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Abstract 

Henriksson, Malin (2012). Speech anxiety in university students. A study investigating how 

university students with speech anxiety experience that their anxiety affects their studies and 

health. Bachelor’s thesis in public health. The faculty of health and occupational studies, 

University of Gävle, Sweden. 

The aim of the study was to examine how university students with speech anxiety experience 

their anxiety and perceived that it affects their studies and health. Background research shows 

that as much as one quarter of the population suffers from speech anxiety. Students affected 

by this are in a vulnerable group, partly because of the academic requirements to speak in 

public and their ability to participate within and influence society. The method used was 

interviewing four female collage students aged between 20 – 23 years old and analyzing the 

interviews using thematic analysis. The results showed that it was both physically and 

mentally demanding to speak in front of a group. The students perceive that their health and 

ability to learn is affected by their speech anxiety, albeit to different degrees. All participants 

were positive regarding handling their speech anxiety in the future. The conclusion is that the 

student’s health and studies are affected by their speech anxiety with physical and mental 

reactions. There is little research in the field of how a student with speech anxiety gets 

affected by this. In order to proceed, the problem for those affected needs to be addressed and 

awareness to be increased among academic communities as well as public health with 

appropriate health promotion. 
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Sammanfattning 

Henriksson, Malin (2012). Talängslan hos högskolestudenter. En studie av hur 

högskolestudenter med talängslan upplever att hälsan och studierna påverkas av detta. C-

uppsats i Folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur högskolestudenter med talängslan upplever sin 

talängslan och uppfattar att denna påverkar deras studier och hälsa. En litteraturgenomgång 

visade att talängslan dels är en självupplevd problematik men även ett fysiskt tillstånd. Så 

mycket som en fjärdedel av befolkningen lider av detta. Studenter som tacklas med ängslan är 

en utsatt grupp, dels på grund av samhällets och skolans krav på vad individen bör klara av, 

dels på individens hälsa och rätt till inflytande och delaktighet i samhället. Det finns 

begränsad forskning inom området talängslan, det är därför nödvändig att belysa problemet 

för att få ett ökat intresse. Vald metod var intervjuer med fyra kvinnliga högskolestudenter i 

åldrarna 20 till 23 år, där tematisk analys användes för bearbetning av data. Resultatet visade 

att studenterna upplevde att det är både fysiskt och psykiskt påfrestande att tala inför grupp. 

Studierna påverkades i vissa fall, främst för att ängslan tog fokus från lärandet. De upplevde 

att deras hälsa påverkades av deras ängslan, dock olika mycket samt på olika sätt. Samtliga 

deltagare hade en positiv framtidstro gällande hanteringen av talängslan. Slutsatsen av studien 

är att studenternas hälsa och studier påverkas av deras talängslan med olika fysiska och 

psykiska reaktioner. För dem som är drabbade är detta ett problem som behöver tas itu med 

och bli mer uppmärksammat. Det finns mycket begränsad forskning inom området för hur en 

talängslig student påverkas av sin ängslan, därför är det nödvändigt att uppmärksamma detta. 

Inte minst för att belysa och acceptera talängslan inom den akademiska världen, samt som ett 

folkhälsoproblem med lämpliga hälsofrämjande åtgärder.  

 

 

Nyckelord: talängslan, tala inför publik, upplevelser, student, hälsofrämjande.  
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Introduktion 

Denna uppsats handlar om studenter med talängslan och hur de upplever att deras hälsa och 

studier påverkats av detta. Att tala inför publik är den vanligaste av de mest fruktade 

situationerna som har rapporterats i undersökningar gjorda på samhället i stort samt på 

universitet (Cho et al., 2004). Vi lever i dag i ett högkommunikativt samhälle där talet utgör 

en stor del av detta (Atterström, 1983). Förutom att ängslan i sig utgör en stor del av livet för 

människor med talängslan, påverkas även deras förutsättningar i arbetslivet och i samhället.  

Hälsa är enligt World Health Organisation (WHO) att ”kunna identifiera och realisera 

önskningar, tillfredställa behov och klara sig i sin fysiska och sociala omgivningsmiljö” 

(Pellmer & Wramner, 2009, s.11). I Sverige lider cirka en fjärdedel av befolkningen av 

talängslan (Axelsson, 2011), något som gör att denna grupp kan hindras från att uppnå hälsa.  

Talängslan är ett mycket vanligt problem som kan orsaka kliniskt lidande eller försämrad 

funktion i arbetslivet, socialt, eller andra områden som är viktiga (Pull, 2012). Problemet är 

aktuellt och detta visar sig bland annat i en nyligen publicerad artikelserie i dagspressen 

(Dagens Nyheter, 2012). Talängslan har också uppmärksammats i tidningen Studentliv 

(2012), en tidning som riktat in sig på sådant som berör studenter. Även Utbildningsradion 

(2012) har uppmärksammat problematiken genom en serie i fyra delar, där man får följa 

individer med talrädsla och deras kamp mot detta. Dock är området inte belyst inom 

folkhälsovetenskapen trots att en fjärdedel av befolkningen lider samt att det finns 

folkhälsomål som berör området. Delmål 1, Delaktighet och inflytande i samhället är en av de 

mest grundläggande samhälliga förutsättningarna för folkhälsan och utgör därför ett av de 11 

delmålen för folkhälsan i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2003). För talängsliga personer 

finns svårigheter att göra sin röst hörd och därmed påverkas kommunikationen och rätten till 

att påverka (Axelsson, 2011). Även målområde 4, Ökad hälsa i arbetslivet, är värt att nämna i 

sammanhanget då en välfungerande arbetsplats bidrar till hälsa i arbetslivet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). Det är svårt att hantera en arbetsroll som innebär rädslor för de 

arbetsuppgifter som ska utföras. Talängslan kan många gånger hindra en person från att 

överhuvudtaget gå på en intervju eller tala inför en grupp (Axelsson, 2011), vilket i dagens 

samhälle är två viktiga delar för att få arbete. Utbildning och inkomst är vidare två viktiga 

förutsättningar för hälsan (WHO, 1986).  

En del av folkhälsoarbetet är hälsofrämjande arbete, vilket kan beskrivas som en process som 

möjliggör en förbättrad hälsa (Pellmer & Wramner, 2009). Inom området hälsofrämjande 
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arbete finns det olika perspektiv, ett är miljö- och samhällsperspektivet, vilket tar hänsyn till 

hela hälsoerfarenheten och de faktorer som hjälper till att bevara hälsan (Baum, 2008). Det 

har skett en positiv förändring inom hälsofrämjande av psykisk folkhälsa (Fledderus et al., 

2010), bland annat med standardiserade protokoll och riktlinjer som har gjort det lättare att 

ställa diagnos och arbeta förebyggande. Psykisk hälsa har generellt definierats som frånvaro 

av psykologiska klagomål och mentala sjukdomar, dock har det under senare år växt fram ett 

mer positivt synsätt. Detta bygger på antagandet om att människan har en inbyggd benägenhet 

till personlig utveckling och självuppfyllelse (ibid.)  

I Sverige arbetar studenthälsan på olika platser i landet med Våga tala grupper, där studenter 

som räds för att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller samtala vid seminarier öva på 

detta (Högskolan i Gävle, 2012). Att vara student handlar bland annat om att förbereda sig 

inför arbetslivets utmaningar, det är därför viktigt att studenten får en grund att stå på som gör 

att denne känner sig trygg i sin framtida roll. Utbildning och hälsa har ett samband som visar 

att högre utbildning bidrar till hälsan positivt (Marmot & Wilkinson, 2006). Det finns en ökad 

risk att studenter med talängslan avslutar sina studier (Tillfors & Furumark, 2007), och därför 

bör hälsoriskerna med talängslan uppmärksammas. 

Trots de problem som ängslan orsakar, finns begränsad forskning inom området talängslan, 

det är därför nödvändig att belysa problemet för att få ett ökat intresse som på sikt kan leda till 

fler hälsofrämjande insatser. Folkhälsoarbeten bör tas fram med berörd grupp (Pellmer & 

Wramner, 2009), och det finns en förhoppning om att i denna studie få en inblick i hur några 

studenter upplever sin talängslan samt hur detta påverkar den personliga hälsan och 

studieprestationerna.  

Bakgrund 

Talängslan och hur det yttrar sig 

Talängslan innebär en rädsla att tala inför andra (Pull, 2012), eller ”Att nervositeten är 

övermäktig inför en presentation. Den kan komma långt innan, veckor innan, och förstöra 

både sömn, aptit och den allmänna koncentrationsförmågan ”(Axelsson, 2011, s.14). Den kan 

även beskrivas som ”Så starka nervösa stressreaktioner, främst i talsituationer, att individen 

hämmas i sin normala kommunikationsförmåga” (Skiöld, 1989, s.44). I denna uppsats 

kommer talängslan att definieras som att känna obehag att tala inför publik. För att få ett 

varierat språk kommer detta beskrivas i ord som talängslan, ängslan och talrädsla.  
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Att tala inför publik, på möten, medverka i diskussioner, i telefonsamtal och på jobbintervjun 

är tillfällen då talängslan kan bli påtagligt. Detta i form av fysisk skakighet och rodnad, svag 

eller darrig röst, stakningar, hjärtklappning, försämrad balans, muntorrhet, muskelryckningar 

och muskelsmärtor (Axelsson, 2011). Skiöld (1989) förklarar hur några kursdeltagare i en 

Våga tala grupp har beskrivit problembilden med talängslan. Det kunde handla om fysiska 

och psykiska nervösa störningar av olika svårighetsgrad beroende på bristande självtillit och 

osäkerhet. De fysiska symtomen var spändhet, nervositet, kallsvett, hjärtklappning, 

illamående, rodnad, skakningar i olika kroppsdelar, temperaturomväxlingar, spänningsvärk i 

huvud och axlar, yrsel, knäsvaghet, behov av att gå på toa, iskalla händer och fötter och 

förlamningskänsla i benen. De psykiska besvären var ångest, panik, att man upplevde sin röst 

som att den är sluddrig, stakningar och heshet, svårighet att finna ord eller att inte inte kunna 

uttrycka sig, att blanda ihop ord eller bli blockerad av sina spänningar så att man är 

omedveten om vad man själv sagt. Upplevelser fanns också om att rösten var för ljus eller 

mörk, vilket har visat sig påverka den egna könsidentiteten eftersom män uppfattat sin röst 

som för ljus och kvinnor som sin röst som för mörk. Ibland förekom röstbortfall och för några 

var dessa besvär fanns även en kombination med svårigheter att skriva. Dock präglades 

problembilden framförallt av en rädsla för att göra bort sig, vilket tycktes vara det alla var 

mest rädda för (Skiöld, 1989).  

Det är inte så att de med talängslan inte vill tala, tvärtom vill de väldigt gärna tala och känner 

att de kan tillföra saker i olika sammanhang. Detta blir alltså en förlust för både individen och 

för medmänniskorna som aldrig får höra vad personen hade att säga (Axelsson, 2011). 

Personer med talängslan kan välja att i stället för att hålla i en muntlig presentation, att 

sjukskriva sig, skjuta upp presentationen eller lära sig vad man ska säga utantill. Inget av 

dessa alternativ är speciellt framgångsrika, då de inte tar tag i problemet som finns och är 

dessutom väldigt tidskrävande (ibid.).  

Personer med talängslan kan även lida av social fobi och upplever då att även andra sociala 

situationer är påfrestande, som att gå på gymmet eller att handla mat. Dock behöver en person 

med talängslan inte ha social fobi, inte heller behöver en person med social fobi ha talängslan, 

även om det är vanligt (Axelsson, 2011). Dock skriver Friman (2011) att talängslan är den 

lindrigaste formen av social fobi. Men Pull (2012) skriver att det finns de forskare som 

tvärtom hävdar att talängslan är en undergrupp till social fobi och inte en lindrig form av 

social fobi. Knappe et al. (2011) har jämfört olika sociala rädslor och undergrupper av social 

fobi bland ungdomar. Man fann att förutom rädsla att göra prov och tala offentligt, så förekom 



  

4 
 

sociala rädslor aldrig när man var ensam. 70,3% av de med social fobi var rädda att tala inför 

andra (ibid.).  

Stevens et al. (2011) har undersökt hur personer med social fobi uppfattar att hjärtat slår under 

normala omständigheter samt före ett offentligt tal. Deltagarna fick berätta hur de upplevde att 

deras hjärta slog, därefter jämfördes detta med data från mätningar av hjärtfrekvens. 

Personerna med fobi uppfattade sina hjärtslag korrekt, de uppfattade en ökning före talet och 

det fanns en ökning i uppmätt hjärtfrekvens. En likande studie är gjord av Moscovitch et al. 

(2010), där undersökts emotionella mönster avseende hur hjärtat slog, hudens konduktansnivå 

(hur väl skinnet leder elektricitet, detta för att se hur mycket man svettas och svett är en 

indikator på hur orolig man är), samt positiva och negativa effekter enligt PANAS skala
1
. På 

denna skala sätter individen poäng på de olika känslor de upplever under ett tal och översätts 

sedan till vilka negativa respektive positiva effekter detta har på individen. Personer med 

talängslan visade resultat där ökade hjärtslag och negativa effekter hade ett gemensamt 

mönster. Ökad konduktansnivå visade mönster med både negativa och positiva effekter. 

Dessa två studier indikerar att fysiska funktioner har samband med social fobi och med 

negativa effekter på individen mätt utifrån PANAS skala.  

Möjliga anledningar till varför talängslan uppstår 

Uppkomstorsakerna till talängslan är lika många som antalet drabbade individer (Atterström, 

1983). En av anledningarna är att ha haft svårigheter med att ha gjort sin röst hörd under den 

föregående skoltiden. Detta har då gjort att man ”glömts bort” eftersom man inte märktes på 

samma sätt som de med synlig och hörlig problematik (ibid.). Oftast visar sig talängslan i de 

tidiga tonåren, men av olika anledningar (Axelsson, 2011) . Tar man hänsyn till när talet 

utvecklas är det tidig barndom och pubertet som känsliga för att utveckla talängslan (Skiöld, 

1989). Det finns en stor variation av bidragande faktorer till talängslan i barndomen, men de 

saker man funnit gemensamt är: att ha varit blyg eller tyst som barn, varit åsidosatt av andra i 

familjen, dominerande fäder, att man aldrig talat om känslor i familjen, uttalat ogillande av 

föräldrarna av vilka kamrater man har, utanförkänsla i hemmet och nedtystning, känslan av att 

vara ointressant eller att ha en känsla av sämre ekonomi än andra runtomkring (ibid.). En 

studie gjord på studenter i Iran visade att de som inte var nöjda med sin inkomst var även de 

som var mer ängsliga och att de som hade fäder med gymnasieutbildning var mindre ängsliga 

                                                           
1
 PANAS skala (Watson et al., 1988) 
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(Larijani et al., 2010). En god ekonomi kan därför ses som en viktig faktor till att inte vara 

orolig. 

Pearson et al. (2007) ställer sig frågan om talängslan är ett tillstånd eller en egenskap. Är 

ängslan en egenskap, är den medfödd och beror då på en genetisk sammansättning och är 

därför svår att träna bort. Om talängslan däremot ses som ett tillstånd, skulle detta betyda att 

människor är olika ängsliga beroende på den yttre miljön, eftersom de har lärt sig beteendet 

av miljön de tidigare befunnit sig i. I detta perspektiv ingår att man med olika strategier kan 

reducera sin ängslan eller helt bli av med den. (ibid.).  

Resultat har visat att personer som är talängsliga har ett fysisk ”uppvaknande” i största 

allmänhet (Pull, 2012), detta skulle kunna förklara varför ängslan känns så påtaglig för 

individen. Savitsky & Gilovish (2003) har undersökt fenomenet om illusion av öppenhet 

(översatt från engelskans illusion of transparency). Detta bygger på en tro om att andra kan se 

alla de starka känslor man känner inom sig. Dock har individen endast har en illusion av att 

den visar dessa känslor och reaktioner för sin publik. För de som känner ängslan för att tala 

inför publik, betyder detta att de tror att deras oro är mer uppenbar är den faktiskt är för 

åskådarna. Denna upptäckt tror forskarna kan spela en stor roll för de människor som lider av 

talängslan. Det har visat sig att om dessa personer är medvetna om fenomenet förbättras 

kvalitén på talet inför andra och för talaren själv (Savitsky & Gilovish, 2003). Detta kan 

användas som både en förklaring till talängslan och ett sätt att minska den.  

Kognitiva modeller implicerar på att individer med en negativ självbild utvecklar och 

underhåller talängslan som sjukdom (Pull, 2012). Man testade därför att ge feedback via en 

video samt ge en granskning av individens tillstånd, vilket ledde till en förbättrad 

självuppfattning och större förväntan på det egna framträdandet. I en annan studie undersöktes 

självbildens påverkan på upplevelsen av ett tal (ibid.). Medverkande hade låg grad av 

talängslan, där några fick träna in en negativ självbild och andra en positiv självbild. Den 

negativa gruppen var mer nervös, trodde att de hade uppträtt sämre än de andra och hade mer 

negativa tankar kring talet än den positiva gruppen. Den negativa gruppen rapporterade också 

mer ängslan än de i kontrollgruppen. Det har även upptäckts att de med social ängslan 

undervärderar sin sociala prestation vid tal men också i vanliga konversationer (Pull, 2012). 

Situationen och publiken har inverkan på hur mycket personen kommer att tala. Exempel på 

detta är lärare som trivs i en sal med yngre elever men som på ett föräldramöte känner stor 

olust inför att tala (Skiöld, 1989). Forskning har också visat att om studenter var intresserade 
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av ämnet de skulle tala om var de mindre oroliga än om de inte var intresserade (Larijani et 

al., 2010). Detta skulle kunna betyda att ointresse i sig genererar i talängslan. Skiöld (1989) 

skriver att känslomässigt engagemang kan väckas om individen får tala om något den själv är 

intresserad av.  

Orsaker till tysthet är enligt Skiöld (1989) att inte har några speciella synpunkter på eller 

kunskap om ämnet, att ha svårigheter med att komma in i arbetet eller samtalet eller att känna 

sig underlägsen de andra som verkar mer säkra och kunniga. Blyghet, att göra bort sig och bli 

utskrattad är andra anledningar. Dessa personer kan även ha en stark känsla av 

underlägsenhet, främst intellektuellt.  

Vår rädsla är en av de mest automatiska känslor som vi har, och ur denna rädsla kommer 

nervositet. Den finns för att skydda oss mot faror men tyvärr uppfattar vi känslan som negativ 

(Axelsson, 2011). Skillnaden mellan det vi vill kalla normalt och onormalt, kan bero på vilket 

sätt vi regerar på beteendet, hur vi upplever svårigheterna och hur vi väljer att handskas med 

beteendet (Skiöld, 1989). En möjlig förklaring till vad som händer hos en person med 

talängslan vid en utsatt situation kan illustreras med hjälp av Yerkes-Dodsons lag (Lindén & 

Norström, 2003). Denna beskriver en U-kurva där aktivering/spänningsnivån och 

prestationen/ utförandet illustreras. Är spänningsnivån för låg blir utförandet inte särskilt bra, 

ökar spänningen till viss del blir utförandet bra. Ökar spänningen ytterligare blir utförandet 

återigen dåligt, detta kan ske mycket drastiskt (ibid.). 

Det är egentligen ganska onaturligt att tala inför en grupp människor samt att lyssna i grupp 

(Axelsson, 2011).  Vi är tränade till att uppmuntra varandra vid individuella samtal, är vi i en 

grupp som ska lyssna försvinner ansvaret att uppmuntra och vi kan istället koncentrera oss på 

att lyssna. Detta kroppsspråk är inget vi är vana vid och vi kan därför uppfatta att den 

intresserade personen i stället är uttråkad (ibid.). En studie gjord på studenter i Uppsala 

(Dimberg & Thunberg, 2007), visade att de deltagare som var talängsliga, regerade kraftigare 

på ansiktsuttryck än kontrollgruppen: På de glada ansiktsuttrycken reagerade de med större 

positiv känslomässig reaktion och på de arga med en mer negativt. Detta tyder på att personer 

med talängslan har en benägenhet för att reagera mer känslomässigt än andra på social stimuli 

(ibid.). Axelsson (2011) skriver om stimuli och att anledningen till ängslighet kan vara att 

man fokuserar på fel uppmärksamhet. Det finns två slags uppmärksamheter, dels den 

kontrollerande, dels den stimulidrivna uppmärksamheten.  Båda kan vara bra i en talsituation 

men för någon med talängslan kan det vara bättre att kontrollera sin uppmärksamhet i stället 
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för att drivas av sina stimulanser. Eftersom stimulerad uppmärksamhet kan göra att fokus 

läggs på den i rummet som verkar uttråkad, fast den egentligen är trött eller bara lyssnar 

intresserat (ibid.).    

En biologisk förklaring till talängslan är en uråldriga mekanismen som finns i kroppen och 

som reagerar vid en fara (Axelsson, 2011), i detta fall en grupp med människor. Det 

sympatiska nervsystemet aktiveras och vi gör oss redo att stanna och slåss eller på att fly för 

faran. Vi får ökat adrenalinpåslag och hjärtat pumpar fortare för att få ut blod till musklerna 

som ska utföra arbete. Vid en muntlig framställning behövs inte allt detta och brukar lugna 

ner sig efter ca 5- 10 min, då det parasympatiska nervsystemet tar vid. Men ofta talar vi inte 

längre än 5-10 minuter i skola och högre utbildningar, det är alltså inte ofta vi får känslan av 

att det känns bra att tala inför en grupp (ibid.). 

Studenter med talängslan 

En studie gjord i Sverige visar att prevalens av social fobi hos universitetsstudenter var 

mycket hög, 16,1% (Tillfors & Furmark, 2007). Detta skilde sig inte mycket från 

populationen i stort. Även om de flesta fall var en mild form av social fobi, var ändå 

förekomsten hög och bör därför uppmärksammas. Det är viktigt att dessa studenter informeras 

om de medicinska och psykologiska behandlingar som finns, eftersom detta då skulle kunna 

hjälpa de studenter som annars väljer att hoppa av utbildningar på grund av problematiken 

(ibid.).  

En enkätstudie som gjordes i Karlstad på universitetsstudenter visar att nästan hälften av 

deltagarna upplevde känslor som kan liknas vid en panikattack, detta i samband med muntliga 

framställningar (Friman, 2001). Detta innebär att för individen uppleva fyra symtom samtidigt 

som denne ska leverera i sitt framträdande. Studenter kunde välja att avstå muntliga tentor och 

redovisningar på grund av sin rädsla (ibid.), vilket kan tolkas som att studenterna kände att de 

inte hade kontroll över sina studier. Låg kontroll men höga krav ger obalans och kan därför 

generera ohälsa (Pellmer & Wramner, 2009) för dessa studenter. 

Talängslan är funktionsnedsättande, då det hotar studenters akademiska karriär på grund av 

oförmåga att tala inför klassen, misslyckanden på prov och certifiering eller mental blockering 

inför att skriva en uppsats (Powell, 2004). Många studenter är så oroliga att tala inför grupp 

att de inte kan prestera ordentligt. På lektioner där deltagande i diskussioner krävs, räds 

studenten inför detta, men talar denne inte så riskerars ett underkänt betyg i ämnet. Några 
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säger att de är så nervösa under framträdandet att deras minne blir blankt och kan därför inte 

svara på de enklaste frågor. Även på jobbintervju har dessa personer svårt att tala för sig och 

riskerar därför att inte få tjänsten (ibid.).  

Har man talängslan är det framförallt jobbigt att leva med oron. Det drabbar också studentens 

undervisning då denne inte vågar delta i diskussioner och därför inte får ut lika mycket av 

ämnet. ”Att göra sin röst hörd är en demokrati och maktfråga” (Axelsson, 2011, s.25). 

Kommunikation är en viktig del av både studentlivet, arbetslivet och privatlivet. Om rädsla 

för att tala inför grupp leder till att man inte söker det där arbetet eller väljer att inte går på 

tillställningen för att man ska hålla ett tal, så är detta ett problem. Att tala inför andra är alltså 

något vi alla kommer behöva göra mer eller mindre i livet (ibid.).  

Det har visats att socialt ängsliga studenter var mindre omtyckta än andra i samma ålder 

(Blöte et al., 2010), vilket resulterade i att de blir utstötta. Både studenter, lärare och de själva 

har upplevde att de var negativt behandlade i klassen. En undersökning visade att 

klasskompisarna reagerade på hur ängsliga studenter uppträdde i sociala situationer, men inte 

på deras generella orolighet. Kvaliteten på de ängsligas tal var inte sammankopplat med hur 

klassen betedde sig. Men studien visade att de socialt ångestdrabbade studenterna 

behandlades negativt av sina klasskamrater under en muntlig presentation, de drev med den 

som talade, visade lågt intresse och var högljuda. De fick alltså motta negativ feedback från 

sina klasskamrater. Från den oroliges sida var det beteenden som att tala med en oklar röst, 

inte ha ögonkontakt, att inte le samt att inte ha kontakt med klassen i övrigt, som var relaterat 

till ett negativt uppförande i klassen. Det framkom att klasskamraterna hellre blev underhållna 

än upplysta, det vill säga att de reagerade mer positivt på de framträdanden som var 

underhållanden än de som var välgjorda och innehållsrika (ibid.).  

Det blir allt vanligare att studenter ger varandra feedback på muntliga presentationer (Sellnow 

& Treinen, 2004). Det har bland annat undersökts vilken roll personens kön har i dessa 

sammanhang. Man har upptäckt att könet på den som talar inte har någon större inverkan på 

den som ger feedback men övertygelsen av innehållet i redovisningen påverkades dock av 

könstillhörigheten, samt vilka kommentarer som gavs till talaren efteråt. De kvinnliga 

studenterna fick få positiva slutkommentarer angående kvalitén på källorna som använts, 

medan de manliga talarna fick många positiva kommentarer om det mesta (ibid.).  
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Tidigare forskning visar att talängslan är en självupplevd problematik men även ett fysiskt 

tillstånd. Studenter som tacklas med detta är en utsatt grupp på grund av samhällets och 

skolans krav på vad individen bör klara av. Det har påverkan på individens hälsa och dennes 

rätt till inflytande och delaktighet i samhället. Tyvärr finns mycket begränsad forskning inom 

området för hur en talängslig student påverkas av detta, trots att så mycket som en fjärdedel 

av befolkningen lider av talängslan. Prevalensen för studenter är oklar men studier visar att 

16, 1 % av studenter lider av social fobi (Tillfors & Furmark, 2006). Det krävs därför mer 

forskning inom området, för att belysa och öka acceptansen för talängslan inom den 

akademiska världen och så att lämpliga hälsofrämjande åtgärder kan göras. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur högskolestudenter med talängslan upplever sin 

talängslan och uppfattar att denna påverkar deras studier och hälsa.  

Frågeställningar 

- Hur upplever studenterna med talängslan att det är att tala inför en grupp/hålla 

muntliga redovisningar? 

 

- Hur upplever studenterna att deras talängslan påverkar studiernas framskridande? 

- Hur upplever studenterna att deras talängslan påverkar deras hälsa? 

-  Hur ser studenterna på möjligheterna till minskad talängslan i de fortsatta studierna 

och i framtida yrkesarbete? 

Metod 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod, eftersom frågorna kräver ett visst djup 

av informanterna och en flexibilitet från forskaren och därför inte kunde göras med kvantitativ 

metod (Kvale, 2009). 

Studiedesign 

Inspiration från den fenomenologiska vetenskapssynen har använts då denna är beskrivande 

och livsvärldsbegreppet är centralt (Hartman 2004; Langemar 2008). Detta valdes eftersom 

uppsatsen bygger på hur världen upplevs av deltagarna och hur de ser på sin omgivning, 

upplever sin hälsa och sina studier. 
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Den första tanken var att använda fokusgrupper för att få fram mycket material på en kort tid, 

denna typ av design är också användbar för att få fram material om sociala processer (Kvale, 

2009). Dock kan fokusgrupper verka kontraproduktivt eftersom personer med talängslan kan 

uppleva det svårt att tala i grupp. Något som också talade emot fokusgrupper var att det var 

den enskilda studentens upplevelser som skulle stå i fokus. Därför kom studiedesignen att 

bestå av individuella intervjuer, som kunde ge en djupare inblick i den enskildas livsvärld. 

Förberedande intervju och minnesarbete 

I studiens inledande skede gjordes en förberedande intervju med socionomen Marie-Louise 

Holmberg som arbetar som verksamhetschef och kurator på Studenthälsan i Gävle. Hon har 

erfarenhet av arbete med studenter som har talängslan, och kunde bidra med sina kunskaper 

inför utformandet av intervjuplanen (Hallberg, 2002).  

Ett minnesarbete av forskarens egna erfarenheter kring ämnet gjordes, både för att undersöka 

den egna förförståelsen men också för att kunna sätta denna åt sidan för att ge plats för 

studiedeltagarnas upplevelser (Widerberg, 2002). 

Urval  

För att få en spridning i materialet, var avsikten att välja intervjupersoner utifrån en variation 

avseende kön, ålder, utbildning och termin. Rekryteringen gjordes på Högskolan i Gävle, 

genom affischering, anslag på studentföreningarnas sidor på Facebook och snöbollsurval 

(Langemar, 2008). Dock visade det sig vara svårt att få tag på intervjupersoner, därav kom att 

samtliga vara kvinnor, eftersom det var de som själva valde att ta kontakt. Urvalet bestod av 

fyra studenter som ansåg sig ha rädsla att tala inför grupp och andra liknande situationer, 

baserat på att de tagit del av beskrivningen
2
 på Facebook samt de affischer som satts upp (se 

bilaga 2). Urvalet baserades därmed på studenternas egen upplevelse av att ha dessa 

svårigheter, och inte på någon form av en mer objektiv diagnos. 

Datainsamling 

Först gjordes en testintervju med en student för att se över intervjufrågorna och miljön som 

intervjun gjordes i. Omgivningen var av stor vikt för genomförandet av datainsamlingen då 

                                                           
2
 Talängslan kan beskrivas som att nervositeten är övermäktig inför en presentation. Den kan komma långt 

innan, veckor innan, och förstöra både sömn, aptit och den allmänna koncentrationsförmågan (Axelsson, 2011). 

Ett annat sätt att beskriva talängslan är att få så starka nervösa stress reaktioner, främst i talsituationer, att 

individen hämmas i sin normala kommunikationsförmåga (Skiöld, 1989). Redovisningar, gruppdiskussioner, 

seminarier, möten, telefonsamtal och jobbintervju är tillfällen då talängslan kan göra sig påtaglig (Axelsson, 

2011) 
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den skulle inge värme och öppenhet samtidigt som den skulle vara avskild. Valet blev därför 

ett grupprum i biblioteket på högskolan, då dessa är relativt ljudisolerade och bokningsbara.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) var halvstrukturerad (Hartman, 2004), där fyra frågeområden 

fanns med som behandlades med varierad ordningsföljd i de olika intervjuerna. De frågor som 

inte fått ett uttömmande svar, följdes upp av följfrågor (Hallberg, 2002). Frågorna var 

deskriptiva, vilket innebär att de började med hur och vad. Intervjuerna spelas in med en 

diktafon och var ca 30 minuter långa. Som tack för att studenterna ställde upp på intervju gavs 

en biobiljett. 

Dataanalys 

Tematisk analys valdes för att strukturera upp materialet. Först transkriberades och lästes 

materialet igenom för att sedan delas upp i två tabeller, där den högra spalten var till för 

kodning. Kodning innebär att meningsbärande enheter knyts till olika nyckelord eller så 

kallade koder (Langemar, 2008). Efter detta sattes koderna in i teman som framkommit ur 

koderna, vilka kan beskrivas som övergripande rubriken för koderna, och som bör hänga i hop 

men inte överlappa varandra (ibid.) De teman som framkom var: En ängslan på fysisk och 

psykisk nivå, Situationer som skapar talängslan, Situationer som underlättar, Lärarens 

agerande, Att hantera (eller undvika att hantera) talängslan samt Hälsa och möjligheter i 

framtiden.  

Forskningsetiska överväganden  

Innan genomförandet av intervjuerna informerades samtliga deltagare muntligt om 

riktlinjerna. Deltagarna informerades om att de inte behövde sägas mer än de själva ville dela 

med sig av och att de närhelst kunde avbryta sitt deltagande, detta enligt samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas identiteter har bevarats anonyma och inspelningarna 

från intervjuerna har förvarats på en säker plats. Efter avslutat uppsatsarbete kommer 

inspelningarna att raderas, detta enligt kravet på konfidentialitet (ibid.). Uppgifterna har enligt 

nyttjandekravet endast använts för denna studie (ibid.). I själva analysen har även hänsyn 

tagits så att de studenter med utmärkande drag som kan identifieras av andra, omnämnts på 

annat sätt eller valts att inte beskrivas ihop med något av namnen, detta trots att alla namnen 

är fiktiva. 
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Resultat 

Här kommer de olika temana som tagits fram ur materialet att presenteras
3
 under olika 

temarubriker. Först ges en kort presentation av intervjupersonerna. 

Presentation av intervjupersonerna 

Anna 22 år, växte upp i en liten stad i en liten klass där alla kände alla. Det blev därför en 

kontrast när hon flyttade till en stor stad, med en stor klass där hon inte kände någon. I och 

med detta utvecklades hennes talängslan i redovisningssammanhang. Tidigare hade detta 

endast visat sig i andra sammanhang, som i telefonsamtal eller vid ett läkarbesök. Dock 

känner Anna sig kluven eftersom hon egentligen inte har något problem med att tala med nya 

människor, utan hon ser sig själv som social och tycker om att tala med andra. Å andra sidan 

har hon lätt för att stressa upp sig själv och detta tror hon kan bero på ett kontrollbehov hon 

har som gör att hon blir stressad om hon inte vet vad som ska hända. 

Rita 23 år, har haft många redovisningar som inte varit lätta och berättar att det var ett 

redovisningstillfälle som har gjort henne allvarligt sjuk. Detta var andra året på gymnasiet när 

de två och två skulle leda en gymnastiklektion. Dock var hennes gruppkompis inte speciellt 

engagerad och uppgiften blev därför Ritas eget ansvar. Hon var väldigt nervös för att redovisa 

inför sina klasskompisar och detta gjorde det hela värre. 

Nina 22 år, har inte stora problem med talängslan men tycker att det är ändå är jobbigt. Hon 

berättar att en anledning till varför hon inte känner sig bekväm med att tala inför är att hon 

inte har fått prova på det tillräckligt i grundskolan.  

Isa 20 år, känner sig aldrig riktigt nöjd efter en redovisning men anser att det var värre förut 

för då gick hon i en klass med bara tjejer, där de tävlade hela tiden. Hon är rädd för vad andra 

ska tänka om hur hon ser ut och om vad hon säger när hon redovisar.   

 

En ängslan på fysisk och psykisk nivå 

Flera av de intervjuade beskriver reaktionerna i kroppen som att pulsen stiger. En av 

studenterna ser detta som positivt då detta gör att hon blir mer uppmärksam, medan en 

beskriver detta som hemskt och känner sig paranoid eftersom hon tror att de som lyssnar kan 

                                                           
3
 Resultatet presenteras i presens eftersom detta gör texten lätt att läsa och att närvaron från intervjuerna blir 

starkare (Backman, 2008).  
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se hur pulsen bankar. Det framkommer också beskrivningar på reaktioner innan en 

redovisning, som att man blir varm och röd i ansiktet, händerna blir fuktiga och näsan kan 

börja rinna. 

En student upplever att den största nervositeten försvinner när man väl står där framför de 

andra och att det värsta egentligen är strax före. Men ändå stiger pulsen och svetten ökar. 

Andra studenter berättar också att handsvetten ökar och att pulsen blir tydligare och hårdare 

när de väl står där framme. En annan blir alltid nervös och skakar i kroppen under 

framförandet, men säger att hon ändå uppskattar dessa tillfällen, eftersom de visar vid vilken 

hälsa hon är i för tillfället och vad hon gjort rätt och fel. 

”Det är då jag känner i fall jag är i god hälsa eller inte. Om jag har tagit hand om mig själv och 

om jag mentalt mår bra, då kan jag hålla en muntlig redovisning ytan större problem. Mår jag 

inte bra, om jag har stressat för mycket eller om jag har haft för höga krav på mig själv eller gått 

runt med negativa tankar, katastroftankar, då resulterar det ofta i katastrof ” (Rita). 

Fysiska reaktioner kan ses som reaktioner på talängslan men kan också triggas på grund av 

olika fysiska reaktioner som uppstår. En student beskriver detta som: 

”… för mig börjar det med fysiska reaktioner och det är det som gör att det är jobbigt. Alltså att 

innan så känner jag hjärtklappning, skakis och får svimningskänslor, jag känner mig yr och det 

är då det blir jobbigt för i huvudet tycker jag inte att det är någon grej alls” (Anna). 

Tidsuppfattningen är något annat som tas upp av en student, att hon upplever att tiden går 

mycket saktare för henne än för de som lyssnar. Detta gör att tankarna börjar ”snurra” och hon 

säger sådant som inte passar in eller är fel, en osäkerhet infinner sig och magen vänder sig 

upp och ner. Att ställa sig och tala inför andra beskriver hon som en slags skräck. 

Efter genomförd redovisning känner en student att hon alltid borde ha kunnat presterat bättre. 

Majoriteten av studenterna får starka reaktioner efteråt, alla upplever en lättnad över att det är 

över. Två av de intervjuade beskriver den lättnad de känner som att: 

”Det känns jätteskönt! Allting bara lossnar, sådär bara rasar… flera gånger har det hänt att jag 

har börjat gråta när jag kommer hem eftersom jag har blivit så lättad” (Anna). 

”… det känns som att man har bestigit ett berg, att man äntligen har kommit upp för det. Och det 

gäller alla redovisningar, i grupp också. Men man blir ju trött också, jätte trött efter att man har 

redovisat, speciellt på enskilda, då kan man knappt göra någonting efteråt […] väldigt lycklig 

blir jag över att det är klart” (Rita). 
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Majoriteten av studenterna påverkas långt före den faktiska redovisningen. Bland annat med 

sömnproblem och koncentrationssvårigheter som uppstår av en känsla som ständigt gör sig 

påmind om vad som snart ska hända. Detta gör att de övriga studierna blir lidande. Men det 

förkommer även fysiska symtom som att bli skakig, må illa och få ont i magen, samt att bli 

stressad. En student berättar om hur hon ofta inte vet vad det är som ligger och trycker i 

kroppen men att när hon inser att det är oro över redovisningen så bryter andra symtom ut 

som huvudvärk. När beskedet om muntlig redovisning kommer beskriver flera en känsla av 

panik. För vissa blir detta bara jobbigare och jobbigare och en student uttrycker en vilja om att 

helst bara vilja fly och att det svartnar för ögonen. En student beskriver den första reaktionen 

som att:  

”… jag får en bild av att jag står där i klassrummet och sen står alla och tittar och sen kanske 

man säger nått pinsamt eller någonting, det är de värsta bilderna som kommer fram direkt. Men 

ändå så vill jag våga ge mig på det där fastän de där skräck bilderna kommer fram direkt”(Isa). 

Situationer som skapar talängslan 

Det finns en uppfattning bland de intervjuade studenterna om att de flesta i klassen är nervösa 

innan framträdanden, detta eftersom det är ganska tyst och alla sitter ner på sin plats och 

bläddrar i de papper som ska användas till redovisningen. Omgivningens påverkan är en stor 

faktor för dessa studenter, främst publikens sätt att vara påverkar och stressar. Om de till 

exempel sitter och lyssnar eller sitter och gäspar, sitter med ansiktet ner i bänken, ser 

uttråkade ut, då upplevs detta som stressande och det gör det svårare att koncentrera sig. 

Också om personerna som lyssnar ifrågasätter det som undersökningspersonerna säger eller 

ställer orelevanta frågor, upplevs det som stressande. Isa uttrycker rädsla för hur de andra 

uppfattar att hon ser ut och för hur dåligt det känns när publiken ser uttråkade ut. 

”… åh nej undra om det är någon fläck på tröjan eller åh nej jag kanske inte har fixat håret 

tillräckligt. Det är väldigt själviska tankar som kommer upp. Sen undrar man också vad de andra 

tänker” [… ] det är inte kul när man är så lättpåverkad av sin omgivning, när man tar upp allt. 

Om alla ser så allvarliga ut om de verkligen ser jätteuttråkade ut och tycker det är pest att sitta 

och lyssna då tar man ju åt sig” (Isa). 

Tankar om vad de andra ska tycka om framträdandet påverkar också. En student anser att 

tjejer är mer dömande än killar och föredrar därför att tala inför killar. En av studenterna talar 

om känslan av att ha gjort bort sig och stammat under redovisningen, dock har inte de andra 

hon frågat efter redovisningen uppfattat detta. Denna oro över vad de andra ska tycka och 

tänka samt hur det ska bli mottaget är återkommande hos intervjupersonerna. Studenterna 
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berättar också om rädslan för att säga fel, tappa bort sig eller få blackout under en 

redovisning.  

Gruppredovisningar upplevs av en student som pressande eftersom de andra vet vad hon ska 

säga och hör därför om hon säger fel. Hon vill inte göra andra besvikna men upplever inte att 

andra har förväntningar på henne utan är medveten om att det är hon själv som tror att andra 

har förväntningar på henne. Samtliga studenter anser att ämnet de ska tala om påverkar hur 

väl de presterar, om de inte är intresserade av ämnet går det sämre än om det är ett ämne de är 

intresserade av.  

”Det är ju stor skillnad om man känner att det inte riktigt är ens grej och då spelar det ingen roll 

hur mycket man har läst på och tränat. Då känns det för mig onaturligt att stå och prata om det 

medans om det är någonting som jag har valt själv, då är det ju någonting som jag kan och då 

känns det mycket bättre” (Anna). 

Situationer som underlättar 

Samtliga deltagare säger att antalet lyssnare har en stor inverkan på hur det känns att redovisa.  

”… det är betydligt jobbigare om det är 15 pers än om det är 5 pers att redovisa inför”(Anna). 

”Jag tycker att det är lagom med 4-5 stycken, det känns bäst och utöver det så kan det bli lite 

jobbigare” (Nina). 

Trygghet är en viktig faktor i redovisningssammanhang, att det finns en känsla av att man är 

bland vänner. En student uppger även att en dialog mellan henne och de som redovisar kan 

föra tankarna bort från hennes kommande redovisning och därför hjälpa mot nervositeten som 

infinner sig innan en presentation.  

”Det hjälper också om jag är med och diskuterar när de andra grupperna redovisar, då kanske de 

har en diskussionsfråga som de vill lyfta fram eller någonting. Då är jag alltid med och 

diskuterar för det underlättar ju för mig själv. Då slipper jag tänka på hur nervös jag blir, jag 

försöker lägga sånt åt sidan” (Isa).  

Hälften av intervjupersonerna tycker att seminarium är den bästa examineringsformen, 

förutsatt att gruppen är liten och att det finns en vänskaplig och avslappnad känsla bland 

deltagarna. Skriftliga tentor uppfattas positivt eftersom då kommer man dit och gör vad man 

ska och sen är det klart. De flesta av studenterna har uppgett att de föredrar att redovisa i 

grupp eller två och två. 

 ”… det kan ju vara bra för då har man stöd från de andra också, om man kommer bort sig så 

kan man kolla på någon annan så kan den flika in och hjälpa en och på så sätt är det bra att 
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redovisa i grupp” (Nina). ”… när man är i grupp så kan man fokusera på de andra. Jag har alltid 

haft turen att hamna med dom som, i alla fall en av dom, som är nervösare så då är det lättare” 

(Rita). 

Dock säger en av studenterna att hon anser det lättare att redovisa själv eftersom att då är det 

ingen annan som vet om hon säger fel eftersom hon är den enda som vet vad som ska sägas. 

Vad som mer har stor inverkan på studenterna är att ha möjlighet att välja själv om man vill 

sitta eller stå, ha någon man litar på att titta på i publiken och att välja om man vill använda 

hjälpmedel eller inte. 

”… annars om man inte har nått sånt, då står man ju bara där själv. Och då har ju de andra bara 

en själv att kolla på, då kan man kolla lite på de och då slipper alla titta på mig” (Nina). 

En annan faktor är vilken höjd man själv är på och vilken höjd de som lyssnar är på. Flera av 

studenterna upplever att det är lättare att redovisa om alla sitter ner, detta en av studenterna 

även frågat läraren om och detta har då gått bra. 

”Jag tycker det känns lättare att redovisa om man sitter vid ett bord med personerna runtomkring 

sig för det känns mer läskigt om jag ska ställa mig framför dom och de ska sitta ner. Och så går 

det bättre om de också står upp, att man är i samma höjd, än att jag ska stå över dom och titta 

ner” (Nina). 

Val av ämne anger samtliga deltagare som en viktig del i hur väl det ska gå att redovisa. 

Rädslan för att tappa bort sig är mindre och studenterna är mer självsäkra. Detta eftersom 

kunskapen är större i de ämnen man själv är intresserad av, det gör att man också kan svara på 

oförberedda frågor.  

Medicin är en viktig faktor till att kunna redovisa för en av studenterna. Den är i 

antidepressivt syfte mot panikattacker, men hon säger själv att hon inte skulle kunna redovisa 

om hon inte tar den. Hon beskriver skillnaden mellan att ta medicinen och att inte göra detta 

vid en panikattack som att en våg sköljer över henne och tankarna försvinner, kroppen vill 

springa därifrån, det är som ett brus i öronen som gör att man inte hör sig egen röst längre, en 

ren skär rädsla infinner sig. Vid användande av antidepressivt kommer i stället för en våg, 

små regndroppar som stänker en i ögonen och är irriterande men kontrollen finns fortfarande 

och hon kan fortfarande höra sig själv. Medicinen har även varit nödvändig för att hon över 

huvudtaget skulle kunna börja studera och kunna redovisa. 
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De flesta uppger att publikens kön inte spelar någon roll, bara det är människor man trivs 

med, dock verkar det finnas olika sätt att se på detta eftersom en av studenterna tidigare 

uppgav att hon föredrar att redovisa inför killar men en annan student föredrar att redovisa 

inför tjejer. Detta beroende på att hon upplever killar som hårdare i kommentarerna, att de 

skrattar, gäspar och inte bryr sig. Tjejer tycker hon det är lättare att känna sympati med och 

ger också detta tillbaka. Sammanhanget har stor betydelse, dock säger en student att det i 

grund och botten handlar om att vara positiv och att bara förvänta sig det bästa. 

Lärarens agerande 

En student berättar om att de flesta lärare ger kritik efter en redovisning, både positiv och 

negativ, men att det finns de som inte gör det och då känns det värre eftersom att man då lever 

i en ovisshet. En annan student vill inte ha kritik inför de andra, detta på grund av att kritiken 

oftast inte ges på vad man gjorde utan på personliga beteenden. Tyvärr finns det tillfällen när 

lärare inte hanterar en situation så bra. Som att viska till kollegor om studenters misstag under 

själva redovisningssammanhanget. 

”En gång när vi gruppredovisade då var det en som kom av sig helt och då var det två stycken 

lärare som satt och viskade till varandra och det tycker inte jag är så bra. Det gjorde inte så bra 

intryck, då har dom i stället kunnat prata med den personen efteråt”(Nina). 

Det finns en rädsla för att säga fel och lära ut felaktig information till de andra i klassen. 

”… det största och jobbigaste är när man går fram, man tänker ”kommer läraren säga att det här 

är fel? Har jag lärt mig fel?” Det är jättejobbigt och speciellt om man ska lära ut till de andra 

eleverna” (Rita). 

En av studenterna uppfattar att det stora problemet mellan lärare och student i 

redovisningssammanhanget, är att läraren redan är experten och studenten hamnar därför i ett 

underläge redan från början. Detta gör att de lätt kan se när en student också gör fel. Frågor 

från klasskompisar har redan tagits upp som en påverkansfaktor för hur den talängslige 

studenten känner sig men också läraren kan göra att man känner sig osäker. 

”… motfrågor som jag inte är beredd på, alltså om läraren frågar någonting som jag inte hade 

tänkt på. Även inte om det är menat som så här att ”hur har du tänkt nu då?”, som kritik, så tar 

jag det som kritik och då blir jag osäker liksom” (Anna). 

En student menar att det är beroende på vilken feedback man får som avgör om man tycker 

om ämnet eller inte. De flesta studenterna anser inte att redovisningsformen i de olika ämnena 
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hade påverkas av ämnet i sig. Utom en som anser att detta har inverkat, eftersom hon då 

tappat fokus på själv ämnet.  

”Då tappar man njutningen med det, för man ser bara skräcken i det. Jag tror det blir lite såhär 

”vad var den kursen om? Jag tror jag missade den”. Men det är väll för att man har suttit och 

bara sett det där datumet när det är dags, som att man ska till tandläkaren eller så” (Rita). 

Att hantera (eller undvika att hantera) talängslan 

Ingen har valt att söka professionell hjälp för sin talängslan. De har däremot andra att tala 

med, som bästa kompisen, mamma och pojkvännen. Men en av studenterna berättar om 

hennes rädsla för att verka jobbig när hon talar om sitt problem med de andra i klassen. 

”… jag brukar oftast skämta om det bara för att det ska vara lättare att prata om. Jag kan till 

exempel komma fram och säga ”Shit vad nervös jag var” och sen kanske de skrattar. Jag 

försöker skämta till det så att det inte blir allvarligt på nått sätt. Så att det ska bli lättare för dom, 

så att det inte tror att jag är värsta seriös. Så att det inte tycker att jag är jobbig. Det är mycket 

”jag tror att dom tror”(Isa). 

Att tänka på något roligt är det flera av studenterna som gör för att hantera ängslan. Men det 

underlättar också att vara rolig och få de i publiken att skratta. För en student känns det bättre 

om hon är med andra som är mer nervösa än hon själv, då kan hon i stället för att tänka på hur 

nervös hon är tänka på de andra och försöka hjälpa dem. En annan uppger att hon är duktig på 

att slingra sig ur situationer. Struntat i en redovisning hade hälften av deltagarna gjort, dock 

infann sig dubbla känslor. 

”Det kändes både och. Det kändes väldigt skönt eftersom jag kunde släppa det, men samtidigt 

kändes det som att jag blev besviken, eftersom jag vet ju att jag fixar det bara jag gör det. Jag 

blev nästan lite förbannad på mig själv eftersom jag låter det ta över. Jag har struntat i två 

redovisningar”(Anna). 

En av studenterna använder en metod för att chocka kroppen när hon börjar bli nervös. 

”… om jag har något att säga och jag är med många människor och så börjar jag känna den här 

nervositeten komma, bara så fort jag känner det så säger jag det direkt i stället för att sitta och 

stressa upp mig och sitta och filosofera. Ska jag säga det, ska jag inte säga det? Då brukar jag 

bara säga det för att chocka kroppen och så att man kan känna att det händer ingenting, du dör 

inte eller det blir ingenting mer. Så det är en liten metod jag har” (Anna). 

En student tror att det känns nog lika för alla, att alla nog tycker det är läskigt att redovisa och 

att när man själv är publik och tycker att den som redovisar ser säker ut så tycker nog de andra 

detsamma om en själv också. 
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”Jag brukar tänka att det känns likadant för alla när man ska redovisa. Det finns väl ingen som 

ställer sig framför andra och tänker ”gud vad kul!”(Nina). 

Flera av deltagarna säger att de brukar lära sig det de ska tala om utantill och endast använd 

sig av stödord vid tillfället. En av studenterna ger sig själv uppmuntrande kommentarer på 

morgonen innan själv redovisningen. Dock talar flera av studenterna om att det inte förberett 

sig tillräckligt.  

”Jag skulle kunna vara mer förberedd, kanske skriva ner rad för rad hur jag ska säga och 

verkligen öva in det så att det sitter i ryggmärgen. Och det är det felet jag gör varenda gång, att 

jag inte övar in tillräckligt mycket”  

(Isa). 

De muntliga redovisningarna tycks komma i sista hand, eftersom studenterna helst bara vill 

glömma bort att de finns. Detta gör att de inte blir lika bra som de kanske hade blivit annars. 

Förställningar om att det ska gå dåligt är en anledning till att det också gör det.  I 

föreställningen kan studenterna bli röda i ansiktet, få panik och gå därifrån. Att inte ha 

ordning och reda i huvudet försvårar även en redovisning. 

”Allt i huvudet är huller om buller på nått sätt och jag behöver just ordning och reda på de saker 

jag ska säga. Det är därför det blir som en paniksituation när man ska ställa sig framför och 

redovisa för att jag har inte förberett tillräckligt”(Isa). 

Många anger power point som ett användbart redskap, eftersom den drar blickarna till sig och 

för att den kan liva upp en redovisning genom att visa visuella bilder. Dock upplever en 

student att redovisningen blir stel om hon använder power point.  

Det hjälper också att ha ett tjockt block som inte låter om man skulle börja skaka, men bäst är 

när man får ett podium att ställa sig bakom och ha möjlighet att lägga ifrån sig papperet på 

det. Träning är nyckeln till att lyckas, detta har flera av deltagarna uppgett. För någon känns 

det bättre nu än när hon började högskolan. En av studenterna är intresserad av meditation och 

har lärt sig att djupandas om hon blir nervös och logiskt tänkande 

”Om jag går upp här och det ändå skiter sig att alla skrattar och jag springer ut och så här, så är 

jag fortfarande jag och jag går fortfarande på ett program och jag har fortfarande min familj och 

pojkvän och mitt liv annars. Det är inte så att mitt liv är förstört och det var någon som kom och 

dödade mig. Det är fortfarande bara en redovisning i ett ämne. Jag försöker tänka så och se det i 

det stora hela, det spelar inte så stor roll” (Rita). 
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Deltagarna har en vilja att ta itu med sin talängslan och vågar erkänna att de bär på denna 

ängslan. En student säger att det känns fel att inte göra något åt den eftersom hon vet att hon 

kan och då känns det fel att vara bekväm när det finns en vetskap om vad man är kapabel till. 

Hälsa och möjligheter i framtiden 

Samtliga studenter har en bild av vad hälsa är och hur deras talängslan påverkar denna. Anna 

ser på hälsa som att ha både fysiskt och psykiskt välmående i den mån som man klarar av 

eller önskar, samt att det är en balans mellan dessa. Hennes egen hälsa påverkas av talängslan 

med sömnproblem och förvärrade magproblem. Rita ser på hälsa som ett mentalt välmående, 

som handlar om att vara nöjd med sig själv och få kärlek och stöd av de omkring sig. 

”… för mig är hälsa mentalt, hur mår jag, hur ser jag på mig själv, har jag stöd i min familj och 

bland mina vänner, är jag nöjd med mig själv och lever jag upp till mina prioriteringar och vad 

tycker jag är viktigt i livet? Och när man gör det, att man lever efter vad man tycker är viktigt, 

går efter sina prioriteringar och har kärlek och så om man känner att det känns så bra, då är det 

hälsosamt… jag tror att hälsa kommer inifrån, något andligt nästan” (Rita). 

Hon skulle inte säga att talängslan påverkar hennes hälsa men att hennes talängslan blir 

påverkad av hennes sjukdom, vilket i sin tur påverkar hälsan. Nina ser på hälsa som en livsstil 

och att leva sunt. Hennes egen hälsa påverkas inte så mycket av hennes talängslan men anser 

fortfarande att det är ett problem i hennes liv. Hon tycker det är värst innan själva 

redovisningen men anser att när hon väl står där framme så går det bättre. Isa ser på hälsa som 

avkoppling, god sömn, bra mat, att man rör på sig och att man mår bra. Hon känner att hennes 

hälsa påverkas av stressen som muntliga presentationer medför.  

De flesta av studenterna ser ljust på framtiden. Dock känner några ändå att det känns jobbigt, 

detta utifall att talängslan ska vara med och påverka på samma sätt för förut.  En av 

studenterna berättar om en positiv framtid där hon håller i föreläsningar eller säljer in projekt. 

Då är det hon som är experten inom området och detta göra att hon förhoppningsvis känner 

sig säkrare.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur högskolestudenter med talängslan upplever sin 

talängslan och uppfattar att detta påverkar deras studier och hälsa. Fokus kom att ligga på 

många av de fysiska och psykiska reaktioner som ängslan medför, men kom även att handla 

om sammanhangets betydelse och lärarens roll i detta.  Studenternas studier påverkades i de 
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flesta fall negativt men för en påverkades detta inte alls. Orsaken till detta kan vara beroende 

på hur svår deras ängslan är samt hur de hanterar denna.  

Resultatet redovisades i sex olika teman: En ängslan på fysisk och psykisk nivå, Situationer 

som skapar talängslan, Situationer som underlättar, Lärarens agerande, Att hantera (eller 

undvika att hantera) talängslan samt Hälsa och möjligheter i framtiden. Studenterna upplevde 

att det var både fysisk och psykiskt påfrestande att tala inför grupp. Situationen beskrevs som 

jobbig, och ser man till de förberedelser och tankar studenterna hade kan den även ses som 

tidskrävande.  Strax innan och under själva redovisningen upplevde samtliga studenterna 

tecken på oro. Studenterna uppgav även att talängslan påverkas av om man redovisar i grupp 

eller själva samt vilket ämne som ska redovisas, vilken feedback de får samt på vilket sätt den 

ges av läraren. De upplevde att deras hälsa påverkades av deras ängslan, dock olika mycket 

samt på olika sätt. Även studierna påverkades i vissa fall, en student uttryckte att glädjen för 

att lära sig försvann eftersom talängslan tog fokus från lärandet. Samtliga deltagare hade en 

positiv framtidstro, de ansåg att träning ger färdighet och därför borde talängslan förmildras 

allteftersom.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade sig rikt på information och studien kan anses ha uppnått syftet samt givit 

svar på de frågeställningar som ville undersökas. Detta kan främst bero på att majoriteten av 

intervjupersonerna tacklas med en problematik som påverkar stora delar av deras liv, främst 

under denna tid då de studerar och måste möta sin talängslan relativt ofta. Studenterna 

menade att om man gör detta, då reflekterar man över hur detta påverkar en och hur det går att 

hantera. Därför har det också varit lätt för studenterna att berätta om sina upplevelser. Flera av 

studenterna talade också om de sociala svårigheter som finns med talängslan, som att ringa ett 

telefonsamtal, träffa en vän eller gå på pojkvännens släktmiddag. Talängslan har föreslagits 

vara en undergrupp till social fobi (Pull, 2012). Även denna studie har kunnat visa att 

talängslan har kopplingar med andra sjukdomar som panikångest och allvarligare 

magproblem. 

Det sätt som studenter i denna studie har valt att handskas med talängslan var många, som att 

använda hjälpmedel, rikta in sina tankegångar i fungerande rikting eller göra fysiska övningar.  

Detta var studenter med blandad erfarenhet av talängslan, några hade tacklats med sin 

talängslan ett tag, någon hade nyligen blivit medvetna om sin ängslan, för någon hade det 

blivit bättre och för en annan sämre. Detta betyder också att de metoder de hade för att 
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handskas (eller inte handskas) med sin talängslan var olika, något som kan ge idéer för att 

hjälpa andra som lider av talängslan att finna sina strategier. Majoriteten av studenterna 

påverkades mycket tidigt av att det skulle ske en muntlig redovisning, detta i form av oro och 

ängslan, sömnlöshet, katastroftankar och koncentrationssvårigheter. En student uttryckte att 

glädjen för att lära sig försvann och fokus hamnade på ängslan. Av detta kan utläsas att 

studierna i vissa fall påverkas av studentens talängslan.  

I resultatet visade det sig att trygghet var en avgörande faktor i sammanhanget när man 

redovisade. Detta gjorde att studenterna kunde avslappna av och kunde uppnås om man kände 

att man var bland vänner. En student berättade att om hon ännu inte haft sin redovisning och 

började känna sig nervös, så kunde en dialog mellan henne och de som för närvarande 

redovisade, göra att hon blev distraherad från sin egen redovisning och hon kunde därför 

slappna av. Detta stämmer väl in på vad Kocovski et al. (2011) har kommit fram till i en 

undersökning om hur individer med talängslan reagerar efter att de genomfört ett tal. Detta 

beroende på om de fick tid till att reflektera eller vara distraherade efteråt. De talängsliga fick 

mer positiva tankar om de var distraherade än när de fick reflektera kring talet de nyss gjort. 

Så att vara distraherad kan hjälpa individen dels före men även efter ett tal. Amir et al. (2008) 

har funnit ett program som ändrar uppmärksamheten hos talängsliga under ett muntligt 

framträdande. Detta gjorde att deltagarna inte fokuserade på det negativa lika mycket och 

kände sig därför bättre till mods. Uppmärksamheten var även något som togs upp i denna 

studie, studenterna beskrev hur lättpåverkade de är av omgivningen och av de som lyssnar. 

Dock visade sig könet på de som lyssnar inte spela någon roll för alla studenter, men en 

berättar att hon föredrar att det är män i publiken och en annan sa att hon föredrar att ha 

kvinnor som lyssnar. Gemensamt för alla var att det underlättade om det fanns en vänskaplig 

känsla mellan de som lyssnar och studenten själv. 

Många har vänner och familj att tala med men ingen har sökt professionell hjälp. I en av 

intervjuerna framkom att en student endast kunde skämta om sitt problem med andra, för att 

inte framstå som jobbig. Den hjälpgrupp som finns på högskolan var inte aktiv för tillfället, 

detta på grund av att för få ansökt. Vad detta beror på är oklart och därför viktigt att 

undersöka. 

Metoddiskussion 

I detta stycke kommer arbetet att diskuteras utifrån begreppen intern och extern validitet samt 

reflexivitet (Malterud 2009, Langemar 2008).  
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Intern validitet 

Urvalet bestämmer vilken data som finns det finns något att säga om (Malterud, 2009), och 

det var därför vikigt att urvalet blev så bra som möjligt. De personer som medverkat i denna 

studie definierade sig själva som talängsliga utifrån förklaringen som står skriven under 

metoddelen (se även bilaga 2). Detta innebär att det var studenternas egen upplevelse som 

avgjorde vilka som medverkade. Det finns två aspekter av detta, på ena sidan kan det 

förekomma bias eftersom studenterna inte genomgick några klara kriterier för talängslan. På 

andra sidan var syftet med studien att undersöka studenternas egna världsbilder och det kunde 

därför inte förekomma några ”fel” i sättet att se på sig själv och på sin egen situation. De 

frågor som ställdes handlade om olika examinations- och studieformer, omgivningen, 

studenternas hälsa, respons från lärare, saker som försvårar eller underlättar en redovisning 

samt framtidssyn.  

Frågorna gav innehållsrik information, även om de inledande frågorna gav mycket knapp 

information till själva studien, men dock fungerade de bra som inledande frågor. Själva 

intervjuerna skedde i liknande rum i högskolans bibliotek, vilket fungerade bra. Dock 

förekom en störning vid ett tillfälle som kortvarigt satte intervjun ur balans.  

Intervjuaren har samma kön och är i ungefär samma ålder som de som intervjuades. Detta kan 

ha medverkat till den avslappnade stämning som infann sig under större delen av intervjuerna. 

Förhoppningsvis fick denna känsla också intervjupersonerna att vara så ärliga och korrekta i 

sina minnen som möjligt. Möjligheten finns att det därför hade framkommit andra resultat om 

det varit en man som intervjuat eller blivit intervjuad. Det fanns en viss spridning i var 

deltagarna befann sig i sin utbildning. En var inne på sin tredje termin och de övriga tre var 

inne på den sjätte och sista. Även detta har viss påverkan eftersom majoriteten då studerat 

under en längre tid och speglar därför sin talängslan ur detta perspektiv. 

Det fanns inga språkbarriärer. Trots att samtliga deltagare var studenter förekom inget 

akademiskt språk eftersom en avslappnad och kravlös stämning ville uppnås.  Alla delar i 

materialet säger inte samma sak, vilket visar på en spridning av upplevelser och att det är 

individer som inte påverkats av varandra som har intervjuats. Detta kunde ha blivit ett 

problem om man i stället för intervjuer valt fokusgrupper, eftersom man då hör vad de andra 

säger och att det därför finns en risk för att de påverkat varandras utsagor. 
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Den tematiska analysen innebar en sortering av materialet med de uppställda 

frågeställningarna i åtanke. Dock lämnades även möjligheten öppen för att nya teman skulle 

kunna framträda ur materialet. Analysen förstärkts i resultatpresentationen av citat.  

Extern validitet 

Resultatet har påverkats av flera faktorer, bland annat att detta är en studie på c-nivå där tiden 

och möjligheterna till viss del är begränsade av ekonomi och resurser. Eftersom studien har en 

kvalitativ ansats, med fyra deltagare finns ingen möjlighet att generalisera resultatet till 

populationsnivå. Dock kan en viss generalisering möjligen göras när det gäller de teman som 

framkommit, mot bakgrund av att informationen som erhållits var rikt.  

Även om avsikten främst var att fokusera på studenternas nutid, var det oundvikligt att inte gå 

längre bak i tiden för att få en helhetsbild av deras problematik. I och med detta bildades 

material om tidigare skolgång och hur studenterna formats av denna. Denna typ av kunskap 

kan vara till hjälp för hälsofrämjande arbete i tidigare skolår.  

Malterud (2009) skriver att om datainsamling och analys har genomförts på ett flexibelt sätt, 

hjälper detta forskaren till större insikt om det fenomen den vill studera. Detta vill jag påstå är 

riktigt i studiens fall, då intervjuerna präglades av stor flexibilitet och analys av genomförda 

intervjuer resulterade i nya frågor som bidrog till intressant material. Samstämmigheten med 

tidigare studier om talängslan är till viss del stor, detta i hur talängsliga personer upplever sin 

ängslan. Dock finns inte mycket forskat om hur studier och hälsan för dessa studenter ser ut, 

därför är det svårt att uttala sig om samstämmighet angående detta. 

Ett av målen med kvalitativa studier är att utveckla beskrivningar och analyser av 

karaktärsdrag och egenskaper från det område där det förekommer (Malterud, 2009). Detta är 

vad som skett i denna uppsats, den har inte bidragit med någon statistisk kunskap eller 

generaliserbarhet, på populationsnivå har den bidragit med beskrivningar utifrån fyra 

studenter med olika grader av talängslan. Hur detta påverkar dem i deras hälsa och studier 

samt hur de ser på framtiden. Förhoppningsvis kan detta bidra till att uppmärksamma 

problemet så att lärare får en större förståelse för detta samt att de studenter som har 

svårigheter med att tala inför andra, vet att de är inte ensamma och det finns hjälp att få.  

Reflexivitet 

Påverkan av forskaren i mötet med intervjupersonerna och hur den uppför sig gentemot 

intervjupersonerna är viktigt att reflektera över. Det finns alltid en påverkan av intervjuaren 
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på intervjupersonerna samt av intervjupersonerna på intervjuaren, dock kan graden av 

påverkan diskuteras. Som intervjuare vet jag att de intervjuer jag gjorde mot slutet var bättre 

genomförda än de första. Detta eftersom jag blivit säkrare och funnit en större flexibilitet i hur 

frågorna kan ställas och vad som eventuellt behövde läggas till.  

Eftersom forskaren själv har erfarenhet i att vara talängslig, kunde så kallat minnesarbete 

(Widerberg, 2002) användas både för att formulera dessa erfarenheter och ge en nödvändig 

distans till dem. Den förberedande intervjun med kuratorn kunde användas som en sorts 

triangulering i analysen. Detta är ”… ett sätt att undersöka validiteten, samt att höja den så att 

förståelsen och meningsfullheten ökar” (Langemar, 2008, s. 116).   

Hälsofrämjade arbete och fortsatt forskning 

Två av Sveriges 11 folkhälsomål som utgör förutsättningar för en god hälsa är Delaktighet 

och inflytande i samhället samt Ökad hälsa i arbetslivet (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Att 

göra sin röst hörd, medverka i diskussioner samt utföra sina arbetsuppgifter är svårigheter 

som individer med talängslan kan ha problem med. Denna problematik bör därför erkännas 

som ett folkhälsoproblem och lämpliga hälsofrämjade insatser bör sättas in. Dessa bör syfta 

till att hjälpa individen att stärka sig själv (Pellmer & Wramner, 2009).  

Internet är en informationskälla till bland annat hälsa som kan användas i 

kunskapsförvärvning, kommunikation och stöd (Korp, 2006). Där kan individen själv söka 

och finna relevant information utifrån sina egna intressen och behov, detta gör att individens 

förmåga stärks när den utvärdera olika informationskällor i relation till egna intressen och 

behov. De kan få kontakt med andra som har liknande hälsoproblem, detta hjälper individen 

att ta kontroll över sin situation (ibid.).  

Forskning har visat på att individer som är socialt ängsliga har svårigheter med att bli 

accepterade av sina klasskamrater (Blöte et al., 2010). Dock har det visats sig att de studenter 

som är öppna med sitt tillstånd, blir socialt accepterade av de andra. Dessa studenter ansågs 

även vara mer psykologiskt hälsosamma än de som inte ville tala med andra om sin 

problematik. Det rekommenderas därför att fokus ska ligga på att acceptera sin ängslan samt 

att arbeta med den i stället för att gömma den. Psykologer, lärare samt andra som arbetar med 

ungdomar borde vara medvetna om de nervösa och sociala skillnaderna vid interaktion mellan 

socialt nervösa och andra ungdomar (ibid.). Inom det hälsofrämjade arbetet finns kognitiv 

beteendeterapi (KBT) med midfulness som har visat mediala resultat (Fladderus et al., 2010).  

Man har funnit att om man stimulerar färdigheter som accepterande och ett beteende baserat 
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på värden hos individer med mild till medelsvår psykologisk ohälsa, finns en positiv inverkan 

på deras mentala hälsa. Motsatsen till detta är att vara i kvar i minnen, fantasier och oro utan 

att lägga märke till nuet (ibid.). Att använda en virtuell miljö i behandlingen av KBT har 

många fördelar (Pull, 2012). Exponeringen för patienten kan kontrolleras och 

konfidentialiteten behållas på ett sätt som annars är svårt i en verklig miljö. Flera av de 

intervjuade studenterna upplevde att de fokuserade på de negativa aspekterna vid en muntlig 

redovisning. ”Forskning visar att hjärnan är formbar och att det går att träna den så att man 

kan kontrollera sin uppmärksamhet och fokusera på rätt saker” (Axelsson, 2011, s.29). Detta 

betyder att man kan styra bort känslorna från ängslan i ett tal till vad som ska sägas och hur 

det ska sägas. 

Pearson et al., (2007) skriver om två olika sätt att se på talängslan, som ett tillstånd eller en 

egenskap.  Om det är en egenskap är detta medfött och svårt att göra något åt men är det 

däremot ett tillstånd skulle detta kunna tränas bort. Mina funderingar kring problematiken rör 

sig om att vissa individer kanske har en större sårbarhet att utveckla talängslan. Det skulle då 

betyda att talängslan dels är medfött men även något som kan utvecklas och läras i livet och 

som kan utvecklas i samband med miljön individen växer upp och lärs av.   

Omgivningens påverkan är stor, vilket betyder att mycket kan göras i hälsofrämjande syfte 

inom området talängslan, som att skapa en vänskaplig atmosfär i klassrummet. Läraren kan 

också bidra genom att avleda nervösa studenter till att engagera sig i andras redovisningar för 

att på så sätt glömma bort sin nervositet för en stund. Medvetenhet om talängslans påverkan 

kan också bidra med viktiga insatser, som illusionen om att man visa mer känslor för andra än 

vad man faktiskt gör (Savitsky & Gilovich 2003). Det har visat att om individen blev 

medveten om detta fenomen så minskades även ängslan (ibid.). 

Kan talängslan uppstå på grund av samhällets utveckling? Tanken uppstod då jag läste att 

talet står för 90 % av kommunikationen i dagens samhälle, detta skrev Atterström (1983) för 

drygt 30 år sedan. Dock har samhället förändrats sedan dess och i dag har alla i stort sett en 

mobiltelefon och ett arbete där datorn utgör en stor del av detta. Det skulle i så fall betyda att 

en slags envägskommunikation dominerar samhällets kommunikation och verkar bidragande 

till att människor blir ovana att tala med varandra. Samtliga studenter sa att träning ger 

färdighet, men om man inte får någon träning, då betyder detta att det heller inte blir några 

färdigheter. 
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Fortsatt forskning inom området skulle behövas för att undersöka relationen mellan lärare och 

studenter med talängslan, samt mer forskning på hur omgivningen kan underlätta för de 

talängsliga. Men det behövs framförallt forskning på hur man kan hjälpa dessa studenter att 

hjälpa sig själv (Pellmer & Wramner, 2009).   

Slutsats 

Hälsa och utbildning har ett samband. För de studenter som har talängslan är detta en 

angelägenhet för att inte hoppa av sina studier och för att våga ta del av den undervisning som 

ges. För vissa studenter börjar symtom på denna ängslan redan när de får reda på att en 

muntlig redovisning är formen för examination. De påverkas både psykiskt och fysiskt av 

detta. Trots att studenterna ser ljust på framtiden kan det inte bortses från att de i nuet är 

drabbade. Därför bör fortsatt forskning och hälsofrämjande åtgärder göras. Förslag på fortsatt 

forskning rör de faktorer som påverkar studenten i sin talängslan, det vill säga omgivningen, 

lärare, medstuderanden, val av ämne och redovisningsform. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka hur högskolestudenter med talängslan 

upplever sin talängslan och uppfattar att denna påverkar deras studier och hälsa 

1. Inledande frågor: 

- Hur gammal är du? 

- Vilket program går du? (Vilken termin går du?) 

- Har du studerat tidigare?(Vad, hur länge?) 

- Berätta om din utbildning? (Vad tycker du om din utbildning?)  

- Vilka studieformer tycker du bäst om? (Berätta mer) 

- Vilka redovisningsformer tycker du bäst om?(Berätta mer) 

- Hur ser det ut på de olika kurserna angående muntliga redovisningar? 

- Vad tycker du om muntliga redovisningar? 

- Hur påverkas du av att muntliga redovisningar i din vardag? 

- Hur önskar du att muntliga prestationer skulle påverka dig?(Berätta mer) 

 

2. Specifik situation 

- Hur reagerar du om ni får reda på att det kommer vara muntlig presentation som 

examinationsuppgift? (föreberedelser, tankar?) 

- Förändras dessa känslor eftersom tiden går?(På vilket sätt?) 

- Berätta om den senaste muntliga redovisningen som du har gjort. (Hur kändes det?) 

- Hur kändes det under redovisningen? (kändes det på något särskilt sätt i kroppen?) 

- Hur kändes det efter redovisningen? 

- Har ämnet som du ska berätta om någon betydelse för ditt framförande?(Berätta mer) 

- Inför en muntlig redovisning, hur väl kände du att du kunde genomföra dina 

arbetsuppgifter i skolan? 

- Har du något sätt att hantera situationer som påverkas av din talängslan? (Vad?) 

 

3. Omgivningen 

- Hur ser relationerna mellan er i klassen ut?( Nära vänner, vänner innan skolan, högt i 

tak?) 
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- Har du tala om din talängslan med någon? (Våga tala grupp eller liknande? Berätta 

mer) 

- Hur brukar stämningen i klassen vara när ni ska redovisa?(Skiljer det sig från olika 

ämnen?) 

- Hur skulle du önska att stämningen skulle vara vid muntliga framställningar? 

- Hur påverkar antalet lyssnare dig vid muntliga framträdanden?(Om det är tjejer eller 

killar?) 

- På vilket sätt får ni respons för era framträdanden?(Hur känns det?) 

- Hur skulle du vilja få respons?(Berätta mer) 

 

4. Påverkan på utbildning och hälsa 

- När du sökte till högskolan, påverkade din talängslan dig i beslutet? (På vilket sätt?) 

- Vad är hälsa för dig? 

- Hur upplever du att din talängslan påverkar din hälsa?(Psykisk, fysisk, social?) 

- Hur känner du att din hälsa är i samband med muntliga presentationer? (Före, under, 

efter?) 

- Har redovisningsformen i respektive ämne påverkat din inställning till ämnet i sig?(På 

vilket sätt?) 

-  Har du någon gång tänkt tanken att strunta i en redovisning? (Varför? Hur kändes 

det? Vad hände?) 

- Har du någon gång tänkt tanken att strunta i att söka en utbildning på grund av din 

talängslan?(Berätta mer)  

- Vad förstvårar för dig vid en muntlig presentation? (Exempelvis publik, förberedelser) 

- Vad underlättar för dig vid en presentation? (Exempelvis teknisk utrustning, 

föreberedelser) 

- Hur tror du att du kommer påverkas av muntliga framställningar i framtiden? (hur 

känns det?) 

 

5. Avslutande fråga 

- Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 

1 av 4 personer tycker att det är 

jobbigt att tala inför publik! 
 

 

Vill du vara med och berätta din historia i en enskild intervju? 

Jag skriver c- uppsats i ämnet folkhälsovetenskap och har intresserat mig för studenter med 

talängslan och hur deras hälsa påverkas av detta.   

Talängslan kan beskrivas som att nervositeten är övermäktig inför en presentation. Den kan 

komma långt innan, veckor innan, och förstöra både sömn, aptit och den allmänna 

koncentrationsförmågan. Ett annat sätt att beskriva talängslan är att få så starka nervösa stress 

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

kommunikationsförmåga. Redovisningar, gruppdiskussioner, seminarier, möten, 

telefonsamtal och jobbintervju är tillfällen då talängslan kan göra sig påtaglig.  

Känner du igen dig i något av detta? I så fall skulle jag vara väldigt tacksam om du har 

möjlighet att ställa upp för en intervju.  Intervjumaterialet kommer givetvis att behandlas 

konfidentiellt (dvs. det kommer inte att gå att känna igen vilka som deltagit i studien). 

Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och görs i ett rum på högskolan där vi kan tala enskilt.  

Som tack för att du deltar får du en biobiljett. 

Kontakt Malin Henriksson 

maila till malinhenrikssonmalin@hotmail.com 

mailto:malinhenrikssonmalin@hotmail.com

