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konstruktiv kritik som ni gett till mitt arbete under den här resans gång. 

 

 

Att kunna uttrycka sig genom talet och att således kunna medverka i ett samtal kan tyckas 

naturligt för de flesta. Att drabbas av talängslan eller selektiv mutism kan göra att det inte faller 

sig naturligt, utan istället problematiskt. Med det här arbetet hoppas jag att lärare i ämnet 

svenska ska få mer kunskap om olika stöttande hjälpmedel som kan ge elever tilltro till sin 

språkliga förmåga.  

 

18 november 2019 

Caroline  
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Abstrakt: 

Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar några utvalda 

lärare i ämnet svenska erbjuder elever i f-3 med talängslan eller selektiv mutism, i syfte att utveckla 

deras talförmåga. Att tala är centralt i svenskämnet och studien fokuserar på de förutsättningar de 

utvalda svensklärarna ger elever som på något sätt har svårt med talet. Intresset var att synliggöra 

talängslan och selektiv mutism i ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv, med fokus på ämnets 

muntliga del: att tala och samtala. Särskilt riktas blicken mot digitala, sociala och rumsliga faktorer 

i samband med undervisningen i svenska.  

Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex verksamma lågstadielärare från samma skola. 

Analysen gjordes med hjälp av den dialogiska teorin som utgår från att mänsklig kommunikation 

sker genom interaktion med andra människor och denna interaktion kan ske genom det verbala 

talet, men också icke-verbalt, genom exempelvis vårt kroppsspråk.  

Resultatet av studien visar att lärarna erbjuder elever med talängslan eller selektiv mutism en rad 

förutsättningar för att utveckla sin talförmåga. Förutsättningar som eleverna erbjuds är bland annat 

att de kan använda sig av ljud, gester och kroppsspråk för att kunna kommunicera i ett samtal. 

Bilder och lekar är andra stöttande faktorer som erbjuds. Resultatet visar också att det är viktigt att 

lärarna skapar trygghet i svenskundervisningen, för att elever med talängslan eller selektiv mutism 

ska våga delta i ett samtal i klassrummet.  

 

Nyckelord: svenskämnet, dialogisk teori, intervju, tala, talängslan, selektiv mutism 
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1 Inledning 

Den viktigaste förutsättningen för att kunna delta i en samtalssituation i dialog med andra 

människor är att kunna uttrycka sig med talet. Många samtalssituationer uppstår i skolan, inte 

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

För den som känner avsevärd oro för att tala och uttrycka sig i olika sammanhang kan det bli 

problematiskt. Det här fenomenet brukar vi kalla för talängslan. Axelsson (2011, s. 14) lyfter fram 

att elever med talängslan missar en viktig del av den muntliga lärprocessen. I ovanliga fall 

diagnostiseras talängslan som selektiv mutism (Engström 2018), vilket innebär att ett barn inte 

talar alls i vissa samtalssituationer (Muris & Ollendick 2015, s. 151). I en debattartikel för Svenska 

Dagbladet belyser Ringler (2019) frågan om selektiv mutism: ”Många moment i skolan kräver 

verbal kommunikation. Barn med selektiv mutism missar därför viktiga delar av sin utbildning.” 

Axelsson och Ringlers bild är inte densamma som framgår av 3 kap. 2 § av Skollagen (SFS 

2018:1098) där det står att: ”Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” Holmberg (2019) menar att ett viktigt 

stöd att ge till elever med selektiv mutism är att skapa trygghet för att de ska börja att kommunicera 

i skolan. 

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

i förskoleklass och ämnet svenska i årskurserna 1–3 säger att de ger till elever med oro för att tala 

för att utveckla deras förmåga att uttrycka sig i tal. Lärarna i studien har erfarenheter av talängslan 

och selektiv mutism och arbetar på samma skola. Skolan är också utvald för att kunna se vilka 

olika stöttande förutsättningar som ges i en och samma skolmiljö. 

Ackesjö (2018) menar att elevers kunskapsresa i språket börjar redan i förskoleklass som ett steg 

mot årskurs 1–3. Eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav 

som de senare möts av i svenskämnesundervisningen. Lärare i förskoleklass har ett stort ansvar att 

förbereda eleverna för fortsatt utbildning genom att främja och utveckla deras lärande i att 

kommunicera genom talet i samspel med andra (Lgr11, 2019, s. 18). Syftestexten i kursplanen i 

svenska lyfter fram att det är en viktig förutsättning att kunna kommunicera med hjälp av talspråket 

för att kunna uttrycka sina tankar och känslor (Lgr11, 2019, ss. 257–258). 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 jag slutligen ser till det centrala 

innehållet i svenskämnet så kan det bli problematiskt om en elev inte talar i skolmiljön, eftersom 

elever muntligen ska kunna berätta om vardagliga ämnen i olika samtalssituationer. Det är därför 

viktigt att undersöka vilka förutsättningar lärare i förskoleklass och lärare i ämnet svenska uppger 

att de erbjuder till elever med oro för att tala för att de ska nå upp till samtliga mål i svenskämnet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Svensklärare ska erbjuda de förutsättningar som behövs för att eleverna ska kunna utveckla sin 

förmåga att tala. Svenskämnet ska ge alla elever tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11, 2019, s. 

257). Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar några utvalda lärare från samma 

skola uppger att de erbjuder till talängsliga elever i grundskolans årskurser f–3 för att utveckla 

deras förmåga att tala.  

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

• Vilka erfarenheter har studiens lärare av elevers oro för att tala? 

 

• Vilka rumsliga, sociala och digitala förutsättningar uppger studiens lärare att talängsliga 

elever erbjuds för att utveckla förmågan att tala i svenskämnet?  

 

• Vilka förutsättningar skulle lärarna i studien vilja kunna erbjuda till talängsliga elever? 

 

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 förklaring 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 men ändå 

skilda definitionsbegrepp. En utvidgad förklaring av detta presenteras i bakgrundavsnittet, se 4.6. 

I studien presenteras talängslan och selektiv mutism som olika former av oro för att tala. 

  

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 eller stressad när 

hen i dialog med andra människor ska tala om någonting viktigt. 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 att använda det talade 

språket. Hon menar att en människa kan vara nervös för att tala inför eller med andra människor. 

Situationen upplevs som besvärlig då personen känner sig iakttagen av andra. Det är vanligt att 

känna på det sättet och det beror ofta på blyghet skriver 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 en människa tänker på att tala inför 
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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. En likhet är att personer som lider av något 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 delta i ett samtal. 

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 4.6. Om dessa kriterier uppfylls så talas det inte i 

termerna att ett barn har talängslan utan att det har 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.  
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4 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar först svenskämnets historia. Sedan presenteras den aktuella kursplanen 

för förskoleklassen samt för ämnet svenska. Fokus sätts på den muntliga delen i svenskämnet 

utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för årskurs 1–3. Därefter kommer en redogörelse 

för barns tidiga talutveckling till att de börjar i skolan och ska börja att tala för mer avancerade 

syften än tidigare. Sedan kommer en beskrivning av de nationella proven i svenska med fokus på 

den muntliga delen tala. Därefter kommer en redogörelse för att kommunikation kan ske både 

verbalt och icke-verbalt. Slutligen presenteras talängslan och selektiv mutism mer djupgående. 

 

4.1 Från modersmålsundervisning till svenskämnet 

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

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

modersmål i lärdomsskolans undervisning. År 1856 fick modersmålsämnet 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, där 

fokus låg på att kunna samtala i svenskämnet. Från och med 1980-talet kom 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 muntliga förmågor i 

svenskämnet, som är aktuellt i dagens styrdokument.   

 

4.2 Kursplanen för förskoleklassen samt för ämnet svenska i Lgr11 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, 2019) består av 

kursplaner som styr skolans arbete genom att de innehåller föreskrifter för skolans verksamhet 

utifrån de krav staten ställer. För förskoleklassen gäller grundskolans läroplan, Lgr11, del 1, 2 och 

3. Del 3 av läroplanen som riktar sig enbart till förskoleklassen, är uppbyggd kring två 

huvudrubriker: syfte och centralt innehåll (Lgr11, 2019, s. 18).  

Grundskoletidningen (Ackesjö 2018) skriver att förskoleklassen sedan 2018 är obligatorisk. Den 

nya skolformen har fått ett eget kapitel i läroplanen (Lgr11, 2019, ss. 18–21) som anger ett syfte 

och ett centralt innehåll som tydligt länkar förskoleklassen till grundskolan (Ackesjö 2018). 

Förskoleklassens syftestext beskriver att förskoleklassen ska ge eleverna tilltro till sin språkliga 

förmåga genom lek, estetiska uttrycksformer och trygghet i elevgruppen för att kunna 

kommunicera i samspel med andra. I det centrala innehållet är kommunikation en viktig del som 

handlar om att eleverna ska kunna samtala om innehåll och budskap i olika texter samt kunna 

samtala om bekanta ämnen (Lgr11, 2019, s. 20). Syftestexten i kursplanen för ämnet svenska i 

årskurserna 1–9 dit förskoleklassen länkas, inleds på följande sätt: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
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och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.  

Lgr11, 2019, s. 257) 

I syftestexten står det vidare att undervisningen i svenska ska ge elever förutsättningar att utveckla 

sitt talspråk:  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

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

skilda syften. 

(Lgr 11, 2019, s. 257) 

Det centrala innehållet i årskurs 1–3 anger det innehåll som eleverna ska få möta i undervisningen, 

också i förskoleklassens verksamhet. I det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 1–3 

(Lgr11, 2019, s. 258) finns tala, lyssna och samtala med som en rubrik. Där står det att 

undervisningen ska innehåll moment där eleverna får återberätta i olika samtalssituationer samt ha 

muntligt berättande om skilda ämnen för olika mottagare. Under rubriken Tala, lyssna och samtala 

kan vi läsa: 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja 

presentationer. 

(Lgr11, 2019, s. 258). 

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 (Lgr11, 2019, 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.  

 

4.3 Från barns tidiga talutveckling till att tala i svenskämnet  

Linell (1982, s. 21) skriver att: ”Jag menar att språket djupast sett är en social produkt inriktad på 

kommunikation mellan individer.” I denna kommunikation har vi människor oerhörda möjligheter 

till att kunna uttrycka oss i talet konstaterar Linell (1982, s. 23). Kommunikation får människor att 

känna gemenskap med andra människor när olika individer tillsammans skapar en social 

gemenskap (Linell 2018, s. 43). Denna gemenskap tar sin början mellan barn och vuxna när de 

tidigt får en social kontakt för att kunna kommunicera (Linell 1982, ss. 75–76). Språkutvecklingen 

börjar redan i fosterstadiet då fostret lyssnar till olika ljud. ”Efter födseln fortsätter barnets 

språkutveckling med att den andra sidan av talspråket utvecklas, nämligen själva talet.” (Adelmann 

2009, s. 16). 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  
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(Ellneby 2010, s. 15). Det dialogiska perspektivet, se teoriavsnittet, 6.1, erbjuder en teoretisk 

förståelse av talutveckling som en socialprocess vilket gör det Ellneby skriver fram som relevant. 

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

kan förstås genom 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, ss. 18–19). 

Sedan kommer sexårsfasen då barnet börjar i skolan. Svedner (2010, ss. 124 och 126) 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.  

Enligt Svedner (2010, ss. 124 och 126) får eleverna 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. 

Det kan jämföras med kursplanen i svenska (Lgr11, 2019, s. 257) där det står att undervisningen 

ska stärka elevers tilltro till sin språkliga förmåga. Lärare i ämnet svenska är ansvariga för att 

arrangera fungerande undervisningssituationer där elever skapar ett intresse för språk menar 

Svedner (2010, s. 14). 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 hen få stöd skriver Bruce (2006, ss. 366–367). Det här 

resonemanget liknar det som nämnts i skollagen 3 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2018:1098), där det 

står att elever med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att utvecklas mot de olika 

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

 

4.4 Nationella prov i ämnet svenska 

Skolverket (2019b) 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 […].” Garme (2006, s. 113) skriver att eleverna utvecklar 

förmågan att tala och samtala under skolåren. Dock är detta beroende på hur skolan skapar 

situationer för eleverna att använda sitt talspråk, något som avgör om elever känner tilltro till sin 

egen språkliga förmåga och 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 2019b). 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.  
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• [b]ygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. 

(Nationella prov 2013).  

De fyra momenten ovan kan bli problematiska för elever med olika former av oro för att tala 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).  

 

4.5 Att tala med rösten och kroppen 

Magnusson (2013) menar att kommunikation kan ske både med rösten och med kroppen. 

Kommunikation sker ofta med kroppsspråket, vilket innebär att tankar och känslor uttrycks med 

kroppen. Rönnlund (2015) skriver att skolgården är en alternativ lärmiljö, som kan ses som ett 

socialt rum där sociala relationer skapas. Eleverna upplever skolgården dels genom verbal 

kommunikation, dels genom kroppslig kommunikation (Rönnlund 2015). Magnusson (2003) och 

Rönnlund (2015) har en likartad syn på att kommunikation inte bara sker genom verbalt tal, utan 

också genom kroppsspråk. Det här synsättet på kommunikation går i linje med det dialogiska 

perspektivet, se 6.1 och 6.1.1, som präglas av synen att dialog kan ske på olika interaktionssätt, 

exempelvis genom gester och kroppsspråk. Holmberg (2019) skriver att barn med selektiv mutism 

måste känna trygghet för att kunna kommunicera. Barnet kommunicerar med sitt kroppsspråk i 

första hand och sedan med olika ljud. Barnet kan också peka för att kommunicera. Bilder kan vara 

ett stöttande hjälpmedel, då barnet kan peka på olika bilder för att visa vad hen vill, och därmed 

kunna kommunicera med andra. Med tiden känner sig barnet med selektiv mutism allt tryggare 

och börjar att använda sig av viskningar. Barnet börjar sedan allt eftersom att tala med högre 

röstvolym för att kunna delta i ett samtal (Holmberg 2019).  

 

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.). Med 

andra ord 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.). Den talängslige föredrar oftast att vara tyst då det upplevs som mycket 

obehagligt att tala (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. 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 diagnosen 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 
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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) 

Skillnaden mellan talängslan och selektiv mutism är som sagt 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 lärarna börjar misstänka att 

något inte stämmer. Som redan nämnts är selektiv mutism en diagnos som få känner till och därför 

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 till elever med talängslan och 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), där barnet i sociala situationer kommunicerar med andra (Linell 

1982, ss. 75–76). Kommunikationen kan ske verbalt eller icke-verbalt (Magnusson 2003; 

Rönnlund 2015; Holmberg 2019). Att tala har funnits med i svenskämnet sedan år 1807, men ett 

större fokus på det kom först år 1919 (Svedner 2010, ss. 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 talängsliga elever. Det är svensklärares ansvar att arrangera fungerande 

undervisningssituationer menar Svedner (2010, s. 14). Enligt Lgr11 ska eleverna ges 

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

språkliga förmåga för att elever muntligen ska kunna berätta om vardagsnära ämnen (2019, ss. 

257–258). I de nationella proven i svenskämnet så ska eleverna kunna delta i samtal (Nationella 

prov 2013). Detta blir speciellt viktigt för lärare i svenskämnet att hjälpa elever med talängslan 

och selektiv mutism eftersom de har problematik med att uttrycka sig genom talet. 
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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 

Litteratursökningen har varit en dynamisk process i samspel med analysen av intervjuerna. Få 

studier, i huvudsakligen av svenskämnesdidaktisk karaktär har hittats under litteratursökningen, 

därför har jag utvidgat med andra studier av relevans.  

I sökprocessen av tidigare forskningen har fyra olika sökmotorer använts: Libris, Summon, Diva 

och Google Schoolar. Av dessa var det Summon som gav de mest relevanta sökträffarna för denna 

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

studie vilket framgår i tabell 2 (se bilaga 1). Sökprocessen pågick under tidsperioden: 2019-03-18 

- 2019-05-13, vilket gjorde att sökorden ändrades under tiden studien fann sin inriktning. 

Sökområdet 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 

använts som nyckelord. Jag sökte på bland annat: tala, samtala, kommunikation, talängslan, 

selektiv mutism och svenskämnet vilket gav några användbara träffar. Sökningen bytte därefter 

fokus till att söka efter bredare begrepp. Sökorden har angetts på svenska eller på engelska. I tabell 

1 (se bilaga 1) framgår det vilket språk jag sökt på. För att veta vilka avhandlingar och 

tidskriftsartiklar som var av betydelse för studien, lästes studiernas abstract innan läsningen av 

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

medicinska forskningsfältet. Eftersom dessa avhandlingar och artiklar inte var relevanta för en 

svenskämnesdidaktisk studie så kunde dessa väljas bort. 

Efter analysen av intervjuerna påbörjades en ny sökprocess mellan 2019-10-14 – 2019-10-24. 

Sökord som svenskämnet och tala i klassrummet användes. Denna sökprocess ledde slutligen fram 

till att tre avhandlingar och fyra tidsskriftartiklar valdes ut. Av dessa sju var det två som var av 

tydlig relevans för svenskämnet. De andra fem behövdes för att styrka det som kom fram av det 

empiriska materialet i undersökningen. För vidare förklaring av studiernas relevans, se 5.2 och 

5.3. 

 

5.2 Muntligt berättande i skolan utifrån ett multimodalt perspektiv 

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, både genom verbal och icke verbal kommunikation. Det sistnämnda kan 

vara ansiktsuttryck, gester, ljud och rörelser. Utifrån likheterna mellan den sociokulturella teorins 
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syn på lärande och den dialogiska teorins uppfattning om verbal och icke-verbal kommunikation 

som avgörande för meningsskapandet – så använder Skantz Åberg (2018) båda.  

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 Story Bird och Notebook. Hon skriver att 

digital teknologi är aktuellt i dagens skola. 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, varav tre av dem är relevanta 

för denna studie. I delstudie II användes programmet Story Bird för att studera sambandet mellan 

berättelserna och interaktionen som uppstod mellan eleverna. Analysen av videoobservationerna 

gav ett resultat som 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. Analysen 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 skrivs på en interaktiv skrivtavla. 

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

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

sociokulturella teorin är Borgfeldt (2017), vars syfte med avhandlingen var att genom kvalitativa 

intervjuer belysa frågor om bedömning av 9-10åringars multimodala redovisningar. Dagens 

digitala multimodala textproduktion ger fler och nya uttryckssätt än tidigare. Barnen fick själva 

välja vilket multimodalt uttryckssätt de ville använda sig av i sina muntliga redovisningar. 

Analysen av intervjuerna gav ett resultat som visade att alla barnen valde att rita och mer än hälften 

av barnen kompletterade med skrift. Barnen använde alltså bildskapande som stöd i sina muntliga 

redovisningar.  

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 tillhandahåller till elever med 

talängslan och selektiv mutism för att utveckla deras talförmåga i svenskämnet. 

Dahlbäck (2016) har i sin studie intervjuat sex lärare om estetiska uttrycksformer. Syftet var att 

diskutera svensklärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet i årskurs 1–3 

utifrån en sociokulturell teori. Dahlbäck (2016) redogör för att estetiska uttrycksformer, så som 

lyrik, drama, prosa, bild och form, film och rörelse sker i multimodal kommunikation. Det kan 

vara bilder, gester, kroppsspråk, ljud, verbaltecken och språk som gör att en elev kan uttrycka sig 

och kommunicera multimodalt. Analysen av intervjuerna gav ett resultat som dels visade att 

svensklärarna ville ge eleverna möjlighet att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer samt 

multimodalt. Resultatet visade även att estetiska dimensioner behöver diskuteras och lyftas fram 

ännu mer för att integrera dem i svenskämnet samt att ett samarbete mellan svensklärare och lärare 

i de estetiska ämnena, exempelvis bild skulle gynna eleverna. 
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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 multimodalt talande där människan använder sitt språk genom tal och kropp. 

Hon menar att det är nödvändigt att kunna kommunicera i svenskämnet 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 som ovan nämnt inte bara om talet, utan att kunna förmedla sitt tal genom kroppen, 

delvis genom gester.  

Resultatet av Olssons doktorsavhandling visade att eleverna menade ansåg att den fysiska 

klassrumsmiljön påverkade vid muntliga framställningar i svenskämnet samt att de 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 i svenskämnet.  

 

5.3 Talängslan och selektiv mutism 

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

de upplevt under sin tid i skolan. Syftet med studien var att utifrån ett didaktiskt perspektiv 

diskutera hur talängslan kan tränas bort. Det är viktigt att undersöka talängslan 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. I samtalssituationer som inte är under press, till exempel när 

den talängslige 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.  

Orsaken till talängslan kan vara att det händer något i livet skriver Cederberg (1997), till exempel 

att ett barn börjar 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).  

Analysen av intervjuerna gav ett resultat som visade att elever med talängslan ska inte sättas i 

specialundervisning skriver Cederberg (1997). Hon menar istället att det ska skapas en 
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samtalsmiljö där både talare och lyssnare känner sig trygga. En annan sak som lärare borde göra 

med talängsliga elever är att de får träna på att tala. Cederberg (1997) menar att det först kan talas 

om något neutralt för att eleven 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, säger Cederberg.  

Omdal (2007) har 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. En riktlinje att 

följa som lärare kan exempelvis vara att barnet får uttrycka sig genom bilder, vilket Omdal skriver 

fram som ett gynnande hjälpmedel för elever med talängslan. 

Omdals (2007) resultat visade på flera olika saker, exempelvis att alla deltagare i studien som barn 

var beslutsamma att inte tala i skolan. Vidare var det specifika händelser som till slut hjälpte de 

intervjuade att börja tala, som till exempel 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, exempelvis att de började i en ny skola, och då kändes det tryggare att tala. 

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

påverka barn negativt, då tillståndet gör att de inte talar och därigenom missar viktiga delar av sin 

skolgång. Barn med selektiv mutism talar oftast i hemmet men inte i skolan. Mayworm et al. har 

observerat en flerspråkig flicka samt hennes föräldrar och lärare utifrån ett behavioristiskt 

perspektiv. Forskarna menar att det finns alltför lite information om selektiv mutism och 

flerspråkiga elever. Artikeln har därför som syfte att presentera hur exempelvis lärare kan hjälpa 

flerspråkiga elever med selektiv mutism i ämnet engelska. Mayworm et al. (2014) menar att 

tidigare studier visar att invandrarfamiljers barn mer sannolikt kan få diagnosen selektiv mutism 

än barn som inte har familjer som immigrerat. 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 sitt barn som en 

flicka som talade mycket hemma men att hon var blyg att tala inför andra utanför hemmet. 

Analysen av observationerna gav ett resultat som bland annat visade att barnet inte talade i skolan. 

Det visade också att barnet talade spanska hemma. Utifrån detta gjordes 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 det är gynnsamt att utgå från ett multimodalt 
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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. Flickan blev 

informerad om att hon sa sitt namn skulle hon få ett pris i form av ett klistermärke. Detta fungerade 

och ”Maria” sa sitt namn flertalet gånger, även om det var genom viskningar. 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). När detta hade skett i klassrummet gjordes samma sak 

om 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. När hela klassen var närvarande uttryckte hon 

sig inte verbalt, men använde sig bland annat av 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 och framhåller att det är av stor vikt att 

behandla selektiv mutism i tidig ålder.  

 

5.4 Sammanfattning  

Forskningen om selektiv mutism specifikt inriktat mot svenskämnet är begränsad. Det finns mer 

forskning när det gäller det bredare begreppet talängslan. Det finns än mer när det gäller 

utvecklingen av talspråket, till exempel inom muntligt berättande. Även om svenskämnet inte 

nämns specifikt i sådan forskning så kan flera delar av resultaten i studierna jag kopplas till den 

muntliga delen i svenskämnet.  

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 deras 

kommunikation med varandra. Skantz Åberg (2018) slår fast att bilder hjälper elever vid muntligt 

berättande. Borgfeldt (2017), Omdal (2010) och Dahlbäck (2016) har en liknande syn där de i sina 

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

rummet har betydelse.  

Sammanfattningsvis kom ovanstående forskare fram till att elever behöver olika typer av 

hjälpmedel för att få rätt förutsättningar till att våga tala mer, till exempel engagerade lärare, 

trygghet, miljöombyte, samt estetiska uttrycksformer och multimodalt lärande som till exempel: 

 

• digital teknologi,  

• drama,  

• bild,  

• rörelse,  

• gester,  

• kroppsspråk,  

• ljud och verbaltecken.  
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6 Teori 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkt och teoretiska begrepp. Sedan 

argumenteras det för varför denna teori är relevant för studien utifrån ett svenskämnesdidaktiskt 

perspektiv.   

 

6.1 Dialogisk teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är dialogisk teori (Linell 2011a). Dialogisk teori 

grundar sig på Michail Bakhtins texter (Malmbjer 2017). Bakhtin var en rysk språkfilosofi, 

litteratur-och kulturteoretiker. Enligt Bakhtin sker dialog vid varje verbalt yttrande med andra 

människor (Malmbjer 2017). En grundläggande faktor i den dialogiska teorin är att människor inte 

framförallt ses som individer utan som invävda i beroenden av andra människor, där individer 

skapar mening tillsammans (Linell 2011b). ”Dialogisk teori betonar att vi tänker, minns och lär 

oss i direkta eller indirekta samtalsinteraktioner med andra människor […].” (Linell 2011a). 

Individen kan först tänka, minnas och lära när detta har utövats i sociala handlingar i 

kommunikation med andra människor. 

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. 

Göthberg (2019) menar att människor i sociala kontexter delar dessa gemensamma erfarenheter.  

 

6.1.2 Teoretiska begrepp 

Dialog 

Begreppet dialog spelar en central roll för det dialogiska perspektivet. Dialog ses inte endast som 

ett verbalt samtal mellan två eller flera personer, utan kroppsspråket är också en del av dialogen 

(Linell 2009). Malmbejer (2017) uppmärksammar yttre och inre dialog. Som är beroende av 

varandra, då det sker ett inre tänkande innan en yttre interaktion sker med en annan människa. 

Malmbjer (2017) lyfter att människor behöver inte längre vara i samma fysiska rum för att kunna 

föra en dialog. Internet har öppnat upp för nya dialogiska rum som tidigare inte funnits, vilket har 

möjliggjort andra möjligheter än vad som tidigare funnits. 

Interaktion och meningsskapande 

Människor försöker att förstå sin omvärld (Linell 2009), genom att utforska omgivningen i samtal 

med andra och tänkandet sker också i samtalet (Linell 2011a). Alltså innebär teorin att, - tänkande, 

minnande och lärande sker i interaktion med andra människor (Linell 2011a). Även om det verbala 

talet är det primära kommunikationssättet, så finns det andra sätt att interagera, där kroppsspråket 

spelar en stor roll i. När meningsskapande kommunikation sker i kreativa och konstnärliga 

arbetsformer där kroppsspråket har betydelse, tycks produktivt för lärandet (Göthberg 2019). 

Linell (2013) skriver att det finns några exceptionella förhållanden att ha i åtanke, så som dövhet, 

blindhet och andra funktionsnedsättningar. En människa som exempelvis är döv kan bli beroende 

av andra för att lära känna världen. Hen får ”tala” med tecken och gester med en annan människa 
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som inte är döv. Trots detta deltar hen i interaktion med andra genom tecken och gester där 

meningsskapande hela tiden sker. 

 

6.2 Teorins koppling till svenskämnet och min undersökning 

Enligt föregående avsnitt är vi människor alltså beroende av andra människor för att skapa mening 

i direkta eller indirekta samtalsinteraktioner (Linell 2011a). Tillsammans kan vi skapa mening och 

utforska omgivningen i samtal med varandra. Jag drar slutsatsen att synen på kommunikation i 

kursplanen i svenska går i linje med det dialogiska perspektivet. 

I svenskämnet (Lgr11, 2019, 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 

(Lgr11, 2019, ss. 258 och 263). Jag använder den dialogiska teorin (Linell 2011a) för att tolka och 

förstå det empiriska materialet så jag kan uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna som 

rör just samtalssituationer. Eleverna ska som sagt, kunna tala, lyssna och samtala i interaktion med 

andra. Det är svensklärares uppgift att utveckla elevers förmåga för att skapa mening tillsammans 

med andra människor genom samtalet.  
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7 Metod 

I detta kapitel kommer studiens metodologiska ansats att presenteras. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av min förförståelse samt undersökningens forskningsmetod. Därefter följer en 

redogörelse av urvalet av informanter samt genomförande av studien samt hur det insamlade 

materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen presenteras etiska överväganden.  

 

7.1 Min förförståelse  

Under åren på grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna har jag haft möjlighet att bygga upp 

erfarenhet av lärararbetet, främst genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU-

perioderna har jag mött flera talängsliga elever. Jag har också arbetat som lärare i 7 terminer, bland 

annat som svensklärare i f-3. Där har jag mött elever som haft problematik med att våga uttrycka 

sig genom talet på grund av nervositet, talängslan och selektiv mutism. Jag har även gått på en 

halvdagskurs som var specifikt inriktad på selektiv mutism. Jag har därför viss, främst praktisk 

anknuten förförståelse av talängslan och selektiv mutism. Detta är min ingång till intresset för 

intresset till ämnet. 

 

7.2 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 

I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod. Metoden valdes för att 

ha möjlighet att förstå människor och hur de resonerar kring ett ämne (Trost 2010, s. 32). 

Metodvalet motiveras utifrån att få en större förståelse för ett fenomen, vilket går i linje med det 

jag ska undersöka utifrån studiens syfte och frågeställningar (Trost, 2010, s. 32). ”Vid kvalitativa 

metoder försöker forskaren att förstå det enskilda, kanske unika fallet” (Stukàt 2014, s. 36). Det 

innebär att jag som forskare har mött mina informanter ansikte mot ansikte, vilket är en fördel 

menar Larsen (2018, s. 36) då fler väljer att delta än till exempel vid en enkät där bortfallet kan 

vara stort. En annan fördel som lyfts fram är att forskaren kan ställa uppföljningsfrågor vid en 

intervju vilket gör att forskaren får mer utvecklade svar än vid andra metoder.  

Till denna studie valdes en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuguiden (se bilaga 

3) består av flera olika frågor med anknytning till ämnet som intervjuaren går igenom (Eliasson 

2018, ss. 26–27). Även Larsen (2018, s. 139) skriver att den halvstrukturerade intervjun har 

färdigformulerade frågor. Utöver de givna frågorna uppkommer flera andra frågor under intervjun 

som hör till ämnet (Eliasson 2018, ss. 26–27), forskaren anpassar intervjun efter hur situationen 

utvecklar sig. Halvstrukturerade intervjuer kallas ibland för djupintervjuer då intervjuaren kan gå 

på djupet med frågorna i intervjuguiden genom att fråga ut respondenterna så långt som de medger. 

En sak som är viktig att komma ihåg är att det är respondenterna som ska komma till tals så mycket 

som möjligt. Alla intervjuer har därför utgått från intervjuguiden och sedan har det tillkommit flera 

frågor under intervjuerna. Dessa frågor har skilt sig åt beroende på vad som kommit fram under 

intervjuerna.  
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7.3 Urval och avgränsningar 

Urvalet av informanter för den här studien var lärare som arbetar på samma skola. Anledningen 

till denna icke geografiska spridning är att lärarna på skolan har erfarenhet av talängsliga elever 

och frågan är högst aktuell på den här skolan. Lärarna på skolan har tidigare deltagit i en 

halvdagskurs inriktad på selektiv mutism. Urvalet av informanter skedde utifrån ett icke-

sannolikhetsurval där informanterna valts ut ändamålsmässigt (Larsen 2018, s. 124). Ett annat 

kriterium var att lärarna var behöriga att undervisa i f-3. Jag har tidigare motiverat förskoleklassens 

koppling till svenskämnet, se inledningsavsnitt 1 och bakgrundsavsnitt 4.2. Slutligen så ville jag 

ha minst 6 lärare med i studien för att kunna göra relevanta jämförelser och urskilja mönster i 

informanternas svar. 

 

7.4 Beskrivning av informanter 

Nedan ges en kort beskrivning av undersökningens informanter utifrån bakgrundsfrågorna i 

intervjuguiden (se bilaga 3). Larsen (2018, s. 129) menar att det är viktigt att med 

bakgrundsinformation om informanterna därför att det kan ha betydelse för tolkning och 

diskussion. Bakgrundsfrågorna är också lätta att svara på för informanterna vilket ger en mjuk 

öppning av intervjun (Larsen 2018, s. 142). Av konfidentiella skäl i relation till selektiv mutism 

presenteras informanternas bakgrund i sparsam omfattning. De deltagande lärarna har mellan 15–

40 års erfarenhet av yrket och har arbetat på den aktuella skolan mellan 3 och 20 år. Alla arbetar 

med svenskämnet och några av lärarna arbetar dessutom i förskoleklassen och i fritidshemmet.  

 

7.5 Intervjuernas genomförande 

Data producerades genom intervjuer vid olika tillfällen mellan 2019-09-25 och 2019-10-05. Före 

intervjuerna gavs ett informationsbrev ut (se bilaga 2), av konfidentiella skäl redovisas inte alla 

delar i brevet då det innehåller känslig personinformation. Informanterna fick läsa igenom 

informationsbrevet och ge sitt samtycke. Där framgick vad undersökningen handlar om (Larsen 

2018, s. 136). Efter det avtalades en tid med samtliga informanter. 

Innan intervjuerna ägde rum lades det mycket tid på att göra en intervjuguide (se bilaga 3). Larsson 

(2018, s. 137) skriver att det är viktigt att göra en bra intervjuguide som täcker 

problemformuleringen på ett bra sätt. Intervjuguiden (se bilaga 3) skickades i förväg inte ut till 

respondenterna. Det berodde på att jag trodde att de kunde påverkas av vad de skulle svara på 

under intervjun om de tänkt igenom det i förväg. Att ge för mycket information till informanterna 

i förväg kan vara känsligt. I intervjuer där forskare använder sig av så kallad tratteknik där man 

stegvis gör en insnävning mot ämnet, får informanterna inte veta det fulla syftet med intervjun för 

att de inte ska styras av att ge specifika svar. Efter intervjun bör information om ämnet ges (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 108). Intervjuguiden har genomförts med en trattenik, även om följdfrågor 

gavs. Efter varje intervju har jag talat med informanterna mer detaljerat om mitt forskningsämne. 

En pilotintervju gjordes även före intervjuerna. Viktigaste skälet att göra den var att pejla om 
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informantens svar kunde erbjuda tillräckligt med material att analysera så att syftet kunde uppnås. 

Larsen (2018, s 137) menar att det är viktigt att pröva intervjuguiden innan själva intervjuerna äger 

rum. Efter pilotintervjun gjordes intervjuguiden om till en viss del, till exempel så fick några av 

frågorna förtydligas.  

Eftersom det är viktigt att göra intervjuerna på en ostörd plats (Larsson 2018, s. 137) – var det 

tänkt att det skulle ske i skolans konferensrum. Men den planen höll inte på grund av skilda 

praktiska omständigheter, varför intervjuerna genomförts på olika ställen, både i hemmiljö och i 

skolmiljö, men så ostört som möjligt. Alla intervjuerna spelades in vilket samtliga informanter gett 

sitt samtycke till (se bilaga 2). Innan inspelningen satte igång kontrollerades än en gång att 

samtycket var påskrivet och att information om själva intervjun gavs (se bilaga 3). Sedan berättade 

jag kort om ljudinspelningen och intervjupersonen fick frågan om något var oklart innan intervjun 

började (Kvale & Brinkmann 2014, s. 170).  

Larsen (2018, s. 143) skriver att: ”Om intervjun delas in i några teman kan det vara bra att inleda 

varje avdelning med vad den ska handla om. Då är det lättare för informanten att ställa om sig.” 

Dessa inledningar för varje avdelning är den kursiva texten i intervjuguiden (se bilaga 3). Frågorna 

som följer ska sedan vara tydliga och undvika svåra ord. Forskaren ska också noggrant ha tänkt 

igenom så att intervjuguidens frågor kan ge svar som möter studiens syfte. Intervjuguiden består 

av färdigformulerade frågor men Larsen (2018, s. 143) menar att det kan vara bra att ställa 

följdfrågor för att utveckla informantens svar samt klargöra frågetecken. Detta var något som 

gjordes i varje intervju. Larsen (2018, s. 144) skriver att forskaren inte ska ge informanterna 

signaler om sina egna uppfattningar eller ”riktiga” svar. Jag upplevde under samtliga intervjuer att 

informanterna ibland ville höra mina uppfattningar eller vad som ansågs vara rätt eller fel. Jag 

försökte att undvika denna intervjueffekt genom att inte ge informanterna mina uppfattningar eller 

svar på frågor. Jag uppmuntrade och bekräftade informanterna istället att fortsätta tala. Intervjun 

avslutades med att jag frågade om informanten hade något ytterligare att lägga till (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 171).  

 

7.6 Bearbetning och analys av data 

Trost (2010, s. 147) skriver att det finns tre steg för arbetet med forskningsintervjuer. Det första 

steget är att samla in data genom att göra kvalitativa intervjuer. Nästa steg är att analysera data. 

Det görs 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, se teoriavsnitt 6.1. Det är dessa tre steg som studien kommer att använda sig av vad 

det gäller dataproduktion och analys av material. 

Undersökningen har som redan nämnts utgått från en kvalitativ metod. ”Bearbetningen av data 

kommer därför här att handla om att förenkla data och göra om allting till text.” (Larsen 2018, s. 

155). Det inspelade materialet behandlas inledningsvis genom att ljudinspelningarna gjordes om 

till text, vilket kallas för att transkribera. Transkriberingen genererade 4–7 sidor per intervju som 
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skrevs ut, totalt blev det 36 utskriftssidor. Larsen (2018, s. 156) skriver att intervjuer med tio 

personer kan bli cirka 50 sidors utskrift om varje intervju varit i cirka 30 minuter. Under 

analysfasen reducerades textmängden och bara den information som var relevant för syfte och 

frågeställningar återstod (Larsen 2018, s. 160). När transkriberingen av data var färdig påbörjades 

analysen av texterna som utgår från de tre stegen kodning, kategorisering och hitta mönster (Larsen 

2018, s. 159). När forskare analyserar kvalitativa data är innehållsanalys ett sätt att gå tillväga 

menar Larsen (2018, s. 160). I min innehållsanalys har kodning och kategorisering används för att 

få fram likheter, skillnader och till slut mönster (Larsen 2018, ss. 159–160). Innan detta görs är det 

viktigt att datamaterialet läses igenom flera gånger för att få ett helhetsintryck och att föra 

anteckningar och planera kodning och kategorisering skriver Larsen (2018, s. 161). Utskrifterna 

har därför lästs igenom ett flertal gånger. Att koda datamaterialet innebär att vissa delar av texten 

märks med ord, detta kallas för deskriptiva koder (Larsen 2018, s 162). Jag har använt mig av 

Larsens exempel på deskriptiv kodning. Jag utgick från min intervjuguide (se bilaga 3) och tittade 

på vilka frågor jag ställt. Jag frågade bland annat informanterna vilken erfarenhet de har av 

talängsliga elever. Detta är centralt i arbetet och därför skapade jag koden ”erfarenheter av 

talängsliga elever”. Därefter kom frågan om olika former/grader av elevers oro för att tala, och 

därför konstruerades koden ”former/grader av oro”. På så sätt fortsatte jag tills jag hade fått fram 

alla koder. Sedan gick jag in varje informants text och tittade vad de hade svarat på dessa frågor, 

och skrev in koden vid sidan om i marginalen. Då hade jag skapat deskriptiva (Larsen 218, s. 162). 

Efter det skapades ett dokument där tolkningar och förklaringar lades till. Sedan är var det dags att 

kategorisera det kodade materialet (Larsen 2018, s. 163). Teorin var en viktig del, se 6.1 dialogisk 

teori. ”Målet är att man enbart ska ha kategorier som fångar upp det som är viktigt för 

problemformuleringen.” (Larsen 2018, s. 163). Alvehus (2019, s. 110) ger samma bild som Larsen 

att analysen ska vara präglad av undersökningens teori. Kodning och kategorisering kan göras på 

två sätt (Alvehus 2019, s. 110). Antingen så används ett dataprogram eller så används märkpennor 

av olika färger för att markera på pappersutskrifterna och sedans så klipps relevanta delar ut och 

läggs i olika kategoriseringshögar. Jag har använde mig av det sistnämnda och när jag slutligen 

hade olika kategoriseringshögar så överförde jag det till dator. Det sista steget är att finna mönster 

skriver Larsen (2018, s. 164). Efter att ha kodat och kategoriserat användes en datamatris som 

redskap för att hitta dessa mönster.  

 

7.7 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Min arbetsprocess har hela tiden varit noggrann och jag har strävat efter att informationen i arbetet 

ska vara tillförlitlig och trovärdig. Studiens tillförlitlighet diskuteras här utifrån reliabilitet och 

validitet.  

Vetenskapsrådet (2017, s. 28) skriver att en viktig aspekt på forskningens kvalitet är att bedöma 

resultatens tillförlitlighet i en studie. Det krävs att forskaren gör en diskussion av tänkbara 

förhållanden som kan påverka resultatets hållbarhet genom att göra realistiska bedömningar. 

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 
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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 (Stukàt 2014, s. 133). I detta arbete har 

arbetets processer beskrivits utförligt för att andra forskare ska kunna genomföra samma studie 

igen.  

För att en forskningsstudie ska vara trovärdig krävs det att forskaren noggrant förklarar sitt 

genomförande av studien, för att andra forskare ska kunna använda och kontrollera resultaten 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 25). Validitet utgår från studiens bekräftbarhet, trovärdighet och 

överföringsvärde (Larsen 2018, s. 129). Bekräftbarhet handlar om att mäta det som är avsatt att 

undersökas (Stukàt 2014, s. 134). Det gör forskaren genom att ställa frågor som ger svar till 

undersökningen för att sedan kunna dra slutsatser (Larsen 2018, s. 129). Trovärdighet handlar om 

att studien både ska kunna beskriva och tolka det som undersökts. Överförbarhet handlar om att 

studien ska kunna överföras på en annan grupp än deltagarna i studien vilket går liknar det Stukàt 

(2014, s. 134) skriver om reliabilitet.  

 

7.8 Etiska överväganden 

Forskare har ett ansvar gentemot de personer som medverkar i en studie, men också gentemot de 

som indirekt kan påverkas av studien (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Stukàt (2014, ss. 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 medverkande när som helst kan stoppa sin medverkan 

i studien. Vetenskapsrådet (2017, s. 16) fastslår att det är lagstadgat att ett samtycke ska inhämtas. 

Ett informationsbrev (se bilaga 2) gavs därför personligen till alla informanter där de både 

skriftligen och muntligen fick information varefter de kunde ge sitt samtycke till 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 (Stukàt 2014, ss. 138–140). Detta var även något 

som framkom i informationsbrevet. Vetenskapsrådet (2017, s. 28) skriver att vid intervjuer finns 

det ett krav på att identiteterna hos de medverkande ska döljas genom att svaren exempelvis 

anonymiseras. Stukàt (2014, ss. 138–140) skriver att den tredje principen handlar om att forskaren 

ska se till att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt vilket bland annat innebär 

att uppgifterna ska lagras så att ingen utomstående person kan komma åt dem. I undersökningen 

ska heller inte framgå informanternas namn och inte heller den skola där undersökningen 

genomförs, samtliga namn är fiktiva. I min studie är informanternas namn fiktiva och deras 

bakgrund presenteras i begränsad form. 

Den sista principen handlar om nyttjande. Stukàt (2014, s. 140) skriver att: ”Den information som 

samlats in får endast användas för forskningsändamål.” Efter att arbetet har genomförts kommer 

alla ljudinspelningar och det transkriberade materialet att raderas och förstöras. Vetenskapsrådet 
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(2017, s. 27) skriver att det ska framgå för informanterna om materialet kommer att förstöras. Jag 

har därför skrivit i informationsbrevet till informanterna att allt material kommer att raderas efter 

avslutat arbete. 

Vetenskapsrådet (2017, s. 8) skriver att forskare har ett ansvar gentemot de människor som 

medverkar i en studie. För att inte riskera att någon informant utsätts för skada har jag följt 

Vetenskapsrådets (2017) framställning av god forskningssed, samt Stukàt (2014, ss. 138–140) fyra 

principer genom hela arbetet. Utifrån Vetenskapsrådets (2017, s. 8) rekommendation för forskning 

så har jag: talat sanning om min forskning, redovisat utgångspunkterna för min studie och bedrivit 

min forskning utan att skada någon annan människa. Samtliga informanter kommer efter godkänt 

arbete att erbjudas den slutliga rapporten. 
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8 Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i fyra beskrivningskategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Min andra frågeställning som är den mest centrala, har huvudfokuset i resultatdelen och redovisas 

under 8.3. Frågan behandlar vilka förutsättningar lärare erbjuder till talängsliga elever. Resultatet 

analyseras genomgående med hjälp av arbetets teoretiska utgångspunkter och begrepp. Därefter 

sammanfattas resultatkapitlets fyra delar. Slutligen analyseras resultatet mer djupgående än vad 

som gjorts under resultatkapitlets beskrivningskategorier.  

Informanterna har fått de fiktiva namnen; Jessie, Bennie, Kadin, Marcelle, Jamie och Hale. Alla 

namnen är könsneutrala, då kön inte spelar någon roll i min studie. 

Jag kommer att använda citat av informanterna i resultatkapitlet för att göra texten mer trovärdig 

och dynamisk. Nedan kommer en kort transkriptionsnyckel till citaten: 

• … paus i mer än en sekund 

• […] borttagning av en del av mening på grund av konfidentiella skäl eller att yttrande inte 

är av relevans för resultatdelen  

 

8.1 Elevers förmåga att tala och samtala i svenskämnet 

Samtliga lärare berör betydelsen av att elever kan tala och samtala i svenskämnet, dock skiljer sig 

synen mellan lärarna på vilken betydelse detta har.   

Från förskoleklassens horisont nämns att det har stor betydelse att eleverna i förskoleklass kan 

delta i olika samtalssituationer för att förbereda sig inför svenskämnets muntliga del i årskurs 1. 

Jamie och Hale uppger att det har stor betydelse att eleverna kan samtala. Kadin refererar till att 

elever som inte kan eller visa vad de kan genom skrift i svenskämnet, har möjlighet att göra det 

genom samtalet istället.  

Marcelle uppger att det har större betydelse för eleverna att kunna samtala när de kommer upp på 

mellanstadiet. Dock säger hen att det har betydelse även på lågstadiet. Bennie uppger att hon tror 

att det är viktigt att kunna delta i olika samtalssituationer. 

En lärare menar att de kan vara svårt att nå de talängsliga eleverna inom ramen i svenskans 

klassrumsundervisning. Hen menar att det ibland kan vara lättare att nå eleverna i andra 

sammanhang, exempelvis på en bildlektion eller i fritidshemmet, då de ofta har lättare att uttrycka 

sig. Hen refererar detta till att det blir fler naturliga samtalstillfällen.  

[…] Det är lättare att nå de här barnen där för det är fler naturliga tillfällen att samtala… 

Både med andra barn och mig som vuxen.  

Jessie, Bennie, Kadin och Marcelle uppger att det är lättare för eleverna att samtala i mindre 

sammanhang. Jessie, Jamie och Hale är övertygade om att talängsliga elever har lättare att samtala 

utanför klassrummet. Jessie refererar till att elever med selektiv mutism gynnas av andra 

undervisningsmiljöer än i klassrummets svenskämnesundervisning.  
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Det blir mer […] utbyte att sitta utanför klassrummet och arbeta tillsammans med andra än 

att sitta i klassrummet på sin plats.  

Jessie och Hale uppger att det har betydelse vilka elever som tillsammans får sitta i en grupp 

utanför klassrummet och samtala. Marcelle säger dessutom att talängsliga elever brukar våga säga 

någonting i mindre sammanhang. De menar att talängsliga elever måste känna sig trygg i gruppen 

för att våga samtala. Bennie säger att hen ibland får vägleda talängsliga elever i textsamtal. Bennie 

och Kadin uppger att bilder kan underlätta när elever ska samtala. Kadin talar om bildens betydelse 

i ett samtal för de elever som har svårigheter med att uttrycka sig genom talet. Kadin säger att hen 

använder bilder för att stimulera elevernas samtal för att förbereda eleverna inför svenskämnets 

muntliga del i årskurs 1. Bennie refererar till bilder som ett sätt för barn att förlora sig till fantasin. 

Det kan hjälpa om de sitter och analyserar en bild… för de förlorar sig själva gärna i fantasin 

om de ser en bild. 

Marcelle uppger att det är lättare för talängsliga elever att tala om vardagsnära ämnen. Hen är 

positiv till att de nationella proven har med vardagsnära ämnen, vilket det tidigare inte har varit 

säger hen. Bennie uppger att talängsliga elever, främst de som har selektiv mutism är väldigt 

svårbedömda i svenskämnet. Bennie uttalande får medhåll av Jamie som dessutom säger att det är 

en svårighet att bedöma dessa elever då lärare aldrig får höra dem tala. Hen menar att eleven kan 

skriva men att det är ett mycket långsammare sätt än att tala. Utifrån en dialogisk teori och det 

teoretiska begreppet dialog, kan vi se det här som att en inre dialog sker när eleven skriver. 

Malmbjer (2017) menar som sagt att en inre dialog, tänkandet, måste ske innan en yttre dialog kan 

ske.  

Jessie och Jamie berättar om sina erfarenheter av selektiv mutism och talar om att tecken, 

exempelvis att en elev pekar, eller ljud, exempelvis ”mmm” används istället för det verbala 

talspråket. Det går i linje med det dialogiska perspektivet. Som tidigare nämnt skriver Linell (2013) 

att exempelvis teckenspråk också är en samtalsinteraktion med andra människor. Malmbejer 

(2017) hävdar dessutom att dialogismens grundare, Bakhtin, menade att dialog sker vid varje 

verbalt yttrande med andra människor. Jessie och Jamie säger dock att det verbala språket används 

på raster tillsammans med vänner. Det verbala talspråket kan också användas ibland i och utanför 

klassrummet om barnet känner sig trygg med den grupp som hen får arbeta med. Även Bennie och 

Kadin talar utifrån sina erfarenheter av selektiv mutism att det verbala talspråket används i leken 

på till exempelvis skolgården men inte i ett klassrum under svenskämnesundervisningens ramar. 

Jessies uttalande om att tecken och ljud används får medhåll av Bennie som dessutom säger att en 

elev med selektiv mutism nickar eller skakar på huvudet om en ”ja” eller ”nej” fråga ställs. Detta 

kan vi förstå som icke verbal interaktion med hjälp av det dialogiska perspektivets syn på vad som 

inryms begreppet dialog (Linell 2013).  

Kadin menar att det många gånger kan vara lättare för talängsliga elever att tala med en vän istället 

för sin lärare. Hen säger dessutom att de väljer att tala med sina kompisar och i hemmiljön men 

inte med lärare. Utifrån dialogisk teori kan vi se det här som individen utforskar omgivningen 

tillsammans med andra människor genom samtalsinteraktioner (Linell 2011a), med exempelvis 

vänner.  
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Sammanfattningsvis så uppges att talängsliga elever ofta väljer bort verbala talet i den klassiska 

klassrumsundervisningen. De väljer istället att tala i andra miljöer utanför klassrummet. Dock 

verkar samtalsinteraktion under svenskundervisningens ramar istället ske med exempelvis gester, 

tecken, ljud och kroppsspråk. 

 

8.2 Svensklärares erfarenheter av elever med talängslan och selektiv mutism   

Vid samtliga intervjuer talade lärarna om sina erfarenheter av talängsliga elever på den aktuella 

skolan, men även andra erfarenheter utanför den egna aktualiserades, exempelvis andra skolor och 

egen litteraturläsning om selektiv mutism. Lärarnas svar avspeglar deras tidigare erfarenheter eller 

i hur stor mån de har satt sig in olika former/grader av elevers oro för att tala. Ett mönster som är 

synligt är att alla informanter är mer insatta i diagnosen selektiv mutism än begreppen nervös för 

att tala och talängslan, vilket kan bero på att de gått en fortbildning om selektiv mutism. Ett annat 

mönster är att flera av informanterna uppger att vare sig en elev är nervös för att tala, har talängslan 

eller selektiv mutism så vågar de oftast inte tala inför andra. Lärarna säger också att talängsliga 

elever vanligen kan samtala när de erbjuds rätt förutsättningar, vilket beskrivs ytterligare längre 

fram.  

Bennie och Jamie uppger att de inte vet skillnaden mellan begreppen nervös för att tala och 

talängslan. Dock tror Bennie, Jamie och Hale att nervös för att tala är av mildare grad än selektiv 

mutism. Jessie menar att nervös för att tala inför en grupp är ganska vanligt i svenskämnet. Hen 

beskriver att många av de yngre barnen inte klarar av att räcka upp handen och exempelvis svara 

på frågor. Marcelle uppger liksom Jessie att det kan vara svårt att tala inför en grupp. Hale tror att 

elever är nervös för att tala eftersom de är rädda att säga fel. Kadin menar att de som är nervösa 

för att tala är väldigt blyga och att det kan sitta i hela livet.  

Jessie tror att talängslan är att en elev har problem med talapparaten eller tungan. Bennie och 

Jamie, uppger, som tidigare nämnts, att de inte vet skillnaderna mellan begreppen nervös för att 

tala och talängslan. Dock tror båda att dessa är mildare former än selektiv mutism. Hale uppger att 

hon aldrig har hört begreppet talängslan. Kadin beskriver talängslan på samma sätt som hen 

beskrev nervös för att tala, alltså att en elev inte vågar tala inför andra. Marcelle beskriver 

talängslan som ett ”snäpp värre” än nervös för att tala. Hen menar att elever med talängslan kanske 

bara klarar av att tala inför några få personer. 

Alla informanter uppgav att de har erfarenhet av selektiv mutism, - i vissa fall från flera skolor. 

Två lärare refererar till en genomgången miniutbildning om selektiv mutism. Hale berättar att det 

var första gången hon kom i kontakt med begreppet.  

Selektiv mutism var det vi fick information om…och det hade jag aldrig hört talas om 

tidigare…så nu vet jag lite vad det är.  

Marcelle berättar om olika syn på vad som klassas som selektiv mutism utifrån en diskussion 

mellan lärare och logoped.  

Det verkar inte vara mycket som klassas som selektiv mutism…fast begreppet finns. Vi 

[…] satt och diskuterade ärenden om olika elever med selektiv mutism med en 
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logoped… vi i arbetslaget var överens om att en elev hade selektiv mutism men det 

ansåg inte logopeden… men om det inte var selektiv mutism då är ingenting selektiv 

mutism.  

Samtliga informanter fick frågan om de hade gått någon fortbildning om talängsliga elever. 

Samtliga utom en svarade först nej på frågan. En bit in i intervjuerna drog sig ytterligare tre lärare 

till minnes att de fått en miniutbildning om selektiv mutism. Lärarna lyfte inte fram specifika 

kunskaper om selektiv mutism förutom att en lärare sade sig minnas att selektiv mutism kunde 

leda till social fobi om läraren pressade eleven för hårt.  

Jessie, Kadin och Jamie menar att barn med selektiv mutism väljer bort att tala. Jessie uppger 

dessutom att elever med selektiv mutism talar med kompisar men bara med läraren om det är något 

väldigt speciellt. Kadin uppger liksom Jessie att de väljer i vilka sammanhang och med vem de 

talar. Marcelle och Hale menar att det kan vara svårt att överhuvudtaget få någonting verbalt ur 

elever med selektiv mutism under svensklektionerna. Hale beskriver också att de har en ångest 

inför att tala och det är därför de väljer bort talet men att de istället väljer att använda sig av 

exempelvis gester och kroppsspråk, vilket jag kommer att återkomma till. Trots att det verbala 

talet väljs bort i vissa situationer och istället ersätts med gester och annat kroppsspråk så kan vi 

utifrån en dialogisk teori se det här som interaktion. Linell (2013) skriver om att det finns några 

exceptionella förhållanden, vilket i det här fallet är selektiv mutism där elever valt bort talet, men 

de kan delta i en samtalsinteraktion med hjälp av exempelvis gester och tecken, så som att en elev 

pekar.  

 

8.3 Vilka förutsättningar erbjuder svensklärare till talängsliga elever? 

Samtliga lärare talar om flera olika förutsättningar som erbjuds till talängsliga elever. En lärare 

menar att fritidshemmets arbete kan främja svenskämnets muntliga del. Hen förklarar att elever i 

fritidshemmet är i en miljö där det blir naturligt att samtala genom exempelvis lek och spel. 

Göra det mer till en lek och ta bort kravbilden, kravsituationen… En lek i samspel med 

andra som de känner sig trygg med.  

Lärarens uttalande får medhåll av Jamie och Hale, även om de inte nämner fritidshemmet specifikt 

så menar de att talängsliga elever behöver vara i andra miljöer än klassrumsmiljön för att få bästa 

möjliga förutsättningar till att tala. Jessie, Bennie, Marcelle, Jamie och Hale menar dessutom att 

det är viktigt att talängsliga elever i svenskämnet får samtala om lockande och vardagsnära ämnen. 

Jessie menar att lärare bör anpassa samtalen efter deras nivå. Bennie säger att man dessutom måste 

avdramatisera samtalen så mycket som möjligt. Jessie, Marcelle, Jamie och Hale beskriver att det 

görs genom att ge de talängsliga eleverna utrymme och inte pressa dem. Jessie, Bennie, Jamie och 

Hale berör vikten av att talängsliga elever kan använda ljud, viskningar, tecken, gester och 

kroppsspråk för att vara med i ett samtal. Utifrån dialogisk teori kan vi som sagt se det här som 

exceptionella förhållanden där det teoretiska begreppet, - interaktion, sker på andra sätt än genom 

det verbala språket (Linell 2013). Hale beskriver det som att lärare behöver hitta andra vägar till 

interaktion med talängsliga elever.  

Man får ju hitta andra vägar med som inte vill prata… Med gester och kroppsspråk och 

ställa ja eller nej frågor så att de kan nicka eller skaka på huvudet.   
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Talängsliga elever erbjuds ofta att få samtala i en liten grupp för att de oftast känner trygghet i ett 

mindre sammanhang, vilket alla lärare berör vikten av. Hale säger att: 

Att få vara i en grupp där de känner sig trygg… det tror jag är det bästa…med rätt personer i 

en grupp… kan man få det att fungera.  

Jamie och Hale menar att det dessutom är viktigt att ge alla chansen att tala, i stort som litet 

sammanhang och att det är viktigt att lyssna och kommentera det som sägs. Från förskoleklassens 

horisont nämns att eleverna brukar stimuleras till samtal genom att exempelvis använda olika 

appar på Ipads för att spela spel. Med hjälp av dialogisk teori kan vi se det här som att lärandet 

sker genom, - meningsskapande, när elever får samtala med varandra utifrån exempelvis kreativa 

former (Göthberg 2019).  

Nedan redovisas sammanfattningsvis vilka förutsättningar som lärarna i studien uppgav att de 

erbjuder till elever med talängslan och selektiv mutism för att de ska kunna delta i ett samtal och 

därmed utveckla sin talförmåga: 

• Samtalsnivå anpassas efter elevens förmåga att tala, 

• använda samtalet i lek, 

• spela spel, exempelvis genom appar, 

• tala om lockande och vardagsnära ämnen, 

• en elev kan använda ljud, viskningar, tecken, gester och kroppsspråk, 

• vara i andra miljöer än klassrummet, exempelvis skolgården och fridshemmet, 

• läraren avdramatiserar, exempelvis vid provsituationer, 

• läraren uppmuntrarar eleven till att tala, exempelvis alla får chansen att tala,   

• talpinnar kan användas, 

• samtala om bilder och 

• känna trygghet, exempelvis genom att vara i en mindre grupp.  

Några av förutsättningar som uppgavs av lärarna förekom mer frekvent än andra under 

intervjuerna. Dessa redovisas nedan: 
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(Figur 1. Lärarnas svar om viktiga förutsättningar för talängsliga elever). 

Alltså, ljud, gester och kroppsspråk, lekar, vardagsnära samtalsämnen, trygghet och bilder är de 

vanligaste förutsättningarna som lärarna i studien säger sig erbjuda till talängsliga elever. Något 

som samtliga lärare berör vikten av är att elever med talängslan och selektiv mutism bör känna 

trygghet för att våga tala. Trygghet framstår alltså som den främsta förutsättningen som erbjuds 

till talängsliga elever för att de ska utveckla sin talförmåga i svenskämnet och därmed tilltro till 

sin språkliga förmåga. Jessie, Bennie, Kadin och Jamie berör vikten av att talängsliga elever måste 

känna trygghet för att skapa en tilltro till sin språkliga förmåga. Utifrån dialogisk teori (Linell 

2011a) kan vi se det här som att barn utforskar omgivningen, men för att kunna göra det krävs det 

trygghet. 

Jessie menar att talängsliga elever kan bli väldigt obekväma och menar att lärare bör göra 

någonting som känns lätt för dessa elever för att de ska våga tala, exempelvis genom lek. Som 

tidigare nämnt går det i linje med det dialogiska perspektivet. En viktig resurs i dialogiskt 

meningsskapande är som sagt kreativa uttrycksformer (Göthberg 2019). Jessie talar också om att 

fritidshemmets arbete kan främja arbetet i svenskan då talängsliga elever kan ha svårigheter att 

känna tilltro till sin språkliga förmåga i klassrummet. Hen menar att de vågar uttrycka sig mer 

utanför klassrummet och att fritidshemmet är en plats som många känner sig trygg på och därför 

vågar använda sin språkliga förmåga. Även Bennie, Kadin och Jamie berör vikten av att talängsliga 

elever behöver känna trygghet. Bennie och Kadin menar att de behöver vara i en grupp som de 

känner sig trygg i för att våga samtala.  

Jessie menar att talängsliga elever som har annat modersmål än svenska kan ha svårt att våga 

uttrycka sig och att de måste känna trygghet för att använda sin språkliga förmåga. Jessies 

uttalanden får medhåll från Bennie som dessutom säger: 

Det kan ju vara att hen tycker att svenskan är jobbig… och att […] är rädd att säga fel. 

Ljud, gester 
och 

kroppsspråk 

Lekar

Vardagsnära 
samtalsämnen

Trygghet

Bilder
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Sammanfattningsvis så uttrycker lärarna alltså att det är svårt för talängsliga elever att 

kommunicera genom det verbala språket i svenskämnesundervisningen. Lärarna är inne på samma 

linje där de menar att eleverna behöver känna trygghet i svenskämnesundervisningen för att våga 

samtala. Lärarna menar dessutom att det är viktigt att lockande och vardagsnära ämnen som gör 

det enklare för eleverna, när de får uttrycka sig om något som redan är känt för dem. Att dessutom 

använda sig av bilder kan också göra det enklare för dem. Svensklärarna menar att det också är 

viktigt att ta bort kravbilden och göra svenskämnesundervisningen mer till en lek. Slutligen så 

menar de att trots detta så kan det verbala samtalet vara svårt, därför erbjuds eleverna 

förutsättningar att använda sig av gester, tecken, ljud och kroppsspråk för att kunna tala och 

samtala med andra.  

 

8.4 Vilka förutsättningar strävar lärare efter att kunna erbjuda? 

Även om flera förutsättningar erbjuds, som tidigare nämnt så finns det fler förutsättningar som 

lärarna i studien skulle vilja erbjuda till talängsliga elever, som de tror skulle gynna deras 

talutveckling. Jessie, Jamie och Hale säger att fler digitala möjligheter skulle vara bra för 

talängsliga elever. Jessie menar att olika digitala inspelningsfunktioner skulle kunna gynna elever 

i deras samtalande. Jessies uttalande får medhåll av Hale som dessutom säger att hen skulle vilja 

använda det för att exempelvis spela in redovisningar. Både Jessie och Hale menar att med hjälp 

av inspelning så behöver läraren fysiskt inte vara närvarande när eleverna samtalar, vilket kan få 

talängsliga elever att känna mindre press. Utifrån dialogisk teori kan vi se det här som att nya 

dialogiska rum kommer att bli aktuella inom svenskämnet. Malmbejer (2017) menar att nya 

digitala möjligheter finns idag som gör att människor inte behöver vara i samma rum för att föra 

en dialog.  

Jamie menar att drama, teater och rörelse borde få ett större inslag i svenskundervisningen, hen 

säger dessutom att det vore bra om det kunde kombineras med digitala hjälpmedel. Jamie skulle 

också vilja att eleverna får göra filmer samt vara mer aktiva med Ipads. Detta går i linje med det 

dialogiska perspektivet. Göthberg (2019) skriver, som tidigare nämnts, att när människor 

kommunicerar med varandra i kreativa och konstnärliga former så tycks det produktivt för 

lärandet. Jamie säger dock att det skulle krävas mer tid till planering, vilket i nuläget inte finns.  

Det finns liksom inte riktigt rum för det längre… fast det står i läroplanen. Skulle man kunna 

kombinera drama, teater och rörelse med det digitala så skulle det vara kanon. Men det är ju 

det här med tidsbristen.  

Jamies uttalande får medhåll av Jessie och Marcelle som dessutom säger att fler resurser behövs, 

exempelvis mer personal för att kunna genomföra ovanstående. Marcelle refererar till att 

resurserna i skolan är begränsade. 

Resurserna är ju oftast ganska knappa i skolan… så ska jag kunna sätta dem i mindre 

sammanhang och lyfta de talängsliga så finns det ju oftast ingen annan som kan gå in och ta 

klassen. 
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Marcelle och Kadin menar att mer personal skulle göra så att de blev fler vuxna, då skulle eleverna 

kunna delas in i mindre grupper. Jessie menar att mer utbildning i digitala hjälpmedel skulle vara 

bra. Jamie refererar till att hen skulle behöva känna sig mer säker i att använda digitala hjälpmedel.  

Jag är inte så trygg med digitala hjälpmedel… men jag tror att det kan vara ett jättebra 

hjälpmedel om man börjar använda det.  

Bennie, Kadin och Jamie tar upp andra förutsättningar som inte nämnts av de andra lärarna under 

intervjuerna. Bennie berör vikten av att hemspråkslärare skulle kunna gynna talängsliga elever 

som har svenska som andraspråk. Kadin talar om att elever i förskoleklass inte är redo för 
svenskämnet i årskurs 1. Hen menar att de istället borde gå kvar i förskoleklass längre för att öva 

på sina språkförmågor mer. Jamie talar om att det är viktigt att både lärare och elever använder 

kroppsspråket mer än vad som görs idag.  

Nedan presenteras sammanfattningsvis vilka förutsättningar som lärarna skulle vilja erbjuda 

talängsliga elever för att utveckla deras förmåga att tala i svenskämnet. Förutsättningarna som 

presenteras är det som nämnts mest frekvent av lärarna för att ge en överskådlig bild. 

 

  
Figur 2. Figuren visar vilka tre huvudsakliga förutsättningar lärarna skulle vilja erbjuda talängsliga elever.  
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8.5 Sammanfattning 

Frågeställningarna berörde följande:  

 
Figur 3. Figuren visar studiens tre frågeställningar. 

Studiens syfte som redovisas under 8.1 beskrev talängsliga elevers förmåga att tala och samtala. 

Den andra delen, 8.2, behandlade lärares erfarenheter av talängsliga elever, främst med talängslan 

och selektiv mutism. Även andra erfarenheter aktualiserades så som: 

• nervös för att tala,  

• undervisning i andra miljöer än klassrummet,  

• förskoleklassen,  

• andra skolor och 

•  litteratur om selektiv mutism.  

Den andra delen, 8.3, utifrån studiens frågeställningar, som har huvudfokuset i denna studie 

handlade om vilka förutsättningar som lärare säger sig erbjuda till talängsliga elever i 

svenskämnesundervisningen. Det talades om flera olika, men trygghet var den förutsättning som 

ansågs som den viktigaste hjälpmedlet att erbjuda i svenskämnesundervisningen enligt lärarna. 

Till sist behandlades vilka förutsättningar som lärare skulle vilja erbjuda för att fortsätta att 

utveckla talängsliga elevers förmåga att uttrycka sig genom talet. Lärarna uppgav att de önskade 

att använda sig av mer digital teknik och att möjliggöra mindre klasser genom mer resurser.  

 

8.6 Analys ur ett dialogiskt perspektiv  

Nedan redovisas en mer djupgående analys med hjälp av studiens teoretiska begrepp: dialog, 

interaktion och meningsskapande. Begreppen är viktiga i det dialogiska perspektivet (Göthberg 

2019; Linell 2009; Linell 2011a; Linell 2011b; Linell 2013; Malmbjer 2017) vilket också visar sig 

Lärares 
erfarenheter

Förutsättningar 
som erbjuds

Förutssätningar 
som skulle 

kunna erbjudas
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i intervjuerna. Det är viktigt att lärare utgår från att dialog, interaktion och meningsskapande hela 

tiden är närvarande hos elever med talängslan och selektiv mutism – precis på samma sätt som hos 

andra barn.  

Dialog 

Lärarna i min studie säger att elever med selektiv mutism kan yttra sig verbalt genom några enstaka 

ord eller att använda sig av ljud, exempelvis ”mmm”. Malmbjer (2017) skriver att den dialogiska 

teorins grundare, Michail Bachtin, säger att dialog sker vid varje verbalt yttrande. Lärarna säger 

också att elever med talängslan eller selektiv mutism ibland väljer att skriva istället för att tala, 

vilket kan ses som en inre dialog. Malmbjer (2017) menar att ett inre tänkande sker innan en yttre 

dialog kan ske.   

Lärarna lyfter dessutom fram att de önskar att använda sig av mer digitala hjälpmedel i stöttningen 

av talängsliga elever. De nämner exempelvis att med hjälp av inspelning så behöver läraren fysiskt 

inte vara i samma rum som eleverna när de har en dialog. Malmbjer (2017) menar att det idag finns 

tekniska möjligheter som erbjuder nya dialogiska rum, som tidigare inte funnits.  

Interaktion 

Linell (2011a) förklarar att vi lär oss i direkta eller indirekta interaktioner med andra människor. 

Lärarna säger att talängsliga elever ibland väljer bort det verbala talet och att de istället använder 

sig av tecken (exempelvis att en elev pekar), enstaka ord, gester och kroppsspråk, vilket gör att de 

deltar i en samtalsinteraktion. Interaktioner kan ske genom verbalt tal eller i meningsskapande 

genom kroppsspråk, gester och teckenspråk (Linell 2009; Linell 2013). Som tidigare sagt så säger 

lärarna i studien att det verbala talet ibland används av elever med selektiv mutism för att kunna 

delta i en interaktion. Lärarna säger dessutom att talängsliga elever använder det verbala talet i 

samtalsinteraktioner i större utsträckning om de känner sig trygga. Individen utforskar 

omgivningen tillsammans med andra människor genom samtalsinteraktioner (Linell 2011a).  

Meningsskapande 

Lärarna berättar att de ger talängsliga elever bildstöld som en förutsättning för deras talutveckling. 

En annan förutsättning som ges är att eleverna får använda sig av olika spel appar på Ipads. Även 

olika lekaktiveter lyfts fram av lärarna. De säger att leken kan få talängsliga elever att våga tala, 

då det inte upplevs som en kravfylld situation att samtala i. Göthberg (2019) förklarar att kreativa 

meningsskapande former är produktivt för lärandet. Lärarna säger dessutom att de skulle vilja att 

eleverna får göra filmer. Göthberg (2019) skriver att människor kommunicerar med varandra i 

kreativa och konstnärliga former.  

Sammanfattningsvis så har jag med hjälp av den dialogiska synen på samtal kunnat analysera 

datamaterialet. Jag har främst fokuserat på de teoretiska begreppen; dialog, interaktion och 

meningsskapande för att förstå det insamlade datamaterialet. Den dialogiska synen på lärande 

har varit användbar för att bättre förstå hur elever med talängslan och selektiv mutism 

kommunicerar med andra människor.  
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9 Diskussion 

I detta kapitel kommer arbetets metodval och genomförande att diskuteras liksom arbetets 

styrkor och svagheter. Slutligen diskuteras resultatet och hur det kan förstås i förhållande till 

tidigare forskning.  

Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar några utvalda 

lärare från samma skola uppger att de erbjuder till talängsliga elever i grundskolans årskurser f–3 

för att utveckla deras förmåga att tala. 

 Studiens forskningsfrågor var följande: 

• Vilka erfarenheter har studiens lärare av elevers oro för att tala? 

 

• Vilka rumsliga, sociala och digitala förutsättningar uppger studiens lärare att talängsliga 

elever erbjuds för att utveckla förmågan att tala i svenskämnet?  

 

• Vilka förutsättningar skulle lärarna i studien vilja kunna erbjuda till talängsliga elever? 

 

9.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte och besvara arbetets frågeställningar valdes kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod. Det ansågs vara en fördel att möta informanterna ansikte mot ansikte (Larsen 

2018, s. 36). Fördelen ligger i att förstå det ämne forskaren studerar menar Stukàt (2014, s. 36). 

Att intervjuerna var av halvstrukturerad form kan innebära en risk då alla intervjuerna sett olika ut 

beroende på hur intervjusituationen utvecklat sig. Exempelvis så har informanterna fått olika 

följdfrågor beroende på vilka svar de har gett. Dock balanserades detta genom att jag som forskare 

fått fram mer utvecklade svar än vad jag skulle ha fått vid andra metoder (Larsen 2018, s. 36).  

 

Det skulle kunna ses som en svaghet i studien att alla intervjuer har skett med lärare som arbetar 

på samma skola. Hade fler skolor besökts hade säkerligen större variationer på olika 

förutsättningar som erbjuds till talängsliga elever framträtt. Dock valdes denna skola ut enligt ett 

icke-sannolikhetsurval där personerna i studien inte är slumpmässigt utvalda (Larsen 2018, s. 124). 

Det möjliggjorde att jag som forskare fick möta informanter som hade erfarenhet av talängsliga 

elever i svenskämnesundervisningen. Detta för att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar 

skulle kunna uppnås. Informanternas kunskap om talängsliga elever kan möjligen ha påverkat 

arbetets resultat. Samtliga informanter hade erfarenhet om talängsliga elever i 

svenskämnesundervisningen vilket kan ha bidragit till att arbetets resultat visar på flertalet olika 

förutsättningar som erbjuds till dessa elever. Ett alternativ hade varit att genomföra studien även 

med lärare som inte har någon erfarenhet av talängsliga elever för att kunna ställa två gruppers 

uttalanden i jämförelse med varandra.  

För att säkerställa att arbetet blev genomfört under den angivna tidsramen krävdes en god 

planering. Samtliga informanter fick information om studien både muntligt och skriftligt i god tid 



39 

 

 

innan intervjuerna (Larsen 2018, s. 136). En strävan var att hålla intervjuerna i en lugn och ostörd 

miljö men i vissa fall fanns det svårigheter med detta då flera av intervjuerna skedde när 

verksamheten var igång. Störande moment kan ha påverkat intervjuerna negativt, dock var det 

inget som informanterna tydligt visade under intervjuerna. Ett alternativ hade varit att förlägga 

samtliga intervjuer efter skoldagens slut, men detta var inte möjligt vid intervjuernas 

genomförande.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan noggrant, vilket var ett omfattande 

arbete. Transkriberingen är viktigt för att (Larsen 2018, s. 156) få ut allt som informanterna har 

sagt. Innehållsanalysen följde tydliga steg för att se till att all värdefull information för studien 

kom med. Genom att koda, kategorisera och hitta mönster möjliggjordes att relevanta delar av 

informanternas uttalanden kunde analyseras och brytas ned på ett tydligt sätt för att hitta svaren 

till studiens syfte och frågeställningar. Trost (2010) och Larsens (2018) rekommendationer för 

innehållsanalys anses ha fungerat väl i denna studie.  

Målsättningen har under hela studien varit att följa de fyra etiska forskningsprinciperna (Stukàt 

2014, ss. 138–140) för att stärka kvalitén på arbetet. Arbetets metod, urval och genomförande har 

redovisats noggrant för att läsaren ska kunna förhålla sig till arbetets tillförlitlighet och 

trovärdighet. Ur trovärdighetssynpunkt är det också viktigt att som forskare redovisa svagheter 

som ens val och genomförande kan medföra, vilket också har presenterats i studien samt hur de 

har stärkts upp under arbetets gång. En annan forskare skulle kunna göra om samma undersökning 

igen och få liknande resultat. Dock utgår undersökningen till den aktuella skolan och samma 

undersökning skulle kunna få ett annat utfall på en annan skola, där erfarenheter av talängsliga 

elever kanske skulle se annorlunda ut.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

Studien resulterade i fyra beskrivningskategorier med delbeskrivningar, vilka diskuteras i det här 

kapitlet. Först förs en diskussion om lärares erfarenheter av elever med talängslan och selektiv 

mutism, utifrån 8.2, i förhållande till vad som står i den tidigare forskningen. Sedan diskuteras 

vilka förutsättningar som lärarna i min studie, 8.3, uppgav att de ger till talängsliga elever, samt 

vilka stöttande förutsättningar den tidigare forskningen lyfter fram som positiva. Även delar från 

det som presenterats i bakgrunden av arbetet finns med i resultatdiskussionen, exempelvis 

Rönnlund (2015), eftersom studien har relevans utifrån vad som kom fram under intervjuerna med 

lärarna. Slutligen diskuteras vilka förutsättningar som lärarna i min studie skulle vilja erbjuda, 

utifrån 8.4, i jämförelse med vad den tidigare forskningen ser som gynnsamma förutsättningar. 

Beskrivningskategorin 8.1, som berör talängsliga elevers förmåga att tala och samtala är 

övergripande för studiens syfte och presenteras därför i samtliga diskussioner nedan.  
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9.2.1 Elever med talängslan och selektiv mutism  

Samtliga lärare i min studie belyser att flertalet elever på den aktuella skolan är talängsliga, dock 

varierar graden av talängslighet. Det finns elever som är nervösa för att tala, har talängslan eller är 

diagnostiserade med selektiv mutism. Den bilden förstärks av dels Uppsala Universitet (u.å.) som 

skriver att 10–20% lider av talängslan, alltså 1–2 elever i varje skolklass, och dels av (Engström 

2018) som menar att 1 av 100 barn blir diagnostiserade med selektiv mutism. Lärarna i min studie 

delade med sig av sina erfarenheter av olika former av talängslighet hos elever i 

svenskämnesundervisningen. Ett tydligt resultat var att lärarna i min studie hade mest erfarenhet 

av selektiv mutism hos elever. Några av lärarna uppgav att elever med selektiv mutism väljer bort 

det verbalt talade språket, men att de kunde delta i en samtalsinteraktion med exempelvis gester 

och kroppsspråk. Det kan jämföras med vad Dahlbäck (2016) skriver om att elever har lättare för 

att kommunicera och uttrycka sig genom exempelvis gester och kroppsspråk.  

Erfarenheterna av ”nervös för att tala” och talängslan skilde sig åt mellan lärarna i min studie. 

Flera av lärarna i studien uppgav dock att de trodde att ”nervös för att tala” var en mildare grad av 

talängslan och att talängslan var en mildare form än selektiv mutism. Omdal (2007) definierar 

selektiv mutism som en diagnos medan talängslan beskrivs som att en elev känner ett obehag inför 

att tala (Cederberg 1997). Mayworm, Dowdy, Knights & Rebelez (2014) skriver dessutom att barn 

med selektiv mutism inte talar alls i skolan.  

Olika former av elevers oro för att tala har beskrivits ovan, nervös för att tala, talängslan och 

selektiv mutism. Lärarna i min studie säger att dessa elever har svårigheter att uttrycka sig genom 

talet då de anses sakna eller till viss del sakna tilltro till sin språkliga förmåga. I de 

forskningsstudier som presenterats i arbetet så bekräftas detta av flera forskare (se t.ex. Cederberg 

1997; Mayworm, Dowdy, Knights & Rebelez 2014; Olsson Jers 2010; Omdal 2007). Olsson Jers 

(2010) skriver att muntlig framställning kan ge upphov till talängslan och att elever med talängslan 

måste tro på sin språkliga förmåga för att våga tala. Lärarna i min studie lyfter fram vikten av att 

ta bort kravsituationen för talängsliga elever. Cederberg (1997) menar att en inre psykisk reaktion 

uppstår vid samtalssituationer där elever känner press. Elever med selektiv mutism är beslutsamma 

att inte tala i klassrumsmiljö då det upplever det som allt för påfrestande (Omdal 2010). Även 

Mayworm et al. (2014) analys gav ett resultat som visade att en elev med selektiv mutism inte talar 

i klassrumsmiljö. Några av lärarna i min studie säger att det är svårt att bedöma elever som inte 

talar. Ett barn som är tyst får inte öva på talspråket, därför är det viktigt att eleven erbjuds rätt 

förutsättningar till att utveckla sitt talspråk (Engström 2018), vilket kommer att diskuteras i 9.2.2.  

 

9.2.2 Förutsättningar som elever med talängslan och selektiv mutism gynnas av  

Lärarna i min studie uppgav att olika multimodala hjälpmedel erbjuds som stöttande 

förutsättningar till talängsliga elever, exempelvis bilder, lek och spel. En del forskare (se t.ex. 

Borgfeldt 2017; Dahlbäck 2016; Mayworm et al. 2014; Skantz Åberg 2018;) anser att multimodala 

metoder har betydelse för att utveckla talförmågan. Analysen av Skantz Åbergs (2010) 

doktorsavhandling visade att barn stöttas av att ha bilder till hjälp vid muntligt berättande. Även 

Borgfeldts (2017) analys gav ett resultat som visade att barn använder bildskapande som stöd i 

muntliga framställningar. Flera av lärarna talade om att elever med talängslan och selektiv mutism 
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kunde delta i ett samtal genom att använda sig av exempelvis gester, kroppsspråk, viskningar och 

enstaka ord. Dahlbäck (2016) förstärker bilden av att multimodala hjälpmedel, så som 

kroppsspråk, gester, ljud och bilder gör att elever kan uttrycka sig och kommunicera med hjälp av 

det i svenskämnesundervisningen. Lärarna i min studie uppgav att de erbjuder flera olika stöttande 

hjälpmedel till talängsliga elever, se ovan. Tidigare forskningsstudier, (se t.ex. Borgfeldt 2017; 

Cederberg 1997; Dahlbäck 2016; Skantz Åberg 2018) kommer fram till att elever behöver erbjudas 

olika former av stöttande hjälpmedel för att deras talförmåga ska kunna utvecklas. 

Lärarna i min studie uppgav att trygghet var en av de viktigaste förutsättningarna att ge till 

talängsliga elever. Lärarna i min studie menar dessutom att det är viktigt att inte pressa talängsliga 

elever. Cederberg (1997) lyfter fram trygghet som en viktig förutsättning som lärare ska erbjuda 

talängsliga elever för att de ska kunna delta i olika samtalssituationer. Cederberg (1997) menar att 

elever med talängslan måste känna trygghet samt inte känna några krav för att våga uttrycka sig 

genom talet. Hon skriver att talet kommer naturligt när trygghet finns. Engström (2018) förstärker 

den bilden då hon menar att talet måste komma naturligt utan press. Lärarna i min studie talade 

om att andra sociala lärmiljöer, exempelvis skolgården och fritidshemmet där lekaktiviteter pågår, 

är av stor betydelse för talängsliga elever. Lärarna i min studie uppgav dessutom att det var 

gynnsammast för talängsliga elever att inte vara i klassrummet när de har ämnet svenska. De 

nämnde exempelvis skolgården och fritidshemmet som platser där naturliga samtal kunde äga rum. 

Även Rönnlund (2015) lyfter fram skolgården som en social lärmiljö där eleverna erfarar 

skolgården både språkligt och kroppsligt. Lärarna i studien uppgav att leken inte var en pressad 

samtalssituation, vilket gjorde att de talade med kompisar i sin lek. Omdal (2007) lyfter fram andra 

miljöer som gynnsamma, även om hon inte nämner skolgården och fritidshemmet specifikt så 

menar Omdal att elever med selektiv mutism behöver känna trygghet och att det ibland krävs att 

de byter miljö för att våga börja tala. Olsson Jers (2010) skriver dessutom att den fysiska 

klassrumsmiljön kan påverka. Byte av miljö för elever med selektiv mutism kan hjälpa skriver 

Omdal (2010).  

En viktig aspekt att lyfta fram är att lärarna i min studie så väl som den tidigare forskningen (se 

t.ex. Cederberg 1997; Mayworm et al. 2014; Omdal 2007; Skantz Åberg 2018) lyfter fram att 

stöttande hjälpmedel, så som multimodala arbetssätt, trygghet, lek, varierande 

undervisningsmiljöer och små sammanhang, har betydelse för att talängsliga elever ska kunna 

våga uttrycka sig genom talet.  

 

9.2.3 Fler arbetssätt som skulle kunna erbjudas 

Lärarna i min studie talar om att de skulle vilja erbjuda fler möjligheter till att använda digitala 

hjälpmedel i svenskämnesundervisningen. De säger exempelvis att de skulle vilja att eleverna gör 

inspelningar när de inte är i samma fysiska rum som läraren. De säger också att de skulle vilja 

arbeta multimodalt med att göra filmer. Skantz Åberg (2018) menar att digital teknologi bidrar till 

interaktion mellan elever. Digital teknologi kan exempelvis vara Story bird, där digital skrift och 

bild är sammankopplad till talet genom att elever sitter tillsammans och diskuterar skrift och bild. 

Lärarna i min studie talar också om att de skulle vilja erbjuda mindre grupper för att kunna arbeta 

mer med digital teknologi. Som tidigare nämnt så gynnas elever av mindre grupper eftersom de 

känner trygghet. Trygghet är viktigt för elever med talängslan och selektiv mutism (se exempelvis 
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Cederberg 1997; Omdal 2007). En svensklärare i min studie talar också om att hen tror att 

talängsliga elever skulle gynnas av att använda drama i svenskundervisningen. Det är något som 

Dahlbäck (2016) skriver om, hon menar att drama i svenskämnet gör så att elever kan uttrycka sig 

och kommunicera. Flera av lärarna i min studie skulle önska mer resurser i form av fler lärare och 

mer planeringstid för att kunna erbjuda dessa förutsättningar till talängsliga elever.  

 

9.3 Sammanfattande slutsatser  

Syftet med den här undersökningen har främst varit att undersöka vilka förutsättningar som lärare 

erbjuder till elever med talängslan och selektiv mutism för att utveckla deras förmåga att tala i 

svenskämnesundervisningen. Utifrån intervjuerna och innehållsanalysen av dessa har jag kunnat 

tolka att flera förutsättningar erbjuds, så som ljud, gester och kroppsspråk, lekar, vardagsnära 

samtalsämnen, trygghet och bilder. Jag har tolkat det som att dessa förutsättningar utvecklar 

elevers talförmåga analogt med vad den tidigare forskningen säger. Resultatet för den här studien 

innebär att eleverna på den aktuella skolan får flera olika verktyg i sin svenskämnesundervisning 

för att kunna utveckla sin förmåga att tala. Resultatet kan även vara av betydelse för andra skolor 

som behöver kunskap om vilka stöttande hjälpmedel som kan ges till elever med talängslan och 

selektiv mutism, i syfte att utveckla deras talförmåga i svenskämnesundervisningen. Som blivande 

lärare anser jag att det har stor betydelse att veta vilka olika stöttande hjälpmedel som är gynnande 

för elever med talängslan och selektiv mutism. Genom det här arbetet har jag fått med mig flera 

olika förutsättningar som är gynnsamma att erbjuda till talängsliga elever i 

svenskämnesundervisningen i mitt framtida läraryrke.  

 

9.4 Vidare forskning 

Den här studien har utgått från ett lärarperspektiv som kommit fram genom intervjuer. Det skulle 

vara intressant att forska vidare om samma ämne, men utifrån ett elevperspektiv där personer som 

haft talängslan eller selektiv mutism under skolåren skulle få ge sin bild av vilka förutsättningar 

som speciellt gynnade deras talutveckling. En sådan forskningsstudie skulle likna den studie 

Omdal (2007) har gjort.  
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Efterord 

 

Att finna relevant litteratur och forskning till detta arbete har inte varit enkelt. Det finns ont om 

litteratur och forskning som handlar om elever med talängslan och selektiv mutism specifikt 

inriktat på svenskämnets muntliga del. Nedan presenterar jag litteratur och forskning som har 

haft särskild betydelse i mitt arbete och som jag hoppas kan vara till hjälp för andra som vill 

forska om något liknande eller bara är intresserade av att få kunskap om detta fascinerande 

ämne.   

 

Talängslan 

Axelsson, U. (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra.  

Beskriver vad talängslan är och hur det går att få bukt med talängslan genom målmedveten och 

långsiktig träning. 

 

Cederberg, A. (1997). Från tystnad till tal. 

Fenomenet talängslan beskrivs samt dess orsaker och uppkomst samt möjligheten att komma 

tillrätta med problemet genom ökad undervisning i talekonsten. 

 

Selektiv mutism 

Holmberg, L. (2019). Djurens läten lockade fram språket.  

Konkreta tips på hur pedagoger kan arbeta med barn som har selektiv mutism.  

 

Estetiska uttrycksformer i svenskämnet 

Dahlbäck, C. (2016). Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i 

svenskämnet.  

Estetiska uttrycksformer och dess betydelse för interaktion mellan elever.  

 

Att kommunicera  

Magnusson, A-K. (2003). Blinda personers icke-verbala kommunikation: studier om 

kroppsspråk, icke-verbal samtalsreglering och icke-verbala uttryck. 

Ger en förståelse för att kommunikation kan ske icke-verbalt. 

 

Skantz Åberg, E. (2018). Children’s collaborative technology-mediated storymaking 

Instructional challenges in early childhood education. 

Bilder och dess betydelse för interaktion mellan elever.  

 

Svedner, P.O. (2010). Svenskämnet & Svenskundervisningen. Delarna och helheten. En 

didaktisk-metodisk beskrivning och handledning. 

Svenskämnet presenteras med fokus på den muntliga delen, att tala och samtala.  
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Bilaga 1: Litteratursökning 

 
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) 

Svenskämnet Summon Peer review 256 1 

Dahlbäck 

(2016) 

 

Tabell 2: Litteraturtips från min handledare 

Antal Tips Tips inkluderande i studien 

5 2 

Skantz Åberg (2018) Avhandling 

Borgfeldt (2017) Avhandling 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

 

Information om undersökning: Att tala i svenskämnet i 

årskurserna f-3 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag kommer att genomföra mitt examensarbete inom grundlärarutbildningen 

med inriktning f-3 vid Högskolan Dalarna med syfte att undersöka hur 

svensklärare arbetar med talängsliga elever. Undersökningen i form av en intervju planeras till v. 

39 och v .40, höstterminen 2019. Jag har intresse att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete 

med elever som har talängslan. 

I undersökningen kommer lärare för årskurs f–3 att delta som arbetar eller har arbetat på samma 

skola. För dig innebär ett deltagande en intervju som kommer att spelas in. Materialet kommer 

att transkriberas och analyseras. Inspelningarna kommer att raderas när examensarbetet är 

färdigställt.  Intervjun kommer att ta cirka 20–30 minuter. Du kommer att avidentifieras och det 

kommer inte framgå någonstans vem som intervjuats eller i vilken skola detta gjorts. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas för denna undersökning.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter 

godkänt arbete kommer uppsatsen även att publiceras i svenska vetenskapliga arkivet DiVA.  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller min handledare. 

Caroline Backström: Student                                             Martin Göthberg: PhD 

v14carba@du.se                                                                 mgh@du.se  

                                                                   

__________________________                                       __________________________   

Ort/Datum                                                                          Ort/Datum                                    

 

__________________________                                      __________________________ 

Caroline Backström                                                          Martin Göthberg 

 

Informerat samtycke: 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om deltagande i ovanstående undersökning i sådan 

utsträckning att jag känner mig tillräckligt informerad. Jag ger därför mitt informerade samtycke 

till att delta.  

Namn: ______________________________________ 

Namnteckning: _______________________________ 

Datum: ______________________________________ 

mailto:v14carba@du.se
mailto:mgh@du.se
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 

 

 

 

 

 

 

Intervju om att tala i svenskämnet  

 

Om någon fråga är otydlig så kan du be mig att läsa upp den en gång till eller få den 

förtydligad.  

Om det är någon fråga som du inte kan eller vill besvara så får du gärna berätta varför du inte 

kan besvara frågan eller säga ”pass”.  

Har du några frågor innan jag sätter ingång med intervjun och inspelningen av den? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken lärarutbildning har du i grunden? 

-vilket år fick du examen? 

-har du arbetat som lärare hela tiden efter det? 

 

När började du arbeta på skolan? 

- arbetar du kvar idag? 

- hur många år har du arbetat i f-3 på den här skolan? 

 

Vilka ämnen undervisar du i idag? 

Med vilken/vilka årskurser undervisar du i idag? 

 

Det finns flera olika centrala delar i svenskämnet: 

-läsa och skriva 

-tala, lyssna och samtala 

-berättande texter och sakprosatexter 

-språkbruk 

-informationssökning och källkritik 

Anser du att någon central del är viktigare än någon annan eller är alla delar lika viktiga? 
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Har du gått någon fortbildning som handlar om talängsliga elever? 

-vad fick du lära dig i så fall?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Frågor om förutsättningar som ges till talängsliga elever i svenskämnet:  

 

1. Vad har du för erfarenhet av talängsliga elever på den här skolan? 

2. Ser du skillnad på olika former/grader av elevers oro för att tala? 

Att vara talängslig kan betyda att någon är nervös för att tala, att någon har talängslan eller 

selektiv mutism. 

3. Känner du igen dessa tre begrepp och vet du vad de står för? 

 

4. Vilken betydelse anser du att det har att en elev kan delta i olika samtalssituationer i 

svenskämnet? 

5. Hur arbetar du som svensklärare för att ge talängsliga elever tilltro till sin språkliga förmåga 

när det gäller talet? 

 

Läroplanen i förskoleklass, kursplanen i svenska för årskurs 1–3 och de nationella proven i 

svenska årskurs 3 lägger stor tonvikt på den muntliga delen tala. Svenskämnet ska ta fram de 

förutsättningarna (till exempel digitala, sociala och rumsliga) som behövs för att eleverna ska 

utveckla sitt talspråk för att kunna formulera sig i talet och uttrycka sig i olika 

samtalssituationer för skilda syften. 

6. Vilka förutsättningar kan du erbjuda till talängsliga elever för att de ska utveckla sin förmåga 

att kunna kommunicera i tal:  

a) när de ska uttrycka sig i olika samtalssituationer för olika syften? 

b) när de muntligen ska berätta om vardagsnära ämnen i olika samtalssituationer?  

c) när de ska samtala om innehåll och budskap i olika texter? 

 

7. Vilka förutsättningar skulle du vilja kunna erbjuda? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Avslutande fråga 

 

1. Har du något som du ytterligare vill säga till än det som redan har sagts? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Följdfrågor  

 

Kan du ge exempel? Har jag uppfattat dig rätt? Tänker du såhär? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

 


