att tänka empatiskt och förmågan att känna empati. Däremot nämns inte i varken Björk 

och Blomstrands (2009) eller Erikssons böcker (2002 & 2016) hur användbar övningen är för att 

eleverna även ska kunna öva hur de arbetar källkritiskt. Det vi observerat under vår 

aktionsforskning är hur eleverna söker och värderar information, mestadels från internet, för att 

stärka sitt ethos, pathos och logos i talet de ska framföra och således också sin karaktärs ethos. Då 

många av eleverna valt att gestalta karaktärer som ligger så långt från deras egen personlighet som 

möjligt måste de sätta sig in i åsikter som de annars kritiserar eller endast avfärdar då de inte tycker 

det stämmer överens med dem själva. Det leder till att de antingen omvärderar sin åsikt eller får 

starkare argument för sin redan existerande ståndpunkt. När de lyssnar till andras framförande 

lyssnar de och värderar de argument eller åsikter som läggs fram och förhoppningen är att de genom 

sitt eget arbete kan se att det alltid finns två sidor av myntet.  

     Som uppsatsskrivare och aktionsforskare måste även vi arbeta källkritiskt men också 

självreflekterande. En självreflekterande kritik som uppkommit under diskussion mellan oss 

uppsatsskrivare är huruvida det går att vara objektiv i bedömandet av sin egen 

undervisningssituation. Efter varje lektion har dokumentation förts och diskussioner hållits med 

varandra. Ändå finns det säkerligen mycket vi har missat att uppfatta och reflektera över. När en 

lärare står framför sin klass är huvudfokus eleverna och att få fram sitt budskap med exempelvis 

en uppgift. Det som ändå stärker att vårt resultat är tillförlitligt är att vi har använt oss av enkäter 

med eleverna. Detta kallar Anderson, Herr och Nihlén (2007) för “support assertions” (s.2) och är 

till för att stötta det som lärarna på fältet har tyckt sig se under sina deltagande observationer. Vi 

upplever ändå att vi har, genom diskussioner med varandra i nära anslutning till hållna lektioner, 

kunnat tänka igenom de didaktiska val som gjorts. Vår slutsats är att alla lärare borde auskultera 

på varandras lektioner ännu mer och att detta borde ges utrymme till i tjänsterna. Auskulteringen 
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skulle både fokusera på utvecklingsaspekter hos den som leder lektionen, men även sådant som är 

bra och som den auskulterande läraren tar med sig till sin kunskapsbank. När det gäller 

aktionsforskning är meningen att läraren själv ska utvärdera sin klassrumssituation och dess 

progression, men vi tror ändå att det skulle kunna bli ännu bättre resultat om lärare auskulterande 

mer på varandras lektioner och gav feedback. Även vid aktionsforskning får den forskande läraren 

fler infallsvinklar till sin forskning, liksom vi fått av Lärare 3 och 2 i vår studie.  

     En annan kritisk aspekt är att vi varit väldigt positiva under vår undervisning kring övningen 

karaktärisering och således kan ha påverkat våra elevers inställning till övningen. Det är fullt 

realistiskt att övningar och uppgifter som lärare brinner för framförs till eleverna på ett något mer 

entusiastisk sätt. Vi reflekterade över det innan vi genomförde övningen för att få ett mer pålitligt 

resultat, liksom vi reflekterade över att inte trycka på aspekter som talängslan under vår 

undervisning. Snarare ingår det i vårt relationella uppdrag att alltid kunna entusiasmera våra elever. 

Aspelin och Persson (2011) menar att uppmuntran ska ligga i centrum för undervisningen (s. 49). 

En del i uppmuntran ligger i att kunna förmedla en uppgift så den blir lockande och intressant att 

utföra för eleverna. Hattie (2009) beskriver, som tidigare nämnts, att läraren är den viktigaste 

resursen för en elev och att 10-15 % av elevens resultat beror på hur och vem läraren är. Förmåga 

att fånga elevernas intresse ligger i lärarens person och sätt att tala samt inspirera. Därför drar vi 

slutsatsen att lärarens benägenhet att kunna inspirera eleverna till en uppgift är viktig, speciellt de 

talängsliga eleverna som annars ser muntliga framställningar som något enbart negativt och 

påfrestande.  

     Just för att det åligger läraren att inspirera eleverna oberoende av uppgift eller övning är det 

därför mer reliabelt att påstå att övningen karaktärisering i sig har underlättat i viss mån för 

talängsliga elever att arbeta mot sin talängslan. Resultatet av våra enkätsvar visar på en minskning 

av talängslan med hela 20 % under uppgiften karaktärisering jämfört med hur de känner generellt 

under muntliga framföranden. Siffran har gått från 26 % till 46 % av elever som inte alls känner 

sig talängsliga. Vidare svarar 36 % av eleverna att de upplever att övningen karaktärisering hjälpt 

dem i arbetet mot talängslan och således talar siffrorna i enkätsvaren för att karaktärisering kan 

bidra till att minska elevers talängslan. Det är dock för enkelt att anta att endast en övning i sig ska 

avhjälpa en oro eller ängslan som pågått under en längre tid, varför vi ser en kombination av flera 

faktorer i samspelet med övningen som vitala för att den ska fungera. De faktorer vi refererar till 

har tidigare diskuterats och då avses: klassrumsklimat, elevdynamik, relationella 

lärandesituationer, positiv feedback och verktygen till affirmation så att eleven kan fokusera kring 

de positiva tankarna och på så sätt avautomatisera sina negativa tankar kring uppgifter. Utöver det 

är progressionstankar i arbetet viktigt då kursplanen kräver en progression i den retoriska 
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arbetsprocessen.  

     Som tidigare nämnts, känner 75 % av våra elever någon form av talängslan vid muntliga 

framträdanden. Det innebär att vi som lärare, inte bara inom svenskämnet, utan i alla kurser där 

muntlig framställning ställs som ett krav på eleven kan stöta på talängsliga elever. Vi finner det 

bristfälligt att vi ändå, trots detta, inte har fått någon utbildning under våra studier till ämneslärare 

som har behandlat ämnet talängslan. Därför vill vi poängtera vikten av att detta blir obligatoriskt i 

lärarutbildningen. Vi som lärare ska kunna se till elevernas olika behov och utvecklingsområden, 

och att motverka talängslan är synnerligen ett av dem.   

    Det finns inte heller en specifik kurs eller ett kunskapskrav som tar upp arbetet med talängslan 

inom svenskämnet. Vi skulle vilja se en alternativ progressionstanke genom de tre åren på 

gymnasieskolan (svenska 1-3) eller om eleven endast läser en kurs, inom den kursen. 

Progressionstanken handlar om att aktivt arbeta med talängslan och att lägga fokus vid utveckling. 

Om en elev exempelvis i årskurs 1 redovisar inför fem personer ska det ha ökat till årskurs 3. Idag 

finns inga sådana officiella samband, även om skolor möjligen skulle kunna arbeta på sådant sätt 

utan vår vetskap. Att arbeta med progymnasmataövningarna genom hela gymnasietiden skulle 

kunna vara ett sätt att bidra till progression. De övningarna går från lättare, exempelvis fabel och 

berättelse, till mer komplexa som hyllningstal och lagförslag. Där kan även eleverna få träna sina 

retoriska förmågor, något som står tydligt uttryckt i kunskapskraven. De kan även göra upp 

gemensamma mål med läraren kring sin talsituation. Till exempel år 1 tala inför fem personer, år 

2 inför tio personer och år 3 helklass. Övning ger färdighet är en slutsats som mycket forskning 

pekar på. ”Öva praktiskt tills det går över”, säger Axelsson (2011, s. 9). Om eleverna bygger upp 

en positiv erfarenhetsbank kring muntliga framställningar, istället för en negativ kommer 

talängslan sakteligen att minska. Eleverna måste ges utrymme till att träna sig i att ta makten över 

sina egna tankar och omvända de till något positivt (Axelsson, 2011, s. 34). Axelsson (2011) talar 

om exponering (s.40) vilket handlar om att ständigt utsätta sig för det man är rädd för tills det slutar 

kännas jobbigt. Muntliga framträdanden måste bli regel och inte undantag i gymnasieskolans 

undervisning och inte minst i svenskan. Till slut kommer inte eleverna längre känna att de kommer 

att dö inför varje framträdande. Ibland måste man dö några gånger innan man kan leva. 

     Som uppsatsskrivare, som aktionsforskare, precis som lärare, finns det alltid rum för förbättring. 

I denna uppsats ligger fokus vid våra observationer och tankegångar. Styrkan med aktionsforskning 

är den att genom samtal och reflektioner, tillsammans med kollegor, kunna komma fram till resultat 

och se nya utvecklingsområden i skolans värld som behöver förbättras. Det som skett är, i samtalet 

mellan oss uppsatsskrivare och i samtal med övriga lärare, personal och vår handledare är att vi har 

fått nya insikter och tankebanor som gett oss vidgade perspektiv till vår forskning.  
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     En utvecklingsmöjlighet hade varit att göra forskningen i ett helt arbetslag eller ämneslag av 

svensklärare.  Desto fler lärare som deltar och kan utvärdera en övning, desto bättre och mer 

tillförlitlig blir forskningen. Fler lärare som arbetat längre i professionen hade möjligen sett andra 

saker och haft intressanta infallsvinklar, utöver de vi fått från våra kollegor, att bidra med. Under 

de förutsättningar och tidsramar som fanns för denna uppsats har vi ändå lyckats göra övningen i 

två klasser, samt intervjua lärare som också gjort övningen. Allt har lett till gott resultat och positiva 

utvärderingar av såväl elever som personal. Utöver det hade ett par fördjupande intervjuer med 

elever kunnat göras för att utvärdera vad deras talängslan bottnar i och jämföra det med tidigare 

forskning i ambitionen att eventuellt kunna bidra med mer individanpassade verktyg för att arbeta 

mot talängslan. Dock hade en risk med detta kunnat vara att hierarkin som finns mellan lärare och 

elever hade kunnat försvåra tillförlitligheten i svaren (Anderson, Herr & Nihlén 2007, s. 139, 

s.144). Vi tror att övningen karaktärisering är ett mer övergripande verktyg som kan vara 

användbart för de flesta lärare i avsikten att arbeta med talängslan. Som tidigare nämnts är det även 

viktigt att inte se övningen som en enskild lösning utan även beakta andra faktorer som 

klassrumsklimat och relationell lärande situationer i arbetet mot talängslan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Enkät till eleverna kring progymnasmataövningen karaktärisering  

Notera att dina svar kommer att behandlas anonymt. Tack för din medverkan!  

 

Generellt kring talängslan  

1. Hur upplever du att din talängslan är generellt vid muntliga framföranden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ifall du känner talängslan, hur yttrar den sig? Exempelvis att du börjar stamma, rodna, 

kommer av dig, hjärtklappning osv.  

 

 

 

 

 

 

3. Hur brukar du känna dig innan en muntlig framställning?  

 

 

 

 

 

 

4. Hur brukar du känner dig under en muntlig framställning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur brukar du känna dig efter en muntlig framställning? Brukar du uppleva några oroliga 

tankar efter ditt framförande, i så fall vilka?  
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I samband med karaktäriseringen  
  

6. Hur kändes det dagarna innan själva övningen att tala inför klassen?  

 

 

 

 

 

7. Hur kände du dig precis innan framförandet? 

 

 

 

 

 

8. Hur kändes det under ditt framförande?  

 

 

 

 

 

 

 

9. Hur kändes det efter ditt framförande? Upplevde du några oroliga tankar efter ditt 

framförande, i så fall vilka?  

 

 

 

 

 

 

10. Upplever du att övningen karaktärisering har minskat din talängslan, i så fall på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

11. Vilka svårigheter har du stött på under arbetet med karaktärisering?  

 

 

 

 

 

 

12. Hur ser du på övningen karaktärisering?   
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Bilaga 2. 

Lärarsvar på enkäten 

 

 

 

Generellt kring talängslan 

1. Hur upplever du att dina elevers talängslan är generellt vid muntliga framföranden? 

Lärare 3: 

Många tycker det är obehagligt, ganska få är helt bekväma med det. En handfull försöker undvika 

det. De flesta gör det trots allt. Mycket få, men dock några tycker det är kul - olika på olika program, 

gäller mina bild/media elever. 

Lärare 4: 

De är stirriga inför muntliga redovis. (I alla fall vissa) 

  

2.  Om du upplever att dina elever känner av sin talängslan, hur yttrar den sig? Exempelvis att de 

börjar stamma, rodna, kommer av sig osv. 

Lärare 3: 

Många reserverar sig, “detta är så obehagligt”, “jag kan inte detta…”. En del darrar, men många 

märker man det inte på. En del gömmer sig bakom talarstol och PP. Pratar för fort, läser innantill 

för att få det överstökat. Mkt manus. 

Lärare 4: 

De blir väldigt manusbundna. Vissa har svårt med andningen. Ett fåtal kommer av sig. 

  

3.                Hur upplever du att dina elever brukar känna sig innan en muntlig framställning? 

Lärare 3: 

Vet inte, det är nog olika. Vissa förbereder sig väldigt noga för att ha kontroll. Andra förbereder si 

inte och ursäktar sig med att de inte kan skjuta upp. Några går upp utan manus och låtsas självsäkra 

men får oftast inte ihop så mycket. Men då har de i a f inte satsat och kan inte bli besvikna. 

Lärare 4: 

Nervösa - de försöker skjuta upp redovisningen. Jag misstänker att även skolk förekommer för att 

undgå obehaget. 

  

4.                Hur upplever du att de känner sig under en muntlig framställning? 

Lärare 3: 
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Vet inte, men förmodligen märker man mindre än det känns för dem. 

Lärare 4: 

Den första minuten är några mycket stressade, men sedan släpper det. Många är mycket bättre i 

slutet av sin redovisning. 

  

5.                Hur upplever du att de känner sig efter en muntlig framställning? Brukar de uttrycka 

att de upplever några oroliga tankar efter sitt framförande, i så fall vilka? 

Lärare1: 

Många tror nog att det varit sämre än det är. Vet ej annars. Lättnad är nog en adekvat reaktion. 

Lärare 4: 

Många är lättade. Jag upplever ingen oro. 

  

I samband med karaktäriseringen 

6. Upplever du att dina elever är oroliga, nervösa dagarna innan själva övningen att tala inför 

klassen? 

Lärare 3: 

Vet inte. 

Lärare 4: 

Ingen förhandling om redovisningsdatum förekom! 

  

7. Hur upplever du att dina elever känner sig precis innan framförandet? 

Lärare 3: 

Många har verkat mer förberedda och möjligen tryggare. 

Lärare 4: 

Ganska lugna. 

  

8. Hur upplever du att dina elever känner sig under sina framförande? Verkar de säkra, nervösa, 

oroliga eller avslappnade? 

Lärare 3: 

Om de lyckas gå in i sin karaktär är de ofta ett säkrare framförande. 

Lärare 4: 

Se svaret på fråga 4. 

9. Hur upplever du att dina elever känner sig efter sina framförande? Upplever du att de uttrycker 

några oroliga tankar efter sina framförande, i så fall vilka? 
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Lärare 3: 

Någon sa att det inte kändes mindre nervöst, men många var nog nöjda och tyckte att själva 

uppgiften var kul. De fick flytta fokus från sig själva. De som redan är säkra blev lite friare. 

Lärare 4: 

De flesta var nog ganska nöjda med sin insats. 

  

10. Upplever du att övningen karaktärisering har minskat dina elevers talängslan, i så fall på vilket 

sätt? 

Lärare 3: 

Svårt att bedöma ännu. Nyfiken på dina svar i din enkät. 

Lärare 4: 

Ja och nej. Talängslan måste jobbas bort metodiskt under lång tid. Men alla muntliga övningar, 

små som stora, bidrar till att avdramatisera känslan inför att stå inför en grupp. 

  

11. Vilka svårigheter har du stött på under arbetet med karaktärisering? 

Lärare 3: 

Inga :-) Du har ju gjort jobbet. Svårigheten har ev. varit samma som tidigare - att de inte levererar, 

skjuter upp. 

Lärare 4: 

Det var svårt att få dem att ta till sig att de skulle träna upp sin empatiska förmåga. Känslor lyste 

med sin frånvaro i vissa karaktäriseringar. 

  

12.  Hur ser du på övningen karaktärisering? 

Lärare 3: 

Bra övning! Har själv prövat den i debattövningar. 

Hur ser du på övningen karaktärisering och vad var det som fick dig att börja använda dig av 

övningen? 

Lärare 4: 

Min lärarkandidat introducerade övningen för två år sedan och den kommer att följa mig många år 

framåt. Jag kommer att använda den som bokredovisning också. 
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Bilaga 3. 

Linnéas Powerpoint 
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Bilaga 4. 

Petras Powerpoint 
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Bilaga 5. 

Anders Eklund – tal      

 

När mörkret sänker sig och natten kommer. då kommer tankarna, ångesten, rädslan och 

ensamheten gör sig påmind. 

     Jag får många fina brev, av fina tjejer som behandlar mig som en idol, som friar. Fast de 

känner inte mig – de är uppslukade av den bild media framställt av mig. Jag är fortfarande bara 

jag och jag är ensam. Ensamheten är värst.  

     Jag har alltid varit så ensam. Även som barn. Min mor var nog den 

enda som, uppriktigt sagt, brytt sig om mig. Ibland kändes det åtminstone så. Om hon någonsin 

förstod mig vet jag inte. 

Ingen har någonsin gjort det. Ingen har någonsin älskat mig känns det som När jag växte upp var 

det enda band jag hade till min far vårt intresse för bilar. Jämt var jag med honom och meckade i 

garaget. 

     När min bror och alla andra barn var ute och lekte var jag med honom där. Ingen ville vara 

med mig. De sa att jag var fet, äcklig och konstig. 

     När jag kom upp i tonåren var jag precis som alla andra grabbar, Jag ville träffa en tjej, älska 

och känna mig älskad. Det enda jag fick tillbaka var blickar av avsky. Jag var ingen man kunde 

tycka om. Så har det alltid varit. alltid... ensam, ledsen.. 

     När jag var för mig själv hade jag mina bilder, vackra kvinnor leende ögon som jag kunde 

älska -och de såg tillbaka på mig och log. Då kunde jag stanna tiden ett tag och känna kärleken, 

åtrån och samhörigheten. Jag visste att det inte var äkta, men just då kändes det så. 

För 13 år sedan träffade jag Pernilla. Hon var vacker, mjuk och luktade så gott. Jag ville ha 

henne, älskade henne innerligt och hon var min, min för en kort stund. Efter en tid kände jag igen 

känslorna från barndomen, tonåren och hennes blick förändrades - allt var borta och jag visste att 

det måste ta slut. Jag var ensam igen, så ensam. 

     För ett par år sedan miste jag den enda som verkligen älskat mig, Mamma. Pappa dog kort 

därefter. Då hittade jag min grej, lastbilen. I lastbilen var jag kung var jag behövd och när jag 

lastade eller lossade gods mötte jag nya människor som inte visste vem jag var, jag kunde låtsas 

ha många vänner, flickvän. Jag var the king of the road. Jag mådde som en prins. När helgerna 

kom och jag inte arbetade gjorde sig ensamheten påmind. 

     Det var ensamheten som fick mig att åka iväg den där dagen i april. Jag ville ut och äta, träffa 

folk kunna låtsas vara någon. Någon som var behövd. Då mötte jag henne. Hon var vacker, hade 

brunt silkeslent hår. När jag pratade med henne tittade hon vänligt på mig och log. 
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Jag visste att jag kunde älska henne, det kände jag direkt. Hon var så ömtålig och så söt som en 

liten ängel. I min värld var det vi. Jag kramade henne och viskade söta ord. Allt var som i en 

dröm. Men ingenting varar för evigt, hon gav mig snart samma spott och spe som jag alltid mött. 

Jag kände återigen att det måste ta slut. När hennes livs ljus brann ut mellan mina händer kände 

jag plötsligt att jag inte längre var ensam. Det var vi jag och döden mot världen... 

     När jag sen tjänat av mitt straff – vad väntar då? Säkerligen finner han mig även där ute, 

ensamheten. Han hittar mig alltid. Han kommer aldrig låta mig vara ifred. Kanske lika bra att bli 

vän med honom, så att vi är två – jag och ensamheten 
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Bilaga 6. 

Tal – Pippi Långstrump 

Vet ni? Det fanns en tid då jag hade drömmar. Jag levde alldeles ensam i ett stort och gult hus 

tillsammans med mina djur. Jag kunde ha vänner över när jag ville, jag kunde resa, bege mig ut 

på äventyr och göra vad jag ville av min tid. Lagens långa hand kunde inte nå mig. Jag var 

ouppnåelig, starkast i världen, roligt, inspirerande, fartfylld, lekfull, livsglad, full av fantasi och 

tappade aldrig hoppet. Jag gav mig en gång ut på en resa tillsammans med mina vänner, den var 

inte välplanerad precis, nej vi bara drog! Stack från allt och alla och brydde oss inte ett dugg om 

det och vad vi lämnade bakom oss. En annan gång flydde jag från polisen, kan ni tänka er? De 

ville lägga sig i mitt sätt att leva, skulle komma och med våld föra bort mig från mitt älskade 

hem, mina djur och mina vänner. När det inte gick försökte de skicka en övervakare, henne 

lurade jag ganska snabbt iväg. Tror hon blev tokig på kuppen, minsann! Haha ja det var tider det 

mina kära vänner.  

     Idag då? Ja tragiskt nog så hann verkligheten ifatt mig. Den där stora förmögenheten som jag 

hade ärvt av min far, ni vet? Den påstods det att jag hade tagit från stadens bankvalv. Min stora 

kappsäck togs ifrån mig och sedan hade jag inte ett öre kvar. Därefter började en lång rättegång 

emot mig, alla mina tidigare lagöverträdanden radades upp framför mig. Det var allt ifrån att åka 

skridsko utan tillstånd, till att ha en marsch genom staden, till att olovligen åka luftballong till att 

ha en vårdslös fest utan att ha informerat grannarna. Det värsta var nog anklagelsen om 

djurplågeri, aldrig att jag har gjort min älskade apa eller häst något ont. Listan gjordes lång, och 

många vittnen från hela staden kom för att se till att sätta mig bakom lås och bom.  

     Mina två äldsta vänner, som alltid varit vid min sida blev också dömda för medskyldighet. Så 

nu sitter vi här alla tre i fängelset, och jag ser hur mina röda flätor färgas gå, mer och mer för 

varje dag som går. Jag var elva år blott när jag begick mina brott och nu ska jag snart fylla 52. 

Dagarna är alla likadana här i fängelset, jag går upp, gör mig i ordning, blir utsläppt, äter frukost, 

arbetar med något meningslöst som att måla vägskyltar eller prickar på dominobrickor. Sedan är 

det lunch och därefter får vi gå ut i en timme på en liten, trång och äcklig rastgård. Inte ett träd i 

sikte har jag haft på flera år. Tänk det fanns en tid då jag lekte skattjakt och gömde saker i träden. 

Det var tider… Efter rasten får vi göra vad vi vill ett par timmar, spela spel, se på tv eller något 

annat. Sedan är det middag och därefter återigen inlåsning i cellen. 

     När jag drömmer om framtiden så ser den inte ljus ut. Jag blir utsläppt om fem år, men sedan 

då? Vilket samhälle kommer jag att komma ut till? Vem vill anställa en kriminell person? Vem 
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vill ge en lägenhet till en människa utan pengar? Tommy och Annika är ute för länge sedan, har 

fått ge ett rehabiliteringsprogram och hos psykolog för att komma över de trauman som jag påstås 

ha utsatt dem för. TSS säger jag! De var med på allt, och tyckte att det var minst lika roligt som 

mig. Det är så sant som att jag heter…  

 

 


