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Abstract: 
 

Vissa elever i svenska skolan väljer att sitta tysta i klassrummet. Syftet med denna 
litteraturstudie var att utröna vad aktuell forskning säger om "tysta elever" och vilka 
konsekvenser denna tystnad kan få för dessa elevers prestationer i klassrummet. De frågor som 
ställdes för att besvara studiens syfte var: ”Varför väljer vissa elever att vara tysta?” och ”På 
vilket sätt påverkas tysta elevers prestationer i ämnet svenska?”. En systematisk litteraturstudie 
genomfördes och fyra studier användes för att besvara syftet och de ställda frågorna. Resultatet 
visar att det finns många anledningar till varför elever väljer att vara tysta. Exempel på dessa 
anledningar kan vara blyghet, talängslan, ointresse, tidspress och mobbing. Resultatet visar 
också till viss del att tysta och blyga elever riskerar att få svårt att utveckla de färdigheter som 
målen i svenska kräver. Denna studie belyser också vikten av att fler studier inom detta område 
görs i Sverige.  

Nyckelord: 

Tysta elever, blyga elever, gymnasiet, klassrumsprestationer, akademiska prestationer i svenska 
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1 Inledning 
”’Om du bara räckte upp handen lite oftare...’, ’Om du bara deltog mer i 
diskussionerna…’” (Svenska Dagbladet, 2015), är exempel på fraser som en del 
elever får höra på sina utvecklingssamtal i skolan (Gren Landell, 2014, s 12; Sandin, 
2017, s 14). Att välja att vara den tysta och blyga eleven som gärna gör sig osynlig 
(Gren Landell, 2014, s 29; Gerig & Jones, 1994, s 178), kan innebära att eleven, 
trots detta, arbetar med det den ska samt deltar i klassrumsarbetet ändå. Det kan 
också innebära att eleven behöver mer stöd och uppmuntran i sitt arbete, då tystheten 
kan hindra elevens utveckling. Tysthet behöver inte betyda ointresse eller okunskap, 
men tysthet kan ibland göra det svårare för läraren att bedöma vad eleven har för 
kunskaper. 

Läraren som ska bedöma de tysta elevernas prestationer och kunskaper, har 
läroplanens bild av en idealelev som är kompetent, ansvarstagande, delaktig och 
som utövar inflytande över sitt eget lärande (Sjöberg, 2011, s 53-60). Den ideala 
eleven ska reflektera och synliggöra sitt eget lärande, den ska vara självständig och 
framförallt visa viljan att lära sig (Sjöberg, 2011, s 53-60). Enligt Sjöberg (2011, s 
53-60) är detta tankar som en rad lärarstudenter, det vill säga framtidens lärare, har 
om elever. Dessa tankar återspeglas i den svenska läroplanen för gymnasieskolan, 
där ord som ansvar, reflektion, delaktighet och vilja är frekvent återkommande (Lgy 
11,  2017). Däremot är det alltför få tillfällen när verklighetens elever lever upp till 
dessa ideal. Klassrummet där lärarstudenten periodvis vistas - och så småningom 
ska vistas i på heltid – måste ha plats för många fler slags elever än bara denna 
utåtriktade idealelev. 

Ingen elev ska behöva känna som Aftonbladets Michael Dahléns son:  

’”Då får du ställa dig upp och prata några extra gånger framöver” får min 
son höra när han tar mod till sig och förklarar att han inte kan presentera i 
skolan, att det är därför han har så hög sjukfrånvaro. Nästa morgon klarar 
han inte av att öppna skolporten, han kräks av skräck i busken utanför och 
vänder hem igen.” (Michael Dahlén, https://www.aftonbladet.se/a/1k3gQJ 2, 
2018) 

Som lärarstudent finns det tillfällen då jag stött på elever som inte räknas till skaran 
av ”de ideala eleverna”. Det finns gånger då tips och varningar förmedlats från VFU-
handledaren till lärarstudenten, att vara ”försiktig” med vissa elever. Försiktigheten 
gäller huruvida elever som är blyga och tysta ska ges ordet och tvingas svara inför 
klassen, vara med i gemensamma diskussioner eller muntliga övningar. Vid ett 
tillfälle gick det så långt att jag rekommenderades att snyggt och smidigt hoppa över 
en elev i en talövning med klassen, för att denne var blyg. 

Blyghet och tystlåtenhet kan hindra de krav på kommunikativ kompetens som 
dagens informationssamhälle ställer (Alerby & Westman, 2013, s 6-7). Elever ska, 
utöver de betygsgrundande målen i svenska, utveckla förmågor som bistår dem att 
bli demokratiska medborgare med förmågan att argumentera, förklara och formulera 
sina åsikter samt förmågan att också framföra dessa i tal (Lgy 11, 2017, s 5-14). I 

https://www.aftonbladet.se/a/1k3gQJ%202
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skolan ska det fostras demokratiska medborgare och det är en demokratisk rättighet, 
som skolan ska främja, att tala och bli lyssnad på (Gren Landell, 2014, s 98). 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att utröna vad aktuell forskning säger om "tysta 
elever" och vilka konsekvenser denna tystnad kan få för dessa elevers prestationer i 
klassrummet. 

Studiens frågeställningar är: 

• Varför väljer vissa elever att vara tysta? 

• På vilket sätt påverkas tysta elevers prestationer i ämnet svenska? 

2.1 Begrepp som ofta används i samtal om tystlåtna elever 

Nedan presenteras förtydliganden och avgränsningar av, i studien, återkommande 
begrepp. Detta görs för att undvika mångtydighet och för att läsaren ska få en bättre 
förståelse för hur dessa begrepp definieras i denna studie. För att göra dessa 
definitioner har webbversionen av Nationalencyklopedin (2018) använts. 

Blyg – Person ”som känner sig osäker eller utlämnad vid umgänge med andra p.g.a. 
dåligt självförtroende, ovana vid främmande människor etc.” 
(Nationalencyklopedin, 2018a) 

Osäker – Person ”som saknar självförtroende.” (Nationalencyklopedin, 2018a) 

Prestation – ”ngt (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter 
e.d.” (Nationalencyklopedin, 2018a) 

Tyst – ”spec. om person (el. röst e.d.) som talar mycket litet (eller inte alls) eller med 
mycket låg stämma och inte heller på annat sätt ger nämnvärt ljud ifrån sig.” 
(Nationalencyklopedin, 2018a) 

Tystlåten – Person ”som sällan och ogärna yttrar sig.” (Nationalencyklopedin, 
2018a) 

Talängslan/Talångest/Talrädsla – ”rädslan inför situationer som innebär att man 
måste tala inför andra” (Sandin, 2017, s 21) 

När det talas om elever i denna studies bakgrund, omfattas bara elever som har 
svenska som modersmål. 

3 Bakgrund 
I följande text kommer material kopplat till internationella och nationella riktlinjer 
att belysas samt den svenska skolans styrdokument. Ämnet ”tysta” och ”blyga” 
elever kommer också att belysas, samt vad detta kan innebära för klassrumsarbetet.    
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3.1 Riktlinjer och styrdokument 

I dagens samhälle ställs höga krav på individers förmåga att kommunicera med 
varandra (Alerby & Westman, 2013, s 6-7, Sandin, 2017, s 9, s 13). 
Kommunikationssamhället är i allra högsta grad existerande och begreppet 
kommunikativ kompetens är något som väcker igenkänning hos de flesta. 
Begreppet, som exempelvis kan dyka upp som en eftertraktad kompetens vid 
anställningar och i den vardagliga kommunikationen, är framför allt ett uttryck som 
ofta dyker upp i skolsammanhang (Palmér, 2010, s 19-20). I Europaparlamentet och 
i Europeiska unionens råd tas den kommunikativa kompetensen upp i en 
rekommendation som berör just skola, utbildning, forskning och utveckling (EUO, 
2006, s L394/13-14). Där beskrivs den kommunikativa kompetensen, i en europeisk 
referensram, som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUO, 2006 s 
L394/13-14). En nyckelkompetens innebär ”den kompetens som alla individer 
behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social 
integration och sysselsättning.” (EUO, 2006, s L394/13). Med detta menas att den 
kommunikativa kompetensen är något som alla medlemsländer och medlemmar i 
unionen bör sträva efter att utveckla hos den lärande populationen. Europeiska 
unionens råd definierar också kommunikativ kompetens som:  

”förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, 
fakta och åsikter (dvs. att lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig 
interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika samhälleliga och 
kulturella sammanhang – utbildning, arbete, hem och fritid.” (EUO, 2006, s 
L394/14). 

Denna definition innebär i stort att personer som innehar kommunikativ kompetens 
kan anpassa sin kommunikation, i både tal och skrift. Anpassningen sker i relation 
till de till olika situationer som individen hamnar i på jobbet, på fritiden och i skolan. 
Där kan personerna som besitter denna kommunikativa kompetens argumentera, 
förklara och formulera sina åsikter på ett sätt som för sammanhanget både är 
lämpligt och övertygande. (EUO, 2006 s L394/13-14). 

Att kunna formulera sina åsikter och tankar som passar sammanhanget är också 
något som går att känna igen i läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11, 2017, s 9-
12, s 160-161). I läroplanen för gymnasieskolan är dessa ord och begrepp något som 
återkommer gång på gång. De återkommer både som normer och värderingar men 
också som kunskapskrav som är betygsgrundande samt som övergripande mål som 
undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. (Lgy 11, 2017, 
s 9-12, s 160-161).  

I läroplanen för gymnasieskolan står att undervisningen i svenska ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla en rad olika kunskaper och kompetenser (Lgy 11, 2017, 
s 160-161). Ungefär en tredjedel (Lgy 11, 2017, s 160-161) av dessa färdigheter 
handlar om att utveckla muntliga framställningar och kommunikativ kompetens. 
Eleverna ska ges förutsättningar att bland annat utveckla sin ”förmåga att tala inför 
andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett 
konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.” (Lgy 11, 2017, s 160). De 
ska också utveckla ”kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma 
muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.” (Lgy 11, 
2017, s 160) samt utveckla ”kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på 
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ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig 
framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i 
övrigt.” (Lgy 11, 2017, s 161). Med andra ord ställs höga krav på elevers 
kommunikativa förmåga och muntliga prestationer i ämnet svenska för att klara av 
det generella klassrummsarbetet och uppfylla läroplanens syfte med ämnet. 

Svenskämnets syfte, med inriktning på de muntliga prestationerna, handlar om att 
uppmuntra eleverna till att tala genom att ge dem rikliga tillfällen till att uttrycka sig 
muntligt (Lgy 11, 2017, s 160). Eleverna ska stimuleras så pass att de upplever att 
det är roligt och lustfyllt att tala om det mesta, det som händer i deras vardagsliv, 
om skolan, om samhället i stort och om deras kommande arbets- eller 
studieverksamma liv. Under lektionerna i svenska på gymnasienivå ska eleverna 
stärkas så pass i sin muntliga förmåga att det känner stor tillit till denna förmåga. 
(Lgy 11, 2017, s 160). Det är allmänt känt att vissa elever skyr de muntliga 
momenten i skolan. I skolan finns bestämmelser i både skollag och läroplan att 
elever i behov av stöd ska uppmärksammas, ”Alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd” (Lgy 11, 2017 s. 
10), och att de som har svårigheter ska handledas och erbjudas detta stöd, så att det 
som hindrar dem från lärande hanteras: 

”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når 
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).” (Skollagen, 
Riksdagen, 2010) 

3.2 Tysta och blyga elever 

I varje klassrum kan det med säkerhet sägas att det sitter ett antal elever som känner 
sig blyga och som till följd av det även är tystlåtna. Tystlåtenheten eller oviljan att 
prata i klassrummet eller redovisa kan också ha att göra med klassrumsklimatet och 
att eleven tidigare upplevt att denne förlöjligats av sina klasskamrater vid 
diskussioner, redovisningar eller vid andra tillfällen då det ska talas i klassrummet 
(Gren Landell, 2014, s 97). Till följd av detta, kan dessa elever kan lätt uppfattas 
som tysta under lektionerna av både sina lärare och sina klasskamrater. Tysta elever 
kan vara de elever som inte vågar räcka upp handen och ta ordet, elever som gärna 
inte deltar i diskussioner eller elever som helt enkelt våndas och mår dåligt inför 
muntliga redovisningar i klassrummet. (Gren Landell, 2014, s 37-39, s 96-98; 
Sandin, 2017, s 7, s 12-14). 

Att må dåligt inför redovisningar och inte kunna prestera i klassrummet på samma 
vilkor som sina mer talföra kompisar, kan ställa till det för de elever som känner sig 
blyga och för de som är tystlåtna. Elevernas stress inför betyg och 
klassrumsprestationer kan öka den oro som eleverna redan känner i klassrummet, 
och de kan känna sig pressade att prestera. (Gren Landell, 2014, s 37-39). 
Konsekvenserna av blyghet, tystnad och i värsta fall talångest kan vara sänkta betyg 
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och kvarstående tystnad och rädsla inför att tala (Gren Landell, 2014, s 37-39; 
Sandin, 2017, s 14-20). 

Däremot kan många av de elever som beskrivs som tysta och blyga på lektionstid, 
mycket väl vara elever som utanför klassrummet är väldigt verbala och pratsamma 
med exempelvis sina kompisar (Gren Landell, 2014, s 25). Det finns självklart också 
elever som kan vara tystlåtna utan att det är en konsekvens av blyghet, vilket måste 
få vara en egenskap som är tillåten (Alerby & Westman, 2013, s 8-10). Alla elever 
är individer med egna egenskaper, och i den svenska individanpassade skolan bör 
olikheter vara accepterat. (Gren Landell, 2014, s 13).  

3.2.1 Hur känns tysta och blyga elever igen? 

Tysta och blyga elever börjar kännas igen relativt tidigt och eleverna kan visa tecken 
på tysthet och blyghet redan i förskoleåldern. Sandin (2017, s 33) menar också att 
en utvecklingsfas som påverkar hur människan ser på henne själv och hur hon ser 
på sig själv utifrån inträffar i samband med puberteten, alltså i högstadieåldern. 
Detta innebär att eleven blir mer medveten om sin omgivning, men också om andra 
och att de bedömer dem utifrån exempelvis prestationer (Sandin, 2017, s 33). I denna 
utvecklingsfas blir det viktigare för människan vad andra tycker och tänker om 
henne och en självkritisk hållning utvecklas. Oftast försvinner den självkritiska 
hållningen med åldern och vuxna människor har sällan dessa tankar, men hos vissa 
stannar de kvar (Sandin, 2017, s 33). De tecken eleverna visar varierar med åldern, 
men de är väldigt lika för barn och ungdomar mellan förskoleklassen och upp till 
årskurs 9 (Gren Landell, 2014, s 26, 32). 

Ann Cederberg (1996, s 113), menar att det som kännetecknar tystlåtna elever är 
både psykiska och fysiska besvär och reaktioner. De fysiska besvären är också 
sådana som kan trigga de psykiska, då de förstnämnda är sådana som syns och märks 
tydligare för omgivningen. Fysiska besvär kan innebära rodnad, svettning, 
darrningar i både kroppen och rösten, illamående, huvudvärk och hjärtklappning. 
Dessa reaktioner kan uppstå när tysta elever förväntas prata, exempelvis när de får 
ordet eller antas delta i diskussioner i helklass eller grupparbete. (Cederberg, 1996, 
s 113; Gren Landell, 2014, s 23-24). De tysta eleverna kan därför agera undvikande, 
verbaliserar inte svaret utan bara nickar eller skakar på huvudet eller helt enkelt bara 
ignorerar lärarens fråga (Gerig & Jones, 1994, s 169). Dessa fysiska tecknen på 
blyghet som tysta elever uppvisar, kan i sin tur göra att de psykiska besvären känns 
jobbigare.  

De psykiska besvären kan innebära koncentrationssvårigheter, utåtageranden eller 
att eleven känner ett tvång att vara, och svara, perfekt. Att inte veta det rätta svaret 
på en fråga kan innebära att eleven kan känna sig otillräcklig och istället undviker 
att ta ordet, undviker att svara på frågan eller att söka ögonkontakt med läraren (Gren 
Landell, 2014, s 28-30; Gerig & Jones, 1994, s 169). De tysta eleverna unviker oftast 
att stå i centrum (Gerig & Jones, 1994, s 177) och kan ibland också i högre 
utsträckning och med andra medel undvika det hen är rädd för. Detta kan innebära 
att undvika lektioner där muntliga redovisningar eller framföranden ska genomföras 
– helt enkelt att eleven gör sig osynlig eller otillgänglig. Skolk, redovisningar enskilt 
med läraren eller att sky grupparbeten kan vara exempel på undvikanden som kan 
skada elevens inlärning och skolgång. När besvären blir så pass allvarliga att eleven 
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har en stark rädsla att tala inför andra kallas den för talångest eller talrädsla (Gren 
Landell, 2014, s 29-30, 96-97; Sandin, 2017, s 12). 

3.2.2 Om talrädsla och sätt att överkomma den 

Att vara tyst och undvika att tala i klassrummet vid diskussioner och vid tillfällen 
då läraren ger eleven ordet är inte speciellt ovanligt. Ibland kan tystnaden hos elever 
vara så djup att den kan betraktas som talängslan. Faktum är, att talrädsla anses vara 
en av de största sociala rädslorna. (Sandin, 2017, s 12). Rädslan att tala inför grupp 
eller att göra sig hörd i exempelvis ett klassrum är något många kan känna igen sig 
i och som de flesta upplevt någon gång. I en undersökning gjord av 
Utbildningsradion 2012, avslöjades till exempel att 67% av 600 ungdomar i åldarna 
13-18 år brukar känna sig nervösa inför en muntlig redovisning (Gren Landell, 2014, 
s 96). I samma undersökning visar också att 18 procent av grund- och 
gymnasieeleverna som medverkade i undersökningen, någon gång skolkat för att 
undvika att hålla en muntlig presentation (Sandin, 2017, s 12). 

Om elever börjar skolka för att undvika att tala inför andra, kan skolgången för den 
eleven påverkas och konsekvenserna av talängslan bli stora. Detta påverkar främst 
elever i högstadiet och gymnasiet, där konsekvenserna av tystnaden från eleven kan 
påverka betyg och således också dennes framtid (Gren Landell, 2014, s 25, s 38-39). 
I högstadiet kan också diskussioner i klassrummet, små eller stora, framkalla 
talängslan, inte bara muntliga redovisningar och presentationer inför klassen. Det 
kan också hända att eleven, som länge suttit och ”tagit sats” till att medverka i 
diskussionen, inte hinner säga det den vill, då det blir ”för sent” (Gren Landell, 2014, 
96). Ofta upptäcks blyghet inför att tala och talängslan i skolan då skolan ofta kräver 
att elever ska göra sin röst hörd under lektioner och vid redovisningar (Sandin, 2017, 
12-20). 

Sandin (2017, s 15-20) menar dock att det är just i skolan som talängslan måste 
tränas bort eller åtgärdas på något sätt. Han menar också att det krävs tre saker för 
att hjälpa talrädda elever. Dels måste eleverna ha en vilja att ta tag i sitt problem. De 
måste erkänna det och prata om det. För att detta ska ske måste det också finnas 
någon på skolan som lyssnar på eleven. Ett sätt att hjälpa elever med talängslan kan 
vara att tala med eleven om besvären för att komma underfund med varför de finns 
(Sandin, 2017, s 15-20). Lärare är oftast medvetna om att det finns talängsliga elever 
i klassrummet, och kunskapen om talängslan och dess existens är den tredje 
förutsättningen för att kunna hjälpa drabbade elever (Sandin, 2017, s 14-15). Övning 
ger också färdighet, vilket både Gren Landell (2014, s 98-101) och Sandin (2017, 
s19-20) pekar på som en viktig förutsättning för att hjälpa talängsliga elever. Att öva 
på att framföra muntliga redovisningar, utan att de betygssätts eller pressas fram är 
viktigt för att komma över sin talängslan (Sandin, 2017, s 19-20). 

3.2.3 Klassrumsarbete 

Det är viktigt att inse att elevers tystnad är ett val, oavsett om eleven är tyst på grund 
av blyghet eller på grund av talängslan (Gerig & Jones, 1994, s 178). Valet kanske 
inte alltid gynnar eleven och den kanske till och med mår dåligt av valet, men det 
kan vara ett val som är det minst onda av två jobbiga val. Att inte svara på direkta 
frågor, vara tyst under diskussioner, redovisningar eller muntliga prov betyder dock 



 

11 
 

inte alltid att eleven inte, kunskapsmässigt kan, det läraren frågar efter (Alerby & 
Westman, 2013, s 8; Gren Landell, 2014, s 97; Sandin, 2017, s 9). Eleverna är dock 
tvingade att gå i skolan och måste göra det som krävs av dem medan de är där, vilket 
innebär att kraven på klassrumsarbetet och klimatet blir höga (Gren Landell, 2014, 
s 96-101; Sandin, 2017, s 14-16). 

Gren Landell (2014, s 96-101) och Sandin (2017,14-16) menar båda att det är viktigt 
att skapa en trygg och tillåtande miljö i klassrummet för att de blyga, tysta och 
talängsliga eleverna ska få möjlighet att bli lyssnade på och öva sig i att tala inför 
andra. Detta gäller självklart även de andra eleverna som också känner nervositet 
och obehag inför muntliga redovisningar och diskussioner i klassrummet. (Gren 
Landell, 2014, s 96-101). Det finns många olika sätt att jobba med 
klassrumsklimatet för att det ska vara en tillåtande muntlig arena. Muntlighet och 
tal i klassrummet kan vara någonting roligt och positivt, och det är läraren som 
klassrummets ledare som kan ytterst påverka vad muntlighet slutligen är för 
eleverna. Genom att skapa en tillåtande atmosfär, både mot eleven själv och de 
kamrater den har runtomkring sig, kan detta klimat påverkas. Att ha roligt, att våga 
göra bort sig, att inte behöva prestera perfekt och möjligheten att få säga fel, svara 
fel och göra fel, kan hjälpa elever som är blyga, tysta och talängsliga. Det är också 
av stor vikt att eleverna får möjlighet att se att det är tillåtet att rodna, staka sig eller 
komma av sig när de redovisar eller diskuterar, samt att talutrymmet tillåter detta. 
Elever måste få lära sig att misstag går att rätta till och att det finns fler chanser att 
visa vad man kan, samt lära sig att hantera motgångar. (Gren Landell, 2014, s 96-
102). 

Att tillåta sig själv att göra misstag inför andra kan dock vara svårt när eleven 
samtidigt ska bedömas i sin prestation av en lärare. Därför kan det vara av vikt att 
inte alltid bedöma det eleven gör inför publik, utan istället låta eleven öva och bli 
trygg i det den ska bedömas på innan det görs ”på riktigt”. (Gren Landell, 2014, s 
98-101). Ett annat hinder till lärande kan också vara att redovisningssituationer 
anpassas till enbart de blyga, tysta och talängsliga. Att ha som standard att redovisa 
i smågrupper kan hjälpa den eller de utsatta eleverna att känna sig inkluderade och 
deltar i klassrumsarbetet på samma villkor som de andra eleverna. (Gren Landell, 
2014, s 98-101). Dessutom kan det vara av vikt att anpassa det som ska diskuteras 
baserat på elevernas intresse. Det är alltid enklare att tala om och diskutera sådant 
som eleven finner intressant. (Gren Landell, 2014, s 98-101). 

Villkoren och reglerna kring just redovisningar kan också vara bra att, tillsammans 
med alla elever i klassen, sätta upp. Gren Landell (2014, s 100) föreslår att reglerna 
för redovisningar ska vara tydliga och gälla både lyssnare och talare, samt att de ska 
sitta väl synliga i klassrummet så att eleverna ser dem jämt. Gren Landell (2014, s 
100) har fem exempel på hur dessa regler kan se ut:  

”1. Man sitter ner och sitter kvar från att redovisningen börjar till att den 
slutar. 
2. Under redovisningen, ända fram till att din klasskamrat börjar prata, så 
lyssnar man.  
3. Visa intresse, till exempel genom att titta på den som redovisar, ställa 
frågor, nicka eller skriva ner något som sägs. 
4. Under redovisning låter man bli att göra miner eller retas. 
5. Redovisningen avslutas med en applåd.” (Gren Landell, 2014, s 100) 
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Trots att regler för redovisningar gemensamt sätts upp kan det hända att de bryts 
ändå, vilket gör att det de enskilda eleverna kan gynnas av att träna på 
självförtroendet och självkänslan, för att undvika att ta åt sig av andra elevers 
kränkande handlingar eller kritik. 

4 Metod och bearbetning 
Nedan redogörs för vilka metoder som användes i denna litteraturstudie. Metoden 
som användes var en systematisk litteraturstudie och var utformad i enlighet med 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms rekommendationer i boken 
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – Vägledning vid 
examensarbeten och vetenskapliga artiklar (2013). En systematisk litteraturstudie 
innebär att studien genomförs genom att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sedan sammanställa litteratur (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s 31). Detta avsnitt 
presenterar systematiska sökningar, databaser och de sökord som använts. Därefter 
redogörs för det urval, den granskning samt databearbetning som har genomförts. 
Avsnittet avslutas därefter med en diskussion kring den valda metoden. 

4.1 Etiska aspekter 

När en systematisk litteraturstudie görs bör arbetet föregås av en rad etiska 
överväganden. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s  69) är viktigt att överväga 
följande när en systematisk litteraturstudie genomförs:  

• Enbart använda granskad litteratur som genomgått etiska prövningar. 
• Tydlighet angående vilka artiklar som redovisas i studien genom att nogsamt 

presenteras dessa i referenslista. 
• Presentera alla resultat från litteratursökningen, oavsett om resultatet av den 

stödjer eller motsäger hypoteser eller frågeställningar. 
• Utöva objektivitet. 

Denna studie följer dessa riktlinjer och redovisar detta i resterande del av detta 
avsnitt. 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att, utifrån Eriksson Barajas m.fl. (2013, 78) 
rekommendationer för systematiskt sökande, identifiera sökord utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Enstaka sökord valdes ut och användes i sökningar både 
individuellt och i olika kombinationer. Då orden kombineras i sökningar, kan 
funktionen booleska operatorer, så som AND, OR eller NOT användas (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013, s 78-79). I denna litteraturstudie användes boolesken AND samt 
NOT vid de tillfällen sökningen behövde begränsas. Detta innebär att sökningen blir 
mer begränsadg och träffar som bara innehåller båda sökorden visas i resultatet utav 
sökningen. Denna slags sökning användes vid sökningar i databasen ERIC och 
Summon. Denna funktion användes inte vid sökningar i SwePub, då denna funktion 
inte fanns tillgänglig där. SwePub använder sig dock utav möjligheten att frassöka 
som avgränsningsverktyg, vilket användes i denna litteraturstudies sökningar i den 
databasen. 
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4.2.1 Databaser 

De databaser som användes för sökningar till denna systematiska litteraturstudie var 
Education Resources Information Center (ERIC), Summon och Swepub.  

ERIC är en stor databas med innehåll inriktat mot pedagogik. Sökningar till denna 
studie gjordes i den fria, eller öppna, versionen av ERIC. Denna databas användes 
för att kunna ta del av internationella studier, och genom det få ett bredare 
sökresultat. Sökningarna som gjordes med booleskerna AND och NOT. Den 
sistnämna användes för att avgränsa sökningar som blev alldeles för stora. 
Sökningarna avgränsades till år och publikationer som var peer-reviewed.  

Summon, som också användes, är en söktjänst från Högskolan i Dalarna. Denna 
låter den sökande hitta bibliotekets tryckta och elektroniska material, samt 
fulltextartiklar, högskolans publikationer och andra uppsatser. I denna databas går 
det att söka med olika boolesker samt med frassökning. Sökningarna som gjordes 
inleddes på svenska med booleskerna AND och NOT. Den sistnämna användes för 
att avgränsa sökningar som blev alldeles för stora. Sökningarna följdes därefter upp 
med motsvarande sökord och tillvägagångssätt fast med engelska sökord. Därefter 
gjordes också frassökningar. Samtliga sökningar i Summon avgränsades till 
publikationer som var peer-reviewed. 

Utöver sökningarna i ERIC och i Summon, gjordes även sökningar i SwePub. 
SwePub är en databas där bland annat vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar 
och licentiatavhandlingar finns publicerade. Materialet på SwePub finns registrerat 
vid svenska lärosäten och andra myndigheters publiceringsdatabaser. Sökningarna 
som gjordes inleddes på svenska och följdes sedan upp med motsvarande sökord på 
engelska. Vid samtliga sökningar användes avgränsningarna refereegranskad och 
övrigt vetenskapligt, vilka inte går att kombinera men som går att söka med separat. 

4.2.2 Sökord  

De sökord som användes var utvalda med syfte och frågeställningar i åtanke. De 
användes enskilt och i kombination med varandra samt i fraser och i kombination 
med funktionen booleska operatorer. (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s 78-79). 
Sökningarna till denna litteraturstudie gjordes i både svenska och internationella 
databaser, vilket resulterar i att sökorden som använts både är på svenska och 
engelska. De engelska orden användes även vid sökningar i de svenska databaserna. 
De engelska sökorden är också fler, då fler träffar påträffades vid sökningar på 
engelska. Översättningen av de svenska sökorden till engelska gjordes med hjälp 
utav Nordstedts digitala lexikon (Nationalencyklopedin, 2018b). 

De sökord som användes vid sökningar på svenska var: Blyg*, Tyst* och Elev*. 

De sökord som användes vid sökningar på engelska var: Shy, Quiet, Silent, Student*, 
Shyness, School*, Classroom* och Academic achievement*. 

Med dessa sökord hittades ingen relevant svensk forskning. Därför användes 
forskning som går att relatera till svenska elever och undervisningen av svenska i 
Sverige.  
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4.2.3 Granskning och urvalskriterier 

När sökningar till denna litteraturstudie gjordes, bestämdes att en avgränsning i tid 
var lämplig. Avgränsningen gjordes till de senaste tjugo åren, 1998–2018, då relativt 
aktuell forskning ansågs vara passande och mer intressant i denna studie. Vid 
tidpunkten för sökningar till denna studie fanns dock inget publicerat under 2018, 
vilket gjorde att avgränsningen i tiden blev mellan åren 1998–2017. 

Det bestämdes också att avgränsa sökningarna gjorda i denna litteraturstudie med 
sökfunktionerna peer reviewed och refereegranskad. Peer reviewed och 
refereegranskad innebär att texten blivit granskad gällande innehåll och kvalitet 
innan den publicerats (Eriksson Barajas mfl., 2013, s 61). Vid de tillfällen då träffar 
med över 100 sammanfattningar blev tillgängliga, avgränsades istället sökningen 
med boolesker eller fler sökord för att göra sökningen smalare. Abstracts lästes vid 
de tillfällen då titeln på publikationen ansågs relevant till syftet, frågeställningarna 
och sökorden. Vid den händelse att det inte gick att fastställa om träffen var relevant 
enbart utifrån titeln, lästes sammanfattningen för att fastställa relevans. 

De sökningar som gjordes fördes in i en tabell, där datum för sökningen, vilken 
databas som sökningen gjordes i, avgränsningar i sökningen, antal träffar, lästa 
abstracts och valda källor redovisades.  

Nedan redovisas de kriterier gällande urval som användes vid val av källor till denna 
studies resultat.  

Exkluderingskriterier: 

1. Årtal som ligger utanför 1998–2017 (forskning äldre än år 1998) 

2. Speciella behov (elever diagnostiserade med psykiska eller fysiska 
funktionsnedsättningar) 

3. Ingen studie (artiklar som inte redovisar studie) 

4. Dubbelpublikation (samma källa som uppkommit vid olika sökningar) 

5. Artiklar som inte finns gratis i fulltext på internet (artiklar som måste betalas för, 
beställas eller som är fysiska kopior och måste lånas, exempelvis på bibliotek) 

Inkluderingskriterier: 

1. Ämnesområden som liknar undervisningen av ämnet svenska (ämnen som norska 
och engelska, undervisade som modersmålsundervisning i likhet med 
undervisningen av svenska i Sverige) 

Nedan redovisas de systematiska sökningarna som gjordes inför denna 
litteraturstudie. Dessa redovisas i form av systematiska sökordstabeller. 
Tabell 1 – Systematisk sökordstabell ERIC 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstracts 

Valda 
källor 
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210418 ERIC ”quiet students” 
AND ”school” 
NOT “second 

language” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2016) 

25 5 2 

210418 ERIC “quiet students” 
AND “classroom” 

NOT “second 
language” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2016) 

16 2 1 

210418 ERIC “silent students” 
AND “school” 
NOT “second 

language” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2017) 

50 2 0 

210418 ERIC “silence” AND 
“academic 

achievement” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2017) 

22 0 0 

210418 ERIC “silent students” 
AND “academic 

achievement” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2017) 

2 0 0 

210418 ERIC “shy students” 
AND “classroom” 

Peer-reviewed, 
1998 (1999)-2018 

12 0 0 

210418 ERIC “shyness” AND 
“classroom” 

Peer-reviewed, 
1998-2018 (2017) 

34 2 0 

210418 ERIC “shyness” AND 
“academic 

achievement” 

Peer-reviewed, 
1998 (2003)-2018 

(2017) 

21 1 1 

Tabell 2 – Systematisk sökordstabell Summon 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa 

abstracts 

Valda 
källor 

200418 Summon ”tyst*” AND 
”elev*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

8 1 0 

200418 Summon ”blyg*” AND 
”elev*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

0 0 0 

200418 Summon ”shyness” AND 
”classroom” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

19 2 1 

200418 Summon ”quiet student*” 
AND ”school*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

4 1 0 

200418 Summon ”shy student*” 
AND ”school*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

2 2 0 

200418 Summon ”silent student*” 
AND ”school*” 

NOT “read*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

5 0 0 

200418 Summon ”quiet student*” 
AND 

”classroom*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

0 0 0 

200418 Summon ”shy student*” 
AND 

”classroom*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

0 0 0 

200418 Summon ”silent student*” 
AND 

”classroom*” 
NOT “read*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

0 0 0 
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200418 Summon “shyness” AND 
“academic 

achievement” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

16 2 2 

200418 Summon ”quiet student*” 
AND ”academic 

achievement” 
NOT “read*” 

Peer-reviewed, 
Fulltext, 1998–
2018, Education 

11 0 0 

Tabell 3 – Systematisk sökordstabell SwePub 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstracts 

Valda 
källor 

190418 SwePub ”blyg* elev*” Refereegranskat 1 1 0 
190418 SwePub ”tyst* elev*” Refereegranskat 10 1 0 
190418 SwePub ”quiet* 

student*” 
Refereegranskat 15 0 0 

190418 Swepub ”silent 
student* 

Refereegranskat 21 4 1 

190418 SwePub ”shy* 
student*” 

Refereegranskat 6 1 0 

190418 SwePub ”shyness 
classroom*” 

Refereegranskat 3 0 0 

190418 SwePub ”shyness 
school*” 

Refereegranskat 9 0 0 

190418 SwePub ”blyg* elev*” Övrigt 
vetenskapligt 

1 0 0 

190418 SwePub ”tyst* elev*” Övrigt 
vetenskapligt 

25 3 0 

190418 SwePub ”quiet* 
student*” 

Övrigt 
vetenskapligt 

7 0 0 

190418 SwePub ”silent 
student*” 

Övrigt 
vetenskapligt 

18 1 0 

190418 SwePub ”shy* 
student*” 

Övrigt 
vetenskapligt 

0 0 0 

190418 SwePub ”shyness 
classroom*” 

Övrigt 
vetenskapligt 

0 0 0 

190418 SwePub ”shyness 
school*” 

Övrigt 
vetenskapligt 

1 0 0 

De valda källorna i samtliga databaser lästes sedan i sin helhet för att säkerställa att 
det var relevanta för denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. Därefter 
valdens litteraturen som var relevant ut och presenteras kortfattat nedan i punkt 4.3, 
och mer ingående i punkt 5 Resultatpresentation. Den litteratur som inte användes 
ansågs inte kunna svara på studiens syfte och frågeställningar, eller ansågs inte följa 
denna studies krav på urval. 

4.3 Presentation av utvald litteratur 

Nedan presenteras den litteratur som, efter genomläsning, ansågs vara relevant för 
studien, dess syfte och de frågeställningar den ämnar besvara. Litteraturen 
presenteras i tabellform. 

Tabell 4 – Litteraturpresentation 
Författare År Titel Publikation Typ av studie 

Coplan, 
Robert J. & 

2010 Exploring Processes Linking 
Shyness and Academic 

Achievement in Childhood 

School Psychology 
Quarterly 

Kvantitativ 
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Hughes, 
Kathleen  

Bru, Edvin 
& Paulsen, 

Erik  

2008 Social Passivity and Grades 
Achieved Among Adolescents 

in Junior High School 

School Psychology 
International  

Kvantitativ 

Lund, Ingrid  2008 ‘I Just Sit There’: Shyness as 
an Emotional and Behavioural 

Problem in School 

Journal of Research in 
Special Educational 

Needs 

Kvalitativ 

Townsend, 
Jane. S  

1998 Silent Voices: What Happens 
to Quiet Students during 
Classroom Discussions? 

The English Journal Kvalitativ 

5 Resultat 
Nedan presenteras kortfattat den utvalda litteraturen som ligger till grund för denna 
systematiska litteraturstudie. Nedan presenteras de valda studiernas syfte, teori, 
metod och resultat. 

1. Bru, Edvin & Paulsen, Erik – “Social Passivity and Grades Achieved Among 
Adolescents in Junior High School” 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur social passivitet i skolan är 
relaterat till de betyg som eleverna åstadkommer. Författarna undersökte relationen 
mellan social passivitet i åtta (matematik, skriftlig och talad engelska, 
samhällskunskap, gymnastik, skriven och talad norska och musik) skolämnen där 
förtrogenhet med lärare, krav på samarbete med andra elever och krav på att 
offentligt visa sina kunskaper var variabler. 

Undersökningen genomfördes på två norska högstadieskolor i södra delarna av 
Norge, där de 501 deltagande eleverna varierade i ålder mellan 13–16 år. 240 elever 
var flickor och 241 elever var pojkar. 20 elever valde att inte ange kön. Eleverna i 
undersökningen uppmanades att rapportera sina betyg till författarna av studien. 
Författarna redovisar ett visst bortfall, men anser att detta inte påverkar det slutliga 
resultatet av studien. Eleverna fick svara på en enkät där författarna av studien mätte 
passivitet i skolan och klassrummet i förhållande till betyg. Lärarna fick sedan svara 
på en fråga angående social restriktion. De använde sig också av kontrollvariablerna 
koncentration- och uppgiftsfokusering, kön, föräldrastöd, antal år vid den 
undersökta skolan samt hur lärare bedömde elevernas förmåga till lärande. 

Resultaten visade att de elever som ansågs vara socialt passiva hade svårare att 
uppnå samma (högre) betyg som de elever som ansågs vara mer socialt aktiva.  

2. Coplan, Robert J. & Hughes, Kathleen – “Exploring Processes Linking Shyness 
and Academic Achievement in Childhood” 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen och processerna som kan 
kopplas ihop med blyghet, akademiskt engagemang och akademisk prestation hos 
barn. Fokus fanns på läsförståelse och matematik, men fokus låg också på att se 
kopplingen mellan akademiskt engagemang, klassrumsarbete och blyghet. Framför 
allt, ville författarna undersöka elevernas beteendemönster och engagemang för att 
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se om kopplingar kan göras i association till blyghet och akademisk prestation. 
Författarna undersökte detta utifrån fyra hypoteser: 

• Att blyghet är negativt relaterat till akademisk prestation 
• Att blyghet och akademisk prestation är mer negativt betingat vid 

bedömningar av lärare än vid standardiserade prov 
• Att blyghet är negativt i relation till akademiskt engagemang och 

klassrumsprestationer 
• Att akademiskt engagemang indirekt är länkat till blyghet och akademiska 

prestationer 

Undersökningen utfördes i Kanada och omfattade 125 barn i åldern 9–13 år. 60 
elever var pojkar och 65 elever var flickor. Författarna bedömer att de medverkande 
eleverna tillhör den kanadensiska medelklassen baserat på utbildningsnivån hos 
deras föräldrar. Eleverna fick fylla i formuläret Children’s Shyness Questionnaires, 
som enligt författarna använts tidigare i liknande sammanhang med stor framgång. 
Eleverna genomförde också ett icke-verbalt IQ-test, Canadian Cognitive Abilities 
Test, samt Test of Academic Performance genomfördes för att bedöma 
prestationerna i läsförståelse och matematik. Därefter bedömde också elevernas 
lärare deras akademiska prestationer i samma ämnen. Lärarna bedömde också 
elevernas akademiska engagemang genom att fylla i skalan Behavioral Academis 
Engagement Scale. För att kunna urskilja om någon elev hade någon slags 
inlärningssvårighet, ombads föräldrarna att klargöra detta i ett formulär. Dessa 
elever bedömdes sedan separat från de andra. 

Resultatet av studien visar att blyghet var negativt associerat med lärarbedömningar 
av akademiska prestationer, men inte med standardiserade test. Blyghet ansågs 
också Akademiskt engagemang var delvis en faktor som medlade mellan blyghet 
och lärares bedömningar av akademiska prestationer. Detta antyder att elever som 
får sämre bedömningar av deras akademiska prestationer av lärarna kan ha samband 
med deras bristande engagemang i klassrummet. 

3. Lund, Ingrid – “‘I Just Sit There’: Shyness as an Emotional and Behavioural 
Problem in School” 

Syftet med denna studie var att, från ett elevperspektiv, ta reda på ungdomars 
erfarenheter gällande blyghet i skolan. Följande frågeställningar skulle besvaras:  

• Hur är det att vara sig själv (eleven) i skolan? 
• Hur förklarar, beskriver och upplever de (eleverna) sina relationer till 

klasskamraterna? 
• Hur vill de (eleverna) att deras lärare ska vara mot dem? 

Studien, som är fenomenologisk, genomfördes i de södra delarna av Norge med 10 
flickor i åldrarna 14–18 år. Författaren talade först med lärarna på de skolor som 
kontaktats för att se om de kunde tänka sig att medverka samt om de hade någon 
elev som kunde tänka sig att medverka. Lärarna pratade med de berörda eleverna 
som, för att väljas ut till medverkande i studien, själva fått skatta sin blyghet som ett 
problem i skolan. Eleverna intervjuades i skolan och författaren till studien spelade 
in dem på film för att sedan transkribera intervjuerna. Eleverna fick sedan den 
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filmade intervjun och den transkriberade texten för att ha möjlighet att lägga till eller 
ta bort information. 

Resultatet av intervjuerna visade att de blyga eleverna vill och behöver bli utmanade 
av sina lärare. Studien menar att lärare måste uppmärksamma de elever som är blyga 
och tysta, och att mer kunskaper kring dem behövs. 

4. Townsend, Jane. S – “Silent Voices: What Happens to Quiet Students during 
Classroom Discussions?” 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som händer med tysta elever i 
klassrumsdiskussioner. Följande frågeställningar fanns: 

• Riskerar tysta elever att missas i klassrummet? 
• Försummas tysta elever så pass att det glöms bort att alla elever ska få 

möjligheten att känna sig bekväma och säkra på att prata i klassrummet? 
• Förolämpas och förminskas omedvetet elever som inte deltar i 

klassrumsdiskussionen? 

Studien genomfördes genom att intervjua tre elever som uppfattats tysta under tre 
klassrumsdiskussioner som filmats för en annan studie. Lektionerna var 
engelskalektioner och engelsk litteratur diskuterades. Eleverna intervjuades i en 
informell miljö och i grupp. De såg tillsammans de filmade lektionerna och 
författaren ställde frågor om händelser och svar som eleverna fick kommentera. 
Författaren hade också förberett frågor till eleverna baserade på vad denne kunde se 
på filmen. 

Resultatet av studien visade att det skiljer sig mycket åt från elev till elev varför de 
väljer att vara tysta under klassrumsdiskussioner. En rad anledningar till detta 
diskuteras, samt idéer om hur lärare kan uppmuntra eleverna att tala vid 
klassrumsdiskussioner. 

6 Resultatanalys 
Följande avsnitt analyserar resultatet från de utvalda studierna. Avsnittet har 
strukturerats utifrån det syfte och de frågeställningar som denna föreliggande 
litteraturstudie ämnar besvara. 

6.1 Varför väljer vissa elever att vara tysta? 

Det är tydligt i resultatet av de olika studierna att anledningarna till varför elever 
väljer att vara tysta är komplexa. Anledningarna kan inte kan sammanfattas med 
enbart ett svar och varierar från elev till elev. (Townsend, 1998, s 70-80; Lund, 2008, 
s 78-85).  De studier som tydligt erbjuder svar på denna fråga är de gjorda av Lund 
(2008) och Townsend (1998), där båda forskarna gjort intervjuer med olika elever, 
för att få svar på frågan ur ett elevperspektiv.  

Townsend (1998, s 73-80), som intervjuade en pojke och två flickor, menar att de 
elever hon talade med vittnade om många olika anledningar till deras tystnad under 
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de klassrumsdiskussioner som studerats. Det kan handla om att inte vara förberedd 
inför lektionen, att inte kunnat ta till sig materialet som ska diskuteras och avsaknad 
av intresse för diskussionen. Det kan också handla om blyghet, ensamhet, brist på 
initiativ, svårigheter med att utveckla svar, svårigheter med att diskussioner kanske 
inte alltid erbjuder ett rätt eller fel svar samt tidspress. Precis som Townsend (1998, 
s 73-80), menar även Lund (2008, s 78-85) att blyghet är en viktig faktor när det 
kommer till hur de tysta eleverna i hennes studie känner och agerar i klassrummet 
och varför de väljer att vara tysta under lektionerna.  

Tystnaden under lektionerna kan enligt Townsend (1998, s 73-80) och Lund (2008, 
s 78-85) bero på blyghet. I Townsends (1998) studie intervjuades två flickor som 
båda ansågs vara blyga och därför också tysta under lektionerna. Det finns inget 
dokumenterat om deras direkta och allmänna känslor i anslutning till deras blyghet, 
men det står klart att den är en stor anledning till varför dessa flickor väljer att inte 
tala under lektionstid. Detta är också tydligt i Lunds (2008, s 82-85) studie, där 
flickorna som intervjuats visar att deras blyghet har en stor påverkan på deras liv, 
inte minst under klassrumsdiskussioner. En stor rädsla hos de elever som är blyga 
och tysta, vilket både Townsend (1998, s 75-80) och Lund (2008, s 82-85) belyser, 
är rädslan att dömas och bedömas. De muntliga prestationerna som de förväntas visa 
i klassrummet hämmas av rädslan för att bli förlöjligade av klasskamrater, att inte 
duga, att säga fel, bli ignorerade eller på annat sätt dömas av de andra eleverna 
(Lund, 2008, s 83-84; Townsend, 1998, s 75-80). Detta var väldigt tydligt i 
Townsends (1998, s 75-80) studie, där de förutfattade tankarna och attityderna om 
klasskamraterna påverkade hur mycket uppmärksamhet och intresse eleverna visade 
varandra och i sin tur fick tillbaka under klassrumsdiskussioner. Lund (2008, s 83-
84) belyser också detta i sin studie, där eleverna vittnade om de hårda attityderna 
som eleverna visade varandra, i både klassrumsdiskussioner och under 
grupparbeten. Townsend (1998, s 77-79) iakttog dock att en av de blyga eleverna 
också bidrog till detta klassrumsklimat. 

Andra anledningar, förutom klassrumsklimatet, som påverkar de blyga elevernas 
tystnad i klassrummet kan vara att de helt enkelt bara har blyga personligheter, eller 
att de är mobbade (Lund, 2008, s 83), men också att de känner en tidspress 
(Townsend, 1998, s 79). Denna tidspress som eleverna känner inför och under 
klassrumsdiskussionerna begränsar eller helt hämmar deras deltagande (Townsend, 
1998, s 79). Townsend (1998, s 75-76) skriver att en av eleverna som intervjuats 
inte alls tycker om att prata inför klassen och att när hon känner sig redo att engagera 
sig i diskussionen är det oftast redan någon annan elev som hinner ta upp det hon 
tänkt säga innan hon gör det. Denna elev har en lång process mellan tanke och tal, 
och detta påverkar hennes möjlighet att delta i diskussionen (Townsend, 1998, s 75-
6, 79). Tystnaden kan således också bero på tidspress i den bemärkelse att läraren 
inte ger tillräckligt med utrymme för att låta eleverna tänka igenom vad de ska säga 
och tar diskussionen vidare innan eleverna hunnit formulera sina tankar. Eleven i 
Townsends (1998, s 75-76) studie beskriver också att hennes tystnad ger henne 
möjlighet att utveckla de tankar som hon redan har genom att lyssna på sina 
klasskamraters diskussioner. Denna elev uppgav också att hon tyckte att det var 
skönt att låta de andra eleverna börja diskussionerna och att detta hjälpte henne att 
påbörja ett viktigt mentalt arbete. Hon är väldigt beroende av de andra eleverna för 
att sortera sina tankar och hålla sin interna diskussion levande. (Townsend, 1998,s 
75-76). 
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En annan aspekt, som inte är kopplad till blyghet, men väl till tidspress, är de gånger 
elever inte hinner förbereda sig inför de diskussioner som ska hållas i klassrummet. 
Tystnaden som följer är ett resultat av att eleverna tycker att de diskussioner som 
hålls, känns alltför tidskrävande i förhållande till annat skolarbete. Istället för att 
fundera kring ämnet för diskussionen, väljer eleven att istället fokusera på andra 
uppgifter. (Townsend, 1998, s 77-79). Eleven kan uppleva att det inte erbjuds 
tillräckligt med tid till att förbereda sig inför diskussionen under lektionstid, eller 
anser att hen har mycket annat att göra i skolan och prioriterar det framför 
diskussionsförberedelser (Townsend, 1998, s 77-79). Författaren beskriver också en 
elev som känner frustration över diskussionernas tidskrävande upplägg och skulle 
hellre svara på frågorna själv, för att sedan kunna gå vidare till nästa uppgift. Hon 
kände också att hon hellre var tyst under diskussionerna istället för att riskera att 
behöva utveckla sina svar, då hon ofta kände att hon inte haft tid att precisera sina 
tankar innan hon var tvungen att göra ett inlägg (Townsend, 1998, s 77-79).   Trots 
detta menar Townsend (1998, s 77-79) att den här eleven, om än under tystnad, 
medverkande och antecknade mycket.   

Samma elev beskriver själv att hon har en blyg personlighet, men Townsend (1998, 
s 77-79) menar att det finns ännu ett skäl till denna elevs tystnad. Under just 
klassrumsdiskussioner hade denna elev svårt eller känner en motvilja mot att delta i 
diskussioner om exempelvis litteratur då hon inte gillar dessa slags diskussioner. 
När litteratur diskuteras finns det många rätta svar på en fråga och läraren kan be 
eleverna att utveckla det inlägg de precis gjort i diskussionen. Detta var ett hinder 
för en elev i Townsends (1998, s 77-79) studie. Den aktuella eleven kände 
frustration över de öppna frågor som lärarledda diskussioner ofta innehåller och ville 
gärna ha frågor som har ett svar som är rätt eller fel. 

Tystnad kan också, enligt Townsend (1998, s 74-75, 79) bero på materialet som ska 
diskuteras. I hennes studie medverkade en elev som inte ansågs av lärare som 
generellt tyst, utan som en annars aktiv och talför elev, men som tystnade under de 
lektioner där Shakespeares Hamlet diskuterats (Townsend, 1998, s 74-75). Eleven 
menade att han inte tagit till sig materialet och att han inte förstod vad som skulle 
diskuteras och inte heller det som slutligen diskuterades. Han kunde inte återge vad 
som diskuterats av den övriga klassen, då han tyst deltog i diskussionen genom att 
minnas andra saker som han påmindes av genom diskussionen. (Townsend, 1998, s 
74-75). Townsend (1998, s 75) uppmärksammade också att denna elev inte ställt 
frågor i helklass, utan tyst ställt frågor till en kamrat. Eleven menade att anledningen 
till detta var för att han inte ville verka dum inför klassen och visa att han inte förstod 
vad som diskuterades, samt att han inte ville avbryta läraren genom att ställa en 
fråga. Detta var inte något som bara denne elev gjorde och kände, utan det visade 
sig att fler elever hade samma tankar. 

6.2 På vilket sätt påverkas tysta elevers prestationer i ämnet 
svenska? 

Resultatet av de studier som valdes ut till denna litteraturstudie kan alla användas 
för att svara på frågan hur tysta elevers prestationer påverkas. Däremot är ingen av 
de valda studierna inriktade på just ämnet svenska, men det anses ändå vara möjligt 
att dra paralleller mellan de ämnen som undersökts i studierna och ämnet svenska 
(läs mer om resonemang kring detta i avsnitt 7). 
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Bru & Paulsen (2008, s 257-258) menar att det finns tydliga tecken på ett samband 
mellan social passivitet och betyg, speciellt i ämnen där det är viktigt att eleven är 
verbalt och socialt aktiv. I deras studie kommer de till slutsatsen att socialt passiva 
elever har ungefär ett halvt (0,5) betygssteg lägre betyg än de mer socialt aktiva 
eleverna (Bru & Paulsen, 2008, s 256). För att kunna jämföra resultaten i sin studie 
undersöktes flera olika ämnen, vilket stärker resultatet. Mindre socialt och verbalt 
ansträngande ämnen, som exempelvis matematik, undersöktes och jämfördes med 
ämnen som muntliga moment i norska och i musik, där elevens verbala och sociala 
förmågor är högt efterfrågade. Studiens resultat pekar på att elever som är mer 
socialt tillbakadragna, som blyga elever kan anses vara, har signifikant svårare att 
uppnå lika höga betyg i muntlig norska som sina mer verbalt och socialt aktiva 
klasskamrater. Precis som Townsend (1998, s 78-80) konstaterar, är det svårt för de 
mer blyga och tysta eleverna att göra sig hörda under muntliga övningar och 
diskussioner i klassrummet.  

Bru & Paulsen (2008, s 258) menar att det är svårt för eleverna att de sociala 
strukturerna som de mer muntliga ämnena bygger på kan vara svårare för de blyga 
eleverna att hantera. Dessa ämnen bygger ofta på grupparbete och att kunna visa 
upp sina kunskaper inför resten av klassen. Precis som Townsend (1998, s 72-80) 
och Lund (2008, s 78-85), menar Bru & Paulsen (2008, s 258-259) att passivitet i 
skolsammanhang ofta är sammankopplad med personlighetsdrag som låg 
självkänsla, blyghet och upplevd kompetens, vilket påverkar prestationer i verbala 
ämnen negativt. Dessa krav på att visa upp kunskaper inför andra elever, kan hindra 
tysta och blyga elever att tala och prestera under muntliga övningar. Eleven undviker 
i sådana situationer att ta akademiska initiativ samt undviker situationer där de 
riskerar att behöva bedömas och agera inför publik.  

Coplan & Hughes (2010, s 218-220) stärker idén om att det finns en koppling mellan 
blyghet och prestationer när de rapporterar om att det går att göra kopplingar mellan 
blyghet och akademiska prestationer, speciellt i de situationer när eleven ska 
bedömas av läraren. Detta kan ställas i relation till Townsends (1998, s 78-80) 
resultat, som menar att elever som är blyga och tysta inte alltid behöver vara 
lågpresterande och ointresserade bara för att de inte deltar i diskussionen. De elever 
som hon intervjuade i sin studie som ansågs av sig själva och av läraren som blyga, 
presterade bra på de skriftliga proven i samma ämne som diskuterades under de 
undersökta lektionerna. De ansågs också genomförda ett viktigt mentalt arbete och 
lärande (Townsend, 1998, s 75-80). En elev som medverkade i Townsends (1998, s 
75-77) studie menar att hennes tystnad inte är på grund av ointresse, tvärt om var 
hennes intresse och tankar om Hamlet, som då diskuterades, stort och hon säger att 
hon tog till sig materialet. Däremot menar hon att hennes tystnad gav henne 
möjlighet att lyssna på de andra som diskuterade istället, och att hon lärde sig 
mycket av det. Det gav henne möjlighet att länka sina tankar till de andras och skapa 
djup och förståelse. (Townsend, 1998, s 76-77). 

Den andra eleven i Townsends (1998, s 77-78) studie som ansågs som blyg var en 
elev som presterade bra i standardiserade prov som baserades på de diskussioner 
som fördes i klassrummet. Detta pekar på att elever som är tysta i klassrummet kan 
vara elever som ändå följer med i muntliga diskussioner och använder dessa för att 
förstå och hantera ämnet och materialet som diskuteras (Townsend, 1998, s 78-79). 
Coplan & Hughes (2010, s 218-219) stärker detta med sin undersökning, och menar 
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att blyghet inte påverkar elevers resultat i standardiserade prov signifikant. De 
menar att deras resultat visar att lärare kan uppleva blyga elever som mindre 
intelligenta och kan påverka den betygssättning som sker vid bedömningar av annan 
akademisk prestation (Coplan & Hughes, 2010, s 219-220). Anledningen till detta 
kan vara, enligt Coplan & Hughes (2010, s 219-220), att lärare kan ha fördomar om 
blyga elever och att dessa grundar sig på elevens akademiska engagemang i 
klassrummet, alltså hur aktiv och engagerad eleven är på lektionstid. 

Coplan & Hughes (2010, s 219-220) mätte huruvida blyghet och akademiskt 
engagemang kunde vara sammankopplat med, och anledningen till, varför elever 
som var blyga bedömdes som sämre än de elever som inte ansåg sig själva som 
blyga. Författarna kom fram till att det fanns ett visst sammanhang mellan blyghet, 
akademiskt engagemang och akademisk prestation med koppling till bedömningar 
gjorda av lärare (Coplan & Hughes, 2010, s 219-220). Kopplingen som Coplan & 
Hughes (2010, s 219-220) gör är att de blyga eleverna begränsas av sin blyghet och 
är inte lika benägna att delta i klassrumsarbetet. Därför kan de lärare som undervisar 
dessa elever uppfatta dem som mindre engagerade och med ett ”sämre läshuvud”. 
Däremot fastslår de att detta inte verkade stämma i samtliga fall och att det är viktigt 
att komma ihåg att det finns en mängd andra faktorer som påverkar lärare i deras 
bedömningar och som inte är länkade till blyghet. 

7 Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Avsnittet 
kommer att diskutera metoden och resultatet separat och kopplas samman med 
metodlitteraturen som använts samt med litteraturen i bakgrunden. Diskussionen 
kommer att ske utifrån denna studies syfte och frågeställningar. 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Genom att studera 
Eriksson Barajas m.fl., (2013) sattes premisserna för den metod som skulle användas 
för att genomföra studien. Att studien har denna metodbok som stöd gör att metoden 
genomförst på ett tillfredsställande sätt. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s 31) menar 
att det finns olika steg som ska genomföras för att en systematisk litteraturstudie ska 
bli relevant och intressant. Dessa innefattar bland annat att formulera frågor, en plan 
för genomförande, sökord och sökstrategier. Det innebär också att motivera varför 
studien genomförs, identifiera och välja litteratur, analysera, diskutera och dra 
slutsatser från ett resultat. Allt detta har gjorts med framgång i denna studie.  

De sökord som användes för att hitta litteratur till studien baserades på syftet och 
frågeställningarna. Det som förefaller mindre framgångsrikt är utfallet från dessa 
sökningar, vilka gav resultat som inte innehöll många studier alls som gick att 
använda till denna studies resultatanalys. Reflektioner har gjort i huruvida det gått 
att använda fler och mer vida sökord och sökordsbegrepp. Ett alternativ hade varit 
att använda sig av en thesarusfunktion, vilket Eriksson Barajas m.fl. (2013, s 80-81) 
föreslår. Detta innebär att använda sig av en ämnesordlista för att vidga begreppen 
och såldedes sökningen. Om detta hade gjorts kanske resultatet av sökningarna varit 
bredare och gett mer material att använda i denna studie. 
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De studier som hittades med hjälp av sökningarna var få, enbart internationella och 
äldre. I denna studies urval bestämdes att studier mellan 1998-2018 skulle 
inkuderas. Anledningen till att årtalen begränsades till just detta var för att inte ha 
med studier som var äldre än 20 år, men också för att materialet till denna studie 
hade vart väldigt spartanskt om inte begränsningen hade bestämts till denna, något 
breda, tidsperiod. Dock anses att de studier som ändå hittades i och med sökningarna 
var trovärdiga och användbara. 

Det går också att diskutera spridningen på elevernas åldrar i de olika studierna, vilka 
varierar mellan 9-18 år (Bru & Paulsen, 2008; Coplan & Hughes, 2010; Lund, 
2008). Då ålder inte var någon faktor som togs i beaktning vid valet av studier till 
denna litteraturstudie, är detta inget som analyserats. Däremot går det att 
argumentera för att elever utvecklas mycket mellan åldrarna 9 och 18, vilket också 
Gren Landell (2014, s 26, 32) och Sandin (2017, s 33) tar upp. Gren Landell (2014, 
s 26, 32) menar dock att samma slags tecken på blyghet, tysthet och rädsla går att se 
på elever i förskolan som på låg-, mellan-, och högstadiet. Sandin (2017, s 33) 
diskuterar också den utvecklingsfas som inträffar i samband med tonåren och 
puberteten. Denna ger upphov till att elever i tonåren ofta känner sig bedömda av 
andra och väljer att vara tysta av den anledningen, vilket stämmer överrens med 
resultaten av bland annat Townsends (1998) och Lunds (2008) studier.  

Det som bör diskuteras är att studierna som denna litteraturstudie baserades på inte 
var gjorda i svenska skolor, på svenska elever, i ämnet svenska – detta trots att en 
frågeställning i denna litteraturstudie ämnar ta reda på hur elever påverkas av deras 
tysthet när det kommer till prestationer i ämnet svenska. Beslutet att ändå gå vidare 
med denna studie, trots det knapphändiga materialet, togs då det ansågs relevant 
ändå. Studierna som valdes ut till denna studie behandlar blyghet generellt, blyghet 
i relation till akademisk prestation och akademiskt engagemang samt blyghet i 
relation till prestationer och mer generellt i studier gjorda på elever i ämnen som kan 
likställas med svenska. Dessa ämnen var engelska och norska, vilka utövades av 
studenter som hade respektive språk som modersmål. Denna undervisning kan anses 
likvärdig den svenska undervisningen i svenska, men det faktum att ingen svensk 
studie hittats kan påverka denna studies mål att besvara syftet som bristfälligt 
genomfört. 

Det som upplevts är att svenska forskare inte riktigt funnit ämnet intressant, om det 
är för att tysta elever upplevs som osynliga och inte gör så mycket väsen av sig 
(Gren Landell, 2014, s 12-13), eller om fler studier hittats vid bredare sökningar med 
hjälp av en thesarusfunktion, går bara att spekulera i. Validiteten av studiens resultat 
och slutsatser påverkas dock lite av att inga svenska studier hittats, om än marginellt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av den analys som gjordes av resultatet av denna 
litteraturstudie. Resultatet kommer att diskuteras utifrån vad som framkommit av de 
olika studierna som granskats, med anknytning i syfte, frågeställningar och i 
bakgrunden. 
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7.2.1 Mångfacetterad tystnad i klassrummet 

Det framgår relativt tydligt att anledningen till tystnad hos elever är individuell och 
baserad på helt skilda anledningar. Townsend (1998, s 78) som intervjuade elever 
kom fram till att de var tysta av många olika anledningar. Lund (2008, s 83) däremot, 
talade med elever som alla upplevde att den blyghet de kände, och i vissa fall 
mobbing, var anledningen till att de valde att vara tysta i klassrummet och under 
skoltid. Precis som Gren Landell (2014, s 21-40) och Sandin (2017, s 12-20), menar 
de att tystnaden kan bero på många olika saker, där blyghet och talängslan bara är 
två anledningar i mängden. 

Gren Landell (2014, s 21-40) och Sandin (2017, s 12-30) talar mycket om blyghet 
och talängslan som anledningar till tysthet i klassrummet, men det är också viktigt 
att som lärare tänka på de elever som är tysta av andra anledningar. Townsend (1998, 
s 73-75, 79) belyser en elev som i vanliga fall upplevs av sig själv och andra som 
mycket talför. Däremot tystnar han under just de studerade lektionerna, då han inte 
har intresse av det som ska diskuteras – Hamlet. Eleven i fråga har svårt att ta till 
sig materialet och har inte heller förstått det han läst, vilket här också är en 
bidragande faktor till tystnad. Gren Landell (2014, s 98-101) menar att det är enklare 
att få elever att tala om de är intresserade av det som ska diskuteras eller talas om, 
men detta är inte alltid möjligt. Vissa ämnen och avsnitt som ska hanteras i skolan 
är styrda av läroplanen och kursplanen i det aktuella ämnet och måste därför vara en 
del av elevens skolgång. Det som verkar saknas är kunskapen hos lärare kring 
tystnad och varför den uppstår. 

7.2.2 Utökad kunskap om tystnad och hur elever uppmuntras till talande 

I många texter i materialet till bakgrunden och i nästan alla slutsatser i studierna som 
varit en del av denna litteraturstudie talas det om vikten att lära sig mer om varför 
elever inte talar. Det talas om vad lärare kan göra för att uppmuntra och stödja de 
elever som inte väljer att tala i klassrummet. Talande ses som en norm, och i de 
styrdokument som skolan använder sig av och i de dokument och rekommendationer 
som talar om kommunikativ kompetens som EU ses förmågan att tala och 
argumentera för sin sak som en nyckelkompetens. Fokus läggs väldigt mycket på 
förmågan att tala och enligt Gren Landell (2014, s 29, 39) blir de elever som inte 
gör sig hörda i klassrummet lätt osynliga. 

I läroplanen och i skollagen (Lgy 11, 2017, s 10; Riksdagen, 2010) finns 
bestämmelser om att dessa tysta elever ska få hjälp att utveckla de förmågor som de 
kan behöva extra hjälp med, men kunskapen om elevtystnad hos de lärare som 
examineras eller är verksamma nu anses som bristfällig (Sjöberg, 2011, s 60; Gren 
Landell, 2014, s ; Sandin, 2017, s 12; Townsend, 1998, s 80; Lund, 2008, s 85; 
Lagerblad, 2015; Dahlen, 2018). Gren Landell (2014, s 98-101) och Sandin (2017, 
s 15-20) ger en rad förslag på hur lärare kan agera för att uppmuntra och stötta de 
tysta eleverna och menar också att det är viktigt att inkludera de tysta eleverna i 
klassrumsarbetet. Detta bekräftar Townsend (1998, s 79-80) i sin studie, samt Lund 
(2008, s 84-85) i sin, där eleverna gärna skyller sin tystnad på lärarnas okunskap om 
deras tystnad. 
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I flera av studierna (Lund, 2008, s 83; Townsend, 1998, s 78-79; Bru & Paulsen, 
2008, s 260-261) där blyghet var en underliggande anledning till elevernas tystnad 
framkom också att klassrumsklimatet och klimatet elever emellan var en stor faktor 
när det kommer till elevernas tystnad i klassrummet och under diskussioner. Detta 
bekräftas också av Gren Landell (2014, s 98-101) och Sandin (2017, s 14-20), som 
menar att det krävs en trygg och tillåtande lärmiljö för att de tysta eleverna ska våga 
tala i klassrummet. 

7.2.4 Kan tysta och blyga elever nå målen i svenska? 

Som diskuterats i metoddiskussionen hittades ingen forskning som kunde svara på 
just den specifika frågan om hur tysta elevers prestationer i svenska kan påverkas. 
Det som däremot framkom av de olika studierna var att tysta elever, elever som är 
socialt passiva eller inte visar engagemang på lektionerna har en tendens att 
behandlas annorlunda av lärare än de elever som har motsatta egenskaper (Bru & 
Paulsen, 2008, s 258-261; Coplan & Hughes, 2010, s 219-220; Lund, 2008, s 84-
85). 

Bru & Paulsen (2008, s 256-261) och Coplan & Hughes (2010, s 218-220) menar 
att resultatet av deras studier visar att tysta elever inte presterar lika väl i muntliga 
ämnen och när risken för att bedömas på sina prestationer framför andra elever är 
stor. Coplan & Hughes (2010, s 219-220) menar också att det kan finnas fördomar 
kring tysta elever, att de har svagare akademiska förmågor än sina mer aktiva 
kamrater. Dessa fördomar menar de finns hos lärarna, vilket till viss del går att 
koppla till de fördomar Sjöberg (2011, s 53-60) talar om i sin artikel om 
lärarstudenter och idealeleven. Så länge det finns en idé om att elever ska vara på 
ett visst sätt finns också tanken om hur elever inte ska vara, där socialt passiva och 
oengagerade elever lätt hamnar. 

Samtidigt menar Bru & Paulsen (2008, s 258) att elever som är blyga inte alls 
presterar lika bra som sina mer talföra elever i ämnen där de behöver vara verbala 
för att prestera. I svenska skolans ämne svenska krävs att eleven ges förutsättningar 
att bland annat utveckla sin ”förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt 
i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda 
samtal och diskussioner.” (Lgy 11, 2017, s 160). De ska också utveckla ”kunskaper 
om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 
texter som fungerar väl i sitt sammanhang.” (Lgy 11, 2017, s 160) samt utveckla 
”kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 
metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar 
hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.” (Lgy 11, 2017, s 
161). Med andra ord ställs höga krav på elevers kommunikativa förmåga och 
muntliga prestationer i ämnet svenska för att klara av det generella 
klassrummsarbetet och uppfylla läroplanens syfte med ämnet. Bru & Paulsens 
(2008, s 256-261) studie föreslår med andra ord att de blyga eleverna skulle ha svårt 
att nå dessa mål samt riskera sämre betyg, just på grund av deras blyghet och tysthet 
i klassrummet. 
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8 Slutsatser 
Syftet med denna litteraturstudie var att utröna vad aktuell forskning säger om "tysta 
elever" och vilka konsekvenser denna tystnad kan få för dessa elevers prestationer i 
klassrummet. De frågeställningar som användes för att ta reda på syftet var: 

• Varför väljer vissa elever att vara tysta? 
• På vilket sätt påverkas tysta elevers prestationer i ämnet svenska? 

Denna systematiska litteraturstudie har använt sig av fyra olika studier för att 
försöka svara på syftet och frågeställningarna. 

De slutsatser som dras är att det finns många anledningar till varför elever väljer att 
vara tysta. De kan vara allt från blyghet, mobbing och brist på initiativ till att eleven 
inte tagit till sig material som ska diskuteras och deras personligheter. Det som går 
att säga är att anledningarna till tystnad är många och att varje elevs tystnad måste 
hanteras utifrån elevens situation och behov. Det som genomgående redovisas i både 
denna studies bakgrund och resultat är att lärare behöver mer kunskaper om de tysta 
och blyga eleverna för att kunna ge dem den uppmuntran och det stöd de behöver 
för att vilja tala i klassrummet samt prestera i muntliga övningar.  

Vad gäller hur tysta elevers prestationer påverkas i ämnet svenska kan det inte dras 
några direkta slutsatser då inga studier hittades på det specifika ämnet. Däremot kan 
det antas att tysta elevers bedömda prestationer i klassrummet kan ha en negativ på 
måluppfyllelse och betyg baserat på iakttagelser från de norska och den 
kanadensiska studien som använts. Resultaten av dessa kan indirekt indikera att tysta 
och blyga elever kan ha svårt att nå målen i svenska när det kommer till muntliga 
moment, så som diskussioner och presentationer. Däremot kan inget definitivt sägas 
om detta, då mer forskning på svenska elever i ämnet svenska bör göras. 

9 Vidare forskning 
I diskussionen av denna studie lyfts vikten av att vidare studera de tysta och blyga 
eleverna i ljuset av den svenska skolan och den svenska läroplanen. Inga adekvata 
studier gjorda i svenska skolor med svenska elever kunde hittas till den aktuella 
systematiska litteraturstudien, vilket understryker vikten av att liknande forskning 
görs även här i Sverige. Psykisk ohälsa är högst aktuell i debatten om dagens skola 
och om inte blyghet, tystnad och talängslan hanteras och belyses kan detta bidra till 
att eleverna i svensk skola mår psykiskt dåligt. Därför bör vidare forskning i svenska 
skolor på ämnet blyghet och tystnad i relation till mål och betyg göras. 

Som Copland & Hughes (2010, s 219-220) underströk i sin forskning behövs 
sambandet mellan akademisk prestation, akademiskt engagemang och blyghet 
undersökas ytterligare. De ansåg att de resultat som de kunde utläsa från sin egen 
studie var preliminära och att det behövdes mer forskning för att kunna stärka 
validiteten. Detta kan vara viktig forskning då läroplanen och andra 
rekommendationer (EUO, 2006, s L394/13-14 ; Lgy 11, 2017, s 9-12, 160-161) 
ställer höga krav på kommunikativ kompetens och muntlighet. 
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