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Abstract: 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare arbetar stöttande med 
de tysta och talängsliga eleverna så att de kan nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. Frågeställningarna som används för att besvara syftet är tre 
stycken. Den första frågar hur lärare hittar de tysta och talängsliga eleverna i en 
klass. Den andra frågar om lärarna använder olika metoder för att de tysta och 
talängsliga eleverna ska uppnå de muntliga målen i svenska på gymnasieskolan, och 
i så fall, vilka metoder som används. Den sista frågeställningen frågar i vilken 
utsträckning lärare anser att tysta och talängsliga elever uppnår de muntliga målen i 
svenska på gymnasieskolan. Genom halvstrukturerade intervjuer med fem lärare på 
en skola i Mellansverige kan studiens syfte besvaras. Studiens resultat analyseras 
med hjälp av innehållsanalys och diskuteras sedan utifrån syfte, frågeställningar, 
studiens bakgrund och det teoretiska ramverket. Studiens teoretiska ramar är det 
sociokulturella perspektivet med begreppen scaffolding och den proximala 
utvecklingszonen. Resultatet av studien visade att lärarna inte tycker att det är 
speciellt svårt att urskilja de tysta eller talängsliga eleverna i klassrummet. Enligt 
lärarna är eleverna med denna problematik relativt öppna med sin läggning och om 
de inte är det, att de ändå syns i klassrummet. Lärarna använder sig av olika metoder 
för att de tysta eller talängsliga eleverna ska uppnå målen i muntlig svenska på 
gymnasieskolan. Den främsta metoden lärarna anger är att anpassa undervisningen 
till individnivå samt att stegvis stötta eleven genom scaffolding för att därigenom 
kunna genomgå en personlig utveckling. De intervjuade lärarna upplever att tysta 
eller talängsliga elever inte har några större problem att nå målen i svenska på 
gymnasieskolan, men att de har större hinder att överkomma än de elever som inte 
tycker att det är jobbigt att prata inför en grupp människor.  
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1 Inledning 
Som lärarstudent finns det tillfällen då jag stött på elever som av någon anledning 
är blyga, tystlåtna eller till och med talängsliga. Att elever mår dåligt inför 
redovisningar av rädslan för att de inte kan prestera tillräckligt bra kan ställa till med 
problem för dessa elever. Stress inför betyg och klassrumsprestationer kan öka den 
oro som eleverna redan känner. (Gren Landell, 2014, s 37-39). Konsekvenserna av 
blyghet, tystnad och i värsta fall talängslan kan vara sänkta betyg och kan bidra till 
kvarstående tystnad och rädsla inför att tala i grupp (Gren Landell, 2014, s 37-39; 
Sandin, 2017, s 14-20). Lärares roll som stöttande handledare blir därför avgörande 
för att de tysta och talängsliga eleverna ska nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. 

Enligt Karin Hector-Stahre, sakkunnig på Skolverket i frågor rörande kunskapskrav 
och bedömning, ställs höga krav på kommunikation i de nya läroplanerna från 2011 
(Larsson, 2014). Hon menar att lärarens roll som stöttande handledare blir allt 
viktigare och att anpassningar av undervisningen bör göras i större utsträckning. 
Anpassningarna ska baseras på individuella elevers förutsättningar och innefatta 
anpassningar i hur läraren jobbar med muntliga moment i undervisningen. Det kan 
innebära att läraren jobbar mer med muntliga moment, även när de inte betygssätts, 
för att låta eleven utveckla sina kunskaper kring muntlig framställning. Det kan 
också innebära att skapa en medvetenhet kring vad som fungerar för de elever som 
inte känner sig bekväma att räcka upp handen eller tala inför klassen. (Larsson, 
2014). 

Lärare är oftast medvetna om att det finns talängsliga elever i klassrummet och 
kunskapen kring talängslan är en förutsättning för att kunna hjälpa drabbade elever. 
(Sandin, 2017, s 14–15). I en undersökning gjord av Utbildningsradion 2012, 
redovisades att 67 procent av 600 ungdomar i åldarna 13-18 år brukar känna sig 
nervösa inför en muntlig redovisning (Gren Landell, 2014, s 96). Samma 
undersökning visar också att 18 procent av grundskole- och gymnasieeleverna som 
medverkade i undersökningen någon gång skolkat för att undvika att hålla en 
muntlig presentation (Sandin, 2017, s 12).  

Studien ”Tyst i klassen? – En systematisk litteraturstudie om tysta och blyga elevers 
klassrumsarbete” (Norman, 2018) diskuterar vikten av att vidare studera de tysta 
och blyga eleverna i ljuset av den svenska skolan och den svenska läroplanen. 
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 (Norman, 2018, s 25–27). Studien (Norman, 2018, s 25–
26) belyser också behovet av vidare forskning i svenska skolor på ämnet blyghet 
och tystnad i relation till mål och betyg, samt behovet av lärarens stöttande roll.  

Vikten av att göra vidare studier i detta ämne är alltså stor. Genom att utföra en 
studie där en tematisk innehållsanalys av lärarintervjuer görs, kan kunskaperna öka 
kring hur lärare på en enskild skola på olika sätt arbetar med tysta och talängsliga 
elever. Detta kan ge en inblick i tysta och talängsliga elevers generella förmåga till 
måluppfyllelse i svenska på gymnasieskolan. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare arbetar stöttande med 
de tysta och talängsliga eleverna så att de kan nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. 

De frågeställningar som användes för att besvara studiens syfte är således: 

• Hur hittar och urskiljer lärarna de tysta och talängsliga eleverna i en klass? 

• Använder lärarna olika metoder för att de tysta och talängsliga eleverna ska 
uppnå de muntliga målen i svenska på gymnasieskolan, och i så fall, vilka 
metoder används? 

• I vilken utsträckning anser lärare att tysta och talängsliga elever uppnår de 
muntliga målen i svenska på gymnasieskolan? 

3 Bakgrund 
Följande avsnitt inleds med en begreppsredovisning. Därefter följer en redogörelse 
för vad som står skrivet i styrdokumenten när det kommer till muntlig framställning 
i ämnet svenska. Målen som eleverna förväntas nå i svenska på gymnasieskolan 
kommer att redovisas kort. Därefter redovisas det samtida samhällets press på 
muntlig färdighet. Avsnittet avslutas med en redovisning av tidigare forskning i 
ämnet tysta, blyga och talängsliga elever med fokus på muntlig framställning i 
skolan. 

3.1 Begreppsredovisning 

Nedan presenteras förtydliganden och avgränsningar av återkommande begrepp 
som används i denna studie. Syftet med denna begreppsredovisning är att definiera 
vad denna studie avser med de olika begreppen. Detta för att undvika missförstånd 
kring dem. Definitionerna har gjorts genom användandet av webbversionen av 
Nationalencyklopedin (2014). 

Blyg – Person ”som känner sig osäker eller utlämnad vid umgänge med andra p.g.a. 
dåligt självförtroende, ovana vid främmande människor etc.” 
(Nationalencyklopedin, 2014) 

Prestation – ”ngt (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter 
e.d.” (Nationalencyklopedin, 2014) 

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, 2014) 

Tystlåten – Person ”som sällan och ogärna yttrar sig.” (Nationalencyklopedin, 2014) 

Talängslan/Talångest/Talrädsla – ”rädslan inför situationer som innebär att man 
måste tala inför andra” (Sandin, 2017, s 21) 
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När det talas om elever i denna studie omfattas bara elever som läser svenska som 
modersmål på gymnasiet. 

3.2 Styrdokument 

I styrdokumenten för svenska på gymnasieskolan är färdigheter som muntlighet 
högt värderade (Läroplan, 2011). Att kunna diskutera, framföra sina åsikter och 
tankar genom att tala inför en mindre grupp eller i klassrummet är kompetenser och 
kunskaper som värdesätts och som betygssätts. Detta kan däremot upplevas som en 
omöjlig uppgift för elever som är tysta eller talängsliga (Gren Landell, 2014, s 37-
39; Sandin, 2017, s 9, 12-13). Skolans mål är att stötta eleven så att den får de 
förutsättningar den behöver för att kunna utveckla kunskaper  och färdigheterna i 
muntliga övningar och presentationer. (Läroplan, 2011, s 9-12, s 160-161). 
Muntlighet och muntliga färdigheter kan hittas genomgående i kursplanen för 
svenska på gymnasieskolan. Tydligast blir kraven på muntlighet när det centrala 
innehållet läses för de olika kurserna i svenska. Kunskapskraven bidrar också de 
med vikten av att hålla presentationer för att nå målen i svenska, men muntlighet 
beskrivs också som en väsentlig del av ämnets syfte. 

Svenskämnets syfte, med speciell inriktning mot muntlighet, understryker att skolan 
och lärarna ska uppmuntra eleverna till att tala. Detta ska göras genom att ge dem 
rikliga tillfällen att uttrycka sig muntligt. (Läroplan, 2011, s 160). Eleverna ska, med 
lärarens hjälp, stimuleras till en känsla av att muntlighet och att tala i skolan är roligt 
och lustfyllt. Målet är att skolan ska stärka eleverna så att de känner tillit till sin egen 
muntliga förmåga, vilket gör att de i skolan kan samtala och tala om vardag, 
samhälle, arbete och studier. (Läroplan, 2011, s 160). 

Målen med undervisningen i svenska handlar mycket om att eleverna ska utveckla 
de muntliga färdigheterna så att de kan nå de övergripande målen i ämnet. Detta kan 
handla om att ge eleverna förutsättningar att 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.” (Läroplan, 2011, s 160). Det 
kan också handla om att utveckla ”kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga 
att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt 
sammanhang.” (Läroplan, 2011, s 160) samt att  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.” (Läroplan, 2011, s 161). Detta ska läraren 
stötta eleven i, för att denne slutligen ska nå de kunskapskrav som ställs i kursplanen. 

Kunskapskraven i svenska på gymnasieskolan gör det tydligt att förmågan att hålla 
muntliga presentationer är ett krav för att nå målen för betyget E i svenska på 
gymnasieskolan:  

”Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. 
Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är 
sammanhängande och begriplig.” (Läroplan, 2011, s 162) 

I de tre kurser som finns i svenska på gymnasieskolan återkommer kravet på muntlig 
framställning. Kraven skärps sedan om eleven har som mål att nå högre betyg än 
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betyget E, eller om eleven även läser svenska 2 och 3. (Läroplan, 2011, s 162-181). 
För de elever som har svårt att nå upp till dessa mål finns bestämmelser i både 
skollag och läroplan att elever i behov av stöd ska uppmärksammas. 

I läroplanen går det att läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 
stödja elever som är i behov av särkillt stöd (Läroplan, 2011, s 10). De elever som 
upplever svårigheter ska handledas av läraren och erbjudas stöd så att dessa 
svårigheter hanteras. Detta regleras även i skollagen, där det går att läsa att:  

”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.” Lag (2014:458).” (Sverige, 2010) 

Detta ställer höga krav på lärare som undervisar i svenska på gymnasieskolan, då 
många elever upplever att det är jobbigt att tala inför åhörare (Sandin, 2017, s 9, 12-
13). 

3.3 Krav på att kunna tala i vardagen 

Att tala i skolan kan handla om att delta i diskussioner i klassrummet, våga tala på 
klassrådet och att hålla förberedda tal framför en publik (Läroplan, 2011, s 160). 
Detta kan jämföras med att göra sin röst hörd som vuxen. Istället för att diskutera i 
klassrum förs diskussionen på arbetsplatsen. Talandet på klassrådet kan jämföras 
med att stå för sin åsikt under arbetsplatsens måndagsmöte, och det förberedda talet 
med att hålla ett hyllningstal som brudens far på ett bröllop. 

I vårt samtida samhälle ställs höga krav på människors förmåga att kommunicera 
med varandra och att ha förmågan att kunna ”tala för sig” (Sandin, 2017, s 9, s 13, 
Schlingmann, 2017). Att göra sin röst hörd är inte bara bra på arbetsintervjun, under 
föräldramötet eller i kompisgruppen, utan är också en stor del av att vara med och 
skapa en demokrati (Schlingmann, 2017). För att få inflytande över och delaktighet 
i det samhälle som vi lever i idag, måste människor göra sina röster hörda. Risken 
är annars att det är svårt att få gehör för sina åsikter, tankar och ståndpunkter 
(Sandin, 2017, s 9). Värdet i att kunna tala inför andra anses högt och är, om inte 
annat, en demokratisk rättighet (Gren Landell, 2014, s 98, Schlingmann, 2017).  

Talrädsla kan utgöra ett demokratiproblem om en grupp människor inte kan eller 
vågar göra sin röst hörd i samhället, ett samhälle där just förmågan att tala är en 
viktig förutsättning för just detta (Sandin, 2017, s 13). Därför kan talrädsla anses 
viktig för den svenska skolan att uppmärksamma, då elever som går i den svenska 
skolan idag ska fostras till att bli demokratiska medborgare. Detta ska de bli genom 
att öva upp förmågor som gör att de kan argumentera för, förklara och formulera 
sina åsikter. De ska också utveckla förmågan att framföra dessa åsikter i skrift, men 
också i tal (Läroplan, 2011, s 5-14).   

3.4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning och litteratur om talängslan och muntlig 
framställning i skolan. Först redovisas hur denna forskning sökts och påträffats. 
Därefter introduceras begreppet talängslan samt hur det definieras inom 
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forskningen. Slutligen redovisas vad andra forskare har kommit fram till när det 
gäller elevers förmåga att våga prestera muntligt i klassrummet, och hur forskningen 
kan koppla detta till elevers förmåga att nå de muntliga målen som sätts upp i skolan. 
Då föreliggande studie söker att fylla en kunskapslucka inom den nationella 
forskningen, något som upptäcktes vid forskningsgenomgången 2018 (Norman, 
2018), kan ingen svensk forskning redovisas. 

3.4.1 Redovisning av sökprocessen 

I den litteraturstudie, utförd av Norman (2018), som ligger till grund för den här 
studiens forskningsavsnitt, användes booleska operatorer i fritextsökning för att 
finna lämplig forskning. Booleska operatorer är ord som AND, NOT och OR och 
hjälper till att begränsa sökningar (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s 78-79). Dessa 
boolesker var AND och NOT för att begränsa sökningarna. Tillsammans med de 
svenska sökorden Blyg*, Tyst* och Elev* och de engelska sökorden Shy, Quiet, 
Silent, Student*, Shyness, School*, Classroom* och Academic achievement* söktes 
information i olika databaser. De databaser som användes i den systematiska 
litteraturstudien var Education Resources Information Center (ERIC), Summon och 
Swepub. 

De urvalskriterier som fanns var att alla artiklar skulle ha gått igenom en 
refereegranskning. Forskningen fick inte heller vara äldre än 20 år eller vara inriktad 
på elever diagnostiserade med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Av 
logistiska och ekonomiska skäl exkluderades även studier som inte fanns i fulltext 
på internet. Däremot inkluderades forskning inom andra modersmål än svenska, då 
uppfattningen var att dessa liknade undervisningen av ämnet svenska. Detta kunde 
innebära undervisning av ämnen som norska och engelska förutsatt att de 
undervisades som modersmål. 

Sökningarna resulterade i åtta artiklar som lästes i sin helhet, varav fyra av dessa 
artiklar valdes ut till den systematiska litteraturstudien och ligger således till grund 
för detta avsnitt. Artiklarna redovisas i följande tabell: 

Tabell 1. Litteraturpresentation 
Författare År Titel Publikation Utfördes i  

Coplan, Robert 
J. & Hughes, 

Kathleen  

2010 Exploring Processes 
Linking Shyness and 

Academic Achievement in 
Childhood 

School Psychology 
Quarterly 

Kanada 

Bru, Edvin & 
Paulsen, Erik  

2008 Social Passivity and 
Grades Achieved Among 

Adolescents in Junior High 
School 

School Psychology 
International  

Norge 

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

Behavioural Problem in 
School 

Journal of Research in 
Special Educational 

Needs 

Norge 

Townsend, 
Jane. S  

1998 Silent Voices: What 
Happens to Quiet Students 

during Classroom 
Discussions? 

The English Journal USA 
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3.4.2 Anledningar till tystnad hos elever – talängslan, blyghet och rädsla 

I mitt tidigare examensarbete konstateras att anledningen till tystnad hos elever är 
tämligen individuell (Norman, 2018, s 19-21). Det kan handla om ointresse, om att 
inte vara förberedd eller svårigheter att förstå och ta till sig materialet. Tystnad kan 
också grunda sig på orsaker som blyghet, ensamhet och svårigheter samt rädslor för 
att tala inför klassen. (Norman, 2018, s 19–21). 

Just blyghet är en stor anledning till tystnad hos elever (Norman, 2018, s 19–21). 
Det som styr tystnaden i klassrummet hos dessa elever kan kopplas till rädslan för 
att dömas och bedömas, både av lärare och klasskamrater. De tysta eleverna känner 
stor rädsla inför muntliga presentationer, en rädsla för att bli förlöjligade, att inte 
duga eller att säga fel. I det tidigare examensarbetet konstaterar Townsend (1998, s 
75–80) och Lund (2008, s 83–84) att klassrumsklimatet hade stor påverkan på de 
elever som tyckte att det var jobbigt att tala inför klassen via muntliga framföranden 
eller klassrumsdiskussioner. Ett klassrumsklimat som är icke-tillåtande och lämnar 
litet utrymme för misstag påverkar de tysta eleverna i hög grad och uppmuntrar inte 
till verbal kommunikation eller färdigheter. 

Norman (2018, s 19–21) menar dock att resultatet av examensarbetet pekar på att 
även andra faktorer kan påverka elevers tystnad i klassrummet, bland annat chansen 
till förberedelse. Ofta handlar det om att eleven känner att det inte funnits tid till att 
förbereda sig inför en muntlig redovisning. Planerade muntliga redovisningar kan 
kännas tidskrävande i förhållande till annat skolarbete, vilket resulterar i att eleven 
prioriterar bort dem. Det kan också handla om att eleven kräver en lång process 
mellan tanke och tal, vilket hindrar deltagande i klassrumsdiskussioner. Detta kan 
handla om att eleven behöver tänka längre innan den deltar i diskussionen. 

3.4.3 Talängslan och blyghet kopplade till måluppfyllelse och betyg 

Studien gjord av Bru och Paulsen (2008, s 257–258), som används i examensarbetet, 
menar att sambandet mellan social passivitet och lägre betyg är evident. I ämnen där 
elever bör vara verbalt och socialt aktiva är detta tydligare. Resultatet av studien 
visade att socialt tillbakadragna elever eller elever som upplever att de är blyga har 
upp till ett halvt (0,5) betygssteg lägre betyg än de elever som är mer socialt aktiva. 
(Norman, 2018, s 21–23; Bru & Paulsen, 2008, s 256). Norman (2018, 21–23) 
noterar att Bru och Paulsen (2008) gjorde sina undersökningar i olika skolämnen 
med syftet att göra jämförelser. Dessa jämförelser gjordes mellan ämnen med många 
muntliga moment och ämnen med färre av dessa. Studierna kunde visa en skillnad 
mellan socialt tillbakadragna och blyga elevers prestationer i ämnen som innehåller 
fler muntliga moment i jämförelse med mindre verbala ämnen. Jämförelsen gäller 
till exempel de muntliga delarna av hemspråket norska, jämfört med det mindre 
verbala ämnet matematik. Norman (2018, s 21–23) drar slutsatsen att blyga elever 
kan ha svårare att uppnå högre betyg jämfört med sina mer socialt och verbalt aktiva 
klasskamrater. 

De elever som är socialt och verbalt aktiva kan göra det svårt för elever som lider 
av talängslan, blyghet eller social inaktivitet att göra sig hörda. Detta kan bero på de 
sociala strukturerna som de mer muntliga ämnena bygger på. (Norman, 2018, s 21–
23). Grupparbeten, klassrumsdiskussioner och andra arbetssätt och struktureringar i 
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undervisningen, kan göra det svårt för de mer blyga och tysta eleverna att göra sig 
hörda och visa vad de kan. Detta kan göra att elever med talängslan eller blyghet 
undviker att ta kunskapsmässiga initiativ eller undviker situationer där de riskerar 
att bedömas inför publik. (Norman, 2018, s 21–23). 

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. Norman (2028, s 21–23) skriver vidare att studien gjord av 
Coplan och Hughes (2010, s 218–220) menar att det finns en koppling mellan 
blyghet och prestationer. Denna koppling menar de blir tydligare när eleven ska 
bedömas av en lärare.  

Vad studien av Norman (2018) påpekar ett flertal gånger är att elever som inte vågar 
eller som väljer att inte tala i klassrummet inte alltid behöver vara lågpresterande 
eller ointresserade. Det kan alltså innebära att elever som lider av talängslan eller 
generell blyghet är elever som presterar bra på skriftliga prov, men som stöter på ett 
hinder när det kommer till att muntligt uttrycka sina kunskaper eller åsikter. 
(Norman, 2018, s 21–23). Däremot finns viss evidens för att lärare kan uppleva tysta 
eller blyga elever som mindre intelligenta för att eleverna inte vågar eller väljer att 
tala vid muntliga övningar. Detta, menar Norman (2018, s 21–23), påverkar också 
hur lärare bedömer dessa elevers prestationer även vid icke-verbala prestationer. 
Norman (2018, s 21–23) ser evidens för detta i Coplan och Hughes (2010, s 219–
220) studie, där de påpekar att det kan finnas fördomar hos lärare om tysta och blyga 
elever. Detta skulle grunda sig på elevens akademiska engagemang i klassrummet, 
då tysta och blyga elever kan upplevas mindre aktiva eller engagerade under 
lektionstid. 

4 Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som väglett denna studie. Teorin tar 
avstamp i det sociokulturella perspektivet som säger att muntlig färdighet utvecklas 
i en social miljö. Lärandet av, bland annat, de muntliga färdigheterna utvecklas i 
sociala och kulturella miljöer där skolan, klasskamrater och läraren är avgörande 
faktorer (Daniels, 2001; Säljö, 2014; Øzerk, 1998). Det sociokulturella perspektivet 
anses därför väsentligt för förståelsen av denna uppsats. De begrepp som är 
intressanta för denna studies analys är det sociokulturella perspektivet, scaffolding 
och den proximala utvecklingszonen. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs 
(1896–1934) tankar och idéer kring utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014, s 
297). Vygotskij använde uttrycket mediering och medierande redskap när han talade 
om hur individen använder och utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär. 
Dessa förmågor kan vara förmågan att läsa, skriva, resonera och argumentera, räkna 
och lösa problem. Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar således om 
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hur personer använder och tar till sig av dessa medierande redskap. (Säljö, 2014, s 
298-299) 

De medierande redskapen används för att förstå omvärlden och hur personer agerar 
i den (Säljö, 2014, s 298). Vygotskij menade, enligt Säljö (2014, s 298), att 
redskapen kan vara av två olika sorter; språkliga och materiella. De språkliga 
redskapen formas av kultur och traditioner, så som exempelvis skriftsystem, 
måttsystem och symboler. När dessa språkliga redskap kombineras med de fysiska, 
så som ett manus, en spade eller en linjal, kan termen kulturella redskap appliceras. 
Dessa kulturella redskap är de redskap som bidrar till lärande. (Säljö, 2014, s 298-
301) 

För att lärande ska ske menade Vygotskij att det mänskliga språket var det redskap 
som är högst värderat (Säljö, 2014, s 301). Genom kommunikation med andra 
människor, muntlig och skriftlig sådan, kan vi lära av varandra och etablera en 
gemensam förståelse. Det är alltså genom språklig mediering som vi blir delaktiga 
och involverade i samhällets sätt att se på och förstå världen vi lever i. (Säljö, 2014, 
s 301). Denna språkliga mediering kan ske på olika sätt genom appropriering, det 
vill säga hur vi lär oss olika kulturella redskap och hur vi använder dem för att 
mediera omvärlden. Lärande kan då ske antingen genom primär socialisation eller 
sekundär sådan. (Säljö, 2014, s 303-304) 

Den primära socialisationen menade Vygotskij, enligt Säljö (2014, s 304), att den 
handlade om de vardagliga saker vi lär oss. Detta lärande sker i hemmiljö, i 
vardagen, och kan innefatta kunskap om vardagliga sociala begrepp som lärs i ett 
dagligt samspel med andra. Den sekundära socialisationen handlar om 
vetenskapliga begrepp och sådana lärdomar vi inte tillägnar oss i den dagliga miljön, 
utan i en miljö som exempelvis skolan bidrar med. I denna sekundära socialisation 
kan barn appropriera de slags kunskaper som de inte får tillgång till i den primära 
socialisationen och som är direkt anknuten till deras egna erfarenheter. Här är 
läraren och undervisningen nyckeln till en mer vetenskaplig kunskap, som inte kan 
tillgodogöras via den primära socialisationen. (Säljö, 2014, s 304) 

Essensen i Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet handlar således om 
lärande i en skola där barnets behöver stöttning och hjälp av en mer kompetent 
kamrat, eller lärare, för att till fullo förstå sin omvärld. (Säljö, 2014, s 304). De elever 
som behöver stöttning ska enligt svensk skollag erbjudas denna, vilket även går att 
läsa i läroplanen för gymnasieskolan. (Läroplan, 2011, s 10; Sverige, 2010). 

4.3 Scaffolding 

Scaffolding, eller stöttning, har sitt ursprung i Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
på lärande (Daniels, 2001, s 106-107). Scaffolding som teori och begrepp lanserades 
däremot av Wood, Bruner och Ross som kallade den för ”scaffolding principle”, 
men som på svenska går under namnet ”byggnadsställningsprincipen” (Daniels, 
2001, s 16-107, Øzerk, 1998, s 96). Byggnadsställningens funktion som stöttande 
element i början av ett bygge används som en metafor för lärarens funktion som 
stöttande element i inlärning av nya kunskaper och lärande (Øzerk, 1998, s 96). I 
den här studien kommer begreppet scaffolding att användas.  
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Scaffolding definieras som den funktion som lärarens roll har när elever står inför 
utmanande uppgifter som eleven annars inte skulle klara av på egen hand (Daniels, 
2001, s 107, Øzerk, 1998, s 96). Det innebär bland annat de gånger elever har i 
uppgift att lösa ett problem, utföra en speciell handling eller nå ett mål som de inte 
har potential att utföra eller nå utan handledning (Daniels, 2001, s 107). Lärarens 
roll blir då att stötta eleven och skapa en lärandesituation med pedagogiska 
förutsättningar som tillåter eleven att utvecka de redan existerande kunskaperna 
eleven besitter (Daniels, 2001, s 107). Så småningom bör eleven ha en tillräckligt 
stark kunskapsbas att stå på, så att eleven kan klara av att på egen hand bygga vidare 
på denna. Tillslut kan stödet från läraren avvecklas och eleven bör därefter 
självständigt kunna utvecklas ytterligare. (Øzerk, 1998, s 96) 

Stödet som läraren bidrar med varierar med varje elev och kan innebära allt från 
coaching, material och resurser, guidning, färdighetsutveckling, stenciler och 
feedback (Chittooran, 2018, s 1453). Scaffolding utgår alltid från elevens behov och 
är som mest effektivt när eleven ska lära sig något nytt eller om den står inför en 
uppgift som är för komplex för den att utföra på egen hand. Det finns tre essentiella 
byggstenarna i scaffolding, vilka kan sammanfattas som kommunikation och 
samarbete, stöttande vid rätt tillfälle och i rätt omfattning samt att stödet så 
småningom avvecklas för att eleven ska utveckla sin kompetens och sina kunskaper. 
(Chittooran, 2018, s 1453) 

Den första byggstenen, kommunikation och samarbete, innebär att läraren och 
eleven måste anta ett gemensamt ansvar för lärandet och kommunicera kring detta. 
Den andra innebär att läraren måste identifiera elevens proximala utvecklingszon 
för att säkra lärande och utveckling. Den tredje byggstenen innebär att läraren så 
småningom lättar på stödet och succesivt monterar ner den byggställning som 
byggts upp kring eleven så att denne kan stå på egna ben och fortsätta 
lärandeprocessen utan stöd. (Chittooran, 2018, s 1453, Säljö, 2014, s 306). Om 
stöttning skett inom ramen för den proximala utveklingszonen kan den lärande 
eleven appropriera sig de kunskaper som den mer kunniga läraren besitter (Säljö, 
2014, s 306). 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 

Enligt Partanen (2007, s 51) är begreppet ”den proximala utvecklingszonen” det 
kanske mest välkända begrepp som Vygotskij myntade. Begreppet utgår från att 
eleven har en viss förmåga att lösa problem eller lära sig färdigheter när denne gör 
detta självständigt. Eleven utgår då från sin självständiga kompetens och 
utvecklingen sker enbart med hjälp av det eleven redan kan, det vill säga det inre 
språkliga tänkandet. Det Vygotskij upptäckte var att utöver den självständiga 
kompetensen som eleven besitter, finns också en zon för utveckling, den proximala 
utvecklingszonen. (Partanen, 2007, s 51–52). 

Denna zon representerar den möjliga utvecklingen av en färdighet, men som eleven 
inte kan nå själv. Däremot kan eleven nå denna färdighet med hjälp av stöttning från 
en mer kunnig kamrat eller lärare. Det handlar om att elever ska få stöd i sitt lärande 
för att komma över en tröskel de inte kan passera utan hjälp. Det pedagogiska och 
vägledande stödet från läraren blir en social handling som börjar i en yttre språklig 
handling och övergår till ett inre språkligt tänkande. Det kan förklaras som att 
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läraren och eleven tänker högt tillsammans, vilket gör att eleven över tid lär sig att 
tänka tyst. (Partanen, 2007, s 52). 

Över tid utvecklas elevens färdigheter om de får jobba med utmaningar lämpliga för 
deras proximala utvecklingszon. Elever som befinner sig i sin proximala 
utvecklingszon kännetecknas av att de vill ta sig an den nya utmaningen de står 
inför, samt att de känner en mening med lärandet. En elev som enbart arbetar utifrån 
sin självständiga kompetens upprepar bara sina kunskaper och utvecklas således inte 
på samma sätt som en elev som får stöttning inom sin proximala utvecklingszon. 
Om eleven istället ställs inför utmaningar som är bortanför elevens proximala 
utvecklingszon, utsätts eleven för överkrav och tappar motivationen i lärandet. Det 
är därför viktigt att notera att elevers självständiga kompetenser och proximala 
utvecklingszoner kan skilja sig markant åt, och att det kräver lyhördhet från lärarens 
sida för att kunna stötta alla olika elever till utveckling. (Partanen, 2007, s 52–53).  

5 Metod 
Följande avsnitt redovisar studiens valda metod samt hur datainsamlingen 
genomförts. Detta avsnitt redogör även för hur data har bearbetats och analyserats 
samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras 
även de etiska överväganden som gjorts vid insamling och hantering av data till 
denna studie. 

5.1 Halvstrukturerad intervju 

Den halvstrukturerade intervjun valdes som metod i denna studie då den kvalitativa 
metodansatsen ansågs lämpligast för att få svar på det syfte som formulerades samt 
de forskningsfrågor som ställdes. Detta val gjordes i enlighet med vad Fejes och 
Thornberg (2015, s 21) menar angående val av metodansats. De menar att metoden 
bör styras av studiens syfte och frågeställningar och inte tvärt om (Fejes & 
Thornberg, 2015, s 21). Den kvalitativa metodansatsen ansågs också lämplig då det 
är lärares upplevelser som undersöks i denna studie. Larsen (2009, s 23) menar att 
kvalitativa metoder lämpar sig bra när just upplevelser av ett specifikt fenomen ska 
undersökas. Vidare lyfter Larsen (2009, s 27) att kvalitativa metoder kan ge en god 
fördjupad förståelse för det fenomen som undersöks, då mycket information ges via, 
till exempel, intervjuer. Larsen (2009, s 27) påpekar dock att den stora mängd 
information som ofta samlas in vid intervjuer inte är generaliserbar, då det ofta är 
ett fåtal respondenter som tillhandahåller den. Informationen som tillhandahålls vid 
intervjuer kan anses ge en djupare förståelse för denna studies syfte och 
frågeställningar.   

Enligt Fejes och Thornberg (2015, s 166) är halvstrukturerade intervjuer tematiska, 
vilket innebär att den intervjuguide som används är uppdelad i teman. De teman som 
användes i utformningen av denna studies intervjuguide var studiens tre 
frågeställningar. Fejes och Thornberg (2015, s 166) menar också att 
halvstrukturerade intervjuer enbart byggs upp runt ett fåtal frågor. Detta kan göras 
för att lämna möjlighet för intervjuaren att be respondenten att utveckla sina svar 
om otydlighet uppkommer. Detta gör också att intervjun utvecklas i takt med att 
svar på de ställda frågorna ges. (Fejes & Thornberg, 2015, s 166). Vidare ansågs att 
halvstrukturerade intervjuer var extra lämpade som metod i denna studie då de, via 
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en intervjuguide, kunde ge mig stöd vid intervjutillfället. Den halvstrukturerade 
intervjun gav mig också möjlighet att ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar 
som möjligt. 

5.2 Urval 

Syftet med denna studie styrde målgruppen som tillfrågades om deltagande. För att 
förenkla urvalsprocessen tillfrågades svensklärare om deltagande av den 
ämnesansvarige läraren på den utvalda skolan.  Skolan som studien genomfördes på 
valdes av den anledningen att min senaste VFU genomförts där. Detta innebar att 
jag också hade bra möjligheter att komma i kontakt med skolans rektor och lärare, 
då de till viss del har kännedom om mig som person. Detta innebar också att några 
av lärarna varit i kontakt med mig tidigare, vilket underlättade kontakten med 
lärarna som togs inför studien.  

Responsen från lärarna var god och ämnesansvarig lärare återkom med fem namn 
på svensklärare som visat intresse för och hade möjlighet att delta i denna studie. 
Urvalet föll då naturligt på de fem lärare som visat sitt intresse. Lärarna kontaktades 
individuellt av mig för att erbjudas möjlighet att själva bestämma tid och plats för 
de intervjuer som de skulle ge. Samtliga intervjuer genomfördes på den aktuella 
skolan. 

5.2.1 Sammanställning av deltagare 

I denna studie deltog fem lärare. Samtliga undervisar på en kommunal 
gymnasieskola i Mellansverige. I tabellen nedan redovisas hur många år som lärarna 
varit verksamma lärare samt i vilka ämnen de har examen. 

Tabell 2. Sammanställning av deltagare 

Deltagare Antal verksamma år som lärare Har examen i dessa ämnen 

Lärare 1 14 Svenska, historia och samhällskunskap 

Lärare 2 6 Svenska och historia 

Lärare 3 6 Svenska och engelska 

Lärare 4 8 Svenska och italienska 

Lärare 5 7 Svenska och engelska 

5.3 Genomförande 

Rektorn på den utvalda skolan kontaktades via mail för att informeras om studiens 
utförande och såg till att de berörda lärarna kontaktades via ämnesansvarig lärare. 
Lärarna informerades också i denna process om studiens ämnesområde och dess 
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syfte. Lärare med intresse för, och kunskaper i, ämnet fick sålunda möjlighet att 
delta. De fem lärare som anmälde sitt intresse kontaktades därefter via e-mail där de 
via ett bifogat informationsbrev (se bilaga 2) informerades om de etiska aspekterna 
för denna studie. Intervjutillfällen bokades in i samförstånd med lärarna, vilka också 
bestämde var de ville träffas. Samtliga intervjuer utfördes på lärarnas arbetsplats. 
Detta kan vara av vikt för att skapa en avslappnad miljö där respondenterna känner 
sig bekväma att svara avslappnat på de ställda frågorna (Fejes & Thornberg, 2015, 
s 152). 

Frågorna (se Bilaga 1) som användes i intervjuerna utformades baserat på studiens 
syfte och frågeställningar. Respondenterna tog inte del av intervjufrågorna i förväg, 
utan ställdes för första gången inför frågorna vid intervjutillfället. Anledningen till 
detta var att få spontana svar från respondenterna. Intervjuerna föregicks av generellt 
småprat i syfte att skapa en mjuk intervjuöppning. I övergången mellan småprat och 
inledningen till intervjuerna informerades respondenterna om att den kommande 
intervjun kommer att spelas in samt en försäkran gjordes om att informationsbrevet 
med de etiska aspekterna lästs. Intervjuerna inleddes med två bakgrundsfrågor, som 
handlade om hur länge lärarna varit verksamma samt vilken slags examen de hade. 
Detta kan, enligt Larsen (2009, s 86), bidra till en mjuk öppning av intervjuerna då 
dessa frågor är relativt kravlösa. Dessa frågor spelades dock inte in av 
datalagringsskäl. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av intervjuinställningen på en 
mobiltelefon. Detta innebär att mobiltelefonens båda mikrofoner spelar in intervjun. 
Detta gjordes för att säkra en god inspelningskvalité under intervjun. Detta gjorde 
att inga anteckningar behövde göras under intervjuns gång, utan fokus låg på 
respondentens svar på frågorna.  

5.4 Bearbetning och analys 

Efter att intervjuerna gjordes transkriberades ljudupptagningarna under samma eller 
påföljande dag. Detta gjordes för att intervjuerna skulle finnas färska i mitt minne 
för att kunna återges i skrift på bästa möjliga sätt. Transkriberingen gjordes grundligt 
och noggrant. Genom att pausa ljudupptagningarna samt upprepa sekvenser 
säkrades äktheten i transkriberingen. Intervjuerna transkriberades i enskilda 
dokument. 

Analysmetoden som användes för denna studie var en tematisk innehållsanalys. 
Enligt Larsen (2009, s 101) är innehållsanalysen troligtvis en av de mest använda 
kvalitativa analysmetoderna. Syftet med att använda en innehållsanalys som metod 
vid bearbetning av det insamlade materialet är att ”identifiera mönster, samband och 
gemensamma drag eller skillnader” (Larsen, 2009, s 101). I en innehållsanalys är 
arbetsgången sådan att materialet samlas in, i denna studie i form av 
halvstrukturerade intervjuer, och därefter görs en kodning av texterna vilka delas in 
i olika teman. (Larsen, 2009, s 101–102). Materialet sorteras därefter enligt dessa 
teman och utifrån det kan mönster och processer identifieras. Dessa kan sedan 
”utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar ny kunskap 
formuleras.” (Larsen, 2009, s 102). 
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Denna studie följer arbetsgången presenterad av Larsen, (2009, s 101–102) och 
tematiseringen gjordes utifrån studiens intervjuguide samt frågeställningarna. 
Respondenternas svar överfördes till tematiseringens kategorier tillsammans med 
kodningarna ”Lärare 1” osv, för att undvika att svaren blandades samman.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Fejes och Tornberg (2015, s 258–259) är validitet ett kvalitetsbegrepp. 
Validiteten av en studie bestämmer om studien och dess metoder undersöker det 
som studiens syfte ämnar undersöka. Syftet med studien ska därför styra valet av 
metod och i denna studie har validiteten säkerhetsställts genom att metoden valts 
utifrån studiens syfte och frågeställningar och inte tvärt om. Metoden, intervju, 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1), vilket också 
säkerhetsställer att alla intervjuer genomförts på liknande sätt. Dock är denna studies 
metod halvstruktuerade intervjuer. Detta ger respondenterna möjlighet att utveckla 
sina svar om följdfrågor ställs. Följdfrågor ställdes enbart om respondenten inte 
svarat helt på frågan som ställts eller om svaret den givit behövde förklaras. 
Intervjuguiden utformades med studiens syfte och frågeställningar som mall (se 5.4 
Genomförande).  

Reliabilitet, å andra sidan, handlar om studiens tillförlitlighet (Larsen, 2009, s 81). 
Enligt Larsen (2009, s 81) ska arbetsprocessen i en studie med hög reliabilitet 
präglas av noggrannhet, exakthet och precision. En studie med hög reliabilitet ska 
kunna upprepas av andra forskare vilka kommer fram till samma resultat som 
studien de imiterar. Däremot påpekar Larsen (2009, s 81) att studier med intervju 
som metod kan utgöra en svårighet för att säkerställa en hög reliabilitet. 
Respondenterna, intervjuaren och situationerna som existerar runt intervjun kan 
påverka hur respondenten svarar på de ställda frågorna. 

Larsen (2009, s 81) uppmärksammar också noggrannhet i informationshanteringen 
som ett sätt att säkerställa hög reliabilitet. Detta kan göras genom att spela in de 
intervjuer som görs, genom noggranna transkriberingar och genom att hålla isär 
respondenternas transkriberade intervjuer. Inspelningar säkerställer att 
respondentens utsagor återges på rätt sätt genom noggranna transkriberingar. 
Genom att hålla isär allt material genom att transkribera varje intervju i varsitt 
dokument, kan inte heller materialet blandas ihop. Respondenterna i studien citeras 
i studiens resultat och namnges där ”Lärare 1”, ”Lärare 2”, ”Lärare 3” etc, vilket 
visar att alla respondenter bidragit till studiens resultat. Detta stärker också studiens 
reliabilitet.  

5.6 Generaliserbarhet 

Enligt Fejes & Thornberg (2015, s 270–273) är det svårare att göra generaliseringar 
av det empiriska materialet i kvalitativa studier än av material vid kvantitativa 
studier. Kvalitativa studier kan generera tolkningar och begrepp av processer eller 
mönster och synliggöra dessa. Eftersom kvalitativ forskning kan synliggöra 
fenomen och tolkningar kan den jämföras med annan forskning. Detta kan bidra till 
att läsaren av forskningen kan känna igen processer eller mönster som de annars inte 
varit medvetna om tidigare. (Fejes & Thornberg, 2015, s 272).  
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Denna studies urval är relativt litet, fem lärare intervjuades, och därför kan det vara 
svårt att tydligt se mönster i det empiriska materialet. Denna studie genomfördes 
också bara på en skola, vilket gör det svårt att anta att deras utsagor också gäller för 
lärare på andra skolor. De lärare som intervjuades var svensklärare, vilket möjliggör 
att samma åsikter, metoder och tankar kan appliceras på andra lärare i andra ämnen. 
Den här studiens bidrag är att ge en fingervisning om tysta elevers förmåga att nå 
de muntliga målen i svenska på gymnasieskolan, och kan ligga till grund större och 
mer omfattande studier.  

5.7 Etiska aspekter 

När studier av olika slag genomförs är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska 
aspekter. Denna studie har använt sig av Vetenskapsrådets publikation ”God 
forskningssed” (2017) för att försäkra sig om de forskningsetiska aspekterna. Med 
dessa rekommendationer i åtanke, informerades alla respondenter om studiens syfte, 
om vad som krävs av dem som respondenter samt om de övriga villkoren för 
deltagandet i undersökningen. Denna information gavs skriftligt till respondenterna 
via ett informationsbrev samt att respondenterna påmindes om detta brev direkt 
innan intervjun genomfördes. 

I detta informationsbrev informerades respondenterna om att de, genom sitt 
deltagande, samtycker till sagda deltagande och att de också har rätt att när som helst 
under studiens gång avbryta sitt deltagande. Respondenterna informerades också om 
att för att värna om deras anonymitet kommer de att de avidentifieras i och med sitt 
deltagande. Detta görs dels för att ingen obehörig ska kunna identifiera 
respondenterna, men också för att de ska ha möjlighet att vara så sanningsenliga 
som möjligt.  

Respondenterna kunde också läsa i informationsbrevet om studiens nyttjande av de 
uppgifter de lämnar i samband med intervjuerna. De fick veta att den information 
de lämnar i samband med studien enbart kommer att nyttjas i forskningssyften och 
att det enbart är författaren till studien och dennes handledare som kommer att få 
tillgång till råmaterialet.  

6 Resultat och analys 
Nedan redovisas resultatet av de transkriberade intervjuerna. Transkriberingarna 
har, i enlighet med innehållsanalysens tillvägagångssätt kategoriserats efter teman. 
Följande teman kunde urskiljas efter upprepad genomläsning: läraransvar, stöd, 
hjälp och anpassning samt måluppfyllelse. Forskningsfrågorna utgör kapitlets 
huvudrubriker och följs av underrubriker i form av passande teman. 

 6.1 Att uppmärksamma de tysta och talängsliga eleverna 

6.1.1 Läraransvar 

Lärarna som intervjuas berättar alla att de inte har några problem att urskilja de 
elever som är blyga, tysta eller talängsliga. Det finns en samstämmighet i hur de 
upplever att de får eller tar kontakt med dessa elever. Majoriteten av lärarna menar 
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att det råder en öppenhet från elevernas sida kring det faktum att de tycker att det är 
jobbigt att tala inför en grupp: 

”Alltså en del elever kommer att säga det. De kommer att stanna efter 
lektionen och säga att: ’Det här kommer jag inte att klara av, Namn’.” 
(Lärare 1) 

”Oftast så kommer de fram själv och talar om att de tycker att det är jobbigt 
och sådär. (…) Nej, jag tycker att det är lätt (att urskilja de tysta och 
talängsliga eleverna) eftersom de flesta elever är så pass öppna med det inför 
mig som lärare i alla fall.” 
(Lärare 2) 

”Ja, och framför hela klassen egentligen: ’Nej, jag tänker inte hålla tal’ och 
’Det blir inte bra, jag är inte bra på det’ och ’Åh, nu får jag ångest, nu får jag 
panik’ och ’Åh, får jag sitta ner?’… Som väldigt öppet uttrycker det.” 
(Lärare 3) 

”Och nu är det faktiskt så att, just eftersom många elever är medvetna om sitt 
problem och har haft det väldigt jobbigt i grundskolan, så berättar de det här 
ganska snabbt nu för tiden. Så jag skulle vilja säga att medvetenheten har ju 
ökat, och de vet också att de har rätt att vara blyga, om man säger så.” 
(Lärare 4) 

Det finns också de elever som, enligt lärarna, inte lyfter problemet med talängslan, 
tystnad eller blyghet, men som lärarna på ett bra sätt urskiljer ändå: 

”Man ser ju… Hur eleven mår fysiskt dåligt av att jag frågar. Och då tar man 
ju som sagt upp det sedan. Jag är ganska så direkt, jag vill få reda på det här 
på en gång.” 
(Lärare 4) 

”Nej, alltså, jag ser ju på dem. Jag ser paniken i deras ögon. Och så kanske… 
Så här ser… (gör en gest), och då vet ju jag att, ja efter att jag har pratat 
(ohörbart), så går jag ju fram och pratar med dem. Så, så bra relation…” 
(Lärare 5) 

Lärarna anser att de kan urskilja två grupper av elever: elever som är introverta och 
blyga och därför inte vill tala inför klassen samt elever som är extroverta men ändå 
inte vill framträda inför en grupp elever: 

”Ja, jag tycker att det finns två typer där, en som är väldigt introvert och som 
drar sig tillbaka och som är tyst och man ser att den känner sig obekväm och 
tar inte så stor plats. Sedan så har vi dem som är tvärt om, som inte alls tycker 
om att prata framför andra och sådär, men som ändå gör det och som är 
väldigt högljudda under lektioner och tar för sig jättemycket, men sedan, när 
de ska svara på någon fråga eller komma upp och ha tal, som man gör då i 
svenska, då blir de jättenervösa och det låser sig och det liksom…” 
(Lärare 3) 

Just att se och urskilja dessa elever anses som ett ansvar som vilar på läraren. 
Eftersom många elever inte alltid har förmågan att lösa problemet med talängslan 
och blyghet själv, ställs höga krav på stöttning från läraren: 
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”Mycket ansvar vilar på läraren. Det är där det ligger. Nyckeln till det hela. 
Och då tänker man ”Jamen, vilar inte ansvaret på eleven?”. Jo, till viss del, 
givetvis. Men eleven kommer aldrig att ta de här stegen utan läraren.” 
(Lärare 1) 

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att få med alla i en klass, sedan kanske 
inte alla måste vara med i klassdiskussioner, men att alla förstår vad de ska 
göra, att alla känner sig duktiga. Jag vill att alla mina elever ska känna att de 
kan och att de är duktiga, för jag känner att självförtroende är så otroligt 
viktigt. Och jag vill också att alla mina elever ska känna sig sedda, att jag har 
sett dem.” 
(Lärare 3)  

De flesta lärare som intervjuats är också överens om att självförtroende, tillit, 
stöttning och stärkande av individen är viktig när det kommer till elever med 
problematik kring talängslan och blyghet. Många lärare menar att det nästintill är 
viktigare, speciellt i muntliga sammanhang, att stärka elevens tro på sig själv än de 
faktiska ämneskunskaperna: 

”För det handlar ju ändå om att, återigen då, växa som individ. (…) Och då 
är det kanske inte genren (skolmiljön) i sig som behöver vara det primära, 
utan snarare det individuella… självkänslan och självförtroendet som är det 
viktigaste, tycker jag då. Det kan kanske låta lite kontraproduktivt när det 
handlar om att mäta elever, men… Jag har väl inte så stora illusioner om vad 
eventuellt eleverna lär sig rent faktiskt, snarare än hur de växer som 
individer. Att det senare är mer viktigt i sig.” 
(Lärare 1) 

”För man ser ju att, oftast när de har klarat av det så växer de med 
självförtroende och sådär. Att ’Jag fixade det, även om jag var nervös, så 
fixade jag det.’.” 
(Lärare 2) 

”Fokuset är ju självklart på att lära ut mitt ämne, men sedan så är det att jag 
vill bygga upp mina elever, jag vill att de ska må bra och, ja… Som jag sa, 
känna att jag ser dem och jag ser att de har förmågan att kunna… Ja, jag tror 
att… Jag försöker hjälpa eleven att se att den förstår mer än vad den tror.” 
(Lärare 3) 

Det finns en konsensus mellan lärarna att stöttningen av de elever som har 
svårigheter att tala inför sina klasskamrater genomförs bäst genom att anpassa 
undervisningen. Anpassningen ska ske individanpassat baserat på de behov som 
eleven har. 

Sammanfattningsvis uppfattar lärarna att det inte är svårt att urskilja de elever som 
är tysta eller talängsliga. Antingen söker eleven upp läraren eller vice versa. Lärarna 
är också överens om att det är deras ansvar att söka upp de elever med denna 
problematik, då eleverna oftast inte själva har förmågan att lösa problemen som 
tystnad och talängslan medför i klassrummet. Flera av lärarna menar att tillit, 
självförtroende och stärkande av dessa kan vara en viktigare stöttning än att 
undervisa i ämneskunskaper. Slutligen håller alla lärare med om att anpassning av 
undervisningen gynnar de tysta eller talängsliga eleverna.  
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6.2 Olika metoder används i stöttandet av tysta och talängsliga 
elever 

6.2.1 Stöd, hjälp och anpassning 

Alla intervjuade lärare vittnar om att eleverna som är tysta eller talängsliga behöver 
anpassning i sin undervisning. De menar att anpassningen ska ske utifrån elevens 
individuella behov och att den ska ske i samförstånd med eleven: 

”Vi brukar diskutera, ofta inför… när jag har eleverna första gången, så då 
diskuterar vi vilken nivå kan vi lägga oss på? Ska du börja att prata inför 
mig? Eller kan vi ha med en kompis som du känner dig trygg med? Och 
sedan försöker jag arbeta så att man kan fylla på hela tiden med åhörare, så 
att det blir… Men tar små steg. Och då brukar jag diskutera med eleverna 
efter varje gång ”Hur tyckte du att det här kändes?” och ”Kan du tänka dig 
att prova såhär nästa gång?” och… Eller ger tips om ”Det här kan du tänka 
på” och så.” 
(Lärare 2) 

”Alltså vi har ju det här formativa arbetssättet och det är väl främst så man 
arbetar och att man liksom arbetar med att ha en ständig kontakt och ständig, 
liksom ett arbete att lära känna dem hela tiden. Men sedan är det ju liksom, 
man måste ju alltid ifrågasätta sig själv och fundera: ”Okej, kan jag arbeta på 
något annat sätt för att just den här eleven ska känna sig mer avslappnad och 
våga ta för sig på ett annat sätt?”. Men det där måste man, arbetssätten måste 
man ju anpassa lite efter eleven också, vad den är för sorts person. Vad är 
anledningen till att man är talängslig också?” 
(Lärare 5) 

”Jag tycker att det är mera common sense (sunt förnuft). Om man säger så. 
Jag menar, om vi nu ska ha en redovisning, eller hur? Ja, det första steget är 
ju då: Vad är en gruppkonstellation som den här eleven är bekväm med? Var 
kan vi mötas någonstans? Det är ju det första steget, eller hur? Den andra 
delen är ju naturligtvis: Vad är det eleven ska göra? Vad är det den inte 
förstår? Vad är det den kan? Vad måste jag sätta in för kontrollpunkter? 
Alltså, var kan jag stödja eleven? Behöver vi testa, i många fall så har jag 
liksom redan en testrunda ändå, där man kan få lite respons och stöttning i 
sig. (…) Och även om jag stammar eller är nervös eller kallsvettas eller kan 
inte hålla samma tempo som de andra, så duger jag ändå. Jag kan klara det 
här, på mitt sätt, under mina förutsättningar, som är i samråd med läraren. 
Det är inte så att eleven helt och hållet får bestämma själv. För… I de här 
fallen vill eleven inte göra det alls!” 
(Lärare 1) 

Lärare 4, som ofta arbetar med elever som har olika slags diagnoser som ADD, 
ADHD och så vidare, jobbar mer utifrån metoder än de andra lärarna. Hen nämner 
att elevens självbestämmande och behov av att kontrollera den kommande 
situationen väger tungt i arbetet med de talängsliga och tysta eleverna: 

”Ja, det är ju det att de får ha kontroll över situationen själv, och just det 
också att, i början av läsåret, samma sak… När jag pratar med den nya 
klassen: ”Det här kommer vi att göra och ni kommer att ha kontroll över 
situationen, ni kommer inte att bli tvingade till någonting, ni får alltid välja 
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vilken ni vill prata inför, och ni får också ångra er i sista stund om ni vill och 
plocka in en kompis eller ta ut en kompis eller… Ja. Så de här eleverna 
MÅSTE ha kontroll. Så att, blir de en situation där de inte vet vad som ska 
hända, då går de bara och så… Alltså går ut på toaletten och kommer inte 
tillbaka, för att de måste veta innan. Så det är metoden. Tala om innan, låta 
dem ha kontrollen, och låta dem också ändra sig om de har lust med det. Så 
jag tror att det är det som är metoden.” 
(Lärare 4) 

Samma lärare arbetar också med en metod där eleverna skriver anonyma lappar till 
läraren för att önska hur deras muntliga framförande ska gå till: 

”Det är bara det att man kan inte tvinga dem att prata i grupp eller inför 
grupp, utan… Du skulle ha varit med nu, för nu ska de hålla tal, och det första 
de frågade var, när jag sa att nu blir det ett moment där vi ska hålla tal, ni får 
betyg på det och i vår kommer ni att ha nationella prov och då ska ni göra 
det igen… Första frågan är: ”Måste vi hålla det inför alla?”. Då svarar jag: 
”Nej”, för jag vill informera på en gång, att de behöver inte oroa sig, det 
ordnar sig… Så talar jag om det att: ”Ni kommer att få bestämma vilka ni 
vill hålla det här talet inför”. Så då skriver de små anonyma lappar, så har de 
då skrivit sitt eget namn här (visar lappar), sitt eget namn överst, och sedan 
vilka de kan tänka sig att hålla det inför, och vissa har bara skrivit sitt eget 
namn, och då innebär det att bara jag får lyssna. Och vi har ju 
specialpedagogen också, Namn, och hon fick vara med också sa de. Så då 
kanske vi är två vuxna som lyssnar på eleven, och då är det inga problem 
överhuvudtaget…” 
(Lärare 4) 

Lärare 3 jobbar menar att hen ibland jobbar med digitala metoder för att få eleverna 
att känna sig mer bekväma i talarpositionen: 

”Sedan så finns det också en jättebra VR-app som heter ”Public speaker”, 
och det är… Ja, så då får de sätta på sig VR-glasögon, så ser de ett klassrum 
som är fullt med folk, så får de stå och hålla talet framför den här… Så kan 
man ha olika inställningar att publiken är stökig, avbryter, eller att de sitter 
tyst och att de inte rör sig, att någon går upp och går… Alltså att de får träna 
på olika situationer. Och det, om jag har förstått det hela rätt då, så upplever 
de att det har hjälpt, mycket.” 
(Lärare 3) 

Lärarna nämner, utöver detta, inte någon ytterligare metod eller arbetssätt, mer än 
att undervisningen och utvecklingen hos eleverna bör ske stegvis, med hänsyn till 
vad eleven är bekväm med. 

Sammanfattningsvis menar alla lärare att det bör ske en individanpassad form av 
undervisning för de tysta eller talängsliga eleverna. Denna anpassning bör ske i 
samförstånd med eleverna. Självbestämmande och kontroll över 
undervisningssituationen anses också som ett viktigt inslag i 
undervisningsanpassningen, speciellt vid arbete med elever med diagnoser som 
ADHD och ADD. Slutligen menar lärarna att de använder sig av olika metoder för 
att anpassa undervisningen för tysta eller talängsliga elever. Detta kan handla om att 
få önska grupper att redovisa inför, öva på att hålla muntliga föredrag med virtuell 
teknik samt att jobba stegvis för att eleverna ska utveckla sina färdigheter.  
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6.3 Tysta och talängsliga elever kan nå upp till de muntliga målen 
i svenska 

6.3.1 Måluppfyllelse 

Alla de lärare som intervjuas inför denna studie menar att tystnad och talängslan inte 
är ett hinder för att eleverna ska nå de muntliga mål som sätts upp i kursplanen för 
svenska på gymnasieskolan. Det finns en samstämmighet i uppfattningen av att 
anpassning, stöttning och stärkt självkänsla och självförtroende är nyckeln till att 
tysta och talängsliga elever når minst ett E i de muntliga uppgifter som de ställs 
inför: 

”Ja, men alltså, målet är ju naturligtvis, det är ju beroende på elev till elev 
vad man har för mål. Jag menar, är det ett E eller ett C eller vad det nu är för 
någonting… Men, i slutändan är ju målet att de ska klara i alla fall minst E, 
eller hur? Så är det ju tänkt. Och det kan ju kräva en mängd olika knep och 
metoder, och lirkande på olika sätt och… I sig. (…) Men de allra, allra flesta 
med rätt pedagogik, klarar sig. Det är väldigt få som inte klarar det.” 
(Lärare 1) 

”Mmm… Ja jag tycker att… Det är ju såklart en nackdel för dem om de 
tycker att det är jobbigt att prata, och det muntliga är ju en stor del i ämnets 
syfte, som de ska träna sig i muntliga framföranden. Men oftast så tycker jag 
att vi brukar hitta former så att de kan nå det betyget som de förtjänar ändå 
utifrån hur de har planerat att hålla talet och så. (…) Jag tror jag aldrig har 
satt ett F på grund av den muntliga delen faktiskt. Inte vad jag kan komma 
på nu. Och ändå har jag haft många elever som sagt att ’Nej, jag kan inte det 
här’.” 
(Lärare 2) 

”Ja, absolut.” (På fråga om eleverna når upp till de muntliga målen i svenska 
på gymnasieskolan efter att hen har jobbat med dem) 
(Lärare 3) 

”Ja, eleven vill vara själv och då får man ju fram alla de här tankarna och det 
som de har läst och lärt sig och analyserat bara för att det sitter inga andra 
och lyssnar. Så då anser jag att det är fel, och tvinga elever till det. För det 
här kommer de att kunna i framtiden. Får de en positiv upplevelse av samtalet 
om boken, om det informerande talet och tänker att: ”Ja, men jag kan ju!”, 
då kommer de att få med sig det. Och skulle jag tvinga dem till det, ja då 
skulle de ju sjukskriva sig, och det är ju liksom deras lösning på problemet: 
”Då kommer inte jag”. Nej. Så därför tycker jag att de har alla möjligheter i 
världen att uppfylla målen, om man ser till att de behöver ha den här 
anpassningen.” 
(Lärare 4) 

”Det beror ju lite på, men jag upplever alltid att de når måluppfyllelsen för 
ett E. Så de blir ju alltid godkända, just för att man har en progression och 
man har kanske lite anpassade situationer som gör att man klarar sig. Sedan 
blir det väl kanske svårare just de högre betygen där.” 
(Lärare 5) 
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Lärare 3 menar, precis som hens kollegor håller med om, att det självklart är svårare 
för tysta och talängsliga elever att nå samma mål som sina mer talföra kamrater: 

”Mmm, det blir ju svårt. Svenskkurserna har ju ganska höga krav egentligen. 
(…) Och bara det, att vi måste få upp våra elever och att de måste göra det 
inför en grupp… Det står ju inte hur stor gruppen ska vara, så det kan man 
ju anpassa, men det måste vara inför en grupp. Och att de måste hålla ett tal 
inom en viss tids… Jag tror att det är 2 eller 3 minuter… Framför andra. Och 
de måste ha presentationstekniskt hjälpmedel och de måste synas och de 
måste höras och de måste ta plats på det viset, och det är ju jättetufft för de 
som mår dåligt och som har mycket ångest… Så att, det blir svårt för dem, 
så är det. Då får man försöka anpassa och träna upp och så vidare. Så man 
kan filma när de har ett tal framför sina föräldrar eller så, man kan ha en liten 
grupp, eller att den eleven får välja två kompisar… så sitter jag och två 
kompisar – det är en liten grupp, men det är ändå en liten grupp. Så man får 
anpassa, men det kan ändå vara svårt. Så jag lider lite med dem, för att man 
kan inte ta bort det. Och så är det ju på nationella proven också, att de 
måste… Det är tufft för dem.” 
(Lärare 3) 

”Ja, alltså. Eftersom de har de här svårigheterna så har de ju inte samma 
förutsättningar. Men, i en klass så finns det ju olika förutsättningar. Det är ju 
inte så att det finns 32 olika förutsättningar. Det finns vissa kategorier, om 
man säger så. Så de tillhör ju kategorin som har sämre förutsättningar. Men, 
jag anser ju att med rätt pedagogik och metodik, så kan de här eleverna 
leverera riktigt bra resultat.” 
(Lärare 1) 

Däremot menar majoriteten av lärarna att de elever som är tysta eller talängsliga ofta 
utvecklas under de tre år som de studerar vid gymnasieskolan. De menar att 
tryggheten i klassen och med läraren är viktig, vilken byggs upp under de tre år som 
de närvarar i skolan: 

”Jag märker ju, och de märker själva, att de blir ju säkrare och säkrare… Men 
jag tror att det har med tryggheten att göra… Att man märker att det gör 
ingenting om jag gör fel, ingen skrattar åt mig, det här… om de har ångest, 
att det här är snart över. Att efter tre minuter, då är det förbi. Men det är 
fantastiskt att se, tillslut är de bekväma där uppe, de kan tycka att det är lite 
roligt. Jag har en tjej som nu älskar att hålla tal, så att de blir alldeles för 
långa… Så hon kan dra på så att de blir 7–8 minuter. Men det är ju positivt. 
Så, ja, jag tycker att jag ser resultat. Just det att de blir mer bekväma med sig 
själv och med klassen. Sedan vet jag inte vad som skulle hända om jag tog 
bort eleven och satte den i en i en annan grupp, med helt främmande. Om det 
skulle vara likadant som när jag började med henne eller om hon skulle få 
med sig något, men det tror jag.” 
(Lärare 3) 

”De här blyga eleverna som kommer in, speciellt på vårt program i ettan, de 
kanske har haft en utsatt situation innan, de är oftast lite udda personer. Men 
när de kommer till vårt program så känner de att de hittar likasinnade. Men i 
ettan så kanske inte det riktigt märks, för då lär de ju fortfarande känna 
varandra. Men sedan, liksom under de här tre åren, så trivs de väldigt bra här, 
både med lärarna och andra elever och känner sig liksom accepterade, och 
då kan de ju öppna sig lite mer och då blir de ju inte lika talängsliga och de 
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tar till sig och ger respons, och de tar till sig extra hjälp och sådär, och det 
gör att de utvecklas jättemycket som personer och når kunskapsmålen lättare 
också.” 
(Lärare 5) 

”Mmm. Ja, men det tycker jag som sagt att jag kan se, eftersom att man kan 
se en utveckling från årskurs 1 till 3an. Men sedan också att det händer 
mycket bara under första året också oftast. Från att man börjar på hösten och 
tränar med det här i små steg, tills att de kan hålla ett tal under nationella 
proven på våren. Och för de här eleverna är det ju ett stort steg egentligen 
bara att göra det, att hålla ett tal och sådär. Men ju mer de övar så ser man ju 
också att de mer vågar vara fri från manus och så och sådär då, och prata. 
Och titta, om inte på publiken, men så strax över i alla fall, liksom. Så att vi 
jobbar ju lite grann med sådana tekniker också, att de kan titta över 
klasskamraterna lite sådär, men ändå flytta blicken så att det ser ut som att 
man tittar på dem fast man inte göra det. Om man tycker att det är jobbigt 
det här med kontakten och sådär. Sedan kan det ju vara så att publiken inte 
alltid är, är den bästa heller. Att man har klasskamrater som ja, sitter och 
flinar lite och sådär, som också gör att det kan kännas jobbigt. Så man får ju 
jobba med publiken också för de här elevernas skull.” 
(Lärare 2) 

En annan lärare menar dock att de utvecklas, men att de kanske inte hinner hitta sin 
fulla potential innan gymnasietiden är över: 

”Målet är väl att jobba sig uppåt, men i vissa fall så kanske man inte kommer 
längre än så. Men om man säger då att: Jag har haft tre redovisningar inför 
en kompis och mig, och de tre har varit bra, då har det gett någonting där 
inombords. Förhoppningsvis. Det brukar kännas bra, tycker jag. Men det är 
ju inte sådär, att vi har ett slutmål att alla ska stå inför 32 elever och prata. 
Det är lite orealistiskt tycker jag. Och generellt sker inte den utvecklingen 
inte heller i den hastigheten under de här tre åren.” 
(Lärare 1) 

Avslutningsvis vittnar en del lärare om att många elever aldrig hållit ett enskilt 
muntligt framträdande under hela grundskoleperioden, vilket de ser som ett hinder 
för de tysta och talängsliga eleverna. Detta kan göra att de har det svårare att 
acklimatisera sig till den nya klass de hamnar i på gymnasiet och att de inte vågar 
lika mycket till en början:  

”Som gymnasielärare så önskar jag att de hade tränat mer på det här att 
redovisa själv på högstadiet också. Jag tror att det skulle kunna hjälpa, så att 
det inte blir… För när man kommer hit i ettan så är det ju ny klass också. I 
nian så känner man ju dem redan, så nu kommer de hit och, enligt liksom 
kursplanen och målen och med nationella proven i svenska 1, så ska de ju 
kunna ha ett muntligt framträdande, så. Så, ja. Då får man ju börja jobba med 
det här när de är i en ny grupp också. Det kan ju också skapa en större 
osäkerhet för eleven.” 
(Lärare 2) 

”För en del, när de kommer hit, de har inte haft något tal. Det tycker ju jag 
är jättemärkligt att man inte har haft i grundskolan, men de säger att: ”Nej, 
det är första gången vi håller ett tal”, så då är det ju viktigt att inte skrämma 
dem för mycket, att vi gör lite stegvis och vi brukar också göra så att i de här 
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grupperna, när vi jobbar i grupper, så kanske man ger lite respons till 
varandra, och att man trycker då på att man ger bra respons, så att det inte 
blir så tungt liksom och att man inte blir rädd för att genomföra ett tal nästa 
gång. Men jag tror att det där måste ske i symbios, att man liksom har den 
där atmosfären i klassrummet och att man har den där progressionen, den där 
stegvisa tillsammans.” 
(Lärare 5) 

Sammanfattningsvis menar alla de lärare som intervjuats att elever som är tysta eller 
talängsliga når de muntliga målen i svenska med hjälp av anpassning och stöttning. 
Några lärare menar dock att det kan vara svårare för dessa elever att nå ett högre 
betyg än betyget E, men att de ser att eleven utvecklas under gymnasiets tre år. 
Denna utveckling upplevs av lärarna som relativ då vissa elever utvecklas mycket 
medan andra inte når sin fulla potential under de tre år de studerar vid 
gymnasieskolan. Vissa lärare vittnar om att många elever håller sitt första tal i 
gymnasiet, vilket de kan se som ett hinder för den positiva utveckling som tysta eller 
talängsliga elever kan genomgå under sin gymnasietid.  

7 Diskussion 
Följande avsnitt redovisar diskussionen kring studiens metod och resultat. 
Diskussionen av metoden och resultatet sker separat. Resultatdiskussionen kommer 
att ske utifrån denna studies syfte, frågeställningar, tidigare forskning och det 
teoretiska ramverket. 

7.1 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av examensarbete 1, en litteraturstudie, uppdagades en 
kunskapslucka. Det var svårt att nå forskning på ämnet blyghet och talängslan i 
relation till betyg gjorda i Sverige och på svenska skolan, vilket väckte intresse för 
denna studie. 

Metoden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket innebar att studien 
fick en kvalitativ metodansats. Eftersom studien undersökte lärares uppfattningar 
om måluppfyllelse i relation till tysthet och talängslan ansågs halvstrukturerade 
intervjuer som det bästa sättet att inhämta information på. Halvstrukturerade 
intervjuer har många fördelar, men också nackdelar. Fördelarna innebär bland annat 
att svaren från respondenterna är välutvecklade och möjligheten till utvecklande 
följdfrågor finns. Intervjuguiden gjorde det också möjligt att ändå ha en slags 
struktur att falla tillbaka på om följdfrågor ställts, vilket gjorde att intervjun ändå 
höll sig till ämnet. Bland nackdelarna med halvstrukturerade intervjuer återfinns 
risken att ställa ledande följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden är noga bearbetade 
för att inte vara ledande, medan följdfrågor som ställs under intervjuns gång inte 
alltid erbjuds samma eftertanke. Om en mer strukturerad intervju hållits skulle 
risken för ledande frågor kunna elimineras i förarbetet med intervjuguiden och på 
så vis också uteslutas från studien. Detta hade gjort att risken för ledande frågor 
minskat. 

Frågorna som finns förbestämda i intervjuguiden och som ställdes till 
respondenterna kan i efterhand diskuteras huruvida alla varit relevanta för studiens 
resultat. Den första frågan, som av datalagringsskäl inte spelades in, var inte relevant 



 

28 
 

för studiens syfte eller frågeställningar, men ställdes ändå av nyfikenhet. Frågan 
behandlade hur länge lärarna varit verksamma samt vilken slags examen de hade. 
Vad gäller antal verksamma år finns ingen relevans alls för studien då denna data 
inte analyserades, vilket gör den överflödig och irrelevant. Frågan angående examen 
ställdes för att försäkra mig om att lärarna hade en examen som svensklärare, vilket 
kan anses vara av vikt för studiens reliabilitet. De övriga frågorna i intervjuguiden 
har alla på något vis, i olika omfattning, bidragit till studiens resultat och analysen 
av den.  

Intervju som metod innebär också ett grundligt, stort och tidskrävande arbete. 
Förberedelserna inför en intervju, genomförandet och efterarbetet med 
transkriberingar kräver mycket tid, vilket innebär att urvalet till studien inte är 
speciellt stort. Detta kan ses som en nackdel, då det inte går att generalisera utifrån 
materialet som samlats in. Det som framkommer i studiens resultat är vad de 
specifika lärarna på den undersökta skolan har för uppfattningar kring de frågor som 
ställts. Däremot kan det anses att den mängd lärare som intervjuades, fem stycken, 
ändå är rimligt utifrån den tidsram som studien arbetar efter. För att öka antalet 
respondenter hade det varit fördelaktigt att ha en större tidsram. Om detta varit fallet 
hade också andra skolor kunna undersökas, fler lärare intervjuats och såldes erbjudit 
studien en högre generaliserbarhet. Byte av metod, som till exempel skriftliga 
intervjuer genom enkät, hade också kunnat ge fler respondenter. Denna slags metod 
skulle dock inte ge möjlighet att be respondenterna att utveckla sina svar, vilket ses 
som en stor nackdel för denna studie.  

Inför denna studie skickades ett informationsbrev ut till rektor och de lärare som 
slutligen medverkade i studien. Informationsbrevet säkrade att alla respondenter 
fick möjlighet att läsa de etiska aspekterna och villkoren för denna studie. 
Utskickandet av informationsbrevet ses också som styrka då alla respondenter visste 
vad studiens syfte var innan intervjuerna genomfördes. Detta innebar att 
respondenterna hade en aning om vad intervjuerna skulle handla om, utan att ha sett 
intervjuguiden i förväg. Att inte ha möjlighet att se intervjuguiden i förväg kan göra 
att respondenterna inte har möjlighet att förbereda svaren på de frågor som ställs. 
Detta kan ses som både en för- och nackdel. Fördelen blir att respondenterna ger 
spontana och för stunden ärliga svar. Nackdelen blir att svaren inte blir så 
uttömmande. Detta gör dock att den halvstrukturerade intervjun passar bra i detta 
läge, så respondenterna har möjlighet att utveckla svaren i eventuella följdfrågor.  

Intervjuerna spelades in i syfte att säkerställa att informationen från intervjuerna 
återgavs på rätt sätt. En nackdel med detta kan vara att respondenterna känner 
obehag för att bli inspelade. Detta verkar dock inte ha upplevts i denna studie, då 
respondenterna snabbt verkade glömma bort att inspelningen pågick. 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur lärare arbetar stöttande med de tysta 
och talängsliga eleverna så att de kan nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. För att uppnå syftet har studien arbetat utifrån tre frågeställningar, 
vilka var: 

• Hur hittar och urskiljer lärarna de tysta och talängsliga eleverna i en klass? 
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• Använder lärarna olika metoder för att de tysta och talängsliga eleverna ska 
uppnå de muntliga målen i svenska på gymnasieskolan, och i så fall, vilka 
metoder används? 

• I vilken utsträckning anser lärare att tysta och talängsliga elever uppnår de 
muntliga målen i svenska på gymnasieskolan? 

Avsnittet där resultatet presenteras (se avsnitt 6 Resultat) analyserades med hjälp av 
en innehållsanalys och strukturerades därför upp med hänsyn till de teman och 
kategorier som framkom ur analysen. I detta avsnitt, resultatdiskussionen, kommer 
resultatet att diskuteras i förhållande till bakgrund, tidigare forskning och studiens 
teoretiska ramverk. 

7.2.1 Kopplingen mellan teori och praktik 

De lärare som intervjuats har i vissa fall olika metoder för hur de kan stötta och 
hjälpa de elever som är tysta eller talängsliga. Det kan handla om att låta eleverna 
skriva anonyma lappar med önskemål på publik för sitt muntliga framträdande, eller 
möjligheten att öva genom kulturella redskap, som att tala inför en virtuell publik. I 
andra fall är metoderna snarlika. Det kan också handla om att, som de flesta lärarna 
menar att de gör, använda sig av utmaningar som stegvis kan anpassas till den nivå 
och mognad som eleven befinner sig på för tillfället. Det som de dock är rörande 
överens om är elevens behov av stöttning och anpassning för att klara de muntliga 
målen i svenska på gymnasieskolan. Detta stärker Karin Hector-Stahres (Larsson, 
2014) uppfattning av att den nya läroplanen från 2011 kräver att läraren inte bara är 
en kunskapskälla, utan också en stöttande handledare. Hector-Stahre framhåller att 
anpassningar är viktiga för elever med särskilda behov, som exempelvis talängslan 
(Larsson, 2014). Metoderna som används för att stöttningen ska kunna ske utformas 
av alla respondenter utifrån elevens behov och i samförstånd med eleven. Detta gör 
att det är lätt att dra paralleller till det sociokulturella perspektivet, scaffolding och 
den proximala utvecklingszonen. 

Precis som Lärare 1 uttrycker i sin intervju kommer eleven aldrig ensam ta de steg 
den behöver för att nå de muntliga målen i svenska om den lider av talängslan. 
Lärarens funktion inom det sociokulturella perspektivet och scaffolding är som den 
mer kompetenta personen som ska hjälpa eleven att nå de mål som den ensam inte 
skulle klara av. Lärare 1 uttrycker på sätt och vis att eleven behöver de 
byggställningar som läraren kan bygga upp runt den, för att den så småningom ska 
ha utvecklat de färdigheter, den tillit och trygghet som eleven behöver för att kunna 
komma vidare på egen hand. Dessa byggställningar består då, enligt respondenterna, 
av anpassningar kring omständigheterna som finns kring uppgiften, snarare än en 
fördjupande kunskap i ämnet.  

För det som tydligt framkommer vid intervjuerna är att det inte nödvändigtvis är 
ämneskunskaper som en talängslig elev behöver stöttning i. Respondenterna 
framhäver att individens möjlighet till ett stärkt självförtroende, självkänsla och 
trygghet i klassrummet är minst lika viktigt, om inte viktigare. Detta kan handla om 
att stärka eleven i tanken om att den kan lyckas och att den har förmågan och 
kunskaperna den behöver för att klara uppgiften, vilket bland annat Lärare 3 lyfter. 
Den stöttning, genom scaffolding, av talängsliga elever som då sker, verkar ske 
under alla de år som eleven studerar vid gymnasieskolan. Lärarna vittnar om att de 
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talängsliga eleverna ofta utvecklas, genom stöttning och anpassning, under en lång 
tid och i olika steg. 

De olika stegen som stöttningen sker i är beroende på det sociala samspelet mellan 
elev och lärare. Lärarna är tydliga med att hela tiden utgå ifrån eleven och dess 
behov så att de kan nå de muntliga målen i svenska. Detta gör också att lärarna, 
medvetet eller omedvetet, jobbar utifrån läroplanen (2011) samt skollagen (Sverige, 
2010). Dessa framhåller vikten av att stötta elever som är i behov av anpassningar 
och stöd (Läroplan, 2011; Sverige, 2010). Det sociala samspelet som då ses mellan 
lärare och elev är grundläggande i det sociokulturella perspektivet, och således 
också i scaffolding och i arbetet med den proximala utvecklingszonen. 

När lärarna i studien arbetar med eleverna kan många av dem vara i sin proximala 
utvecklingszon. De flesta elever, menar lärarna, är tydliga med att de inte vill prata 
inför grupp, vilket kan tyda på att de vill ha hjälp och stöttning att ta sig vidare, då 
framförandet av en muntlig presentation framför grupp är ett kurs- och kunskapsmål. 
Eleverna pressas inte heller att utföra utmaningar som ligger över deras kunskaps- 
och personlighetsutveckling. Respondenterna är tydliga med att hela tiden möta 
eleven där den är och därefter, i samråd med eleven, utvärdera vilket steg som den 
är bekväm med att ta härnäst. 

Townsend (1998) och Lund (2008) menar att elever som är tysta eller talängsliga 
ofta sammankopplas med personlighetsdrag som blyghet, låg självkänsla och 
upplevd kompetens. Detta kan hindra dessa elever från att våga tala inför klassen. 
Därför kan det vara viktigt att ändå jobba på det sätt som respondenterna till stor del 
redan jobbar. Att stärka självkänslan och tron på eleven själv, bör kunna hjälpa 
eleven att utveckla de muntliga kompetenser den redan besitter. Genom scaffolding 
i den proximala utvecklingszonen bör eleven förberedas för ett borttagande av 
byggnadsställningarna som byggts upp runt denne för att på egen hand bemästra 
dagens kommunikationssamhälle.  

7.2.2 Det går att nå de muntliga målen, men hinder kan finnas 

Lärarna är överens om att de elever som är tysta eller talängsliga kan nå de 
kunskapsmål som sätts upp för den muntliga delen i svenska på gymnasieskolan. De 
lyfter dock att talängslan kan stå som ett hinder för elever som önskar nå de högre 
betygen, men att i princip alla ändå når betyget E. Detta resultat gör att det går att 
dra paralleller till resultatet av studien Norman (2018) använder, gjord av Bru och 
Paulsen (2008, s 257–258). I den nämnda studien menar författarna att det finns 
tydliga tecken på att tysta, blyga, socialt passiva eller talängsliga elever har lägre 
betyg är de elever som visar på motsatsen. Detta stämmer till viss del överens med 
den aktuella studien, då lärarna vittnar om möjliga svårigheter för elever med denna 
problematik att nå högre betyg. Däremot finns också viss evidens som visar på att 
dessa elever kan nå högre med rätt metoder, anpassningar, stöttningar och, i 
slutändan, utveckling. 

Med detta i åtanke gå det att ifrågasätta det resultat som Norman (2018, s 21–23) 
redovisar i studien av Coplan och Hughes (2010). De menar att de blyga och tysta 
elevernas betyg påverkas då lärare har fördomar om dessa elever. Fördomarna skulle 
påverka lärarna i den grad att de upplever eleverna som mindre intelligenta eller 
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intresserade, och därför få sämre betyg. Detta kan till viss del tillbakavisas av den 
aktuella studien. Respondenterna i denna studie är eniga om att det är deras jobb att 
se till att alla känner sig inkluderade, sedda och trygga i klassrummet. Fördomar 
som påverkar betygssättningen för att eleven är tyst, blyg eller talängslig verkar inte 
finnas hos de intervjuade lärarna. De elever som verkar frånvarande menar bland 
annat Lärare 3 tyder på att de behöver hjälp och att de behöver stöd.  

Stöd, hjälp och anpassning är återkommande teman när intervjuerna läses igenom 
inför resultatredovisningen och analysen av denna studie. Precis som läroplanen 
(Läroplan, 2011) och skollagen (Sverige, 2010) ger anvisningar om, stöttar, hjälper 
och anpassar lärarna undervisningen för de elever som behöver det. De elever som 
upplever svårigheter handleds i främst sin personliga utveckling, för att ha möjlighet 
att nå målen i svenska. Här är det också relativt tydligt att lärarna gör detta under en 
lång period, ofta under hela den talängsliga elevens gymnasieskolgång. Lärarna 
menar att de jobbar utvecklande med eleverna under denna tidsperiod, så att en slags 
progression kan ske. Problemet kan dock bli att de tysta och talängsliga eleverna 
skulle behöva mer tid på sig att växa, mogna och utvecklas genom stöttning innan 
de antar den roll de sedan kommer att få vid eventuella vidare studier eller i 
arbetslivet.  

7.2.3 Förbereder skolan eleverna för det nya kommunikationssamhället? 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa demokratiska medborgare som 
förbereds för det liv som väntar dem. Oavsett om eleven väljer att fortsätta studera, 
jobba eller göra något helt annat bör skolan ha förberett dem på att uttrycka sina 
åsikter i både skrift och tal. (Läroplan, 2011). Respondenterna i denna studie menar 
att det tar tid att förbereda eleverna inför att våga tala inför andra, vilket kan skapa 
svårigheter i elevens framtid. Några av lärarna vittnar om att eleverna gör sin första 
individuella muntliga presentation under första året på gymnasiet, vilket lyfts fram 
som problematiskt. 

Att de tysta och talängsliga eleverna sent får hjälp och stöttning i sin förmåga att 
hantera muntliga framträdanden kan bidra till att de inte känner sig färdigutvecklade 
när gymnasietiden är över. En respondent i studien menar, även om många blir 
säkrare ju längre tiden går och visar på positiv utveckling, att de inte är helt bekväma 
med muntliga framträdanden i slutet av gymnasiet. Det kan ses som beklagligt att 
eleverna inte får öva mer på individuella muntliga presentationer redan i 
grundskolan. En lärare lyfter fram att fördelen med detta vore att eleven oftast redan 
är bekväm med den klass de gå i under grundskolan, vilken ofta är densamma, i alla 
fall, från årskurs 6 till 9. Detta kan ses som indikationer på att tystnad och talängslan 
bör uppmärksammas tidigare under elevens skolgång för att möjliggöra den 
personliga utvecklingen hos dessa elever.  

Problemet med detta kan bli att skolan inte hinner fostra alla elever till demokratiska 
medborgare, om tre års tid med stöttning och hjälp kring det muntliga momentet tar 
längre tid. Detta kan ses som antydningar till att skolan bör börja uppmärksamma 
dessa elever tidigare samt ge dem den stöttning de behöver för att möta 
kunskapssamhällets krav på att kunna ”tala för sig”. Skolan bör se till att elever ska 
få möjligheter att få inflytande över och vara delaktiga i vårt samhälle, vilket innebär 
att människor måste få verktygen de behöver för att kunna göra sina röster hörda. 



 

32 
 

Både Gren Landell (2014) och Schlingmann (2017) menar att det är en demokratisk 
rättighet att bli lyssnad på och att våga tala inför andra. I skolan ska vi därför se till 
att denna rättighet ges till de elever som ska fostras till demokratiska medborgare, 
så att den tysta och talängsliga gruppen människor också blir hörda. 

8 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om hur lärare arbetar 
stöttande med de tysta och talängsliga eleverna så att de kan nå de muntliga målen i 
svenska på gymnasieskolan. Det undersökta materialet pekar på att lärare arbetar 
stöttande genom att skapa anpassningar kring det muntliga momentet, men också att 
de arbetar med att stärka tysta och talängsliga elevers självförtroende och 
självkänsla. Genom att arbeta på dessa sätt upplever lärarna att de elever som är 
tysta eller talängsliga har möjlighet att nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. Det som dock också framkommer är att det kan finnas svårigheter 
för dessa elever att nå mål som är högre satta än betyget E.  

Det undersökta materialet pekar också på att all anpassning och stöttning av de tysta 
och talängsliga eleverna sker med elevens individuella behov i fokus. Eleven bör, 
tillsammans med lärarens handledning, utforma den anpassning som passar just den 
specifika eleven. Lärarna menar också att det finns tendenser till öppenhet kring 
tystnad och talängslan från de drabbade elevernas sida, och att detta gör att det är 
lättare att urskilja och hitta de elever som är i behöv av extra stöd. För detta 
föreligger stöd i skolans styrdokument, i det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande, scaffolding och lärande i den proximala utvecklingszonen, vilket framgått 
ovan. 

9 Vidare forskning 
Under denna studies gång har halvstrukturerade intervjuer genomförts med lärare 
på en svensk gymnasieskola inom ett forskningsområde om visat tecken på 
kunskapsluckor. Studien har gett god insyn i hur lärare på den aktuella skolan jobbar 
stöttande med blyga och talängsliga elever så att de har möjlighet att nå de mål som 
styrdokumenten sätter upp. Det vore intressant att fortsätta studera de tysta, blyga 
och talängsliga elevernas möjligheter till likvärdig skolgång även på en bredare 
front. Detta skulle kunna göras genom en mer omfattande studie, där fler lärare får 
möjlighet att vittna om sitt arbetssätt och sina uppfattningar kring detta ämne. 
Talängslan är inte heller ett tillstånd som bara förekommer i ämnet svenska, utan 
följer eleverna i alla ämnen de läser, vilket skulle göra det intressant att även bedriva 
forskning inom andra skolämnen på gymnasienivå. Detta skulle kunna innebära att 
göra jämförelser med lärare i andra ämnen och studera hur de stöttar de tysta och 
talängsliga eleverna i de muntliga moment som förkommer där.  

Vidare vore det också av intresse att bedriva forskning där den talängslige eleven 
synliggörs genom att själv vara studieobjektet. Det vore därför av intresse att bedriva 
studier där den tysta eller talängsliga eleven får möjlighet att beskriva hur detta 
påverkar dem och hur de upplever att de kan stöttas på rätt sätt genom användningen 
av metoder eller anpassningar. Avslutningsvis kan det vara av intresse att även 
genomföra liknande undersökningar som de ovan föreslagna även på grundskolan, 
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då resultatet indikerar att arbetet med de tysta och talängsliga eleverna kan gynnas 
av att börja tidigare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledande fråga (spelas inte in med hänsyn till GDPR) 

1. Hur länge har du varit verksam lärare och vilken typ av examen har du? 

Hur hittar och urskiljer lärarna de tysta och talängsliga eleverna i en klass? 

1. Vad tycker du kännetecknar en tyst eller talängslig elev? 
 

2. Har du någon eller några elever som du anser vara tysta eller talängsliga 
elever i de klasser du undervisar svenska i just nu?  
Om inte: Har du tidigare erfarenhet av tysta elever? 
 

3. Hur hittar och urskiljer du de tysta och talängsliga eleverna i en klass? 

4. Är det lätt eller svårt att hitta och urskilja dessa elever?  

5. Har du någon speciell utbildning med inriktning mot hur man bemöter och 
stöttar en tyst eller talängslig elev?  

I vilken utsträckning anser lärare att tysta och talängsliga elever uppnår de 
muntliga målen i svenska på gymnasieskolan? 

1. Hur upplever du att de tysta eller talängsliga elevernas förmåga att nå de 
muntliga målen i svenska på gymnasieskolan ter sig? 
 

2. Följer du upp arbetet med de tysta eleverna så att de har möjlighet att nå de 
muntliga målen i svenska? 
Om ja: Hur? 
Om nej: Varför? 

Använder lärarna olika metoder för att de tysta och talängsliga eleverna ska uppnå 
de muntliga målen i svenska på gymnasieskolan, och i så fall, vilka metoder 
används? 

1. Använder du dig av någon speciell metod för att stötta de tysta och 
talängsliga eleverna? 
Om ja: Vilken/vilka? 

Har du något speciellt förhållningssätt eller arbetssätt när det             
kommer till arbetet med de tysta eller talängsliga eleverna? 

Om nej: Hur bemöter du de tysta och talängsliga eleverna i 
klassrumsarbetet? 

2. Kan du se några effekter av ditt arbete med dessa elever? Vilka effekter? 
Måluppfyllelse? Kan du ge exempel på hur dessa effekter yttrar sig? 
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     2018-11-26 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid 
Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att fokusera på de tysta och talängsliga 
eleverna. Jag kommer att använda mig av intervjuer som metod för min datainsamling. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är att öka kunskapen om hur lärare arbetar stöttande med 
de tysta och talängsliga eleverna så att de kan nå de muntliga målen i svenska på 
gymnasieskolan. Området är viktigt att undersöka för att ganska många elever identifierar 
sig som talängsliga. Jag ser fram emot ditt deltagande och din hjälp att belysa det här 
området. 

 
Genomförande 
Jag har planerat att fem stycken lärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer 
att innebära att du deltar i en muntlig, halvstrukturerad intervju som spelas in. Inspelningen 
görs för att jag ska ha möjlighet att vara så sanningsenlig som möjligt i min 
resultatredovisning. Intervjun kommer att transkriberas och den intervjuade kommer att få 
möjlighet att godkänna det transkriberade materialet. Intervjun kommer att ta högst 20 
minuter och genomförs på en plats som väljs av den intervjuade. Intervjun kommer att 
genomföras under v 49. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 
ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av 
undersökningens resultat efter uppsatsens godkännande via uppsatsportalen DiVA. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din 
identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola 
undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i 
studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer 
endast att hanteras av mig och min handledare. All insamlad data kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. Du har 
också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt få eventuella fel rättade. Vid frågor 
om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller 
avbryter ditt deltagande, så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med 
undersökningen.  
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