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Abstract:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några utvalda svensklärare i årskurserna 1–3 

uppger att de arbetar med elever som har svårigheter att uttrycka sig i talet på grund av 

talängslan eller selektiv mutism. Att tala är centralt i svenskämnet och studien kommer att se 

till vilka förutsättningar de utvalda svensklärarna ger till elever som har svårigheter med detta. 

Arbetet kommer att präglas av den dialogiska teorin, som utgår från att kommunikation sker 

genom interaktion i samtalet med andra människor. Metoden för arbetet är kvalitativa 

intervjuer.  

 

Nyckelord: svenskämnet, årskurs 1–3, dialogisk teori, intervju, tala, talängslan, selektiv 

mutism  
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1 Inledning 

Att kunna kommunicera med hjälp av talet innebär att vi har möjligheten att uttrycka oss i 

olika samtalssituationer. Många av dessa samtalssituationer uppstår i skolan, inte minst i 

svenskämnet där förmågan att tala i skilda sammanhang ingår i ämnets centrala innehåll. Om 

man känner oro för att tala och uttrycka sig i olika sammanhang kan det bli problematiskt. Det 

här fenomenet brukar vi kalla för talängslan. I ovanliga fall diagnostiseras talängslan som 

diagnosen selektiv mutism (Engström 2018). Diagnosen innebär att ett barn inte talar i vissa 

samtalssituationer, vanligtvis i skolmiljön men i barnets hemmiljö däremot har barnet oftast 

inga problem med att tala (Muris & Ollendick 2015, s. 151).   

 

I en debattartikel belyser Svenska Dagbladet (Ringler 2019) frågan om selektiv 

mutism: ”Många moment i skolan kräver verbal kommunikation. Barn med selektiv mutism 

missar därför viktiga delar av sin utbildning.”  Ringlers bild är inte samma som i 3 kap. 2 § av 

Skollagen (SFS 2018:1098) där det står att elever i skolan ska ges förutsättningar att utvecklas 

mot skolans mål och att de elever som har svårigheter ska få det stöd de behöver för att kunna 

nå så långt som möjligt mot kunskapsmålen. Elever med talängslan eller selektiv mutism har 

rätt till att få det stöd de behöver i skolan för att inte missa viktiga delar av i svenskämnet. 

 

Utifrån en dialogisk teori (Linell 2011a) undersöker den här studien vilka förutsättningar 

några svensklärare i grundskolans årskurser 1–3 säger att de ger till elever med talängslan 

och/eller selektiv mutism för att utveckla deras förmåga att uttrycka sig i tal. Svensklärare har 

ett stort ansvar för att ge elever tilltro till sin språkliga förmåga för att utvecklas mot målen i 

svenskämnet. Om man ser till kursplanen i svenska så står det skrivet i syftestexten att det är 

en viktig förutsättning att kunna kommunicera med hjälp av talspråket för att kunna uttrycka 

sina tankar och känslor (Skolverket 2018, s. 257). Vidare skrivs att undervisningen ska stärka 

elevers tilltro till sitt talspråk för att de ska kunna verka i samhället där de möter olika 

människor som de ska kommunicera med. Om man slutligen ser till det centrala innehållet så 

kan det bli problematiskt om barnet inte talar i skolmiljön, eftersom elever muntligen ska 

kunna berätta om vardagliga ämnen i olika samtalssituationer i svenskämnet (Skolverket 

2018, s. 258). Därför blir det viktigt att undersöka vilka förutsättningar, till exempel rumsliga, 

sociala och digitala som svensklärare uppger att de erbjuder till barn med talängslan och/eller 

selektiv mutism för att nå upp till dessa mål i kursplanen i svenska.  

 

2 Syfte och frågeställning 
Svenskämnet ska ge alla elever tilltro till sin språkliga förmåga. Ett barn med talängslan eller 

selektiv mutism har svårigheter att uttrycka sig genom tal i vissa samtalssituationer. Syftet 

med studien är att undersöka vilka förutsättningar några utvalda svensklärare uppger att de 

erbjuder till elever med talängslan och/eller selektiv mutism i grundskolans årskurser 1–3, för 

att utveckla deras förmåga att tala. Syftet preciseras i följande frågeställning:  

 

• Vilka förutsättningar, till exempel rumsliga, sociala och digitala uppger studiens lärare 

att elever med talängslan och/eller selektiv mutism erbjuds för att utveckla deras 

förmåga till att tala genom att ha muntliga presentationer och muntligt berättande om 

vardagsnära ämnen i olika samtalssituationer i svenskämnet?  

 

3 Begrepp och definitioner  
Som framgått ovan är talängslan och selektiv mutism viktiga begrepp i den här studien. I det 

här kapitlet ges först en definition av vad det innebär att vara nervös inför att tala för att skilja 

det från studiens begrepp. Sedan definieras talängslan och selektiv mutism som två liknande 
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men ändå skilda definitionsbegrepp. En utvidgad förklaring av detta presenteras i 

bakgrundavsnittet se 4.7.  

 

3.1 Nervös inför att tala 
Alla människor kan någon gång i livet känna nervositet inför att tala. Att tala kan göra 

människor spända eller stressade. Det kan ha flera orsaker: En person kan känna sig nervös 

när hen i dialog med andra människor ska tala om någonting viktigt. En person kan också 

känna sig nervös när hen muntligen ska tala inför andra, det kan till exempel vara en muntlig 

redovisning i svenskämnet. Det som beskrivits hindrar emellertid inte en person från att tala, 

även om det kan göra den muntliga kommunikationen svårare. Det här går i likhet med vad 

Kahn (2017) skriver om nervositet för det talade språket. Hon menar att man kan vara nervös 

för att tala inför och med andra människor. Situationen upplevs som besvärlig då man känner 

sig iakttagen av andra. Det är vanligt att känna såhär och det beror ofta på blyghet menar 

Kahn (2017).  

 

3.2 Talängslan och selektiv mutism  
Det som skiljer talängslan från att vara nervös vid att tala är att det uppstår en inre psykisk 

reaktion vid talängslan (Cederberg 1997, s. 29). Reaktionen uppstår när man tänker på att tala 

inför andra människor och känner en stor oro inför det (Uppsala Universitet u.å.). ”Dessa 

reaktioner upplevs av den talängslige som så obehagliga att personen ofta föredrar att vara 

tyst trots att hon egentligen har något att säga.” (Cederberg 1997, s. 29). Talängslan och 

selektiv mutism har många likheter. Personer som lider av detta känner stor oro inför att tala i 

vissa samtalssituationer, oftast i skolmiljön. I andra miljöer däremot, till exempel hemmiljön 

så har de som lider av talängslan eller selektiv mutism oftast inga svårigheter med att tala. 

Selektiv mutism brukar i vardagsspråk kallas för talängslan (Engström 2018) även om det är 

två skilda begreppsdefinitioner. Talängslan är ingen diagnos medan selektiv mutism är det. 

Kriterierna för diagnosen beskrivs i bakgrundavsnittet, se 4.7. Om dessa kriterier uppfylls så 

talar man inte i termerna att ett barn har talängslan utan selektiv mutism. Det talas om att det 

är en ovanlig diagnos, men faktum är att 1 av 100 barn blir diagnostiserade (Engström 2018). 

Ringler (2015, s. 126) poängterar att flera forskare skriver att det kan finnas ett stort mörkertal 

då diagnosen är så okänd. Utifrån det tolkar jag att selektiv mutism inte är en så ovanlig 

diagnos, utan att det istället är en okänd diagnos.  

 

4 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar kursplanen i ämnet svenska med fokus på vad som står om den 

muntliga delen i svenskämnet utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för årskurs 1–

3. Sedan kommer en beskrivning av de nationella proven i svenska med fokus på den 

muntliga delen tala. Därefter kommer en redogörelse för människor talutveckling i samspel 

med andra. Sedan beskrivs hur modersmålsundervisningen utvecklades till svenskämnet samt 

att tala i svenskämnet. Slutligen presenteras talängslan och selektiv mutism utförligare än 

ovan. 

 

4.1 Kursplanen i ämnet svenska 

Kursplanen styr skolans arbete genom att det innehåller föreskrifter för skolans verksamhet 

utifrån de krav staten ställer. Det är därför viktigt att svensklärare arbetar aktivt med sina 

elever utifrån dessa krav. 

 

Syftestexten i kursplanen för ämnet svenska beskriver vilka förutsättningar som ska ges till 
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elever för att de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper. I syftestexten står det som sagt 

att undervisningen i svenska ska ge elever förutsättningar att utveckla sitt talspråk. De 

behöver dessa förutsättningar för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för olika 

syften. Undervisningen ska också stärka elevers tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan (Skolverket 2018, s. 257). 

 

Det centrala innehållet anger det innehåll som eleverna ska få möta i undervisningen. I det 

centrala innehållet för ämnet svenska (Skolverket 2018, s. 258) finns tala, lyssna och samtala 

med som en rubrik. Där står det att undervisningen ska innehålla att eleverna får återberätta i 

olika samtalssituationer samt ha muntliga presentationer och muntligt berättande om skilda 

ämnen för olika mottagare.   

 

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för att eleverna ska uppnå godtagbara 

resultat i slutet av årskurs 1 och 3. För godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 1 ska en elev 

genom talet kunna föra enkla resonemang om texter som eleven själv lyssnat till (Skolverket 

2018, s. 263). Vidare ska en elev i slutet på årskurs 3 kunna samtala om vardagsnära ämnen 

och händelser genom att till exempel kunna ställa frågor och framföra sina egna åsikter.  

 

4.2 Nationella prov i ämnet svenska 

Skolverket (2019a) skriver att: ”Nationella prov är obligatoriska prov som syftar till att ge 

elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så 

att hen kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.” Garme (2006, s. 

113) skriver att eleverna utvecklar förmågorna att tala och samtala under skolåren och att det 

beroende på hur skolan skapar situationer för eleverna att använda sitt talspråk som avgör om 

elever känner tilltro till sin egen språkliga förmåga för att komma till tals. Detta är viktigt 

menar Garme eftersom muntliga uppgifter ingår i de nationella proven i svenska. Garme 

skriver vidare att det är en lärares uppgift att aktivt arbeta med att skapa situationer där tal och 

samtal blir en naturlig del i elevers utbildning. I årskurs 3 har alla elever nationella prov 

(Skolverket 2019a). I ett nationellt prov i svenska för årskurs 3 sägs att eleven inom momentet 

tala ska kunna:  

 

• delta i samtal under gruppuppgiftens gång,  

• ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften, 

• lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas.  

• [b]ygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. 

(Nationella prov 2013).  

 

De fyra momenten ovan kan bli problematiska för elever med talängslan och selektiv mutism 

då de nationella proven i svenskämnet består av flera olika muntliga uppgifter. ”Numera är 

den muntliga framställningen i nationella provet obligatorisk, vilket också indikerar vilken 

tyngd den har i styrdokumenten.” (Olsson Jers 2010 s. 95).  

 

4.3 Människor talutveckling i samspel med andra 
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Språkutvecklingen börjar redan i fosterstadiet då fostret lyssnar till olika ljud (Adelmann 

2009, s. 16). ”Efter födseln fortsätter barnets språkutveckling med att den andra sidan av 

talspråket utvecklas, nämligen själva talet.” (ibid.). Grundstenen för vidareutveckling av 

kommunikation är att den sker i samspel med andra människor. Denna kommunikation börjar 

redan under barnets första levnadsår då barnet börjar jollra och leka med ljud för att 

kommunicera med sin omgivning (Ellneby 2010, s. 15). Med andra ord ser jag att 

talutvecklingen kan vara en social process vilket går i linje med det dialogiska perspektivet, se 

teoriavsnittet 6.1. Bjar & Liberg (2010, s. 19) ger en liknande bild där författarna menar att 

språkliga sammanhang utgår från ett dialogiskt perspektiv. Under barnets andra levnadsår 

tillägnar sig barnet, i samspel med andra människor ett allt större ordförråd och det är därför 

viktigt att barnet får mycket samtalstid med sina föräldrar för att fortsätta att utveckla sitt 

talspråk. När barnet är i fyraårsåldern har hen kommit ännu längre i sin språkutveckling och 

talar nu mycket (Ellneby 2010, s. 18). Sedan kommer sexårsfasen då barnet börjar i skolan, 

barnet utvecklar nu förmågan att i kommunikation med andra sätta samman sina kunskaper 

och erfarenheter av omvärlden till allt längre meningar (Ellneby 2010, s. 19). Andra författare 

resonerar på andra sätt om språkutveckling. Bjar (2006, s. 17) skriver: ”Språket utvecklas från 

joller till det vi skämtsamt kan kallas småbarnska, förskoliska, grundskoliska, ett brett 

språkbruk med många perspektiv, vidare till gymnasieskoliska och för 40–50 % av våra 

ungdomar även vidare till högskoliska och universitetiska.” Redan när barnet har utvecklat 

grundskoliska ska hen ha en god muntlig kompetens för att kunna uttrycka sig genom talet för 

att språket ska bidra till kunskapsutveckling (Bjar 2006, s. 24–25). Samuelsson (2006, s. 385) 

resonerar att dessa faser ovan av talutvecklingen är beroende av barnets uppväxtmiljö.  

 

 

4.4 Från modersmålsundervisning till svenskämnet 

Svedner (2010 s. 23–25) skriver att ämnet svenska innan år 1962 kallades för 

modersmålsundervisning i den svenska skolan. Redan år 1807 började man att undervisa i 

modersmål i lärdomsskolans undervisning. Innan dess dominerade latinet som hängde kvar 

ända fram tills år 1856 då modersmålsämnet fick en timplan. Modersmålsämnet hade som 

ambition att träna olika språkfärdigheter. I folkskolorna år 1919 bestod 

modersmålsundervisningen av bland annat talövningar. Det kan jämföras med Lgr 80 som 

kom ut år 1988 där fokus låg på samtalet i svenskämnet. Från och med 1980-talet börjar man 

att använda uttrycket ”utveckla sin förmåga” i svenskämnet, vilket anknyter till min 

forskningsfråga som utgår från att elever med talängslan och selektiv mutism ska ges 

möjlighet att utveckla sina förmågor i svenskämnet som är aktuellt i dagens styrdokument.   

 

4.5 Att tala i svenskämnet 

Svedner (2010, s. 124) skriver att när eleverna börjar skolan så har de med sig olika 

erfarenheter sedan tidigare när det gäller att tala. Deras språkutveckling har varit en naturlig 

utveckling där de har samtalat med vuxna och andra barn i sin närhet under uppväxten. Nu 

ska talet användas för mer avancerande syften när de börjar i skolan. Elever får öva på att tala 

i alla ämnen, men svenskämnet har det huvudsakliga ansvaret för elevernas talutveckling. Det 

måste vara ett tryggt klassrumsklimat och eleverna måste känna tillit till sin egen språkliga 

förmåga för att utvecklas (Svedner 2010, s. 126). Det kan jämföras med kursplanen i svenska 
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(Skolverket 2018, s. 257) där det står att undervisningen ska stärka elevers tilltro till sin 

språkliga förmåga. Svensklärare är ansvariga för att arrangera fungerande 

undervisningssituationer där elever skapar ett intresse för språk menar Svedner (2010, s. 14). 

För att kunna vara en aktiv deltagare i olika samtalsmiljöer krävs språkliga kompetenser. Vi 

använder dessa språkliga kompetenser som verktyg när vi kommunicerar för att uttrycka oss i 

tal (Bjar 2006, s. 17). Det kan man jämföra med det Ellneby (2010, s. 64) lyfter fram om att 

barn som är i samtalssituationer måste känna sig trygga för att våga samtala. Svedner (2010, s. 

187) belyser att man som lärare måste göra en bedömning av om en elev klarar det som 

begärs. ”Eftersom det hänger på språket, är språklig förmåga viktig, rent av avgörande för om 

elever ska ha framgång i sitt skolarbete.” (Bjar 2006, s. 25–26). Garme (2006, s. 114) menar 

att man bör kunna berätta om sina egna upplevelser för att känna mänsklig gemenskap. Det 

kan man jämföra med vad Bjar (2006, s. 24) skriver om att elever förväntas blir alltmer 

självständiga vad det gäller talet ju längre upp i skolåren de kommer. Att kunna uttrycka sig 

genom talet ska ha hög prioritet i skolan menar Bruce (2006, s. 358) eftersom det är ett 

kunskapsmål att nå upp till i svenskämnet. Om en elev har svårigheter med detta så behöver 

den få stöd skriver Bruce (2006, s. 366–367). Det här liknar det som nämnts ovan i skollagen 

3 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2018:74) där det står att elever i skolan ska ges förutsättningar 

att utvecklas mot skolans mål och att de elever som har svårigheter ska få det stöd de behöver 

för att kunna nå så långt som möjligt mot målen, i det här fallet i svenskämnet. 

 

4.6 Talängslan och selektiv mutism i skolan 

I en grupp av människor så är det 10–20% som lider av talängslan (Uppsala Universitet u.å.). 

I jämförelse så är det 1–2 elever i varje skolklass om 20 elever som lider av talängslan. 

Symtomen för talängslan kan vara att hjärtat slår fortare än normalt, torrhet i halsen, 

skakningar och svettningar. Dessa symtom uppstår när en person med talängslan ska tala i 

vissa samtalssituationer (Uppsala Universitet u.å.). ”Dessa reaktioner upplevs av den 

talängslige som så obehagliga att personen ofta föredrar att vara tyst trots att hon egentligen 

har något att säga.” (Cederberg 1997, s. 29). 1 av 100 barn blir diagnostiserade med diagnosen 

selektiv mutism (Engström 2018). Diagnosen var relativt okänd för några år sedan, även om 

den funnits länge, men börjar nu bli alltmer känd hos dem som arbetar med barn skriver 

Engström (2018). Det är viktigt att barn med selektiv mutism får hjälp så tidigt som möjligt 

eftersom ett tyst barn inte får möjligheten att träna på talspråket (Engström 2018). Det finns 5 

kriterier för selektiv mutism: 

 

                 A. Oförmåga att tala i specifika sociala situationer där det förväntas att man ska tala (t ex i   

                 skolan) trots att individen talar i andra situationer.  
B. Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller försvårar social 

kommunikation.  

C. Störningen varar minst 1 månad (dock inte enbart första månaden i skolan). 

D. Oförmågan att tala beror inte på brist av kunskap eller förtrogenhet med det talade 

språket som individen förväntas att använda i sammanhanget.  

E. Störningen förklaras inte bättre med någon kommunikationsstörning. 

(Mini -D 5 2014, s. 102) 
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Skillnaden mellan talängslan och selektiv mutism är således att selektiv mutism är en diagnos, 

vilket talängslan inte är. Likheten är att personer som lider av detta känner stor oro inför att 

tala i vissa samtalssituationer, oftast i skolmiljön. I andra miljöer däremot, till exempel 

hemmiljön så har personerna som lider av talängslan och selektiv mutism oftast inga 

svårigheter med att tala. Muris & Ollendick (2015) skriver att selektiv mutism oftast ger sig 

till känna när barnet börjar i skolan och inte talar där. De uppvisar kommunikationsproblem 

och man börjar misstänka att något inte stämmer. Eftersom selektiv mutism är en okänd 

diagnos som få känner till kan det finnas många barn som inte är diagnostiserade (Ringler 

2015).  

 

Det bästa sättet att få barnet att tala är att inte ställa några krav utan låta talet komma naturligt 

menar Engström (2018). Det här anknyter till min forskningsfråga som utgår från vilka 

förutsättningar som lärare ger elever med talängslan och/eller selektiv mutism för att utveckla 

deras talförmåga.  

 

4.7 Sammanfattning 

Språkutvecklingen börjar redan i fosterstadiet och fortsätter att utvecklas efter födseln då 

talutvecklingen börjar (Adelmann 2009, s. 16). Talutvecklingen sker i samspel med andra 

människor (Ellneby 2010, s. 15). För att talutvecklingen ska gå framåt behöver barnet en 

trygg uppväxtmiljö menar Samuelsson (2006, s. 385). Att tala har funnits med i svenskämnet 

sedan år 1807, men ett större fokus på det kom först år 1919 (Svedner 2010, s. 23–25). Än 

idag har svenskämnet det huvudsakliga ansvaret för att hjälpa elever med deras talutveckling 

(Svedner 2010, s. 124 och 126). Eleverna måste känna sig trygga för att våga samtala med 

andra (Ellneby 2010, s. 64). Detta blir speciellt viktigt för elever med talängslan eller selektiv 

mutism. Det är svensklärares ansvar att arrangera fungerande undervisningssituationer menar 

Svedner (2010, s. 14). Skolverket (2018, s. 257–258) skriver att elever ska ges förutsättningar 

att utveckla sitt talspråk och att svenskundervisningen ska stärka tilltron till elevers språkliga 

förmåga för att elever ska kunna ha muntliga presentationer och muntligen berätta om 

vardagsnära ämnen. I de nationella proven i svenskämnet så ska eleverna kunna delta i samtal 

(Uppsala Universitet 2013). Detta blir speciellt viktigt för svensklärare att hjälpa elever med 

talängslan och selektiv mutism eftersom de har problematik med att tala. 

 

5 Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en redovisning av hur sökprocessen av tidigare forskning har gått till. 

Sedan presenteras den tidigare forskning som knyter an till syfte och frågeställningar med 

fokus på muntlig framställning, talängslan och selektiv mutism i ett svenskämnesdidaktiskt 

perspektiv.  

 

5.1 Litteratursökning 

I sökprocessen efter den tidigare forskningen har fyra olika sökmotorer använts: Libris, 

Summon, Diva och Google Schoolar. Av dessa var det Summon som gav relevanta sökträffar 

för denna studie. Förutom sökmotorerna så har litteraturtips från min handledare varit 

användbara för denna studie vilket framgår i tabell 2. Sökprocessen pågick under 
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tidsperioden: 2019-03-18- 2019-05-13, vilket gjorde att sökorden ändrades medan studien 

fann sin inriktning. Sökprocessen avgränsades på flera olika sätt. Sökningarna utgick endast 

från avhandlingar samt Peer Review granskade artiklar. Sökorden som användes var relevanta 

för studien då flera av dessa är nyckelord. Jag sökte på bland annat: tala, samtala, 

kommunikation, talängslan, selektiv mutism och svenskämnet men inget av dessa sökord gav 

användbara träffar för studien även om orden var relevanta. Sökningen fick därför byta fokus 

till att söka efter bredare begrepp. Sökorden har skrivits antingen på svenska eller på 

engelska. I tabell 1 framgår det vilket språk jag sökt på. För att veta vilka avhandlingar och 

tidskriftsartiklar som var av betydelse för studien låg fokus på studiernas abstract innan 

läsning av hela texten gjordes. Där framgick det vid flertalet tillfällen att innehållet i studien 

var av medicinsk karaktär. Eftersom dessa avhandlingar och artiklar inte var relevanta för min 

studie så kunde dessa väljas bort. Resultatet av det ovan är att tre avhandlingar och tre 

tidsskriftartiklar valdes ut till detta kapitel om studiens tidigare forskning.  

 

Tabell 1: Litteratursökning  

 

Sökord Sökmotor Avgränsning Antal träffar Träffar 

inkluderade i 

studien 

Selective 

mutism in 

childhood 

Summon Peer review 578 1 

Mayworm, 

Dowdy, 

Knights & 

Rebelez 

(2015). 

 

Selective 

mutism in 

childhood 

adults 

Summon Peer review 477 1 

Omdal (2007) 

Muntligt i 

klassrummet 

Summon Avhandling 1 1 

Olsson Jers 

(2010) 

Talängslan Summon Peer review 1 1 

Cederberg 

(1997) 

 

 

 

Tabell 2: Litteraturtips  
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Antal Tips Tips inkluderande i studien 

5 2 

Skantz Åberg (2018) Avhandling 

Borgfeldt (2017) Avhandling 

 

 

5.2 Tidigare forskning om muntligt berättande i skolan 
Skantz Åberg (2018) har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn och lärare i förskoleklass 

arbetar med digital teknologi för att skriva narrativa berättelser som ska bidra till berättande 

och interaktion dem emellan. Detta går i linje med det dialogiska perspektivet som utgår från 

att människor samtalar i interaktion med varandra.  

 

Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin syn på lärande vad det gäller sociala 

aktiviteter i samspel med varandra. Skantz Åberg skriver att språk är mer än bara talet i sig, 

det kan också vara gester och uttryck via intonation. Studiens metod var videoobservationer 

som skedde på två kommunala skolor i Sverige med tre förskoleklassgrupper. Metoden 

utmynnade i 15 berättelseaktiviteter som videofilmades. Eleverna använde sig av olika 

digitala teknologier, till exempel ordbehandlingsprogram, talsyntes, Story Bird och Notebook. 

Hon skriver att digital teknologi är aktuellt i dagens skola samt forskning. Hon menar att den 

digitala skriften är sammankopplad med talet, vilket den empiriska studien utgår från.  

 

Skantz Åbergs (2018) avhandling består av fyra empiriska delstudier. I delstudie I studerades 

aktiviteter som uppstod när barn instrueras av sin lärare att skriva en berättelse. Resultatet 

visade att det krävdes engagerade lärare som introducerade uppgiften väl för att barnen skulle 

lyckas. I delstudie II använde man programmet Story Bird för att studera sambandet mellan 

berättelserna och interaktionen som uppstod mellan eleverna. Resultatet visade att bilder är 

motiverande för barn och att de har lättare att muntligt berätta om en bild i taget än hela 

handlingen på en gång. Delstudie III utgick även den från Story Bird och här studerades vilka 

aktiviteter som skapades av digitaliseringen. Resultatet visade att Story Bird fungerade väl för 

barnen resonemang när de berättade om det skrivna. Den sista delstudien, IV studerade 

aktiviteter som uppstår när en saga görs på en interaktiv skrivtavla. Resultatet visade att 

barnen stöttades i sitt muntliga berättande av att ha bilder till hjälp.  

 

En annan forskare har tagit utgångspunkt i den multimodala textproduktionen och i den 

sociokulturella teorin. Borgfeldts (2017) syfte med avhandlingen var att genom kvalitativa 

intervjuer belysa frågor om bedömning av multimodala redovisningar som 9-10åringar har 

gjort. Dagens digitala multimodala textproduktion ger fler och nya uttryckssätt än tidigare, 

skriver Borgfeldt (2017). Barnen fick själva välja vilket multimodalt uttryckssätt de ville 

använda sig av i sina redovisningar. Resultatet visade att alla barnen valde att rita och mer än 

hälften av barnen kompletterade med skrift. Alltså, barnen använde bildskapande som stöd i 

sina muntliga redovisningar.  
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De här verktygen och uttrycksformerna som Skantz Åberg (2018) och Borgfeldt (2017) 

beskriver i sina studier gynnar många barn vad det gäller muntligt berättande. Även om 

talängslan, selektiv mutism och svenskämnet inte nämns specifikt så anknyter det här till min 

forskningsfråga som handlar om vilka förutsättningar, till exempel digitala som lärare ger till 

elever med talängslan och/eller selektiv mutism för att utveckla deras talförmåga i 

svenskämnet. 

 

Olsson Jers (2010) skriver i sin doktorsavhandling att skolans uppgift är att fostra 

demokratiska medborgare som kan delta i olika samtalssituationer. Syftet med den 

etnografiska undersökningen var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur en 

gymnasieklass i ämnet svenska utvecklade sin kommunikativa kompetens för att kunna delta i 

samtal. Olsson Jers (2010) ser på muntlighet som ett talande där människan använder sitt 

språk genom tal och kropp. Hon menar att det är nödvändigt att kunna kommunicera för att 

kunna medverka i olika samtalssituationer. Muntlig framställning kan ge upphov till 

talängslan och eleverna måste tro på sin egen förmåga att övervinna oron att tala inför andra. 

”En elev kan till exempel ha muntlig kompetens, och skulle därmed kunna göra sig förstådd i 

olika kommunikationssituationer, men har inte förmågan att använda den på bästa sätt i alla 

sammanhang.” (Olsson Jers 2010, s. 43).  Språket handlar dock inte bara om talet, utan att 

kunna förmedla sitt tal genom kroppen, delvis genom gester poängterar Olsson Jers (2010). 

Resultatet av undersökningen visade att elever anser att det muntliga språket är överlägset vad 

det gäller att kommunicera, att det står över skriftens kommunikation. Eleverna menade också 

att den fysiska klassrumsmiljön påverkade vid muntliga framställningar samt att man behövde 

träna på att tala för att bli bättre på det. ”Ett genomgående mål i svenska styrdokument för 

skolan oavsett nivå är att elever ska få en språklig och kommunikativ förmåga som är 

anpassad efter situationen och mottagaren.” (Olsson Jers 2010, s. 50).  

 

Även om Olsson Jers (2010) skriver om gymnasieelever så är detta relevant då studien utgår 

från svenskämnet och den handlar om hur elever kan utveckla sin kommunikativa kompetens 

vilket knyter an till min forskningsfråga som även den utgår från svenskämnet samt behandlar 

elevers förmåga att kommunicera genom talet.  

 

5.3 Tidigare forskning om talängslan och selektiv mutism. 

Cederberg (1997) har i sin studie intervjuat 27 personer om deras erfarenheter av talängslan 

som de upplevt under sin skoltid. Syftet med studien var utifrån ett didaktiskt perspektiv att 

diskutera hur talängslan kan tränas bort. Det är viktigt att undersöka talängslan menar 

Cederberg då det är höga krav i utbildningar samt i samhället att kunna tala i offentliga 

sammanhang. Att vara tyst är inte alltid ett val som någon person har gjort, utan det kan bero 

på fysiska och psykiska orsaker som gör att personen känner obehag inför att tala. Det som 

skiljer talängslan från att vara nervös vid att tala är att det uppstår en inre psykisk reaktion vid 

talängslan. ”Dessa reaktioner upplevs av den talängslige som så obehagliga att personen ofta 

föredrar att vara tyst trots att hon egentligen har något att säga.” (Cederberg 1997, s. 29). I 

samtalssituationer som inte är under press, till exempel när man är tillsammans med sin familj 

upplevs inte talet som något kravfyllt skriver Cederberg (1997). Hon skriver också att när det 

inte finns några krav så känner personer en trygghet som gör att de talar.  
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Orsaken till talängslan kan vara att det händer något i livet skriver Cederberg (1997), till 

exempel att börja i skolan. Barnet känner sig inte tryggt längre när de lämnar det som är 

bekant och tryggt. ”Men i skolans uppgift ligger att hjälpa samtliga elever att utveckla sitt tal. 

” (Cederberg 1997, s. 30). Elever med talängslan ska inte sättas i specialundervisning hävdar 

Cederberg (1997). Hon menar istället att det ska skapas en samtalsmiljö där både talare och 

lyssnare känner sig trygga. En annan sak som man ska göra med talängsliga elever är att de 

får träna på att tala. Cederberg (1997) menar att man först ska tala om något neutralt för att 

man ska känna sig trygg i en samtalsmiljö där inga krav ställs. När eleven känner sig tryggt 

kommer talet naturligt. Det är dock många lärare som inte känner till dessa enkla metoder och 

inte vet hur de ska handskas med elever med talängslan som behöver träna på att tala 

poängterar Cederberg (1997). 

 

Omdal (2007) har i en intervjustudie intervjuat sex vuxna människor som fått diagnosen 

selektiv mutism som barn. Syftet med studien var dels att få reda på hur det kändes att växa 

upp med diagnosen selektiv mutism och vad de gjorde för att börja tala. Ett annat syfte med 

studien var att hjälpa lärare att förstå hur de kan hjälpa barn med selektiv mutism att tala. 

Omdal (2007) skriver att det finns få riktlinjer för hur lärare till elever med selektiv mutism 

ska interagera med dem. Hon beskriver selektiv mutism som ett tillstånd då ett barn inte talar i 

skolan med till exempel sin lärare, men att barnet talar i sin hemmiljö. Hon menar att 

tillståndet kan vara i flera år. Tillståndet uppkom hos alla de intervjuade på grund av 

traumatiska händelser under uppväxten.  

 

Resultatet av intervjustudien visade på flera olika saker. Alla deltagare i studien var som barn 

beslutsamma att inte tala i skolan. Omdals (2010) resultat visar att det var specifika händelser 

som tillslut hjälpte de intervjuade att börja tala, det kunde till exempel vara att de bytte miljö 

och flyttade till en annan skola. Deltagarna i studien sa att det kändes bäst att vara tyst i 

skolan då det var för påfrestande att tala i klassrummet och alla var beslutsamma att inte tala 

för att andra ville det. De beskrev det som att de ville tala i skolan men att de inte ville ge alla 

den tillfredställelsen och uppmärksamheten att de plötsligt skulle börja tala. När 

intervjupersonerna började tala var det för att de förändrade sitt livsmönster. De började i en 

annan skola där ingen visste någonting om dem, då kändes det tryggare att tala också.  

 

Omdal (2010) menar i sin slutsats att det kan vara viktigt för lärare att åka hem till en elev 

med selektiv mutism för att se hen i hemmiljön där barnet talar. En annan sak som kan hjälpa 

är om barnet kan få uttrycka sig genom bilder skriver Omdal (2010).  

 

Mayworm, Dowdy, Knights & Rebelez (2014) beskriver selektiv mutism som ett tillstånd 

som kan påverka barn negativt då tillståndet gör att de inte talar och missar viktiga delar av 

sin skolgång. Barn med selektiv mutism talar oftast i hemmet men inte i skolan. Författarna 

menar att det finns lite information om selektiv mutism och flerspråkiga elever. Artikeln har 

därför som syfte att presentera hur man kan hjälpa flerspråkiga elever med selektiv mutism i 

ämnet engelska. Mayworm et al. (2014) menar att tidigare studier visar att invandrarfamiljers 
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barn mer sannolikt kan få diagnosen selektiv mutism än barn som inte har familjer som 

immigrerat. Mayworm et al. (2014) fokus i studien var på en 6-årig flicka med spanska som 

modersmål, hon skulle börja sitt första år i en amerikansk skola med engelska som ämne 

enligt den amerikanska läroplanen. Skolan tog tidigt kontakt med skolans psykolog då 

förskolan informerat om att barnet aldrig talat i förskolemiljön. Barnets föräldrar beskrev 

deras barn som en flicka som talade mycket hemma men att hon var blyg att tala inför andra 

utanför hemmet.  

 

Mayworm et al (2014) skriver att lärare, föräldrar och flickan blev observerade utifrån ett 

behavioristiskt perspektiv. Resultatet av observationerna visade dels att barnet inte talade i 

skolan. Det visade också att barnet talade spanska hemma och utifrån detta gjorde man en 

behandlingsplan för att hjälpa barnet med att börja tala i skolmiljön. Detta var ett samarbete 

mellan skolpsykologen och barnets lärare. Behandlingsplanen utgick från engelska då det var 

det språk som barnet skulle tala i skolan. Tidigare studier har visat att man ska utgå från ett 

multimodalt tillvägagångssätt för att behandla selektiv mutism skriver Mayworm et al. (2014). 

Behandlingen började med att barnet och skolpsykologen träffades i ett rum med barnvänlig 

miljö där barnet blev informerad om att säga sitt namn skulle ge en ett pris i form av ett 

klistermärke för varje gång hon sa sitt namn. Detta fungerade och ”Maria” sa sitt namn 

flertalet gånger, även om det var genom viskningar poängterar Mayworm et al. (2014). Nästa 

steg var att göra detta i klassrummet tillsammans med sin lärare och därefter med läraren och 

en vän och till sist med läraren och en mindre grupp. Barnet slutade efter ett tag med 

viskningarna och talade i normal ton skriver Mayworm et al. (2014) och när detta hade skett i 

klassrummet började man att träna på samma sak igen men i en ny miljö. Resultatet av 

behandlingen var att barnet gick från att inte tala alls till att kunna tala med sin lärare och en 

mindre grupp, men när hela klassen var närvarande talade hon inte verbalt men uttryckte sig 

genom till exempel nickningar. Det multimodala gav uttryck genom att flickan blev placerad i 

ett socialt sammanhang där fokus var att ge en belöning i form av klistermärken när en 

språklig aktivitet hade skett.  

 

Mayworm et al. (2014) poängterar att det är viktigt att fånga upp barn med selektiv mutism 

tidigt. Barnet i studien led av sin problematik genom hela förskolan och fick först hjälp i 

skolan. Författarna menar att barnet hade kunnat bli hjälpt tidigare med sin talutveckling i 

engelska. Slutligen poängterar författarna att selektiv mutism är en svår diagnos att behandla 

och att det krävs ett samarbete mellan psykolog, lärare och föräldrar för att behandla selektiv 

mutism och att det är av stor vikt att behandla selektiv mutism i tidig ålder.  

 

Mayworm et al. (2014) studie skiljer sig från mitt perspektiv och en svensk skolpraktik då den 

utgår från ett behavioristiskt perspektiv. Jag finner det ändå relevant att ha med denna studie 

då studien har en ämnesdidaktisk utgångspunkt.  

 

5.4 Sammanfattning  
Skantz Åberg (2018) beskriver att digital teknologi kan bidra till berättande och interaktion 

mellan elever. För att det ska ske krävs det också engagerade lärare som hjälper eleverna i 
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deras kommunikation med varandra. Skantz Åberg (2018) slår fast att bilder hjälper elever vid 

muntligt berättande. Detta är något som även Borgfeldt (2017) i sin studie beskriver, att 

bildskapande ger stöd i elevers muntliga berättande. Även Mayworm et al. (2014) skriver att 

multimodala uttryckssätt kan hjälpa elever med selektiv mutism att börja tala. Olsson Jers 

(2010) skriver om vikten av att kunna kommunicera tillsammans med andra i svenskämnet för 

att kunna vara med i samtal samt kunna ha muntliga framställningar. Hon beskriver att dessa 

samtalssituationer i svenskämnet kan ge vissa elever talängslan. Cederberg (1997) menar att 

elever med talängslan måste känna trygghet för att kunna samtala. För elever med selektiv 

mutism krävs det ibland att de måste byta miljö, till exempel byta skola för att kunna börja att 

samtala hävdar Omdal (2010). Mayworm et al. (2014) menar istället att eleven inte behöver 

byta skola för att börja att samtala. Talet är en progression hos elever med selektiv mutism 

som kommer i små steg när de får öva på att våga tala i en miljö som känns tryggt, där det 

pedagogiska rummet har betydelse.  

 

6 Teori 

Detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt mer djupgående än i tidigare 

kapitel. Slutligen motiveras varför denna teori är relevant för studien utifrån ett 

svenskämnesdidaktiskt synsätt.  

 

6.1 Dialogisk teori 

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är den dialogiska teorin. 

Dialogisk teori grundar sig på Bakhtins och Vygotskijs texter. ”Dialogisk teori betonar att vi 

tänker, minns och lär oss i direkta eller indirekta interaktioner med andra människor och 

kulturella gemenskaper.” (Linell 2011a). En grundläggande faktor i den dialogiska teorin är 

att människor inte ska ses som individer utan som beroende av andra människor där individer 

skapar mening tillsammans (Linell 2011b).  Individen kan först tänka, minnas och lära när 

detta har utövats i sociala handlingar i kommunikation med andra människor.  Individen 

utforskar omgivningen i samtal med andra och tänkandet sker också i samtalet. Alltså, 

tänkande, minnande och lärande sker i interaktion med andra människor (Linell 2011a). 

Sammanfattningsvis så kan vi inte se tänkande, minnande och lärande som något som sker 

enbart individens hjärna utan det är en process där vi påverkas av andra människor och deras 

erfarenheter.  

 

6.2 Teorins koppling till svenskämnet och min undersökning 
För att summera ovanstående är vi människor beroende av andra för att skapa mening 

tillsammans i direkta eller indirekta interaktioner. Tillsammans kan vi skapa mening och 

utforska omgivningen i samtal med varandra. Detta går i linje med studiens syfte och 

frågeställningar som tar sin utgångspunkt i kursplanen i svenska. I svenskämnet (Skolverket 

2011, s. 257) ska eleverna utveckla sitt talspråk för att kunna kommunicera med andra 

människor. Svenskämnet ska även stärka elevers tilltro till den språkliga förmågan för att 

elever ska kunna utforska sin omgivning i samtal med andra människor. Eleverna ska också 

lära sig att återberätta sina erfarenheter för andra samt kunna ställa frågor om de samtalar om 

(Skolverket 2011, s. 258 och 263). Sammanfattningsvis så ska eleverna kunna tala, lyssna och 

samtala i interaktion med andra. Det är svensklärares uppgift att förbereda elever för att skapa 

mening tillsammans med andra människor genom samtalet.  
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7 Metod 

Detta kapitel kommer att presentera studiens metod. Kapitlet inleds med att motivera för val 

av metod och urvalskriterier och följs därefter av dataproduktion samt hur analysen av 

material har gått tillväga. Slutligen presenteras det för vilka etiska överväganden som ligger 

till grund för arbetet.  

 

7.1 Val av metod och urval 

I den här studien kommer en kvalitativ metod att användas. Kvalitativa metoder används när 

intresset ligger i att förstå människor och hur de resonerar kring ett ämne, vilket inte går att 

undersöka med kvantitet (Trost 2010, s. 32). Kvantitativa metoder syftar till att ge en bild av 

en hel population genom att jämföra olika resultat (Olsson & Sörensen 2011, s. 223) och ange 

procentenheter för dessa (Trost 2010, s. 32). Olsson & Sörensson (2011, s. 131) beskriver att 

kvalitativa insamlingsmetoder används när forskaren vill undersöka ett fenomen. Kvalitativa 

metoder kan till exempel vara intervjuer eller observationer. Intervjuer används när intresset 

ligger i att förstå människor och hur de resonerar kring ett ämne (Trost 2010, s. 32). Stukàt 

(2014, s. 36) skriver att: ”Ett viktigt instrument är djupintervjun när man försöker beskriva 

och förstå det enskilda – kanske unika – fallet.” För att besvara studiens frågeställning som 

handlar om att förstå vilka förutsättningar svensklärare säger att de ger till elever med 

talängslan och/eller selektiv mutism har en kvalitativ metod valts för denna studie. Trost 

(2010) skriver att med hjälp av kvalitativa intervjuer kan man få en större förståelse för ett 

fenomen, vilket går i linje med det jag ska undersöka. Det går inte att få en sådan förståelse 

med frekvenser eller procentenheter (Olsson & Sörensen 2011, s. 223) och inte heller genom 

observationer, där det är svårt att tolka vad orsaken är när en människa agerar som den gör i 

olika samtalssituationer (Olsson & Sörensen 2011, s. 140). Med intervjuer kan man få en 

förståelse för hur människor resonerar (Trost 2010, s. 32), vilket går i linje med det som ska 

undersökas i studien.  

 

Urvalet för den här studien utgår från att lärare från samma skola ska delta. Skolan ligger i ett 

litet samhälle i mellersta Sverige. Anledningen till denna icke geografiska spridning är till för 

att undersöka vilka likheter och skillnader som finns bland lärare och deras 

svenskundervisning på samma skola för att se om de undervisar på liknande sätt eller om 

deras undervisningsmetoder skiljer sig åt. Ett annat kriterium för denna studie är att lärarna 

arbetar på lågstadiet samt är behöriga i svenskämnet. Skolan som kommer att vara med i 

studien är ingen friskola utan en kommunal skola. Detta beror på att en friskola kan ha en 

speciell inriktning medan en kommunal skola utgår från samma grund i hela landet.   

 

7.2 Dataproduktion samt analys av material 

Datainsamlingen kommer att göras genom intervjuer. Trost (2010, s. 147) skriver att det finns 

tre steg för analys av intervjuer. Det första steget är att samla in data genom att göra 

kvalitativa intervjuer. Nästa steg är att analysera data. Det gör man genom att skriva ut och 

läsa igenom alla intervjuer. Det tredje steget är att tolka datamaterialet med hjälp av studiens 

teoretiska perspektiv. Trost (2010, s. 44) menar att datainsamlingen först är intressant att 

analysera när vi tolkat den med undersökningens teoretiska perspektiv. Det är dessa tre steg 
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som denna studie kommer att använda sig av vad det gäller dataproduktion och analys av 

material, vilket presenteras utförligt i examensarbete del 2.  

 

7.3 Etiska överväganden och studiens tillförlitlighet  

Stukàt (2014, s. 138–140) skriver att det finns fyra principer att följa som forskare vad det 

gäller etiska överväganden. Den första principen handlar om att de som deltar i studien ska bli 

informerade om studiens syfte samt att deltagande i studien är frivilligt och att man som 

medverkande när som helst kan stoppa sin medverkan i studien. Den andra principen är 

likartad med den första principen då även den handlar om att deltagare i studien har rätten att 

bestämma över sin medverkan. Deltagande bestämmer själva om sin medverkan samt om de 

skulle vilja avbryta den. Den tredje principen handlar om att deltagande i studien har rätt att 

vara anonyma om de så önskar. Forskaren ska se till att alla uppgifter om deltagarna ska 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifterna ska lagras så att ingen utomstående 

person kan komma åt dem. Den sista principen handlar om nyttjande. Stukàt (2014, s. 140) 

skriver att: ”Den information som samlats in får endast användas för forskningsändamål.”  

Det är dessa fyra principer som studien kommer att följa, vilket presenteras än mer utförligt i 

examensarbete del 2.  

 

Studiens tillförlitlighet kommer att diskuteras utifrån reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Dessa tre begrepp kommer att presenteras i examensarbete del 1 medan 

examensarbete del 2 diskuterar dessa mer ingående. Reliabiliteten handlar om att en annan 

forskare ska kunna göra om samma metod men ändå komma fram till samma utfall (Stukàt 

2014, s. 134). Det är viktigt att redovisa för de reliabilitetsbrister som kan förekomma i en 

undersökning menar Stukàt (2014, s. 133). Vad det gäller intervjuer så kan flera av dessa 

brister uppstå om till exempel den intervjuade feltolkar en fråga, yttre störningar som 

påverkar eller dagsformen hos den som blir intervjuad. Validitet handlar om att mäta det som 

är avsatt att undersökas (Stukàt 2014, s. 134). Generaliserbarhet handlar om forskaren måste 

fundera över vilka resultaten är till för (Stukàt 2014, s. 136). I den här studien generaliseras 

resultatet till de undersökta personerna och inte en större grupp. Stukàt menar att värdet blir 

ett annat om det är en större grupp och att värdet inte blir lika generaliserbart med en mindre 

grupp personer.  

 

8 Resultat 
 

9 Diskussion 
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