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1 Inledning 

Vi har under våra vfu-perioder mött elever som av olika anledningar inte är verbalt aktiva i 

klassrummet. Det föreligger olika anledningar till att dessa elever är tysta. Det kan bero på 

talängslan, ointresse för det ämne som tas upp, brist på kunskaper och synpunkter eller problem 

med att komma in i gruppen eller i arbetet. Andra orsaker till tysthet är blyghet och rädsla för att 

göra bort sig (Skiöld 1992). Tysta elever orsakar inte några svårigheter disciplinmässigt sett, och 

därför finns det en risk att man förbiser dem.  

 

Samhället och skolan ställer stora krav på utveckling av elevers kommunikativa kompetens. Att 

svara på frågor inför klassen, diskutera i grupp, hålla muntliga framträdande och att kunna 

redogöra för sina åsikter blir alltmer viktigt i dagens skola. Den traditionella 

katederundervisningen där endast läraren talar är på väg att ersättas av en undervisning där 

lärarens roll liknar ett mentorskap, eleverna är aktiva och lär i samspel med varandra. Synen på 

lärande är inte längre att bara mata eleverna med årtal, kungar och floder. Läraren behöver se på 

eleven som skapare av sin egen kunskap där hennes tidigare erfarenheter är en utgångskälla. 

Skolans undervisning borde därför ge eleven möjligheter att genom kommunikation och samspel 

med resten av klassen konstruera sin kunskap.  

 

Bratt (1985) menar att språket har flera funktioner. Det kan till exempel fungera som ett socialt 

redskap för att vi ska kunna tala med andra, ett uttrycksmedel för våra tankar och känslor samt 

som en kunskapsbärare när vi för vidare information till andra. Kommunikation spelar alltså en 

betydelsefull roll för oss människor på flera olika sätt och den som av olika anledningar inte talar 

kan därmed riskera att hamna utanför gruppen.  

 

I viss mening existerar vi ju bara genom att speglas hos andra och av andra, och 
sker inte detta, finns vi inte längre till.  

                                                                                         Skiöld 1992:65 
 

Frågan är vad som händer med de elever som av olika anledningar är tysta i dagens skola där 

rollerna har förändrats och elevernas kommunikativa förmåga har stor betydelse. Kanske ligger 

dessa elever i riskzonen för att hämmas både på ett socialt plan men också på ett kunskapsmässigt 
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plan. I denna studie vill vi ta reda på hur lärare förhåller sig till och upplever mötet med de elever 

som inte är verbalt aktiva i klassrummet. Genom att intervjua pedagoger och få ta del av deras 

upplevelser kring dessa elever hoppas vi kunna utveckla vår professionella yrkesroll.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta del av ett urval lärares upplevelser och föreställningar om tysta 

elever. Våra frågeställningar är följande: 

 

• Vilka erfarenheter och upplevelser har de intervjuade lärarna av tysta elever? 

• Vilka orsaker tror lärarna kan ligga till grund för att vissa elever är tysta? 

• Vilka kan konsekvenserna bli för den tyste eleven sett ur ett sociokulturellt perspektiv både 

för den personliga och kunskapsmässiga utvecklingen? 

 

1.3 Definitioner 

I vår studie använder vi oss av begreppen tystlåtenhet, talängslighet och blyghet. Eftersom vi 

menar att oavsett om man är blyg, talängslig eller tystlåten så är man mer eller mindre tyst och vi 

kommer att använda ”tyst” som en generell benämning för de elever arbetet berör. Vi vill dock 

kortfattat klargöra begreppens olika betydelser och även visa hur vi tolkar och använder 

begreppen i vår studie. I Nordstedts svenska ordbok (2003) definieras begreppen blyg och 

tystlåten enligt följande: 

 

• Blyg: Person som känner sig osäker eller utlämnad vid umgänge med andra på grund av 

dåligt självförtroende, ovana vid främmande människor och handling som tyder på 

osäkerhet. 

• Tystlåten: Person som sällan och ogärna yttrar sig. 
 

Vi tolkar förklaringen av ”tystlåten” som ett personlighetsdrag, där anledningen till att man inte 

yttrar sig inte behöver ha med ängslan att göra. Britt Backlund uttrycker det så här: ”Den tystlåtne 

väljer frivilligt och utgår ifrån sin personliga läggning att inte ta till orda” (1997:192). 
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Talängslan finns inte i någon av de ordböcker vi har sökt i. Vi har dock funnit flera definitioner i 

annan litteratur, som förklarar begreppet. Backlund (1997:191) skriver: ”Den tyste är inte alltid 

talängslig, men den talängslige är alltid tyst”. Hon förklarar att en person som är talängslig 

uppvisar symptom på ångest inför situationer där han eller hon förväntas tala. Dessa symptom 

kan vara svettningar, hjärtklappningar, rodnad, illamående och panikkänslor (a.a). 

 

2 Bakgrund 

Dagens samhälle efterfrågar god kommunikativ förmåga och social kompetens vilket speglas i de 

nationella styrdokumenten. För att eleven ska få möjligheten att genom språket utveckla sin 

förmåga att samtala, diskutera, argumentera och därigenom tillägna sig kunskap formulerar 

styrdokumenten flera mål, bland annat: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.   

                    
                   Utbildningsdepartementet 2001:21 

 
Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 
många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan  

                Skolverket 2000 
  
 

Lpo 94 baseras på en sociokulturell syn på lärande där varje individs lärande förklaras uppstå i 

samspel med omgivningen. I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är 

kommunikativa processer centrala. Säljö (2000) menar att det är genom att höra vad andra talar 

om och hur de föreställer sig världen som barnet blir medvetet om vad som är intressant och 

värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som vi människor gör varje dag. Kunskaper och 

erfarenheter som förts vidare från generation till generation har byggts upp genom interaktion 

med andra människor och detta är grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Skolan har gått från regelstyrning till mål- och resultatstyrning vilket ger stort utrymme för lokal 

tolkning av skolans pedagogiska utformning. Lärare och elever har stora möjligheter att 

tillsammans utforma undervisningen, vilket stoff som ska väljas och hur målen ska uppnås. I 

”Skola för bildning” uttrycks detta på följande sätt: 
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De nationella styrdokumenten anger vad verksamheten i skolan ska inriktas mot, dvs. 
målen för verksamheten. Den lokala nivån beslutar dels om hur verksamheten i 
skolan ska organiseras för att nå de nationellt formulerade målen, men dels också vad 
det konkreta innehållet ska vara.  

(Skolverket 2003:13) 

 
 
Det går inte att legitimera skolans verksamhet endast genom att hänvisa till läroplaner och 

kursplaner; dessa är inga instruktionsböcker utan måste kompletteras med att läraren tänker 

självständigt om skolans verksamhet och arbetet inom denna. Läraren måste ha en professionell 

tolkningsbas utifrån vilken man (kollegialt) diskuterar hur verksamheten i skolan kan ges ett 

innehåll och en form som möjliggör måluppfyllelse (Skolverket 2003). Men för att läraren ska 

kunna organisera verksamheten utifrån elevernas behov måste han/hon ha en förståelse för 

elevens situation i skolan (Giota 2003). Löwenborg & Gíslason (2002) menar att läraren påverkas 

av personliga värderingar i sitt arbete. Genom att reflektera över sin egen roll kan läraren bli 

medveten om vilka egenskaper och förmågor som premieras hos eleverna och därmed se det som 

en möjlighet att utveckla sin proffessionalitet.  

 

Giota (2003) menar att lärare i många fall omedvetet bidrar till att skapa olika förväntningar och 

krav på eleverna som kan medföra att eleverna tappar motivationen. Vidare skriver författaren att 

forskning visar att lärare värdesätter elever med social kompetens. Social kompetens i detta 

sammanhang syftar på förmågan att anpassa sig efter och hantera de krav och förväntningar som 

skola och samhälle ställer på dem. Skiöld (1992:86) anser det vara ”ett demokratiskt krav att alla 

skall få komma till tals och för samhället i dess helhet borde det vara oerhört angeläget att ta 

tillvara de resurser som de tigande i församlingen har, trots att de inte själv tror sig om att ha 

sådana”. Vi har tidigare nämnt att dagens samhälle efterfrågar god kommunikativ förmåga och 

social kompetens vilket också speglas i styrdokumenten. Enligt styrdokumenten ska ”alla som 

arbetar i skolan organisera och utföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Utbildningsdepartementet 2001:27). Detta, menar vi, innebär att 

läraren har en bärande roll i elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. För de tysta 

eleverna är lärarens förhållningssätt gentemot dem avgörande för hur deras framtida 

kommunikativa utveckling blir. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska utgångspunkter grundas främst på den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskijs 

(1896-1934) sociokulturella teorier som i vårt arbete företräds av flera författare. Hans 

grundläggande idéer kommer att presenteras mer ingående under rubriken ”Sociokulturell teori” 

(3.3). Vi tittar även på hur en pedagogisk grundsyn kan uttryckas ur detta perspektiv och på olika 

idéer om vilka uppgifter skolan har. Slutligen beskrivs möjliga orsaker till tystlåtenhet, blyghet 

och talängslan utifrån både sociala och genetiska perspektiv. 

 

3.1 Pedagogisk grundsyn 

Lärarens personlighet påverkar i hög utsträckning relationen till eleverna. För att bli en bra lärare 

krävs det mer än att bara känna till olika tekniker och metoder för att utforma sin undervisning 

(Löwenberg & Gíslason 2002). Pedagogikprofessorn Gunn Imsen menar att läraren inte kan 

”sätta upp en checklista för vad som är god och dålig undervisning. Den påverkas av 

grundläggande normativa värderingar om hur undervisningen ska ske beroende på människosyn, 

syn på barnet, inlärningen och samhället” (1999:274).  

 

För att kunna reflektera kring sin egen pedagogiska praktik menar Christer Stensmo, docent i 

pedagogik, att man bör vara medveten om vilken pedagogisk grundsyn man har (1994). 

Löwenborg & Gíslason menar att ”det krävs dock en viss grad av självkänsla och självtillit för att 

man ska våga titta på sig själv utifrån och analysera sina känslor och beteenden gentemot 

eleverna” (2002:32). Vi kommer i följande resonemang att försöka klargöra hur en pedagogisk 

grundsyn kan se ut utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi utgår från följande aspekter: 

kunskapssyn och inlärningssyn, människosyn/elevsyn, och slutligen synen på samhället.  

 

3.1.1 Kunskapssyn och inlärningssyn 

Vad är kunskap och hur lär vi oss? Olga Dysthe, filosofie doktor i språkvetenskap, menar att 

kunskap ofta definieras som en allmänt accepterad sanning, en substans som förmedlas och 

överförs:  
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Begreppet kunskap likställs ofta med fakta eller information; man tänker sig då 
närmast att det finns en viss given mängd kunskap som kan överföras via en eller 
annan direkt process. Resultatet i blir i så fall ofta en undervisning som fungerar som 
”påfyllning av tomma kärl”.    

   Dysthe 1996:47 
 

Denna syn på kunskap och inlärning har genom tiderna ofta varit representativ för traditionell 

skolpraxis. Men ser man istället kunskap som något som formas eller accepteras av varje individ 

tillsammans med en social grupp (socialkonstruktuvism), menar Dysthe att kunskapen kommer 

att se olika ut beroende på vem det är som lär sig. Eleven blir kunskapens subjekt istället för dess 

objekt. Språkets funktion i inlärning är beroende av vilken kunskapssyn man har. Ser man på 

kunskap som en allmänt accepterad sanning blir språkets funktion i stället att uttrycka och forma 

denna kunskap. Om man i stället har en konstruktivistisk syn på kunskap som något som 

konstrueras av en social grupp blir språkets funktion i stället att skapa kunskapen. Dysthe menar 

vidare att kunskap och inlärning är av både kognitiv och social karaktär. Detta innebär att 

”mening skapas i en gemenskap och att en optimal inlärningspotential är beroende av en 

samverkan mellan dessa två” (Dysthe 1996:221).   

 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, påpekar att även om man besitter information så 

är det långt kvar till kunskap. Han menar att ”kunskaper är något man använder i sitt handlande i 

vardagen och som en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och 

praktiska situationer på ändamålsenliga sätt” (2000:125).  

 
Ingrid Carlgren och Ference Marton, båda professorer i pedagogik, beskriver kunskap som både 

relationell och kontextuell. Kunskap är inte något som kan överföras från en person till en annan 

utan en relation mellan människan och världen. En människas kunskap ser olika ut beroende på 

att vi upplever världen olika. Hur vi upplever världen beror i sin tur på vårt sociala bagage som vi 

alla bär med oss. En biolog kan till exempel se en sällsynt blomma på grund av sin utbildning och 

sitt intresse, där en annan person bara ser natur. Kunskap kan även vara kontextuell, beroende av 

sitt sammanhang. Kunskap får mening i sitt sammanhang och därför kan man inte begränsa 

kunskapen till att bara vara termer och begrepp. Den sociala praktiken är också en del av 

kunskapen. Med detta menas att kulturella och mentala sammanhang spelar en stor roll. I den 

senaste läroplansreformen formuleras en kunskapsuppfattning som betonar både det relationella 
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och det kontextuella synsättet på kunskap. Denna kunskapssuppfattning har utvidgats med 

förtrogenhetsbegreppet. Med förtrogenhet menas att man har förmågan att veta vad och när något 

ska göras i olika situationer. Skolans kunskapsuppdrag har alltså förändrats från att bara ha varit 

att lära eleverna fakta och färdigheter till att också lära dem förståelse och förtrogenhet (Carlgren 

& Marton 2001). 

 

3.1.2 Människosyn och elevsyn 

Om man uppfattar eleven som en passiv varelse kan pedagogiken, något förenklat, innebära att 

läraren aktivt lär ut och eleven i sin tur passivt lyssnar och tar in (Imsen 1999). Denna syn 

kopplar vi till en vanligt förekommande uppfattning: att lärande är en överföringsprocess och 

kunskap i sin tur är en färdigförpackad substans. Säljö (2000) skriver att utifrån en sådan syn på 

kunskap blir eleven en passiv individ som endast återskapar något som skapats av andra. Utifrån 

detta synsätt behöver eleven inte vara särskilt verbal och den kraft läraren lägger på att utveckla 

elevens kommunikativa kompetens blir kanske inte så omfattande.  

  

I ett sociokulturellt perspektiv ses eleven istället som en aktiv individ som använder information 

(till exempel information från en lärobok) till att lösa problem och hantera kommunikativa och 

praktiska situationer. Människan är inte passiv i sin kunskapsutveckling utan konstruerar själv 

aktivt sin förståelse av omvärlden. Kunskaper och erfarenheter byggs upp genom interaktion och 

kommunikation människor emellan (Säljö 2000).  

 

3.1.3 Samhällssyn 

Pedagogikprofessorn Gunn Imsen (1999) menar att lärare inte bara bidrar till att förmedla 

samhällets kultur utan formar också samhället genom de elever som präglas av den undervisning 

som läraren ger. Skolan och samhället är på så sätt ömsesidigt beroende av varandra. Samhället 

behöver skolan av flera orsaker. Imsen tar upp tre anledningar till varför samhället är beroende av 

skolan. För det första ska skolan se till att ge barn och ungdomar en introduktion till samhällets 

gemensamma kulturarv. För det andra ska skolan förse samhällets många sektorer med 

nödvändig kompetens, så att styrande organ, institutioner och näringsliv kan fungera. Slutligen 

ska skolan ge den enskilde eleven kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta och nöje och 

bidra till en personlig utveckling. Men skolan behöver också samhället, eftersom den inte kan 
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existera av egen kraft. Imsen skriver dock att skolan ibland hävdas vara isolerad från samhället, 

vilket gör att elever ofta känner att skolan är skild från verkligheten. En viktig fråga som Imsen 

ställer sig är: Är det samhället som styr skolan eller är det skolan som styr samhället? Samhället 

kan genom lagar, förordningar och ekonomiska anslag ha stort inflytande över skolan. Men 

genom att delta i fostran av barn och ungdomar har skolan inflytande över kompetenser som styr 

morgondagens samhälle.  

 

3. 2 Skolans uppgift 

Christer Stensmo (1994) ger en historisk bild av uppkomsten och utvecklingen av skolan. 

Skolans historia går mer ån 4000 år tillbaka i tiden. Innan skolan fanns var lärandet i det gamla 

bondesamhället av praktisk karaktär där man lärde sig direkt från det sammanhang där 

tillämpningen skulle ske (kontextuell inlärning): bonden visade sin son hur åkern skulle sås och 

hur djuren skulle skötas. Utifrån tidiga bevis om särskilda hus/byggnader för lärande i 

Babylonien kan man se en uppkomst av pedagogisk praktik som går hand i hand med 

skriftspråkets utveckling. Skriftspråket och läroböcker möjliggjorde ett teoretiskt lärande och 

inlärningen frigjordes från ett visst sammanhang och blev istället blev dekontextualiserad och 

institutionaliserad. Tillkomsten av skolan innebar att filosofiska och politiska idéer väcktes. Vad 

skulle skolan användas till? Vilken egentlig uppgift den skulle ha i samhället; skulle den vara 

kulturreproducerande eller kulturförändrande? Stensmo sammanfattar några av idéerna om 

skolans uppgifter:  

 

• Skolan ska i huvudsak förbereda för arbetslivet. Innehållet i undervisningen ska främst ge 

eleverna kompetens att utöva olika yrken. Skolans verksamhet ska vara så lik arbetslivets 

villkor som möjligt. 

• Skolan ska i huvudsak vara allmänbildande. Kunskaper i olika ämnen såsom historia, 

vetenskap och konst ska ge eleverna möjlighet att behandla de eviga frågorna om vad som 

är sant/falskt, rätt/fel och gott/ont. 

• Skolan ska i huvudsak vara personlighetsutvecklande. Alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla och använda sina personliga egenskaper och resurser.  

• Skolan ska i huvudsak fostra demokratiska medborgare. Demokratiska beslutsprocesser 

och kollektiv samverkan ska fokuseras under utbildningen.  
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Även Imsen (1999) skriver om skolans uppgift och funktion i samhället och menar att skolan har 

tre huvudsakliga uppgifter. Den har dels en reproduktiv funktion där det gemensamma 

kulturarvet ska föras vidare, dels en produktiv funktion som ska bidra samhället med kompetenta 

elever och slutligen en identitetsskapande funktion, där den enskilde eleven ska få möjligheten att 

kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Filosofen John Dewey (1859-1952), en portalfigur inom modern pedagogik, menade att skolans 

uppgift inte bara är att reproducera det samhälle som finns. I stället måste skolan utveckla 

elevernas kapacitet att förändra samhället och utveckla en mer demokratisk värld (Lundgren 

2002). För att kunna möjliggöra elevernas utveckling av kunskaper, och därigenom en kapacitet 

att förändra samhället genom demokratiska kompetenser, menade Dewey att den lärande eleven 

måste vara aktiv i undervisningen och läraren ska genom att inta en handledarroll vägleda 

eleverna i rätt riktning (Stensmo 1994).  

 

3.3 Sociokulturell teori 

Roger Säljö behandlar samspelet mellan lärande och omvärld i sin bok Lärande i praktiken – ett 

sociokulturellt perspektiv (2000). Nedan följer kort beskrivning av den sociokulturella teori som 

representeras av Säljös tankar och tolkningar av Vygotskijs idéer.  

 

Den sociokulturella teorin bygger på en konstruktivistisk syn på lärande. Individen är inte passiv i 

sin kunskapsutveckling utan konstruerar tillsammans med andra sin förståelse av omvärlden. 

Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är att man beskriver människan både som en 

biologisk varelse och en sociokulturell varelse. Alltifrån hur vi beter oss, tänker, kommunicerar 

och uppfattar verkligheten, beror på varje individs sociala och kulturella erfarenheter. Det räcker 

inte med att förklara alla mänskliga beteenden utifrån instinkter eller genetiska faktorer utan 

miljön spelar en betydelsefull roll.  

  

Lev Vygotskij tänkte sig att en individs utveckling sker på två nivåer. Först och främst sker en 

biologisk mognad som innebär en ökande förmåga att samspela med omvärlden. Barnet lär sig 

kontrollera sin kropp och dess funktioner, att gripa föremål med handen och så småningom att gå. 
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Han ansåg människan vara en genuint kommunikativ varelse som är inriktad mot att samspela 

med andra på så sätt att hon redan från födelsen svarar på och tar initiativ till fysisk och verbal 

kommunikation. Dessa förutsättningar finns inprogrammerade i vår genetiska plan. Den senare 

kommunikativa och sociala utvecklingen sker i ett växelspel mellan biologiska förutsättningar 

och barnets behov av kontakt och samspel med andra. Utvecklingen övergår från att i huvudsak 

bestämmas av biologiska faktorer till att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden. Skolan 

är en viktig del i lärandet men inte den enda. Säljö menar att många av de mest grundläggande 

färdigheterna som vi behöver lär vi oss i andra sammanhang som egentligen inte har som mål att 

förmedla kunskaper till exempel: tillsammans med familjen, bland vänner, föreningar och på 

arbetet. ”Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att 

vara, den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet” (2000:233). Han menar att det är 

genom det vardagliga samtalet som vi formas som sociokulturella varelser. Vi lär oss uppfatta 

budskap och bidra till samtal, vilket är komplexa sociokulturella färdigheter som handlar om att 

uppträda som en sociokulturell aktör.  

 

Grundläggande tankar inom det sociokulturella perspektivet är att lärande i sig inte är något 

problem. Vi lär oss vare sig vi vill det eller ej men frågan är vad vi lär oss. Svaret på den frågan 

hänger ihop med den kultur vi ingår i. En elev som ser ointresserad ut eller ständigt misslyckas 

lär sig förmodligen inte det som läraren har som mål, men den lär sig något om hur världen 

fungerar och om sin egen förmåga. Skolans sätt att kommunicera på leder inte bara till kunskaper 

och färdigheter utan också konkreta bevis på att de som misslyckas inte kan eller förstår. Det är 

genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i de sätt att 

tänka och handla som är påfallande i den kulturella omgivningen. Det är då vi skapar vår egen 

världsbild och vår identitet. 

 

Vygotskij försökte beskriva hur vi människor förstår vår omvärld utifrån att använda termen 

redskap. Med redskap menade han de resurser, såväl språkliga (intellektuella) som fysiska som vi 

har tillgång till och som vi använder för att agera i och förstå vår omvärld. Ett exempel på ett 

intellektuellt/språkligt redskap är Pythagoras sats som vi kan använda oss av då vi bygger hus. 

Fysiska redskap kan vara hävstång, traktor eller skördetröska. Många av dessa sociokulturella 

redskap som vi utvecklat har inneburit att ”vi i stor utsträckning neutraliserat betydelsen av vår 
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egen skröplighet och bristande förmåga” (2000:20), eftersom människan är så beroende av dessa 

redskap för att klara sin vardag. Problemet med hur vi lär blir utifrån en sociokulturell 

utgångspunkt en fråga om hur vi använder och tillägnar os dessa resurser. Kunskaper och 

erfarenheter som förts vidare från generation till generation har inte sitt ursprung i vår hjärna utan 

har byggts upp genom interaktion med andra människor. Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas men det är också genom kommunikation som de förs vidare. Detta 

är grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

3.4 Orsaker till blyghet, talängslan och tystlåtenhet 

I detta stycke anger vi olika författares teorier om möjliga orsaker till varför vissa är mer tysta än 

andra.  

 

De flesta människor är i vissa situationer mer eller mindre blyga eller talängsliga. Detta kan till 

viss del förklaras utifrån det genetiska perspektivet. Hwang & Nilsson (2003) skriver att ett blygt 

barn oftast har minst en blyg förälder. Zimbardo & Radl (1982) tar också upp detta när de skriver 

att en del psykologer hävdar att blyghet är genetiskt betingad, eftersom man kan märka skillnad i 

temperament redan bland veckogamla spädbarn. Vissa barn närmar sig olika saker försiktigare 

och drar sig snabbare undan hotande sociala situationer. Men de menar att man bör ha i åtanke att 

när det gäller små barn skiljer de sig åt när det gäller känslomässiga och sociala reaktioner. Det 

går inte att säga att känslosamma barn blir blyga. Svirsky och Thulin (2006) menar också att det 

är svårt att peka på vilka faktorer som framkallar blyghet. Arv och miljö kan verka var för sig 

eller i kombination med varandra, vilket gör det svårt att kartlägga det ärftliga sambandet.  

 

Lindén (1998) har kommit fram till fyra olika sociala faktorer som kan ligga till grund för 

talängslan. Den första faktorn är en överbeskyddande uppväxtmiljö. Föräldrarnas egen oro över 

muntlig framställning kan smitta av sig på barnet och göra att barnet också börjar oroa sig. Den 

andra faktorn är att barnet inte blivit sedd och känt att det han/hon har att säga inte är av någon 

betydelse. Den tredje faktorn är att barnet har för höga prestationskrav på sig. Barnet har svårt för 

att ta kritik utan att se det som ett misslyckande, även konstruktiv kritik anses som ett stort 

nederlag. Den fjärde faktorn är känslan av press när man i ett muntligt framträdande har många 

kamraters blickar på sig. De kan ibland upplevas som ironiska och hånfulla. Lanerfeldt (1992) 
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menar också att talängslighet kan bero på uppväxtmiljön, t ex en starkt undertryckande och 

straffande attityd eller en omgivning som framkallar skamkänslor gör det svårt för barnet att 

uppskatta sig själva och känna att de duger som de är. 

 

Enligt Bergh (1985) kan orsakerna till talängslan delas in i tre grupper. Den första kan vara att 

man som barn blivit överbeskyddad och därmed inte fått chansen att få misslyckas och lära sig att 

ta motgångar. Att senare i livet hamna i situationer där man utsätts för kritik kan göra en ängslig 

och göra att man undviker dem så gott det går. En annan orsak kan vara att man som barn aldrig 

fått beröm och på så sätt byggt upp ett självförtroende, som kan vara till hjälp i svåra situationer. 

Den sista orsaken som Bergh tar upp är att barn många gånger får för lite träning i att tala och 

föra fram sina åsikter både i hemmet och i skolan och att de sen känner sig osäkra när de ska göra 

det.  Wood (1990) skriver att undersökningar har visat att klassrumssamtal domineras av lärares 

slutna frågor som innebär att frågorna har ett sant eller ett falskt svar. Denna typ av frågor är bara 

relevanta om läraren är ute efter att kontrollera om en elev tillägnat sig rena faktakunskaper. Men 

om lektionerna i huvudsak innehåller denna sorts frågor genererar detta relativt tysta barn, 

eftersom de inte får upprepade tillfällen att träna på ”… att tänka högt, ställa frågor, försvara sina 

åsikter, komma underfund med oklarheter och svaga punkter i ett resonemang eller berätta 

något…” (1990:190). 

 

En orsak till talängslan kan vara obetänksamma lärare menar Skiöld (1992). Omedvetet har de 

utsatt vissa elever för kamraternas skadeglädje och därmed skapat ett orosmoment som inför 

varje muntligt framträdande kan bli värre och värre. De flesta tysta barn känner en rädsla för att 

göra bort sig och därmed bli förlöjligad och utskrattad. Att bli till allmänt åtlöje verkar vara det 

de flesta människor oroar sig för i offentliga sammanhang – och det gäller också professionella 

talare som till exempel lärare. Om lärare känner olust att framträda inför en grupp människor blir 

denna olustkänsla ännu starkare när man ska tala inför egna kolleger: ”Det är tankeväckande, att 

det är just i en sådan situation vi i regel försätter våra elever: alltså en situation som vi vuxna 

undviker så långt det går” (Skiöld 1992:63). Psykologen Susan Harter  (Hwang & Nilsson 2003) 

menar att läraren bidrar till skapandet av barnens självbild på olika sätt. Ett sätt kan till 

exempelvis vara att läraren till en början mest fokuserar på att alla barn ska våga försöka och inte 

att man är bättre eller sämre, men längre fram kommer läraren ändå att göra jämförelser mellan 
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barns prestationer. Hon menar att barns självbild blir särskilt tydligt i skolsituationer. Redan i 8-

årsåldern börjar barnen märka om de är bättre eller sämre på att t.ex. räkna än sina kamrater.  

 

Skiöld tar även upp de gruppdynamiska effekterna som en orsak till tysthet. En blyg person kan 

lätt få en stämpel på sig att vara kylig, likgiltig, kritisk och avståndstagande när personen i själva 

verket är inne i en ond cirkel som beror på blyghet och tystlåtenhet. Individen som genom sitt 

beteende uttrycker ovanstående känslor uppfattas som ointresserad av gruppen och av gruppens 

uppgift och blir slutligen ignorerad. Vi bevisar vår existens i en grupp genom vårt tal. Den som 

inte talar, riskerar att efter en tid upphöra att existera för och i gruppen. Löwenborg & Gíslason 

(2002) menar att det är viktigt att vara medveten om gruppens betydelse för elevers utveckling. 

Gruppens klimat kan ha stor betydelse för elevens utveckling och lärande. Genom att skapa ett 

gott gruppklimat kan man ”ge eleverna positiva upplevelser och erfarenheter av att tillhöra en 

grupp och arbeta tillsammans med andra” (2002:13). 

 

 

Undersökningar visar, skriver Lindén (1998), att talängslan oftast uppstår i skolans fjärde till 

nionde klass och på gymnasiet. Orsaken till detta kan vara att eleverna under dessa år kommer i 

puberteten, vilket vi tidigare nämnt som en väldigt känslig period. Att omedvetet skilja sig från 

mängden är inte något positivt för en tonåring under denna tid. Hur man uppfattas av andra har 

stor betydelse för självuppfattningen. 

 

Backlund (1997) skriver att orsakerna till varför en person är tyst kan bero på både arv och miljö. 

Man kan dels ha ångest för att tala (talängslan), men att vara tystare än andra kan också bero på 

att personen i fråga har ett visst personlighetsdrag. Personen är tystlåten, vilket inte behöver 

innebära att denne inte har ängslan för att tala. Istället väljer han/hon att inte tala utifrån sin 

personliga läggning. 

 

3.5 Konsekvenser 

Kåver (1999) skriver att blyghet kan utvecklas till social fobi i vuxen ålder. Ett barn som är blygt 

är sårbart och i värsta fall kan blygheten utvecklas till social fobi om individen utsätts för 

negativa livshändelser som till exempel mobbning. Kåvers forskning bygger på intervjuer med 
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vuxna personer och tar upp exempel på samtal med patienter som menar att den sociala fobin 

uppstod under tonåren då man tvingades hålla muntliga redovisningar inför klassens kritiska 

blickar. ”En eller flera upplevelser av misslyckanden i en sådan här situation kan utgöra en risk 

för utvecklandet av en social fobi. Upplevelser av denna typ under en fas i livet då man är allmänt 

osäker på sig själv, kan förvärra en redan befintlig blyghet och i värsta fall utgöra startskott för 

social fobi” (1999:43). 

 

Zimbardo & Radl (1982) tar upp flera möjliga konsekvenser som kan uppkomma om man har 

ångest att tala inför andra. De tar upp att en lindrig form av talängslan och blyghet kan orsaka 

svårigheter med att skapa nya relationer. Blyghet och talängslan kan innebära att: 

• man får svårigheter att tillvarata sina rättigheter och att uttrycka åsikter och tankar.  

• man blir foglig och ovillig att ta strid mot förtyckande regler och myndigheter 

• en rättvis bedömning av den blyges starka sidor försvåras 

• man får inlärningssvårigheter i skolan på grund av brist på en effektiv kommunikation 

• man drabbas av depression, ängslan och dåligt självförtroende  

• man motvilligt ställer frågor och att ber om hjälp i skolan 

• man ofta blir missförstådd. Man kan verka ointresserad, ovänlig eller opålitlig då man inte 

vågar se folk i ögonen 

• man i sin självupptagenhet har svårt att rätt uppfatta vad som händer runt omkring. Man 

har också svårt att koncentrera sig och att hålla reda på vem som säger vad. Man får svårt 

att tänka klart och uttrycka sig effektivt. (1982:24-25) 

 

4 Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning i form av intervjuer, eftersom vi är ute efter 

lärares uppfattningar och förhållningssätt gentemot elever som inte är verbalt aktiva i 

klassrummet. Vi hoppas på att resultaten kan ge oss en föreställning om verkligheten, vilket vi 

efter bearbetning och analys sedan kan koppla till teori - ett induktivt förhållningssätt (Bryman 

2002). För att kunna förstå den empiri vi fått in vid intervjuerna använder vi oss av det 

hermeneutiska synsättet. Detta innebär att vi kan få en uppfattning om hur det kan tänkas vara, 

inte ett säkerställande om hur något är. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer dels för 
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att vi vill ha möjligheten att ställa följdfrågor till svar som vi upplever vara betydelsefulla och 

dels för att vi är tre intervjuare. Vi utförde intervjuerna individuellt. Bryman menar att om man är 

flera forskare så säkerställer den semistrukturerade intervjuformen ”ett visst minimum av 

jämförbarhet i intervjuandet” (2002:304). I en kvalitativ semistrukturerad intervju kan 

intervjuaren avvika i viss mån från frågornas ordningsföljd och därmed följa upp och ta vara på 

vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt (2002). Det är betydelsefullt för oss att 

intervjuprocessen är anpassningsbar för att samtalet eventuellt skulle kunna utvecklas till ett 

öppet samtal, där intervjupersonen känner sig bekväm med situationen.  

 

4.1 Urval 

Vi har intervjuat fem lärare i grundskolan på tre olika skolor. Fyra av dem är verksamma i de 

senare åren (6 – 9) och en är verksam i de tidiga åren (är för närvarande verksam i år 2 och 3). 

Urvalet grundas på att vi etablerat kontakter med dessa lärare under våra VFU-perioder och de 

var villiga att bli intervjuade. Vi valde skolorna utifrån våra tidigare kontakter som vi fått under 

VFU-perioderna. Vi är medvetna om att intervjuareffekten kan ha uppstått vid intervjuerna med 

lärarna, eftersom vi känner dem sedan tidigare. Med intervjuareffekten menas att ”… 

respondenten svarar på ett visst sätt bara för att göra intervjuaren till lags eller för att denne ska få 

en positiv bild av respondenten” (Bryman 2002:132). 

 

4.2 Etiska principer  

Vi tillfrågade ett antal lärare om de ville medverka vid en individuell intervju och förklarade 

syftet med studien. I samband med tillfrågandet informerade vi att intervjun skulle spelas in på 

band och hur lång tid intervjun beräknades ta. Vid intervjutillfället informerades intervjupersonen 

om att materialet endast kommer att användas i studien och att intervjupersonen är anonym. Med 

detta har vi tillgodosett informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2002). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna delades upp mellan oss och varje intervjuare gjorde sina intervjuer individuellt. Vid 

varje tillfälle ställde en intervjuare frågor till en intervjuperson där en guide med frågor användes 

semistrukturerat. Vi valde att göra intervjuerna i rum där vi trodde att vi inte skulle bli störda. I 



 

 18 

två av fallen blev intervjuerna dock avbrutna på grund av att det kom in någon i rummet. Vi anser 

att detta inte har någon betydelse för intervjuerna. Alla intervjuer spelades in på band och 

transkriberades. Vi valde bandinspelning för att vi ville få en utförlig och detaljerad bild av 

samtalen och transkribering för att få med allt som sagts vid intervjuerna. Detta möjliggör en 

noggrann utvärdering av vad intervjupersonen sagt (Bryman 2002).  

 

4.4 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet i en kvalitativ studie 

Reliabilitet i en kvalitativ studie beskriver resultatets pålitlighet och följdriktighet. När man gör 

en kvalitativ studie talar man om extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar på 

resultatets pålitlighet vid olika tillfällen. Genom att intervjua samma person vid två olika tillfällen 

ser man om det finns något samband mellan svaren. Man skulle kunna lägga in aspekten att 

intervjupersonerna reflekterat över frågorna och kommit fram till ett annat förhållningssätt till 

ämnet (Bryman 2002). Vi anser dock att svaren inte skulle avvika något nämnvärt om vi skulle 

genomföra intervjuerna vid ett senare tillfälle. Intern reliabilitet beskiver hur tolkandet av 

materialet sker när flera forskare arbetar tillsammans. Vi har tillsammans läst de transkriberade 

intervjuerna och lyssnat på bandupptagningarna och sedan diskuterat innehållet för att kunna 

tolka så korrekt som möjligt.  

 

Intern validitet beskriver en eventuell överrensstämmelse mellan de observationer forskaren gör 

och med de teoretiska utgångspunkterna hon använder sig av. Eftersom vi använder oss av 

intervjuer och inte observationer kan vi endast få ta del av hur intervjupersonerna upplever och 

beskriver situationen och inte genom att vi observerar och tolkar en situation. Med en extern 

validitet menas att man kan generalisera och överföra undersökningens resultatet till andra 

grupper och sammanhang (Bryman 2002). Vi är medvetna om att vår studie endast omfattar fem 

lärares uppfattningar om tysta elever. Utifrån detta lilla urval kan man inte dra några generella 

slutsatser, men vi anser dock att resultatet har en viss mån av extern validitet. 

 

En studies tillförlitlighet skapas på flera olika sätt enligt Bryman (2002). Ett sätt kan vara genom 

så kallad respondentvalidering. Detta innebär att intervjupersonerna får ta del av våra tolkningar 

av deras svar. Målet med detta är att få en bekräftelse från intervjupersonerna att vi har uppfattat 

deras var på rätt sätt. Vi har två anledningar till varför vi inte har låtit intervjupersonerna ta del av 
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våra tolkningar innan arbetet är klart. Den ena är att vi på grund av tidsbrist inte har hunnit och 

den andra är att vi vill undvika att lärarna intar en defensiv position där de vill censurera delar av 

sina svar.  

 

5 Resultat 

Vår empiri bygger på fem intervjuer med lärare som alla är verksamma inom grundskolan. Vi 

väljer att inte redovisa vårt resultat av intervjuerna fråga för fråga utan vi sammanställer lärarnas 

svar under åtta olika rubriker: lärarnas erfarenheter, lärarnas upplevelser, stöd och 

uppmärksamhet, lärarnas uppfattningar om elevernas känslor, orsaker, muntlig framställning, 

bedömning, konsekvenser. Detta gör vi på grund av att många av svaren går in i varandra eller 

besvaras i en annan fråga under samtalets gång. För att ge en så rättvis bild som möjligt av vad 

lärarna sagt använder vi oss av många citat men vi har även i vissa fall gjort omskrivningar av 

deras svar. I resultatet kallas lärarna 1, 2, 3, 4, 5.   

 

Lärare 1 undervisar i matematik och NO i år 6-9 och har varit verksam i 16 år. 

Lärare 2 undervisar i SO i år 6-9 och har varit verksam i 8 år 

Lärare 3 undervisar i år 2-3 och har varit verksam i 12 år. 

Lärare 4 undervisar i svenska i år 6-9 och har varit verksam i 38 år. 

Lärare 5 undervisar i SO och svenska i år 6 och har varit verksam i cirka 10 år. 

 

5.1 Lärarnas erfarenheter av tysta elever 

Samtliga intervjuade lärare har erfarenheter av tysta elever. En lärare menar att det alltid finns 

minst en tyst elev i varje klass. Alla är även överens om att man som lärare snabbt märker vilka 

de tysta eleverna är. Lärare 5 säger att:  

 
Det märks ganska fort vilka som är de tysta och det märks ännu fortare vilka som är de 
nästan osynliga barnen  
 

Situationer där man som lärare märker att de tysta eleverna inte är benägna att tala, är främst då 

läraren ställer direkta frågor till dem och när klassen har öppna diskussioner. I dessa sammanhang 

ger eleven signaler genom att till exempel oroligt skruva på sig, skaka på huvudet och visar att 

man ska fråga någon annan i stället. Lärare 5 uttrycker det så här: 
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När de får chansen att svara blir de röda i ansiktet, man kan nästan se att de jobbar upp 
att våga svar men så blir det inte av  

 
De flesta lärarna anser att det underlättar för de tysta eleverna om de får arbeta i smågrupper.  

Men lärare 2 menar dock att vissa elever ändå har svårt att tala i mindre grupper, alltså inte bara i 

helklass: 

 
De är tysta på lektionerna men också i andra sammanhang som på friluftsdagar, i 
matsalen, i korridorerna och så vidare 

 

En lärare påpekar att det är viktigt att: 

Det finns olika lärartyper, ålder, kön, utbildning, personlighet så att dessa elever 
alltid kan hitta någon som man kan ty sig till, säga till eller identifiera sig med på 
något vis. För att den elev som är tyst hos mig kanske pratar hos dig eller tvärtom. 

 

5.2 Lärarnas upplevelser 

Lärare 3 menar att det sällan har varit något stort problem med de tysta elever hon mött eftersom 

deras tystnad berott på ett personlighetsdrag snarare än en ren ängslan för att tala.  

Hon berättar: 

Hade en gång en kille som redan från början såg allmänt ledsen ut och pratade inte. Efter 
ett tag var jag ju tvungen att fråga honom hur det stod till men det visade sig att han inte 
alls mådde dåligt eller mådde dåligt av att prata inför klassen, han var helt enkelt 
tystlåten av sig, som en personlighet. 

 

Lärare 2 beskriver att som ny lärare kände han sig stressad och ville vara alla till lags men nu ser 

han de tysta eleverna som ett naturligt inslag i klassrumsbilden. Han låter dem vara tysta och 

ställer inga krav på att de ska prata. Lärare 4 känner sig stressad i det dagliga arbetet med tysta 

elever eftersom de inte håller sig framme och går på detta sätt miste om stöd och uppbackning. 

Hon menar att det är lärarens uppgift att tillgodose de behov som eleven har. Lärare 5 säger att 

det alltid är en svårighet och frustration att nå dessa barn. Hon ställer sig frågan:  

 
Hur ska man få de här att våga tro på sig själva för att de ska kunna utvecklas och nå 
målen?  
 

Samtliga lärare är överens om att de elever som syns och hörs tar det mesta av lärarens tid och 

energi. Lärare 5 säger dock att detta inte bara är något negativt eftersom syftet med att arbeta med 

dessa elever är att skapa ett gott klassrumsklimat och därigenom ge de tysta eleverna större 

möjligheter att komma till tals. Lärare 4 säger att: 
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Somliga står efter lektionens slut och väntar på att få prata men aldrig de som skulle 
behövt stå där… 

 
Lärare 1 beskriver att hon känner sig misslyckad som lärare när elever inte vågar svara på frågor 
för de är rädda för att svara fel:  
 

Det är ju bättre att svara fel än att inte säga något alls… 

 
Lärare 5 berättar att hon jobbar mycket med att skapa ett gott klimat i klassen där ingen ska 
känna att det är farligt att svara fel inför läraren och klasskamraterna: 
 

Jag skojar rätt så mycket med dem i början: ”Oj om man säger fel, vad händer då? Går vi 
upp i rök eller blir vi förtrollade till en groda, eller vad händer?” Och vi pratar mycket 
om att det är genom att själv göra fel som man lär sig, det är det som är så lärande. Vad 
gör det om man säger fel, då säger någon annan det som är rätt. ”Jaha, det var det!” 
Detta är lärandeprocessen.  

 
 
 

5.3 Stöd och uppmärksamhet 

Samtliga lärare tycker det är väldigt viktigt att ge extra stöd och uppmärksamhet till de tysta 

eleverna. Alla lärare menar att man måste bygga upp ett förtroende med sina elever för att på så 

sätt få en relation till dem. Vågar inte eleverna konversera med lärarna blir då detta svårt menar 

lärare 2 och fortsätter: 

 

För det är ju ur det spontana samtalet som en relation byggs upp. 

 

Flera av de intervjuade anser att de tysta eleverna tyvärr inte får det stöd de borde få och lärare 5 

säger:  

Mycket krut lägger man ju på de som är stökiga.   

 

Lärare 1 säger: 

Det är förskräckligt att säga det men barn som är utagerande får stöd direkt men de 
som är inåtvända och tysta kan det ta flera år innan man märker att de har 
svårigheter därför att de stör inga och det är ju fruktansvärt.   

 

Lärare 5 säger dock att arbetet med de utagerande barnen är till för alla i klassen, eftersom alla 

har rätt att få samma chans att synas och höras:  
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Det är viktigt därför att de som tar mycket plats också ska lära sig visa hänsyn och se att 
det finns olika sorters människor och förstå att ’här kan jag inte kliva på hur som helst’ 
utan alla lika mycket värda. 

 

Lärare 2 talar om värdet av att ha mycket kontakt med eleverna i klassen. Läraren tycker det är 

lättare att stödja och uppmärksamma eleverna som man är klassföreståndare för och fortsätter  

 
Man har större chans att lyckas när man träffar dem ofta.  

 

5.4 Lärarnas uppfattningar om elevernas känslor 

Alla de intervjuade lärarna menar att elevernas tankar och känslor av att inte vara verbalt aktiva i 

klassen är beroende av varför de är tysta. Är de tysta för att det är deras personlighet lider man 

inte av det. Lärare 3 säger:  

 
Det beror på om man är tystlåten som person eller om man är tyst för att man mår 
dåligt. Är det ett drag så är man nog nöjd med situationen som den är.  

 
 

Lärare 5 ger ett exempel på en tjej som läraren uppfattar vara en tystlåten person: 

 
Hon är verbal fast att hon är tyst – skriver dåligt men kan göra fantastiska 
redovisningar, att lyssna är hennes redskap och att vara tyst hennes personlighet. 

 

Är eleven istället tyst för att hon är blyg eller har talängslan av olika anledningar menar lärarna 

att elevens upplevelser blir negativa. Lärare 1 säger: 

 
Om man är tyst för att man är blyg så måste det vara jobbigt eftersom man har 
väldigt mycket att säga men man vågar inte. 
 

Något som fyra av lärarna tar upp är dåligt självförtroende och rädsla för att göra bort sig inför 

gruppen och lärare 2 beskriver det som att man inte tycker att man är värd att synas. Samma 

lärare betonar det spontana samtalet som ett värdefullt verktyg i mötet med eleverna och tror att 

vissa elever upplever en obehagskänsla när läraren vill samtala.   

 

5.5 Orsaker  

Lärarna är överens om att det finns många olika orsaker till att vissa elever inte är lika verbalt 

aktiva som resten av klassen. Dåligt självförtroende och dålig självkänsla som utvecklats både 

genom en viss klassammansättning eller det sociala livet utanför skolan nämner lärarna som en 
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vanlig förklaring till att man inte gärna pratar högt i klassen. Lärarna menar också att man kan 

vara tyst eftersom man är tystlåten som person; man känner ingen ångest för att tala inför andra 

utan man har en viss personlighet. De poängterar elevkonstellationens betydelse för elevers 

självförtroende och därigenom deras verbala aktivitet. Om klasskamraterna fnissar eller pikar då 

någon talar inför klassen menar alla lärarna att detta kan få konsekvenser för den utsatta elevens 

självförtroende.  Lärare 1 säger:  

 
Det kan bero på att man blivit retad när man var liten, man är rädd att bli utskrattad 
av andra. Framför allt i tonåren är det så. Då är man väldigt uppmärksam på vad 
andra ska tycka om en. 

 

Samma lärare nämner flera eventuella orsaker till att vissa elever inte gärna talar: 

 
Det finns olika varianter, vissa är lata men kan i alla fall prata om de vill – de 
känner ingen ångest för att prata. Man måste fundera över vilken typ det är; är det 
blyghet, inte kan svaret, eller så orkar eller vill de inte svara. 
 

 

En annan anledning kan vara att man tycker att man har dåliga kunskaper i ett visst ämne och 

därmed känner sig osäker. Lärare 2 uttrycker det så här:  

 
Ibland kan det vara att man har dåligt självförtroende i ämnet och man gör allt för 
att inte visa att man är svag. 

 

 

Lärare 1 berättar att hon frågat en elev varför hon aldrig pratar på lektionerna. Eleven svarade då 

att hon sitter tyst på grund av att hon är rädd för att svara fel, eftersom läraren vid ett tillfälle i all 

välmening hade uppehållit sig vid elevens felaktiga svar och försökt förklara så att eleven förstod. 

Eleven kände sig jämförd och uthängd inför klassen. 

 

5.6 Muntlig framställning 

Alla lärare är eniga om hur viktigt det är med muntlig framställning. Det läggs dock generellt sett 

alldeles för lite tid på att låta eleverna träna på att tala inför andra menar lärare 2 och granskar sig 

själv när hon säger: 

 
Jag känner att jag borde lägga mer tid på detta. Jag känner att jag ofta pratar för 
mycket… 
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Lärare 1 som undervisar i NO, säger att hon har många laborationer i smågrupper där hon går 

runt och lyssnar på hur eleverna gemensamt diskuterar och kommer fram till lösningar. Detta är 

ett sätt för eleverna att träna på att tala inför andra. Varför det är viktigt att våga tala inför andra 

uttrycker lärare 3 på detta sätt: 

 
Det är viktigt att man får tänka och formulera sina tankar muntligt. Viktigt att kunna 
omformulera fakta man lärt sig. Kan man förklara något man läst med andra ord vet 
man ju att eleven förstår och kan ta det till sig 

 

Lärare 5 menar att  
 

Eleverna inte förstår hur viktigt det är att kunna läsa, skriva och tala. Det är viktigt 
inom alla ämnen, inte bara i svenska. För att man ska kunna uttrycka sig måste man 
kunna prata och för att kunna prata måste man ha ett ordförråd  
 

Hon menar vidare att om man har ett stort ordförråd och vanan att använda språket med sig 

hemifrån så har man en stor fördel. Skolan kan ”bara påverka - inte reparera”. Lärare 4 tycker att 

det är extra viktigt att man lär sig att tala inför andra och får träna på detta under skoltiden. Hon 

uttrycker det så här: 

 
I vårt samhälle idag är det muntliga väldigt viktigt och det skriftliga också men det 
reder de ju med stavningskontrollen på datorn  

 
Lärare 4 som är lärare i svenska jobbar lika mycket med det muntliga som med det skriftliga 

eftersom hon anser att båda delarna är lika viktiga. Något som hon reagerat på är att i 

bedömningsanvisningarna till nationella provet i svenska så värderas inte den muntliga provdelen 

lika högt som läs- och skrivdelen. Hon tycker det ger konstiga signaler eftersom det står i 

styrdokumenten att det muntliga ska betonas. 

 

Lärare 5 anser det inte vara svårt att bedöma en tystlåten elevs läskunnighet och skrivförmåga.  

Det muntliga är svårare att bedöma och hon menar att man bör ha ett system för muntliga 

framträdanden där det finns en mall som beskriver tillvägagångssättet för den som ska redovisa. 

Läraren menar också att det är väldigt viktigt att tala om för eleverna som lyssnar att de behandlar 

den som redovisar såsom de själv vill bli behandlade när de redovisar. 

 

Lärare 3 säger att samhället ställer stora krav på människor att kunna ”prata för sig”, till exempel 

när man ska söka jobb, då man måste kunna presentera och hävda sig själv.  
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Det är mer vikt på sådana kunskaper idag än tidigare, att kunna tala. Skolan ligger lite 
efter samhället, vi ligger ett antal år efter… vi kanske sköter vår undervisning helt fel, vi 
kanske måste ändra för att barnen ska passa in i samhället 

 

Lärare 5 menar att  

visst är det bra med diskussioner men det får inte ta för stor plats för alla är inte med i dem 
diskussionerna, det är inte jämlikt  

 

 

5.7 Bedömning 

Lärare 3 anser att i de åren hon undervisar, år 2 och 3, är det viktigt att eleverna är verbalt aktiva i 

klassen och fortsätter: 

Nu när de är så här små skriver de ju inte lika mycket som till exempel på 

mellanstadiet där de producerar mer texter. Där ser man ju vad de kan på papper. 
 

Lärare 2 berättar:  

De som aspirerar på de höga betygen tjänar på att prata mycket och ställa frågor. 
Det är klart att en elev som sitter tyst missgynnas. Något som eleverna inte förstår är 
att jag uppskattar när jag får en begåvad fråga på en text som en elev inte förstår. 
Det visar att man kan formulera en fråga utifrån en svår text och detta är mycket 
bra. Om det finns elever som är tysta och inte vågar, men de kanske skulle kunna 
formulera denna fråga så får jag ju aldrig reda på det eftersom de aldrig säger något. 

 

Lärare 1 menar också att ju fler tillfällen man har att bedöma ju sannare blir förhoppningsvis 

bilden. Lärare 4 upplever inte att det är svårare att bedöma elever som är tysta. Genom att ha 

smågruppsredovisningar regelbundet får alla visa sin förmåga och öva på att tala inför andra. 

 

5.8 Konsekvenser 

Alla lärarna menar att konsekvenserna av att inte vara verbalt aktiv i skolan främst rör det sociala 

livet efter skolan, i framtiden. Lärare 4 säger så här: 

 
Socialt kan de bli trampade på. 

 

De är också relativt eniga om att eleverna nog inte behöver missa något rent kunskapsmässigt på 

grund av att de är tysta. Lärare 3 säger att:  

 
Förmågan att tala inför folk missar de ju. Du måste kunna prata för att kunna klara 
dig i samhället. Faktakunskaper och sånt kan de ju lära sig i alla fall. 
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En annan lärare (2) tror att det kan bli väldigt jobbigt för en person med social rädsla och svag 

självbild att till exempel klara av att etablera relationer till andra senare i livet. Tre av lärarna 

säger att för att klara en anställningsintervju och därigenom skaffa sig ett jobb måste man kunna 

tala för sig och argumentera och framhäva sig själv. Lärare 4 säger:  

 
Man kan säkert missa en del kunskapsmässigt men bara för att man är tyst betyder 
inte det att man är döv. Man hör, ser och läser ju i alla fall 

 
Lärare 5 säger att konsekvenserna blir olika beroende på varför man är tyst. Om det till exempel 

beror på att man som elev blir hånad av andra när man ska säga något kan konsekvensen blir att 

man tappar tron på sig själv. Man känner att det man har att säga inte är något värt och man ger 

upp till slut. Lärare 2, som undervisar i svenska på högstadiet, menar att en konsekvens kan bli att 

man har svårt för att lära sig nya språk eftersom det knappt går att göra det bara skriftligt. 

 

6 Analys 

I detta kapitel har vi valt att presentera analysen utifrån ett antal rubriker, där vi kopplar samman 

resultatet med de teoretiska utgångspunkterna. Vi anser att detta ger en tydlig och lätt överskådlig 

bild av vad vi kommit fram till. 

 

6.1 Lärarnas upplevelser 

Alla av de intervjuade lärarna har erfarenheter av tysta elever och menar att de är relativt lätt att 

se vilka de är. Ofta sänder eleverna ut signaler som visar att de inte vill svara. De blir röda i 

ansiktet eller skakar på huvudet och visar att man ska gå vidare. Eleverna utmärker sig speciellt 

vid direkta frågor eller öppna diskussioner. Till detta vill vi koppla typen av frågor läraren ställer 

till eleven. Vi har tidigare tagit upp att slutna frågor leder till att eleverna känner att det finns ett 

”rätt” eller ”fel” svar. Om lektionerna i huvudsak innehåller slutna frågor kan detta generera tysta 

barn eftersom tillfällen att reflektera, spekulera och uttrycka egna idéer sällan eller aldrig ges 

(Wood 1990). Lärarna tror att vissa elever är rädda för att svara fel men menar att det är bättre att 

svara fel än att inte säga något alls. För att skapa en avslappnad relation, där eleverna känner att 

de vågar vara sig själva försöker lärarna skämta med eleverna. Löwenborg & Gíslason (2002) 

menar att ett klassrumsklimat som präglas av trygghet och avspändhet ger eleverna bättre 
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förutsättningar för att känna glädje och spontanitet. Detta är en viktig komponent i 

lärandeprocessen.  

 

Flera lärare påpekar också att man kan se på de tysta eleverna ur olika perspektiv. Anledningen 

till att man är tyst kan antingen bero på ett personlighetsdrag eller en rädsla för att tala. En lärare 

tror att om man inte mår dåligt av att vara tyst så är man som elev nöjd med situationen. En annan 

lärare beskriver att hon varit orolig för en tyst elev som hon trodde mådde dåligt på grund av 

detta. Det visade sig dock att hans tystnad berodde på ett personlighetsdrag och inte ängslan för 

att tala. Backlund skriver: ”den tystlåtne väljer frivilligt och utgår ifrån sin personliga läggning att 

inte ta till orda” (1997:192).  

 

Några av lärarna uttrycker en svårighet och frustration med att inte nå de tysta eleverna. Att få 

dem att våga tro på sig själva för att de därigenom ska utvecklas och nå målen är problematiskt, 

om man inte har en kommunikation mellan varandra. Säljö (2000) menar att människor inte är 

passiva i sin kunskapsutveckling utan kunskap byggs upp genom samspel och kommunikation. 

Vi känner precis som lärarna i mötet med de tysta eleverna, kommunikation är en förutsättning 

för ett givande och konstruktivt samarbete för att nå målen. 

 

6.2 Stöd och uppmärksamhet 

Samtliga lärare menar att det är viktigt att ge de tysta eleverna extra stöd och uppmärksamhet. Vi 

har tidigare tagit upp vikten av ett avspänt klassrumsklimat, och en lärare menar att det spontana 

samtalet som uppstår i en sådan miljö gynnar relationen. Detta vill vi koppla till Säljö som menar 

att ”den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet” (2000:233). Det vardagliga mötet människor 

i mellan bidrar alltså till att utveckla oss som sociokulturella individer.  

 

Problemet som alla lärare är överens om är att de elever som syns och hörs tar en stor del av 

lärarnas tid. Mycket tid och energi, som kunde ha använt på ett bättre sätt, går åt till att lugna 

stökiga elever. En lärare känner stress av att de tysta eleverna inte kräver mer uppmärksamhet 

och därmed går miste om stöd och uppbackning. Hon menar dock att det är lärarnas uppgift att 

tillgodose elevernas olika behov och fördela tiden rättvist. Enligt styrdokumenten ska ” alla som 
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arbetar i skolan organisera och utföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Utbildningsdepartementet 2001:27). Skiöld (1985) tar upp att det 

borde vara ett demokratiskt krav att få komma till tals. Det är viktigt att ta vara på de tystas 

åsikter även om de inte själva tror att de är något värda. En lärare menar att om man är tyst måste 

det vara jobbigt eftersom man kanske har väldigt mycket att säga men man vågar inte.  

 

För att läraren ska kunna organisera verksamheten utifrån elevernas individuella behov menar 

Giota (2003) att man måste ha en förståelse för elevernas situation i skolan. Löwenborg & 

Gíslason (2002) menar att man som lärare bör reflektera över sin egen roll och vilka signaler man 

sänder ut. Kan det vara så att vi lärare premierar vissa egenskaper hos eleverna och att detta i sin 

tur påverkar deras inställning till skolan som helhet? En lärare tror att lärarpersonligheten spelar 

stor roll och det är viktigt att det finns olika lärartyper, för att eleverna ska hitta någon att 

identifiera sig med. Löwenborg & Gíslason (2002) menar att lärarens personlighet påverkar 

relationen till eleverna. Det räcker inte bara att kunna bra metoder för lärande utan också en 

medvetenhet om ens pedagogiska grundsyn. Stensmo (1994) skriver att en pedagogisk grundsyn 

innebär att man reflekterar kring vilken kunskapssyn, elev/människosyn och samhällssyn man har 

för att bli medveten om hur ens värderingar påverkar undervisningen.  

 

En lärare menar dock att tiden inte är helt bortkastad, syftet med att arbeta med de stökiga 

eleverna är att skapa ett bra klassrumsklimat och därigenom ge de tysta större möjligheter att 

komma till tals. På så sätt lär sig de stökiga eleverna också att visa andra människor hänsyn och 

att alla människor är lika värda.  

 

Lärarna tycker det är viktigt med muntlig framställning och några menar att de lägger för lite tid 

på detta. Vissa av lärarna har ofta redovisningar och laborationer i smågrupper och menar att 

detta är ett bra verktyg för att alla ska komma till tals. Här tror vi att det är lättare för individen att 

genom att kommunicera verbalt i en liten grupp kunna visa sina kunskaper och kanske därigenom 

bli mer rättvist bedömd än i en stor grupp. Till detta vill vi koppla en av Stensmos idéer om 

skolans huvudsakliga uppgift: ”Skolan ska i huvudsak var personlighetsutvecklande. Alla elever 

ska ges möjlighet att utveckla och använda sina personliga egenskaper och resurser” (Stensmo 

1994:12) Genom detta ganska enkla sätt, att låta elever komma till tals i smågrupper och att 
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läraren går runt och lyssnar, handleder och samtalar tror vi att man kan utvecklas i positiv 

riktning och vågar att ta för sig mer. Lundgren (2002) menar att skolan ska utveckla kapaciteten 

som eleverna har och för att kunna göra detta måste eleven vara aktiv i undervisningen och 

läraren ska inta rollen som handledare.  

 

6.3 Orsaker och konsekvenser 

Lärarna är överens om att det finns många olika orsaker till varför man är tyst. De främsta 

orsakerna som de tar upp är dåligt självförtroende och dålig självkänsla som kan beror på 

klassens sammansättning och det sociala livet utanför skolan. Livet utanför skolan och på vilka 

grunder man blivit den man är har givetvis stor betydelse för hur man blir som person. Har man 

blivit mobbad eller åsidosatt som liten är det svårt att känna sig värdefull och att man duger. 

Harter beskriver att när ett barn är i åttaårsåldern börjar de jämföra sig med sina kamrater och här 

är läraren en viktig faktor i skapandet av barnets självbild. I denna ålder lägger läraren fokus på 

att alla ska våga försöka men längre fram kommer läraren att göra jämförelser mellan barnens 

prestationer (Hwang & Nilsson 2003). Vi tror att detta längre fram kan orsaka en rädsla för att 

inte vara som alla andra om man är känslig.  

 

En lärare poängterar att elevkonstellationen framför allt kan påverka en elevs självförtroende. En 

lärare uttrycker att om det fnissas i gruppen är det obehagligt att tala. Löwenborg & Gíslason 

(2002) menar att ett bra gruppklimat kan ge eleverna positiva upplevelser och erfarenheter som 

främjar lärandet. Det har alltså med uppväxten att göra. Lindén tar också upp dessa fyra olika 

orsaker som lärarna har uttryckt: överbeskyddande uppväxt, att som barn inte blivit sedda och 

känslan av att vara betydelselös, höga prestationskrav och obehagskänsla när man blir granskad 

av många. 

 

Lindén (1998) skriver om olika sociala faktorer som kan ligga till grund för talängslan, bland 

annat höga prestationskrav. Han menar att om man i skolan får konstruktiv kritik ser eleven inte 

alltid det positiva i detta utan hon ser kritiken som ett misslyckande. Lärare 1 berättar om en elev 

som förklarat sin tysthet med att läraren vid ett tillfälle uppehållit sig vid elevens felaktiga svar. 

Läraren hade försökt hjälpa och förklara för eleven inför de andra och detta hade inneburit att 

eleven känt sig uthängd och kritiserad. 
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Konsekvenserna av att inte våga prata i skolan tror lärarna mest kommer att röra det sociala livet i 

framtiden. De kan enligt Zimbardo & Radl (1982) få svårt att senare i livet etablera relationer till 

andra människor. Lärarna menar också att de kan få svårt för att klara en anställningsintervju och 

att hävda sina åsikter. Har man ingen tro på sig själv och inte värderar sina kunskaper som 

värdefulla är det svårt att framhäva sig själv som en kompetent person. Däremot tror lärarna att 

blyghet och rädsla för att tala inte får några kunskapsmässiga konsekvenser. De menar att 

faktakunskaper kan de lära sig i vilket fall som helst. Vi menar dock att man måste kommunicera 

för att lära sig. Lärande sker i samspel med andra, det är genom att samtala som vi 

medvetandegör kunskapen för oss själva.  

 

Andra konsekvenser kan vara att blyghet och talängslan hindrar en person att visa vem man 

egentligen är och visa sina kunskaper vilket kan leda till att man blir missförstådd i olika 

situationer. Skiöld (1992) menar att en blyg person lätt kan få en stämpel på sig att vara 

ointresserad och ovänlig eftersom den inte vågar titta okända personer i ögonen. En lärare menar 

att det är svårt att veta vilka förkunskaper eleverna har om de inte pratar. Det går givetvis att ta 

reda på utifrån skriftliga prov men genom att också muntligt få veta deras förkunskaper blir det 

lättare att ge dem en rättvis bedömning.  

 

En lärare menar att om man vill ha ett högre betyg så tjänar man på att prata och ställa frågor 

vilket betyder att en elev som sitter tyst missgynnas. När en elev inte förstår och ställer en fråga 

utifrån en svår text uppskattas detta hos läraren som anser det vara bra att eleven visar att den 

förstått grundresonemanget och kan formulera en fråga. Läraren menar att elever som inte vågar 

prata skulle kunna formulera frågor men det gör de aldrig och blir också bedömda därefter. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv ses eleven som en aktiv individ som använder information för att 

komma fram till en lösning av problemet (Säljö 2000). Genom att ställa en fråga och 

problematisera visar man att man förstår. Det är säkerligen många tysta elever som besitter denna 

kunskap men eftersom de sällan kommer till tals eller vågar ta för sig i en klassrumssituation blir 

de osynliga för läraren och för resten av gruppen. 
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6.4 Kunskapssyn, människosyn och samhällssyn 

Dysthe (1996) skriver att kunskap ofta definieras som en substans som förmedlas och överförs. 

Eleven liknas vid ett tomt kärl som ska fyllas på med faktakunskaper och allmänt accepterade 

sanningar och det aktiva i lärandeprocessen handlar om att eleven lyssnar, läser och tar in fakta.  

 

Lärarna menar i stora drag att de elever som av olika anledningar inte är verbalt aktiva i klassen 

inte direkt missar något kunskapsmässigt sett: 

 

Bara för att man är tyst betyder inte det att man är döv. Man hör, ser och läser ju i 
alla fall. (lärare 4) 

 

Förmågan att tala inför folk missar de ju. Du måste kunna prata för att kunna klara 
dig i samhället. Faktakunskaper och sånt kan de ju lära sig i alla fall. (lärare 3) 

 

Dessa citat menar vi ger en ganska tydlig bild av hur de ser på eleven och hennes 

kunskapsprocess. Eleven behöver inte vara särskilt aktiv verbalt för att lära sig det läraren 

förmedlar om man ser på kunskap som en substans.  

 

Lärare 2 visar sina tankar om hur man lär sig: 

Något som eleverna inte förstår är att jag uppskattar när jag får en begåvad fråga på 
en text som en elev inte förstår. Det visar att man kan formulera en fråga utifrån en 
svår text och detta är mycket bra. 

 

Kan man formulera vad man inte kan och på så sätt genom kommunikation med läraren och 

resten av klassen få förståelse, blir kunskapsprocessen av en annan karaktär. Kunskap formas av 

individen tillsammans med en social grupp (Dysthe 1996). 

 

Även om de flesta av de intervjuade lärarna inte tycker att man missar något kunskapsmässigt sett 

om man är tyst, menar de att kommunikation är oerhört viktigt. Detta för att kunna klara de krav 

samhället ställer. Skolan ska leva upp till det samhället kräver, menar lärare 3: 

 

Skolan ligger lite efter samhället […] vi kanske sköter vår undervisning helt fel, vi 
kanske måste ändra för att barnen ska passa in i samhället 
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Imsen (1999) skriver att det ibland hävdas att skolan är isolerad från samhället, vilket kan 

innebära att eleven känner att skolan är skild från verkligheten. Citatet ovan ger en känsla av att 

läraren känner en press att få bort denna isolering, eftersom hon vill anpassa undervisningen så 

att den blir en del av samhället och inte en institution som ”ligger efter”. De intervjuade lärarna 

ger en bild av att de anser att skolan ska verka för att eleverna ska få möjlighet att leva upp till de 

krav och förväntningar samhället ställer på dem. Speciellt lägger lärarna stor vikt vid att klara en 

anställningsintervju för att kunna få ett arbete och därigenom integreras ytterligare i samhället. 

Imsen (a.a.) ställer sig frågan om det är samhället som styr skolan eller skolan som styr samhället. 

Svaret på detta blir ganska tydligt när vi tolkar lärarnas berättelser om varför det är viktigt att 

eleverna utvecklar sin kommunikativa kompetens.  

 

7 Slutdiskussion 

Anledningen till att vi valde att skriva om tysta elever var från början att vi utifrån våra möten 

med dessa kände att vi på något sätt ville få insikt i hur man som pedagog kan arbeta för att 

stödja dem. Inledningsvis ställde vi oss själva frågan: Vad händer med de elever som av olika 

anledningar är tysta i dagens skola där elevernas kommunikativa förmåga har så stor betydelse? 

Kan dessa elever missa något kunskapsmässigt eller socialt sett? Vi ville försöka få en 

uppfattning om detta genom att få ta del av lärares upplevelser och erfarenheter av tysta elever. 

 

Vi tycker att vi fått en ganska tydlig bild av hur de intervjuade lärarna ser på eleverna, kunskap, 

orsaker till att vissa elever är tysta och vilka konsekvenserna kan bli. Lärarna anser alla att en tyst 

elev inte går miste om något kunskapsmässigt men de tror att en tyst elev i ett framtida perspektiv 

kan få svårigheter att klara sig i samhället, eftersom det ställs kommunikativa krav på den som till 

exempel ska söka ett jobb. Resultatet vi har fått fram visar att lärarna som deltagit i 

undersökningen upplever svårigheter i mötet med tysta elever. De känner en frustration över att 

de stökiga eleverna tar lärarens tid och uppmärksamhet som kunde ha använts på ett bättre sätt. 

Vi kan däremot inte dra några generella slutsatser utifrån vår undersökning eftersom vi endast har 

fått fem pedagogers berättelser. Hade vi däremot även intervjuat elever och fått ta del av deras 

erfarenheter, tror vi att vi hade fått en mer sanningsenlig bild. Vi anser dock att vårt metodval var 
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relevant eftersom vi ville få ta del av berättelser och upplevelser och inte graderbara svar som till 

exempelvis i en kvantitativ studie. 

 

Vår intention var att se på lärarnas svar utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. De 

teorier som vi har använt oss av har inte varit enkla att koppla till vår empiri men vi anser ändå 

att vi har lyckats hitta bra samband. Troligtvis hade det varit enklare om vi från början hade 

preciserat vårt undersökningsområde. Vi hade till exempel kunnat begränsa oss till muntlig 

framställning och därmed kunnat precisera teoridelen på ett lättare sätt.  

 

Vi lärare har ett stort ansvar och ett mångfacetterat uppdrag. Vi ska bistå eleverna i deras 

personliga utveckling, vi ska utgå från den plats där varje elev står och där ”fånga upp” dem, och 

vi ska ge dem möjligheten att ta del av det kulturella arv som vårt gemensamma demokratiska 

samhälle vilar på. De forskningsresultat och de olika teorier om lärande som uppkommit under 

det senaste decenniet är omfattande och till för att bistå oss lärare att vägleda våra elever. 

Resultaten och teorierna i denna studie har givit oss en djupare förståelse av hur betydelsefull vår 

roll som framtida lärare är.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 
1. Vilka erfarenheter har du av elever i din klass som du upplever är mer 

tysta/är mer talängsliga än resten av klassen?  
 

• Hur märker du/märkte du att dessa elever har/hade ängslan för att tala? 
Direkt? Efter en viss tid? 

 
• I vilken typ av sammanhang blir problemen tydliga (ex: vid enskilda 

muntliga framförande, svar på lärarens frågor, öppna diskussioner i 
klassrummet, under rasten/i matsalen med klasskamrater)? 

 
2. Vad känner du i mötet med dessa elever? 
 

• Känner du frustration; saknas det tid/möjlighet att hjälpa dessa aktivt 
då man måste ta hänsyn till andra elever och mål som ska uppfyllas, 
eller blir du motiverad att stödja och utveckla?  

 
 

• Hur viktigt tycker du det är att tysta elever får extra stöd och 
uppmärksamhet?  

 
• Är det lätt att förbise tysta elever? Varför? Varför inte? 

 
• Hur tror du eleven själv upplever situationen och sig själv?  

 
 

3. Vad tror du orsakerna kan vara till att vissa elever inte är lika verbalt aktiva i 
klassen som övriga elever?  

 
4. Hur stor vikt lägger du på muntlig framställning, komma med egna åsikter, 

hålla föredrag, läsa högt med mera?  
 

• Varför tycker du det är viktigt/inte så viktigt? 
 



 

 37 

5. Hur brukar dina lektioner se ut? Är det mycket diskussion, eget 
arbete/grupparbete, berättar du för dem, får de söka fakta själva och så 
vidare? 

 
• Tycker du att något är viktigare? I så fall varför? Om inte, varför inte? 

 
6. Spelar det någon roll om eleverna är tystlåtna eller kan de lära sig ”det de ska 

lära sig” i alla fall? 
 

7. Upplever du att det är svårt/inte svårt att bedöma tysta elevers kunskaper?  
 
8. Vilka tror du konsekvenserna kan bli för dessa elever i ett vidare perspektiv? 

Kan de gå miste om något kunskapsmässigt sätt? Socialt sett? 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


