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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter lärare har av tysta 

elever, vilka tankar de har kring hur dessa kan stödjas och hjälpas och hur de faktiskt arbetar med 

detta. Med en tyst elev menas de som sällan, eller inte alls, deltar i den muntliga delen av 

undervisningen i klassen. Fyra lärare intervjuades och observerades i sina klassrum. Resultatet 

visar att lärare menar att tysta elever är de som sällan eller aldrig vill tala i klassrummet, som inte 

räcker upp handen eller vill läsa högt. Lärarna kategoriserar också gruppen tysta elever och anger 

olika elever som tysta. Lärarna försöker i sitt arbete att hjälpa eleverna genom öppna frågor, 

grupparbeten och genom att låta dem skriva. Vidare är lärarna väl medvetna om risken att tysta 

elever riskerar att inte nå kursplanernas kunskapskrav. I klassrumssituationen tvingas lärare 

prioritera mellan utagerande och tysta elever, vilket leder till att de riskerar att bli bortglömda och 

övergivna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: tysta elever, talängslan, lärares (skolår 1-3 och 4-6) arbete med tysta 

elever 

 



 

  
 

Förord 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de lärare som låtit sig intervjuats och så öppet 

berättat om sina erfarenheter av skolans tysta elever och låtit mig närvara vid deras lektioner. 

Stort tack vill jag också rikta till min familj för allt tålamod ni visat där hemma. Jag vill också rikta 

ett tack till Linda Axelsson, som jag bollat idéer med och som läst och kommenterat det jag 

skrivit. Tack för allt stöd! Slutligen vill jag också tacka min handledare Antti Ylikiiskilä, som 

många gånger med små enkla kommentarer dragit igång en stor tankeprocess som hjälpt mig att 

komma framåt i arbetet med detta examensarbete. 
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1. Inledning  

 

Idag har den svenska grundskolan närmare 900 000 elever (Skolverket 2012). Det är skolan som 

har till uppdrag att fostra demokratiska medborgare och förbereda dem ”för att aktivt delta i 

samhällslivet” (Skolverket 2011, s.8).  I dagens kommunikationssamhälle ställs höga krav på var 

och ens språkliga förmåga. Man måste kunna skriva och prata för sig för att göra sig förstådd. 

Kommunikationen bygger broar och den är länken mellan barnet och dess omgivning (Williams 

& Pramling Samuelsson 2000, s.286). Det är också en skola där lärare och elever, alla med olika 

personligheter, träffas fem dagar i veckan och som ställer höga krav på elevernas kommunikativa 

förmåga. Lärare och elever interagerar med varandra för att kunna utvecklas och lära. I Lgr 11 

(Skolverket 2011, s.9) kan man läsa att elever ska ges ”rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva”, vilket ska ge en tilltro till den språkliga förmågan. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Skolverket 2011, s.7). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag vid många tillfällen stannat upp och 

funderat på min egen roll som lärare i klassrummet. Ser jag alla eleverna, eller missar jag någon 

eller några? Många gånger har tyvärr svaret varit det senare, med insikten att jag glömt bort några 

av dem. De gör inte så mycket väsen av sig, sitter tysta på sina platser, räcker inte upp handen 

vare sig när man har gemensamma genomgångar eller när de behöver hjälp vid enskilda arbeten. 

Är det inte som svenskläraren Bo-Arne Skiöld (1992, s.61) menar att tystnaden också är en form 

av kommunikation? Det var så idén till detta arbete väcktes. Många elever i dagens skola riskerar 

att bli osynliga och översedda om man inte belyser denna problematik. I stort sett alla kursplaner 

i läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011) kräver, i kunskapskraven för respektive ämne, verbala 

förmågor för att man ska uppnå kravet för betyget E. Psykologerna Michael Lindén och Monica 

Norstöm (2003, s.41) påpekar att: 

 

Det ligger i problemets natur att människor med talängslan ogärna ger sig till känna 

och inte själva för sin talan, åtminstone inte muntligt. Omfattningen av problemet 

löper därmed risk att underskattas.  

 

Den brittiska skolforskaren Janet Collins (1996, s.62) understryker att tystlåtenhet ska ses som en 

avvikelse som har betydelse och att den av lärare ska identifieras som en sådan, men att den för 

den sakens skull inte ska ses ur ett negativt perspektiv.  Hur kan lärare stödja och hjälpa skolans 

tysta elever så att de kan ges en möjlighet att nå dessa krav? Vilka tankar och erfarenheter har 

verksamma lärare om och av tysta elever? Hur arbetar de för att de tysta eleverna ska känna sig 

sedda och bekräftade i klassrumsmiljön? Det är frågor som denna undersökning tar upp och 

berör. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

I den aktuella forskning som här presenteras används många olika begrepp kring de elever som i 

skolan inte deltar verbalt. Skiöld (1992, s.62) använder uttrycket talträngd, Lindén och Norström 

(2003, s.4) beskriver samma sak som talängslan. Jag har valt att använda mig av begreppet tysta 

elever. Tysta elever är de elever som sällan, eller inte alls, deltar i den muntliga delen av 

undervisningen i klassrummet. 
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2. Bakgrund 

 

Under detta avsnitt redogörs för den tidigare forskningen kring skolans tysta elever. Området är 

inte särskilt väl utforskat och den forskning som har bedrivits har i stor utsträckning riktats mot 

elevernas upplevelser av vad det innebär att vara en tystlåten i klassrummet, exempelvis 

Townsend, (1994); Cederberg, (1996); Collins, (1996); Lindén och Norström, (2003) och Lund, 

(2008; 2009). Mindre forskning finns däremot att tillgå kring lärarens arbete med tysta elever. 

Williams och Pramling – Samuelsson (2000); Ärlestig (2005) och Arslan och Gustafsson (2011) 

har gjort studier om tysta elever utifrån lärarens perspektiv. 

 

2.1 Tysta elever 

I alla klassrum finns det elever som av lärare och klasskamrater betraktas som tysta. De är elever 

som inte vill eller vågar räcka upp handen i klassrummet då läraren ställer en fråga av rädsla att 

behöva svara, som inte deltar i klassrumsdiskussioner, som inte vill eller våga läsa högt eller som 

inte vill eller vågar framföra muntliga redovisningar (McCroskey& Richmond 1991, s.1; Arslan & 

Gustafsson, 2011, s.43). De amerikanska forskarna Gail Jones och Thomas Gerig (1994, s.174) 

har i sin forskning kommit fram till att så många som över 30 % av alla elever i femte klass i den 

amerikanska skolan har identifierats som tysta vilket också de amerikanska forskarna James 

McCroskey och Virginia Richmond (1991, s.15) har kommit fram till. 

 

Collins (1991, s.19) beskriver tysta elever som de som inte vill eller inte kan kommunicera fritt 

med vare sig klasskamrater eller lärare i klassrummet. De tysta eleverna tar också mindre 

utrymme i anspråk. Kathryn Fordham och Joan Stevenson – Hinde, brittiska forskare (1999, 

s.757), menar att blyga och tysta elever sällan deltar i verbal kommunikation och att de också 

saknar kunskaper om hur man kommunicerar. McCroskey och Richmond (1991, s.3) anser att de 

tysta eleverna är de som vinner på att vara inaktiva i den muntliga kommunikationen. Ytterligare 

en bild målas upp av svenskläraren Bo-Arne Skiöld (2001, s.62) som menar att tysta elever är de 

som drabbas så svårt av nervositet inför att exponeras att de undviker att utsätta sig för den typen 

av stress.  

 

2.1.1 Hur tysta elever kan kännas igen 

De tysta eleverna utgör inte någon homogen grupp utan deras tystlåtenhet kan ta många olika 

skepnader (Jones & Gerig 1994, s.178; Collins 1996, s.19). Collins (1996) menar att det enda de 

faktiskt har gemensamt är deras tystlåtenhet. Forskaren Ann Cederberg (1996, s.113) delar upp 

det som kan känneteckna en tyst elev i fysiska och psykiska reaktioner. De fysiska är sådana som 

svettningar och rodnad. Dessa kan lätt identifieras av klasskamrater och lärare. Även 

hjärtklappning, darrande händer, knän och eller röster tillhör de fysiska reaktioner som kan 

uppstå i situationer där tysta elever förväntas prata. De kan också uppleva att det är svårt att 

andas. Den norska forskaren Ingrid Lund (2009, s.380) har genom sin undersökning funnit att de 

tysta eleverna kan uppleva magont i pressande situationer. Det är inte ovanligt att de tittar bort 

eller undviker ögonkontakt för att undgå att bli sedda (Lund 2009, s.380). Andra väljer att skaka 

eller nicka på huvudet till svar istället för att verbalisera svaret på en fråga. Inte heller initierar de 

ett samtal med sina klasskamrater eller lärare. (Williams & Pramling – Samuelsson 2000, s.298).  

Det finns också elever som väljer att inte svara eller interagera på något vis (Jones & Gerig 1994, 

s.169). 
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Till psykiska kännetecken räknas rädsla, nervositet (Skiöld 1996, s.70). Collins (1996, s.19-20) 

beskriver tysta barn som oroliga . Det kan finnas en känsla av otillräcklighet och en rädsla för att 

bli avfärdade av lärare eller andra elever i klassen. Vidare skriver hon att många tysta elever har en 

dålig relation till sin lärare. Professor Jane Townsend (1998, s.76), amerikansk professor, hävdar 

också att många av de tysta eleverna är självkritiska.  De tysta flickor som Lund (2009, s.377) 

intervjuade i sin undersökning beskrev sig själva som osäkra, ledsna, ensamma och ignorerade. 

Madlen Arslan och Rebecca Gustafsson (2011, s.42) fann i sin studie att lärare anser att tysta 

elever är blyga i skolan och att de hade dåligt självförtroende. De flesta av de tysta eleverna 

undviker att stå i centrum och blir nervösa om de ska framföra något inför en publik (Einarsson 

& Hultman 1984, s.212; Skiöld 1992, s.61; Jones & Gerig 1994, s.177; Collins 1996, s.21; Arslan 

& Gustafsson 2011, s.42).  McCroskey och Richmond (1991, s.3) menar att det är viktigt att göra 

skillnad på tystlåtenhet som karaktärsdag och tystlåtenhet som utlöses av olika faktorer, vilket de 

får stöd av hos Townsend (1998, s.78), Lund (2008, s.85) och Arslan och Gustafsson (2011, s.44). 

 

2.1.2 Svåra situationer och elevernas strategier för att hantera dem 

Som nämnts ovan kan många tysta elever bli nervösa då de ska framföra något inför en publik. 

En bokpresentation eller ett rollspel kan upplevas som pressande av dessa barn (McCroskey & 

Richmond 1991, s.1; Lindén & Norström 2003, s.16). Andra former av redovisningar kan också 

upplevas som ångestfyllda. Många är rädda för att göra bort sig genom att glömma bort vad de 

har att säga eller bli utsatta för kritiska kommentarer efteråt (Skiöld 1992, s.63; Townsend 1998, 

s.78; Lindén & Norström 2003, s.5; Ärlestig 2005, s.19). Andra situationer som kan upplevas 

svåra är att läsa högt (McCroskey & Richmond 1991, s.53). I helklassundervisning såväl som i 

grupparbeten kan tysta elever också uppleva svårigheter. Detta är situationer där de kan uppleva 

att de känner ett tvång att uttrycka sig. Det kan vara svårt att få frågor därför att de är rädda för 

att svara fel inför sina klasskamrater och läraren. Det kan vara lika pressande att förväntas ställa 

frågor till andra i klassrummet (Jones & Gerig 1994, s.177; Townsend 1998, s.78; Lindén & 

Norström 2003, s.5). Raster nämns som en annan situation som kan upplevas jobbiga av tysta 

elever (Lund 2009, s.386).  

 

Lund (2009) förtydligar att det kan se olika ut för olika elever. En av de intervjuade flickorna 

uttryckte sig på följande vis: ” I feel locked up in the classroom, but not during breaks. I talk a lot 

more and laugh with my friend. There are no expectations” (Lund 2009, s.386). Det är inte 

ovanligt att elever pratar olika mycket i olika kontexter. Lund (2008, s.79) menar att tystnad och 

blyghet måste förstås som ett problem som kan se olika ut beroende på i vilken social situation 

man befinner sig. Maria Ärlestig (2005, s.16) har i sin studie kommit fram till att ”det finns en 

gradskillnad mellan de tysta eleverna. En del är tysta hela tiden, andra bara i skolsituationer”. 

Även Williams och Pramling – Samuelsson (2000, s.303) drar liknande slutsats: ”Tyst är inte 

något man är utan något man blir, beroende på gruppens sammansättning och innehållet i 

verksamheten, det vill säga vad man gör och vad det handlar om”. 

 

McCroskey och Richmond (1991, s.10) hävdar att det finns många olika typer av tysta elever. För 

vissa kan uppmuntran att prata få eleverna att prata mera, medan motsatsen råder för andra. Ju 

mer pressade de känner sig att prata desto tystare blir de. Vidare menar de också att tysta elever 

ofta försöker forma situationen så att de ska slippa prata. Collins(1996, s.38-46) påvisar fyra olika 
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strategier tysta elever använder sig av för att ta sig ur jobbiga situationer. Den första är att de 

försöker göra sig osynliga. De tittar inte på läraren som pratar med dem, de interagerar inte och 

om de har möjlighet sätter de sig där de upplever att de syns minst. Den andra är att de avböjer 

att vara med. De tysta eleverna blir inbjudna att delta i en konversation eller aktivitet men vägrar 

att delta. Nummer tre är tveksamhet. En tystlåten elev kan ha som strategi att hålla sig i periferin 

under en aktivitet och försöka ge sken av att vara aktiv genom att se upptagen ut. Detta kan ske 

genom att gå och hämta något, titta på vad andra gör och det är svårt att komma igång med sitt 

eget arbete. Den sista strategin hon lyfter fram, som hon också anser vara den svåraste att få upp 

ögonen för, är den där elever faktiskt arbetar och kanske pratar, men som gör det kring helt 

andra saker än de som faktiskt var avsikten. 

 

2.1.3 Tystnad ur ett genusperspektiv 

Det har genomförts en del forskning kring att utreda vilka de tysta eleverna är. Jan Einarsson och 

Tor G. Hultman (1984, s.225) genomförde ett projekt som de kallade ”Talare och tigare” där de 

undersökte huruvida det fanns någon genusskillnad i talutrymmet i skolan. En slutsats de drog 

var att de tysta flickorna var tystare än de tysta pojkarna. Fordham och Stevenson – Hinde (1999, 

s.761) drar en liknande slutsats där de kommer fram till att flickor i allmänhet är mer blyga och 

tystlåtna än pojkar. Lindén och Norström (2003, s.16) hade i sitt projekt övervägande del kvinnor 

med talängslan. Närmare bestämt 73 % av deltagarna var kvinnor. Lund (2008, s.80), som i sin 

undersökning intervjuat tysta flickor, baserade detta val på att tidigare forskning visat att flickor i 

större utsträckning var tysta och blyga än pojkar. Ärlestigs (2005, s.18) undersökning visar samma 

sak. Det är vanligare att flickor betraktas som tysta än pojkar. Jones och Gerig (1994, s.174) å 

andra sidan hävdar i sin undersökning att det inte finns någon markant skillnad på förekomsten 

av tysta flickor och pojkar. 
 

2.1.4 Koppling mellan tysta elevers skolprestationer och intelligens 

Det finns en föreställning att tysta elever är mindre begåvade än sina talföra klasskamrater 

(Townsend 1998, s.75). Forskningen kring denna fråga pekar på svar som inte styrker det 

påståendet, men det finns också forskning som visar på det motsatta. Jones och Gerig (1994, 

s.174) menar att det inte finns någon koppling mellan tysta barn och skolprestationer, vilket 

också Arslan och Gustafsson (2011, s.44) kommit fram till i sin undersökning. De menar att 

lärarens uppfattning är att många tysta elever kan prestera med gott resultat.  

 

No substantial correlation has been established between the intelligence level of an 

individual and that individual’s degree of quietness. Thus, when quiet children do fail 

to learn less than others, the cause of this learning deficiency is due not the lack of 

intelligence but, at least in part, to the effect of quietness itself. (McCroskey & 

Richmond 1991, s.26). 

 

De tysta eleverna är inte heller oengagerade i skolarbetet. Jones och Gerig (1994, s.176) 

rapporterar att 67 % av de blyga och tysta eleverna är seriösa med sin skolgång. Lisbeth 

Henricsson (2006, s.74), som i sin forskning har studerat elever med beteendeproblem, har 

däremot kommit fram till att tysta och inåtvända elever presterar sämre i skolan, men att goda 

relationer till läraren och klasskamrater påverkar i positiv riktning. 
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2.1.5 Vid vilken ålder tystnar eleverna? 

Cederberg (1996, s.112) menar att det är vanligast att de tysta barnens problematik 

börjar redan i den tidiga barndomen eller i puberteten men påpekar vidare: ”Besvären 

sägs uppkomma främst under mellanstadiet och det är tanken på klasskamraternas 

uppfattning som orsakar de största obehagen. Lärarens bedömning av deras prestation 

är sekundär” 

 

Skiöld (1992, s.73) styrker Cederbergs resultat. Han menar att det är två perioder under 

uppväxten som är mer känsliga än andra när det handlar om tystlåtenhet. Den första är den tidiga 

barndomen och den andra är puberteten. Det är inte ovanligt att man redan som barn varit tyst 

och blyg. Även Lindén och Norström (2003, s.24) presenterar liknande resultat. Den statistik de 

presenterar visar att av 298 personer har 26 uppfattat sig som tysta innan skolstart, 34 tystnade på 

lågstadiet, 54 på mellanstadiet och 84 på högstadiet. Övriga 100 har blivit tysta på gymnasiet eller 

senare. 

  

2.1.6 Orsaker till tystnad hos elever 

Vilka är då orsakerna till elevernas tystnad? ”Vi vet ju att tysta elever inte tiger därför att de inte 

kan tala – och vanligtvis inte heller för att de inte har något att säga. Det handlar istället ofta om 

att de inte vågar tala inför alla kamrater i klassrummets offentlighet” (Einarsson & Hultman 1984, 

s.212). I likhet med att talängslan kan visa sig på många olika sätt är också orsakerna till elevers 

tystnad hämtade ur ett brett spektrum. Lindén och Norström (2003, s.24) hävdar i sin rapport att 

somliga inte ens minns vad som utlöst deras tystnad, utan att det snarare är en känsla som 

kommit smygande och förvärrats med tiden. McCroskey och Richmond (1991, s.4) menar att det 

är svårt att avgöra varför vissa elever tystnar medan andra inte gör det. De hävdar också att det 

finns bevis för att det finns en koppling mellan arv och viljan att kommunicera vilket de får stöd 

av hos Lindén och Norström (2003, s.6) som skriver: ”Genetiskt kan man vara mer eller mindre 

känslig och genetiska faktorer kan sannolikt bidra till utveckling av talängslan”.  

 

Vidare rapporterar Lindén och Norström (2003) om fyra olika relationsmönster i uppväxtmiljön 

eller kulturen, vilka kan vara bidragande orsaker till att personer tystnar. Det första anges vara 

”överbeskyddande” (2003, s.7). Det kan vara föräldrar som har en överdriven rädsla inför nya 

och obekanta situationer. Föräldrarnas rädsla har projicerats till barnen. En ny situation som att 

tala inför andra kan då upplevas som skrämmande. Det andra uppges vara ”höga 

prestationskrav” (2003, s.7). Dessa personer är ofta tävlingsinriktade och har svårt att ta negativ 

kritik. En känsla av misslyckande infinner sig och kan leda till att man drar sig tillbaka och inte 

vill prata. Det tredje relationsmönstret de presenterar är ”kravet på anspråkslöshet” (2003, s.8). 

Man får inte ta för stor plats i en grupp eller i en situation och man ska inte tro att man är något. 

Personer som växer upp eller som verkar i en sådan miljö kan uppleva att de blir bedömda och 

utsatta för hånfulla eller ironiska blickar. Det fjärde och sista relationsmönstret Lindén och 

Norström (2003, s.8) presenterar som kan leda till talängslan är att bli ”negligerad”. Om ingen tar 

sig tid eller visar intresse av att lyssna till det man har att säga skapar en känsla av att vara oviktig. 

Det finns ingen anledning att prata när ingen lyssnar. Även Lund (2009, s.390) visar att negativa 

upplevelser i klassrumsmiljön kan vara en orsak till tystnad. Vidare menar hon att en del av de 

tysta eleverna inte bryr sig om skolarbetet. Det är inte intressant och därför vill de inte delta. 
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Townsend (1998, s.74) uppger att saknad förståelse för det man ska diskutera eller arbeta med 

kan vara ytterligare en möjlig orsak till att eleverna är tysta.  

 

McCroskey och Richmond (1991, s.6) menar att kulturen i hemmiljön kan vara en bidragande 

orsak till att barn blir tystlåtna. Om ett barn växer upp i en miljö där deras språk och tal inte är 

önskvärt, i en miljö där ”barn ska ses men inte höras”(min översättning), så lär sig också det 

barnet att det är så det ska vara. Collins (1996, s.15) hävdar att barn till tystlåtna föräldrar ofta blir 

tystlåtna själva. En annan orsak med koppling till miljön hemma, som McCroskey och Richmond 

(1991, s.6) tar upp, är att väldigt auktoritära hem ofta genererar tysta barn. Vidare menar de att 

småsyskon oftare blir tysta elever än förstfödda. Anledningen till detta anges vara att det äldsta 

barnet från början har fått all deras uppmärksamhet, medan småsyskon får dela den med sina 

syskon. Ytterligare en möjlig orsak de tar upp är dubbla budskap från föräldrarna. En förälder 

kan be barnet att vara tyst medan den andra ber det att prata. Barnet blir då förvirrat, vilket kan 

leda till att det blir reserverat och tyst. Collins (1996, s.91) anser att kvaliteten på föräldrarnas 

omsorg är grundläggande för barns psykologiska och känslomässiga utveckling. 

 

McCroskey och Richmond (1991, s.12) lyfter också fram kulturell eller annan etnisk tillhörighet 

som en möjlig orsak till att en del tystnar. Om man tillhör en kultur eller etnicitet som skiljer sig 

från den vanligast förekommande i området kan en del barn (och vuxna) ha svårt att hantera de 

krockar som kan uppstå i mötet mellan dem. De känner sig då utanför och blir mer reserverade 

och ser inga fördelar med att kommunicera med andra klasskamrater och lärare. 

 

2.1.7 Social kompetens 

Forskning kring tysta elever visar att många uppvisar tecken på en lägre social kompetens än sina 

klasskamrater (Henricsson 2006, s.67). De upplever sig själva som ensamma och de har dåligt 

självförtroende (Fordham & Stevenson - Hinde 1999, s.762; Lund 2008, s.82; Henricsson 2006, 

s.37). De känner ett missnöje med sin sociala situation, men har svårt att göra något åt situationen 

eftersom de själva ofta har svårt att ta initiativet till socialt umgänge med andra (Fordham & 

Stevenson – Hinde 1999, s.764). Henricsson (2006, s.91) anser att de tysta eleverna också ofta har 

ett sämre psykiskt välbefinnande än icke-tysta elever. Många av de dessa elever är också medvetna 

om sin situation och att de har det svårare än många andra i samspelet med kamrater, men saknar 

de verktyg som behövs för att hantera olika sociala situationer (Lund 2009, s.387). Vidare menar 

Lund att tidigare dåliga erfarenheter också har en inverkan på sättet att agera. De vågar inte prova 

igen. Därför behöver tysta elever hjälp från andra mer komptenta för att öppna nya dörrar. 

 

Lund (2008, s.82) menar att kamrater spelar en viktig roll för barns och ungdomars självbild. Med 

en dålig självbild blir det också svårt att hitta nya vänner. Collins (1996, s.35) och Lund (2008, 

s.82-83) har båda kommit fram till att tysta elever har färre vänner än sina mer talföra 

klasskamrater. Ofta har de en eller kanske två nära vänner. Det har också ett mindre socialt 

nätverk att luta sig mot. Enligt Jones och Gerig (1994, s.176) har nästan 40 % av de tysta eleverna 

få eller inga vänner alls. Vidare visar deras forskning att de tysta eleverna sällan har hobbys som 

innebär möten med andra människor. Det är också vanligt att tysta elever är mindre nöjda med 

sin relation till sina vänner än icke-tysta elever (Fordham & Stevenson – Hinde 1999, s.762; Lund 

2008, s.83). Orsaker till detta anges vara att dessa inte är tillfreds med kompisars lojalitet och 

intimitet (Lund 2008, s.83). En annan orsak kan vara att de har högre förväntningar på vänskapen 
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än motparten (Fordham & Stevenson – Hinde 1999, s.762). Collins (1996, s.27) menar att tysta 

elever också kan ha svårare att behålla sina vänner. Henricsson (2006, s.64) hävdar att tystlåtna 

barn ofta har konfliktfyllda relationer till sina vänner. Tystlåtna elever är ofta också mindre 

omtyckta och mindre uppskattade av sina klasskamrater (McCroskey & Richmond 1991, s.16-17; 

Henricsson 2006, s.69). Det finns också en risk att klasskamrater och vänner tröttnar på tysta 

elevers beteende eftersom de gång på gång avböjer att vara med i en aktivitet (Skiöld 1992, s.65; 

Lund 2009, s.390). Det är viktigt att hjälpa tysta elever att utveckla förmågan att skapa goda 

relationer till kamrater (Collins 1996, s.167). Fordham och Stevenson- Hinde(1999, s.776) visar i 

sin studie att äldre barn eller ungdomar som lyckats med att hitta goda vänner också fick bättre 

självförtroende, var mindre oroliga och kände ett större stöd från sina klasskamrater. 

 

2.1.8 Konsekvenser av elevers tystnad 

McCroskey och Richmond (1991, s.2) menar att oviljan att kommunicera bland de tysta eleverna 

troligen leder till konsekvenser som inte är önskvärda. Enligt Fordham och Stevenson – Hinde 

(1999, s.765) riskerar tysta barn att få problem senare i livet.  Bland annat riskerar de som inte får 

hjälp att bli allt tystare med tiden (McCroskey & Richmond 1991, s.8; Henricsson 2006, s.86). 

Lund (2009, s.376) hävdar att tystlåtna barn också löper en risk att utveckla en depression eller 

social fobi. Skiöld (1992, s.85) menar att tysta elever kan drivas till isolering från omvärlden.   

 

Det är svårt att avgöra om tysta elever förblir tysta som vuxna, men forskningen pekar på att så är 

fallet (McCroskey & Richmond 1991, s.15). Cederberg (1996, s.115) menar att en del tysta elever 

har fått rollen som tigare i klassen och att den kan vara svår att ta sig ur. Det går dock att ta sig ur 

rollen som tigare.  

 

Jag har varit tyst i perioder. Under lågstadiet och mellanstadiet var jag blyg och 

tystlåten. På högstadiet lossnade det. Jag blev ambitiös och fick självförtroende. Jag 

blev en av dem som talade mycket. Under gymnasiet blev jag tyst igen, jag blev den 

som aldrig sa något. Jag gick om årskurs 3 och hamnade i en ny klass. Där blev jag 

pratsam igen. (Cederberg 1996, s.115). 

 

Blyghet och tysthet är dock ofta inte något som går över av sig själv utan blir alltmer 

problematiskt för den drabbade ju äldre man blir. Tysta elever behöver hjälp och stöd från andra 

runtomkring för att övervinna den (Fordham & Stevenson – Hinde 1999, s.765-766). 

 

2.2 Lärarens stöd och hjälp till tysta elever 

Många lärare har en uppfattning om att tysta elever inte pratar för att de inte är intresserade eller 

för att de är oförberedda. Som lärare måste man dock vara medveten om att det finns många 

tysta elever som är tysta av anledningen att de bedriver mycket mental tankeverksamhet och 

processar det som sägs i klassrummet (Townsend 1998, s.76).  Skiöld (1992 s.74) anser ”Är inte 

en lärare medveten om att talängslan kan vara ett problem, lär det vara svårt för honom att 

undvika de fällor som lurar i varje situation”.  

Det finns också forskning som visar att lärare sätter lägre betyg på tysta elever i tron att de inte 

kan något eftersom de inte sagt något (Henricsson 2006, s.96). Townsend (1998, s.79) menar att 

lärare ofta premierar snabba svar från elever, vilket kanske inte gynnar de tysta eleverna. Hon 

anser att det är mycket viktigt att ge eleverna tid till eftertanke och tid att svara. Collins (1996, 
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s.25) hävdar att det är av vikt att man som lärare utvecklar en tystnadstolerans. Det får lov att bli 

tyst en stund i klassrummet. Vidare menar hon att tysta elever har en större tystnadstolerans än 

sina mer talföra klasskamrater och det bör man som lärare vara medveten om. Townsend (1998, 

s.79-80) presenterar ytterligare en aspekt av tidsutrymme och det är att diskussioner måste få ta 

tid. Hon menar att man som lärare inte får vara främmande för att ändra sin planering och 

fortsätta en diskussion efter rast eller lunch om så behövs.  

 

Skiöld (1992, s.75) påstår att tysta elever gynnas av att lära sig att samtala. De måste få träna på att 

yttra sig. McCroskey och Richmond (1991, s.54) påpekar att alla lärare ansvarar för elevers 

talutveckling och menar att i de ämnen där man kräver att man ska samtala och diskutera eller 

redovisa något muntliga bör också eleverna ges möjlighet till talträning. 

 

 

2.2.1 Tid att se alla? 

En annan problematik som läraren har att hantera är att tiden och energin inte räcker till för alla 

elever. I ett klassrum där det är hög verbal aktivitet och elever som kräver stort talutrymme kan 

det vara svårt att hinna med att se de tysta eleverna (Skiöld 1992, s.68; Collins 1996, s.51; 

Townsend 1998, s.72; Einarsson 2003, s.136). Cederberg (1996, s.120) menar till och med att de 

tysta eleverna kan ses som ganska behändiga i klassrumsmiljö där det annars kan vara ganska 

stökigt. Hon anser vidare att det är viktigt att de tysta eleverna blir sedda och att ett samtal på tu 

man hand mellan lärare och elever är viktigt för att skapa ett förtroende dem emellan. Hennes 

undersökning visar att många elever har känt sig osynliga och nonchalerade under skoltiden, 

något som hon får stöd av hos Lund (2008, s.84).  

 

2.2.2 Tystnad är också ett sätt att kommunicera 

Som lärare måste man också vara medveten om att de tysta eleverna själva har svårt att initiera en 

diskussion. Ansvaret ligger därför på läraren att ta kontakt. Williams och Samuelsson – Pramling 

(2000, s.303) menar att det är läraren som har det yttersta ansvaret för samspelsmönstret mellan 

lärare och elever. Cederberg (1996, s.114)föreslår att man regelbundet pratar med de tysta 

eleverna om deras önskemål och behov. Hon menar att många tysta elever har mötts av 

oförstående lärare som inte förstått dessa elevers problematik. Skiöld (1992, s.61) hävdar att 

läraren måste vara lyhörd för de signaler de tysta eleverna skickar ut, men också ha förmågan att 

kunna tolka dem. Collins (1996, s.3) menar att en lärare kan utveckla förmågan och kunna 

”Hearing silence in a room full of noise”. Skiöld (1992, s.61) anser att tystnad också är ett sätt att 

kommunicera. Cederberg (1996, s.120) påstår att många lärare som utbildade sig för många år 

sedan saknar den kompetens som krävs för att en tyst elev ska få det bra i klassrummet. 

 

2.2.3 Lärarens förhållningssätt 

Williams och Samuelsson – Pramling (2000, s.302) menar att lärarens förhållningssätt är 

avgörande för hur man kan samspela med eleverna i klassrummet. Man måste kunna synliggöra 

alla elever. Därför anser de att läraren ständigt måste utvärdera sitt eget förhållningssätt gentemot 

tysta elever. Man bör reflektera över vilken slags undervisning man ska bedriva i ett klassrum där 

man har elever som inte vill interagera med andra. Townsend (1998, s.77) menar att man bör 

ställa sig frågan vilken typ av frågor man ställer i klassen. Öppna frågor utan något rätt eller fel 

kan inbjuda till diskussion och reflektion, vilket också Collins (1996, s.150) anser. En annan viktig 
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aspekt är också att man som lärare inte utelämnar eller pekar ut tysta elever (Jones & Gerig 1994, 

s.177) utan att man stödjer tysta elever genom trygghet och hjälper dem att utveckla sin 

självkänsla (Arslan & Gustafsson 2011, s.42). 

 

One of the more anxiety-producing events in the typical school experiences of a child 

with high level of communication apprehension is reading aloud in a class. This child 

has the same problems that others have in terms of reading itself and, at the same 

time, oral performance constrains the apprehensive with its special limitations. 

(McCroskey & Richmond 1991, s.53). 

 

McCroskey och Richmond (1991, s.53) anser vidare att man som lärare inte ska kräva att tysta 

elever ska prata eller läsa högt eftersom det då kan leda till ännu mer bekymmer. 

 

Lindén och Norström (2003, s.45) presenterar i sin rapport några råd och förhållningssätt som 

man som lärare kan visa eleverna. De menar att det är viktigt att eleverna får tid att förbereda sig 

och öva. Man kan föreslå att de skriver ett stolpmanus att ha till sin hjälp om de är rädda för att 

tappa tråden. De tysta eleverna kan också behöva hjälp med att förstå att klasskamraterna inte är 

deras motståndare utan att man bör se på dem som sina lagkamrater.  

 

 

2.3 Klassrumsarbetet 

Man måste vara medveten om att tysta elever väljer att vara tysta.  Det är ett aktivt val och det är 

först när de inser vilka fördelar de kan dra av att prata som de kan göra något åt det (McCroskey 

& Richmond 1991, s.19; Jones & Gerig 1994, s.178; Collins 1996, s.46). Det är också viktigt att 

man som lärare är medveten om att eleverna inte har någon valmöjlighet att delta i något på 

samma sätt som en vuxen. Eleven är ålagd att gå i skolan och har således ingen möjlighet att 

undvika pressande och jobbiga situationer i klassrummet. Det är därför också viktigt att läraren 

tar stor hänsyn när de planerar sina lektioner och hur de ska bedrivas (Collins 1996, s.23). 

 

Townsend (1998, s.79) föreslår att man kan försöka få tysta elever att tala genom att ta upp 

ämnen som de brinner för. Det är lättare att tala om något om man är insatt i än om man ska tala 

om något man inte har något stort intresse för eller kunskap om. Ett annat förslag från henne är 

att man kan börja lektionen med att låta eleverna samla ihop det material de tidigare arbetat med 

och läsa igenom eller att skriva ner sina tankar om ett visst ämne. Många av de tysta eleverna är 

också duktiga skribenter och presterar bra på skriftliga test. Skrivandet kan ge utrymme för att 

utveckla tankar som de annars kanske inte hade vågat uttrycka. Ibland kan man också låta 

eleverna skriva ner sina svar innan man diskuterar frågan i klassen. Cederberg (1996, s.114) 

föreslår att tysta elever vid redovisningar ska få möjlighet att sitta kvar i bänken för att redovisa 

om de så önskar. Skiöld (1992, s.75) hävdar att talordningen kan vara av betydelse för tysta elever. 

Många upplever att det är lättast att vara först eller åtminstone en bland de första som redovisar 

eller får ordet i en diskussion. 

 

2.3.1 Klassrumsklimatet 

I ett klassrum ska det vara högt i tak och klimatet ska vara öppet och tillåtande (Arslan & 

Gustafsson 2011, s.45). Collins (1996, s.134) understryker vikten av att skapa en trygg och säker 
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miljö för alla elever. Ett klassrumsklimat som är tävlingsinriktat kan bli en svår miljö för tysta 

elever att verka inom (Jones & Gerig 1994, s.175). Cederberg (1996, s.121) menar att allt för stora 

klasser också kan utgöra ett hinder för tysta elever att komma till tals. Samtalsklimatet i ett 

klassrum hänger ihop med vem som arbetar i det och ser olika ut från klass till klass (Williams & 

Samuelsson – Pramling 2000, s.303).  

 

Lindén och Norström (2003, s.45) menar att det är viktigt att låta alla barn i klassrummet veta att 

det är tillåtet att göra bort sig och att man faktiskt kan skratta åt det tillsammans. Åhörarnas 

attityd mot den som framför något är minst lika viktig att arbeta med, som att träna att tala inför 

en grupp. Arslan och Gustafsson (2011, s.45) anser att det också är av vikt att man som lärare 

visar eleverna att man vare sig kan eller vet allt. 

 

2.3.2 Talutrymme 

Williams och Samuelsson – Pramling (2000, s.289) menar att det är viktigt att ge alla elever en 

möjlighet att prata i klassrummet. Alla elever behöver ges utrymme att uttrycka sin åsikt.  Det är 

därför viktigt att man som lärare ser till att ingen i klassrummet får för stort talutrymme.  

 

Studier visar att i skolans klassrum är det läraren och några få barn som tar det mesta 

av talutrymmet. Det är läraren som bestämmer vad man ska prata om, eleven svarar 

på frågor, pojkar får mer uppmärksamhet än flickor och läraren tar ofta för givet att 

barn måste vara tysta för att lära sig. ( Williams & Samuelsson – Pramling 2000, 

s.288).  

 

De menar vidare att man i klass agerar efter ett invant mönster. Man gör som man brukar göra. 

Einarsson och Hultman (1984, s.225) menar att tysta flickor är de som får minst talutrymme i ett 

klassrum, något som också bekräftas i Einarssons (2003, s.70) studie där hon studerat lärares och 

elevers interaktioner.  

 

2.3.3 Grupparbete 

Det finns en hel del forskning som pekar på att arbete i grupp kan vara gynnsamt för tysta elever. 

Ärlestig (2005, s.22) menar dock att man måste vara medveten om att inga tysta elever är 

varandra helt lika, utan det är individberoende. Många tysta elever har lättare för att tala i en 

mindre grupp än i helklassundervisningen. Townsend (1998, s.79) är av samma åsikt, 

övervägande del av de tysta eleverna gynnas av arbete i smågrupper.  

 

Small – group work provides a useful non – competitive environment for pupils to develop 

their oral skills /…/participation in small group discussions might, of itself, encourage 

pupils to contribute more freely than they would be willing and able to do in a whole – class 

discussion. (Collins 1996, s.134). 

 

Jones och Gerig (1994, s.180) menar att grupparbete gör att de tysta eleverna inte har lika många 

att ta hänsyn till, vilket kan upplevas mindre pressande. McCroskey och Richmond (1991, s.48-

51) menar att det också är viktigt hur man väljer grupper. Låter man eleverna själva sätta ihop 

grupperna föreligger det en risk att tysta elever utesluts och inte väljs. Därför bör läraren tänka 

igenom hur en bra gruppkonstellation kan se ut med tysta elever i åtanke. Genom att låta 

gruppen själv bestämma vem som ska vara deras talesperson då man ska redogöra för vad man 
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kommit fram till behöver inte de tysta eleverna känna pressen att prestera inför hela klassen. 

Williams och Samuelsson – Pramling (2000, s.284) studerade hur olika gruppkonstellationer 

påverkade tysta barn och drog slutsatsen att tysta elever inte gynnas av att hamna i en grupp med 

likasinnade.   

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning som här presenterats visar på att tysta elever är de som visar en ovilja eller inte 

vågar kommunicera genom tal i klassrummet och tar litet utrymme i anspråk i klassrummet. 

Tystlåtenhet kan ta många skepnader och kan delas upp i fysiska och psykiska reaktioner. Till de 

fysiska hör svettningar, darrningar, rodnad och hjärtklappning och till de psykiska hör rädsla, oro, 

otillräcklighet, ledsamhet, ensamhet och blyghet. Tysta elever undviker att stå i centrum, de vill 

inte redovisa inför klassen, inte läsa högt och undviker situationer där de känner en press att 

uttrycka sig. Tysta elever kan också uppleva att rasterna är en jobbig situation. Det finns många 

olika typer av tysta elever. Några pratar när man uppmuntrar dem att prata, andra blir än tystare.  

Majoriteten av forskningen visar att det är vanligare att flickor är tysta än pojkar, men det finns 

också forskning som visar att det inte är någon skillnad. Huruvida tysta elever är mindre begåvade 

än sina klasskamrater råder det delade meningar om. Det finns forskning som pekar åt båda håll.  

Tysta elever finns i alla klasser, i alla årskullar, men man har sett att en ökning av förekomsten 

sker på mellanstadiet och högstadiet. Tysta elever tiger av många olika orsaker, däribland av 

rädsla att säga fel, ärftliga faktorer, hemmiljö och kulturell och etnisk härkomst kan spela en viss 

roll. Dessa elever har en sämre social kompetens än sina klasskamrater. Det finns en risk att tysta 

elever alieneras från samhället och kan drivas till ångest och depression. 

 

Forskningen visar att många lärare anser att tysta elever inte pratar för att de ointresserade och 

oförberedda. Många tysta elever bedriver dock hög mental tankeverksamhet. Som lärare måste 

man vara medveten om att elevers tystnad kan vara ett problem för att inte göra skolvardagen för 

dem allt för svår. Tysta elever kan behöva talträning. Vidare visar forskningen på att lärare har 

svårt att hinna med alla elever i klassrummet och de elever som missgynnas mest är de tysta 

eleverna. En lärare bör dock känna till att tystnad också är ett sätt att kommunicera.  

Lärarens förhållningssätt är en viktig komponent i samspelet mellan lärare och elever. En 

klassrumsmiljö som präglas av trygghet hjälper tysta elever att komma till tals.  

Tysta elever väljer att vara tysta. Genom att ge eleverna tid att förbereda sig, låta eleverna skriva, 

diskutera saker de brinner för kan vara gynnsamt för tysta elever. Grupparbeten är något som 

många forskare tar upp som en bra hjälp för dessa elever. Man bör ta små steg i taget. 

 

3. Syfte 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att ett av skolans 

uppdrag är att förbereda eleverna på att leva och verka i vårt samhälle och förmedla de kunskaper 

som behövs för att kunna orientera sig i en komplex verklighet (Skolverket 2011, s.9). Vi lever 

idag i ett kommunikationssamhälle där det ställs stora krav på att kunna uttrycka sig såväl verbalt 

som i skrift. Under min verksamhetsförlagda utbildning har det väckts funderingar kring de 

elever som av en eller annan anledning inte uttrycker sig verbalt – tysta elever, hos både mig och 

skolans personal. Detta har i sin tur lett fram till denna studies genomförande. 
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Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter lärare har av tysta 

elever, vilka tankar de har kring hur dessa kan stödjas och hjälpas och hur de faktiskt arbetar med 

detta. 

 

3.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med undersökningen kommer följande frågeställningar att undersökas: 

 

 Vilka elever uppfattar lärare som tysta och i vilka situationer? 

 Hur anser lärare att de kan stödja och hjälpa tysta elever? 

 Hur arbetar lärare med tysta elever? 

 

4. Metod  

 
I följande avsnitt redogörs för val av undersökningsmetod, urval, genomförande och 

bearbetning av data. Vidare diskuteras vilka etiska ställningstagande jag gjort samt 

undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i en metoddiskussion. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod baseras på studiens syfte. Eftersom syftet var att undersöka 

lärares uppfattningar om, erfarenheter av och vilka tankar de har kring hur tysta elever kan 

stödjas och hjälpas föll valet på användandet av en kvalitativ forskningsmetod. Denna inriktar 

sig enligt Patel och Davidson (2003, s.14) på att samla in ”mjuka” data t.ex. i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.   

 

Kvalitativa intervjuer har använts som huvudinstrument för studien. Genom intervjuerna har 

tillgång till lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av arbete kring tysta elever förvärvats. 

Vidare har de berättat hur de arbetar för att stödja de tysta eleverna.  

 

Klassrumsobservationer har använts som komplement till intervjuerna. Syftet med att använda 

observationer som metod var att få en djupare uppfattning om lärares arbete med tysta elever. 

Patel och Davidson (2003, s.13) menar att användandet av olika metoder för datainsamling 

kan resultera i att man upptäcker likheter såväl som skillnader som kan vara intressanta att 

diskutera. Således gjordes också observationerna i syftet att jämföra informanternas svar mot 

det som observerades i klassrummet.  Hur arbetar lärarna med tysta elever? Stämmer lärarens 

bild av vilka som är tysta i klassrummet överens med det observationerna visar?  

 

4.1.1 Intervju som undersökningsmetod  

För att uppnå studiens syfte valdes den kvalitativa forskningsintervjun som huvudsaklig 

undersökningsmetod. Kvale och Brinkmann (2009, s.17) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är lämplig att använda sig utav då man vill försöka ”förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 

levda värld”. Vidare hävdar de att man i en kvalitativ forskningsintervju skapar kunskap 

tillsammans, att det är ett socialt samspel. Den kvalitativa forskningsintervjun ska vidare ses 
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som ett hantverk. En skicklig intervjuare lägger fokus på uppgiften och inte på tekniken 

däromkring. 

 

Genomförandet av intervjuerna har förberetts väl och föregåtts av studier kring tysta elever. 

Det är något som Patel och Davidson (2003, s.79) menar är betydelsefullt i 

intervjusammanhang. Om intervjuaren är väl insatt i ämnet, kan det skapa en ökad förståelse 

för det informanterna har att säga. Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga, att 

frågorna var förutbestämda, men följdes upp med olika andrafrågor för att i så stor 

utsträckning som möjligt få ett djupare svar kring vissa ämnen. Detta är enligt Patel och 

Davidson (2003, s.72) vanligt vid kvalitativa intervjuer. Vid frågornas utformning har ledande 

frågor, långa frågor, negationer, eller förutsättande frågor undvikits, något som Patel och 

Davidson (2003, s.74) menar är viktigt. Istället har korta och öppna frågor utan ett invecklat 

språk använts, allt för att få så informativa svar som möjligt. 

 

4.1.2 Observation som undersökningsmetod 

Observationen som undersökningsmetod gör det möjligt att ”studera skeenden i ett naturligt 

sammanhang i samma stund som de inträffar” (Patel och Davidson 2003, s.88). Detta ger 

ytterligare en dimension till studiens syfte och en möjlighet att se hur lärarna arbetar i 

klassrummen på riktigt. Patel och Davidson (2003, 88) menar att observationsmetoden inte är 

så beroende av huruvida en individ är villig att dela med sig information och kräver inget mer 

än ett samtycke från deltagarna.  

 

Eftersom metoden är tidskrävande har dock inte möjligheten att göra så långa observationer 

funnits, men de har ändå givit en bild av hur det ser ut i klassrummet under en lektion. 

Observationerna genomfördes som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna. 

 

4.2 Urval 

Utifrån antagandet att tysta elever finns i alla klassrum (Arslan & Gustafsson 2011; McCroskey 

& Richmond 1991) är det rimligt att alla verksamma lärare har erfarenhet av arbete med tysta 

elever. En möjlighet är att erfarenheter av och uppfattningar om dessa elever varierar 

beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med. Därför intervjuades lärare som arbetar med 

elever i år 1-3 och lärare som arbetar med elever i år 4-6 för att få en så bred bild som möjligt. 

Informanterna som kontaktats arbetar alla som lärare på en och samma skola och ett 

urvalskriterium har varit att de ska utgöra en representativ grupp för lärarpopulationen på 

skolan. Orsaken till att alla intervjuer och observationer genomfördes på en och samma skola 

har att göra med antagandet att tysta elever finns i alla klassrum. För att undersöka om så var 

fallet valdes lärare på en och samma skola ut. Hade man valt fyra olika skolor finns en risk att 

man valt lärare som man vet arbetar med tysta elever för en intervju. Eftersom problematiken 

kring tysta elever uppmärksammats under den verksamhetsförlagda utbildningen valdes också 

VFU-skolan ut för genomförandet av studien. På skolan arbetar nio utbildade lärare, med 

olika lång erfarenhet av yrket. För att få en representativ grupp valdes därmed en av de två 

pedagogerna med längst erfarenhet ut att delta i undersökningen. Vidare har fem lärare varit 

verksamma under cirka tio år och där valdes två ut. Slutligen finns två relativt 

nyutexaminerade lärare med i lärarlaget och en valdes ut för att delta i undersökningen. 

Urvalet genomfördes i samråd med en lärare på skolan.  
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4.2.1 Presentation av skolan och lärarna 

Skolan, där lärarna arbetar, ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige och har omkring 120 

elever. Upptagningsområdet består av såväl villaområden som lägenhetsområden. Det finns en 

klass i varje årskull från förskoleklass till sexan.  

 

För att skydda lärarna, som presenteras nedan, har de försetts med fingerade namn. 

Irene har arbetat som lärare i sammanlagt 27 år. De första 15 åren som förskollärare och de 

senaste 12 som lågstadielärare. Hon är för närvarande klasslärare för en tvåa.  Hon har en 

svensk förskollärarutbildning och en utländsk lågstadielärarutbildning. 

Amanda har arbetat som lärare i 13 år i skolan och dessförinnan 2 år i förskolan och är 

klasslärare i en femma. Hon har en utländsk lärarutbildning som motsvarar utbildningen som 

lärare för grundskolans tidigare år.  

Susanne har arbetat som lärare i 12 år och är utbildad 1-7- lärare med inriktning svenska och 

SO. Hon är klasslärare i en fyra. 

Emma har arbetat som lärare i ett och ett halvt år. Hon arbetar dels som resurs på skolan och 

är inne i alla klasser 1-3, dels har hon ansvar för vissa ämnen i en femma. Hon är lärare för 

grundskolans tidigare åldrar med inriktning på matematik och NO. 

 

 

4.3 Genomförande 

Skolan kontaktades under våren och informerades om denna studie. Personalen på skolan var 

också intresserad av att delta. Därefter valdes fem lärare vilka skulle vara en representativ 

urvalsgrupp för skolan. Dessa kontaktades initialt via mejl där syftet med studien samt 

tillvägagångssätt presenterades. De tillfrågades om att delta i en intervju där de också 

informerades om de forskningsetiska principerna. Vidare bads också om tillåtelse att 

genomföra observationer i deras klassrum. I detta mejl bifogades också ett informationsbrev 

till berörda elevers föräldrar som berättade om studiens syfte och om de forskningsetiska 

principerna och där föräldrarna fick ge sitt samtycke till barnen medverk.(Se bilaga a 1) 

Därefter kontaktades varje lärare personligen och en tid då observation och intervju kunde 

genomföras avtalades. Fyra av de fem lärarna gav sitt samtycke till att delta. 

 

4.3.1 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer har skett individuellt och genomfördes inom loppet av en vecka och deras 

längd var mellan 35 och 45 minuter. Två intervjuer genomfördes i de klassrum där lärarna 

huserar och två i skolans konferensrum.  Tre av intervjuerna genomfördes i direkt anslutning 

till observationerna, medan den fjärde genomfördes ett par dagar efter observationen. 

Anledning till detta var tidsbrist hos den intervjuade läraren. Alla intervjuer har också spelats 

in digitalt efter tillåtelse från informanterna. Lärarna har informerats om de forskningsetiska 

principerna, vilka går ut på att deras deltagande är frivilligt och att de närhelst de önskar kan 

avbryta sitt deltagande. De lovades anonymitet och att det insamlade materialet efter studiens 

godkännande kommer att förstöras, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Informanterna informerades också ytterligare en gång om studiens syfte. Allt detta 

gjordes för att skapa en trygghet mellan intervjuare och intervjupersonerna. Stöd för detta 

finner man hos Kvale och Brinkmann (2009, s.144) som menar att intervjun ska iscensättas så 
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att intervjupersonerna upplever att de fritt kan uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar 

om den miljö i vilken de verkar utan att känna sig hotade eller oroliga för att källan ska röjas. 

Vidare anser de att man bör inleda en intervju med en orientering där intervjuaren berättar om 

syftet med intervjun och användning av röstinspelare. 

 

Ingen av informanterna hade på förhand fått ta del av studiens intervjufrågor (Se bilaga 2).  

Grunden till detta är att lärarna inte skulle prata sig samman innan intervjuerna, då de arbetar 

tätt i lärarlaget, utan var och en skulle ge sin egen bild av tysta elever. Frågorna var öppna och 

korta, och inleddes med en neutral fråga och en konkret fråga, vilket såväl Patel och Davidson 

(2003, s.73) som Kvale och Brinkmann (2009, s.150) förordar. Möjligheten att få spela 

intervjuerna in som en ljudinspelning gjorde att samspelet med intervjupersonerna fungerade 

på ett helt annat sätt än om anteckningar hade förts. Det gav en större möjlighet att fokusera, 

lyssna och visa intresse för vad de berättade. För att ytterligare bekräfta intresset av vad 

informanterna hade att säga användes också det som Kvale och Brinkmann (2009, s.154) 

kallar andrafrågor, vilka är frågor som ställs för att få ett förtydligande eller ett djupare 

resonemang kring det informanterna sagt. Under intervjuerna har också det underförstådda 

budskapet skickats tillbaka vid flera tillfällen för att bekräfta att de uppfattats på rätt sätt. I 

slutet av intervjuerna fick alla möjlighet att tillägga något om de så ville, vilket ingen gjorde. I 

anslutning till intervjuerna ombads också lärarna att peka ut vilka de ansåg vara tysta elever på 

en skiss över klassrumsplaceringen, med undantag för Emma som gjorde detta vid ett senare 

tillfälle. 

  

4.3.3 Genomförande av observationer 

Samtliga intervjuer har föregåtts av observationer av lektioner i helklass där interaktionen 

mellan läraren och eleverna stod i fokus. Orsaken till att observationerna genomfördes före 

intervjuerna var att de inte skulle styras av de uppfattningar lärarna delgav vid intervjuerna. 

Varje klass har sammanlagt observerats runt 60 minuter under en och samma dag i interaktion 

med respektive lärare. Lärarna Amanda och Emma observerades i samma klass, men vid olika 

tillfällen. Syftet med observationerna var att få en djupare syn av lärarens arbete med tysta 

elever. Dessa kom att utgöra ett komplement till intervjuerna. 

 

Inledningsvis hade lärare och föräldrar till eleverna i klasserna lämnat samtycke till 

medverkande vid observationerna. I samtliga klasser angavs en mycket kort anledningen till 

varför observationerna genomfördes. Alla elever hade redan innan blivit informerade om att 

de skulle komma att genomföras just den dagen. Eftersom lärarens interaktion med eleverna 

skulle studeras föll valet på att vara en icke deltagande observatör för att inte påverka 

samspelsmönstret. Innan observationerna startade ritades en bild upp av placeringen i 

klassrummet och varje bänk markerades med ett nummer och en symbol för om eleven som 

satt där var en pojke (♂) eller flicka (♀). Observationerna som genomfördes var 

ostrukturerade, det vill säga att någon form av observationsschema inte användes. 

Ostrukturerade observationer används enligt Patel och Davidson (2003, s.74) när man 

observerar i utforskande syfte och för att få så mycket kunskap om ett fenomen som möjligt. 

 

Observationerna registrerades genom att i kronologisk tidsordning, med hjälp av elevens 

nummer, skriva ner vem läraren pratade med, vilka elever som räckte upp handen, hur läraren 
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fördelade ordet och hur denne interagerade i övrigt med eleverna. Dessutom fördes små 

anteckningar om annan interaktion från lärarens sida gentemot eleverna i klassrummet. 

Observationerna avslutades genom att tacka alla som deltagit 

 

4.4 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefonens röstinspelare. Dessa har sedan överförts till 

datorn och transkriberats. Intervjupersonernas svar har transkriberats ordagrant, frågorna har 

utelämnats. Inspelningarna och det utskrivna materialet har båda utgjort delar i analysen av 

empirin. Kvale och Brinkmann (2009, s.196) menar att det kan utgöra såväl tekniska som 

tolkningsmässiga problem att transkribera intervjuer. Det är en mycket tidsödande process, 

men det var ett viktigt material i analysarbetet att ha tillgång till.  Kvale och Brinkmann (2009, 

s.195) anser att man ska använda sig av utskrifter som ett verktyg i tolkningen av intervjuer. I 

analyserandet har det också funnits tillfälle att gå tillbaka till ljudfilen för att lyssna av tonfallet 

i rösten. 

 

Observationerna har bearbetats på så vis att statistik noterats över hur läraren interagerar med 

eleverna i klassrummet. Därefter sammanställdes hur många gånger en elev räckte upp handen 

i klassrummet, fick svara på en fråga eller pratade rakt ut. På så vis blev det också tydligt vilka 

elever som inte valt att delta i klassrumsundervisningen vid observationstillfällena. Detta har 

sedan analyserats och jämförts med vilka lärarna angett som tysta elever och hur de menar att 

de arbetar med dessa. 

 

4.5 Etiska ställningstagande 

När man genomför en studie eller en undersökning ställs man inför en rad olika frågor som 

måste värderas etiskt. Den kunskap som produceras mellan informanter och intervjuare 

bygger på ett förtroende dem emellan. Kvale och Brinkmann (2009, s.89) menar att man ställs 

inför ett dilemma. Man vill ha så mycket information som möjligt och samtidigt måste man 

respektera informanternas integritet.  

 

I observationerna lämnade först lärarna sitt samtycke till medverkan och eftersom eleverna 

som skulle observeras i de olika klasserna var under 15 år krävdes samtycke även från 

elevernas föräldrar. Därför skickades ett informationsbrev till föräldrar för påskrift.  I brevet 

(se bilaga) togs namnet bort på skolan för att inte röja källorna. I informationsbrevet angavs 

riktlinjerna för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är viktiga att ta hänsyn till 

när man genomför en undersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Föräldrarna fick information genom brevet vilket 

gör att informationskravet följdes. Eftersom föräldrarna fick lämna sitt samtycke till 

medverkan uppfylldes också den andra principen. Av brevet framgår också att eleverna 

garanteras anonymitet och att materialet kommer att förstöras när arbete är klart uppfylldes 

också de två sista principerna. För att värna om elevernas integritet anonymiserades 

observationerna direkt vid observationstillfället. Istället för att använda elevernas namn fick 

varje elev ett nummer och en symbol för om de var pojke eller flicka, läraren å andra sidan fick 

heta ”L”. 

 



 

17 
 

Kvale och Brinkmann (2009, s.77) hävdar att ”Intervjuundersökning är ett moraliskt företag”. 

Informanterna har i likhet med elever och lärare i observationerna tagit del av de 

forskningsetiska principerna. För att skydda informanterna har de i undersökningen fingerade 

namn på lärarna. Även i de transkriberade utskrifterna har lärarna fingerade namn. När studien 

är klar kommer också de inspelade intervjuerna och de transkriberade texterna att raderas från 

datorn. De papperskopior som skrivits ut av transkriberingen kommer att eldas upp.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Nedan redogörs för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.6.1 Validitet och reliabilitet 

I det här avsnittet diskuteras studiens validitet, det vill säga hur väl den mäter det som avses att 

mäta. Vidare diskuteras dess reliabilitet, alltså hur pålitlig och trovärdig studien är. 

 

Patel och Davidson (2003, s.78) skriver att den kvalitativa intervjun är ett bra redskap för att 

undersöka en persons uppfattningar kring ett fenomen. Det är genom intervjuer och samtal 

som man lättast kan få tillgång till en persons tankar om något. Intervjuerna har kompletterats 

med klassrumsobservationer för att få en djupare bild av lärarens arbete med tysta elever, 

vilket ökar förståelsen för det läraren berättar. Det har också styrkt deras uttalande om vilka de 

tysta eleverna är.   

 

För att intervjun ska bli så bra som möjligt ställs det krav på den som intervjuar.  Kvale och 

Brinkmann (2009, s.182) menar att det är viktigt att den som intervjuar är väl insatt i ämnet. 

Eftersom ämnet lästs in före intervjuernas genomförande kan denna förutsättning ses som 

uppfylld. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009, s.182) att intervjun ska ses som ett 

hantverk som kräver kunskap kring själva intervjutekniken. I utbildningen har vid upprepade 

tillfällen givits tillfälle att träna genomförande av intervjuer med lärare, barn och rektorer, 

vilket har lett fram till intervjuandets teknik idag hanteras någorlunda. Vid intervjutillfällena 

fick lärarna välja var de ville genomföra intervjuerna och intervjuerna kunde genomföras 

ostört. Att dessutom vara känd av informanterna sedan tidigare gjorde att samtalsklimatet 

under intervjuerna var öppet, vänligt och trevligt. Intervjuernas längd i tid och informanternas 

långa svar på frågorna tyder också på att lärarna inte upplevde sig hotade eller i underläge utan 

att deras uppfattningar var intressanta för undersökningen. Patel och Davidson (2003, s.78) 

menar att samtalsklimatet är viktigt för utfallet av intervjuerna. Informanten får inte känna sig 

hotad och gå i försvar för sina uppfattningar. Det är dock möjligt att intervjupersonernas svar 

påverkats i olika riktningar genom de andrafrågor som ställts trots att syftet med dessa varit att 

fördjupa och mer ingående förstå dessa. Lärarna ombads också i samband med intervjuerna 

att peka ut det elever de anser vara tysta. Det finns en risk att lärarna pekat ut fler elever som 

tysta för att ge tillfredställande svar. Klassrumsobservationerna visar dock att de elever som 

lärarna pekar ut som tysta elever var de som interagerade minst under observationerna, vilket 

styrker lärarnas uppgifter. 

En annan aspekt av detta är möjligheten att spela in intervjuerna digital med hjälp av 

mobiltelefonens röstinspelare. Den är liten och smidig och troligen reflekterade inte 

intervjupersonerna över att den låg på bordet. Dessutom håller inspelningarna mycket god 



 

18 
 

kvalitet ljudmässigt och allt som sagts har också varit hörbart då intervjuerna transkriberades. 

Också i analysarbetet har det varit en stor hjälp, då möjligheten kunna gå tillbaka och lyssna på 

vad som sagts om och om igen funnits. Den möjligheten hade inte funnits om man använt sig av 

penna och papper.  

 

Av fem tillfrågade lärare gav fyra sitt samtycke till att delta i undersökningen. Som tidigare 

nämnts var ett urvalskriterium att lärarna skulle representera lärarpopulationen på skolan, 

vilket den ändå kan anses göra, trots bortfallet. Kvale och Brinkmann (2009, s.129) menar att 

antalet informanter beror på undersökningens syfte. Istället för att kontakta ytterligare en 

lärare, gjordes valet att djupare analysera informanternas svar, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009, s.130) menar att många kvalitativa intervjuer vinner på. 

 

Genom att vara en känd icke deltagande observatör under klassrumsobservationerna 

påverkades troligen inte elevernas och lärarens interaktioner i någon större utsträckning av 

närvaron. Valet att vara en icke deltagande observatör grundes på att undervisningen skulle 

störas så lite som möjligt. För att begränsa observationen lite beslutades på förhand att följa 

elevernas interaktion med läraren och inte alla interaktioner elever i mellan. I samband med 

observationerna har lärarna fått frågan om lektionerna kan anses vara representativa för det 

normala, vilket samtliga lärare har ansett. En nackdel som observation som metod har är att 

det är en omöjlighet att få med sig allt som händer i ett klassrum, vilket man måste vara 

medveten om. Således kan någon interaktion ha missats i observationen, men troligen har det 

inte haft någon större effekt på resultatet. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes efter klassrumsobservationerna. Anledningen till detta var att 

observationen skulle ske med så objektivt som möjligt. Istället kan man då ställa sig frågan om 

intervjun påverkats av observationen. Frågorna var dock förutbestämda och därför är detta 

inte särskilt troligt. Alla lärare har också fått se alla intervjufrågor först i samband med 

intervjun och fick inte behålla frågorna efteråt. Detta för att lärarna inte skulle prata sig 

samman om hur de ser på tysta elever och för att deras svar skulle komma från dem själva. 

Med allt detta i beaktning har undersökningen har hög validitet och reliabilitet. 

 

4.6.2 Generaliserbarhet 

Enligt Patel och Davidson (2003, s.54) handlar generaliserbarhet om huruvida 

undersökningens resultat även gäller för andra än intervjupersonerna. Detta är en av 

undersökningens svagheter. Informanterna är endast fyra till antalet och att kunna dra många 

generella slutsatser från denna lilla urvalsgrupp är svårt. För att få en studie med högre 

generaliserbarhet, hade troligen ett större urval av informanter varit nödvändig. Orsaken till att 

fler inte intervjuades är de inte rymdes inom tidsramen för denna studie. Ett samarbete med 

en annan student hade varit en möjlighet att få ett bredare material. Det är också svårt att ta 

ställning till om fler intervjuer påverkat resultatet i någon utsträckning, men troligen hade vi 

fått ta del av ytterligare uppfattningar och erfarenheter lärare har av tysta elever. 
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5. Resultat 

 
I resultatet redogörs för utfallet av lärarintervjuerna.  Här presenteras deras tankar kring tysta 

elever. Dessutom återkopplas detta vid några tillfällen till genomförda klassrumsobservationer. 

Genomförda klassrumsobservationer bekräftar lärarnas arbete med tysta elever. De elever som 

lärarna pekar ut som tysta är också de som i observationerna framkommit som de som 

interagerar minst under en lektion där man har helklassundervisning. Resultatet har delats in i 

tre huvudrubriker, vilka ska spegla studiens frågeställningar. Lärarnas egna kommentarer har 

jag valt att skriva som blockcitat för tydlighetens skull.  
 

5.1 Lärares uppfattningar om och erfarenheter av tysta elever 

I den första delen redogör jag för lärarens uppfattningar om tysta elever och vilka erfarenheter 

de har av dessa, vilka orsakerna kan vara till att eleverna är tysta och om det finns situationer 

där elever är mer eller mindre tysta. 

 

5.1.1 Lärarnas uppfattningar om tysta elever 

Samtliga lärare är överens om att tysta elever är de som inte säger så mycket eller inget alls. De 

räcker inte upp handen i klassrummet och vågar inte svara på något av rädsla för att svara fel. 

Amanda och Irene menar att en del tysta elever pratar med kompisar på rasterna men inte i 

klassrummet. Emma menar att det finns gradskillnader på hur tyst en elev är: 

 

Det finns elever som inte talar i helklass och så finns det de som varken talar i 

helklass eller tillsammans med klasskamrater. Då är de tystaste av de tysta. (Emma) 

 

Susanne menar att dessa elever kanske är lite blyga och osäkra. De kan vara rädda för att andra 

ska tycka något om dem. Hon menar vidare att de tar liten plats i klassrummet, de sjunker 

ihop och försöker göra sig osynliga. Irene är inne på samma när hon säger att tysta elever 

gärna sätter sig långt bak om de själva får bestämma. Amanda menar att dessa elever inte vill 

visa att de finns i klassrummet. Irene är av uppfattningen att en tyst elev inte heller vågar läsa 

högt inför andra och Emma menar att de inte vågar redovisa eller knappt fråga om hjälp. 

 

5.1.2 Lärarnas erfarenheter av tysta elever 

Alla lärare uppger att de har elever i klassrummet som de uppfattar som tysta. Samtliga har 

också tidigare haft elever vilka faller in under samma kategori.  

 

Irene, som är den som har arbetat som lärare längst period, berättar om en pojke hon har i 

klassen nu som är väldigt tyst. Tvillingsystern går också i klassen, men hon tillhör inte de 

tystlåtna. Pojken däremot började inte prata förrän han var fem år gammal. Han pratar på 

raster och om hon ber honom läsa högt är det inte heller något problem, men vid 

gemensamma genomgångar så är han ganska tyst. Han räcker upp handen vid ett fåtal 

tillfällen. Därefter berättar hon om två invandrarflickor som hon hade i den första klassen hon 

hade. Flickorna var goda vänner. I klassrummet vågade de inte räcka upp handen eller säga 

någonting. Förklaringen till detta anger Irene vara att det fanns ett par dominanta killar i 

klassen. Flickorna var rädda för deras kommentarer. De här flickorna pratade på rasten.  
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Susanne menar att hon har en elev i klassen som inte pratar så mycket. Hon tror att hans 

tystlåtenhet beror på hans begränsade kunskaper i svenska. Han kan inte läsa och skriva så 

mycket. Hon berättar om en annan elev som hon också har i klassrummet som är lite tyst, 

men som jobbar på det. Susanne berättar även om en annan elev som varit tystlåten under 

hösten, men att det börjat släppa mer och mer. Han ville inte räcka upp handen även om hon 

visste att han kunde. Susanne berättar att han inte riktigt vet varför han inte svarar. Hon 

menar dock att han sitter inne med mycket kunskap. I den första klassen hon hade fanns en 

flicka som var väldigt tyst och som helst inte sa någonting. Susanne säger att hon var tyst i alla 

situationer. Hon pratade vare sig i klassrummet eller på rasten. 

 

Amanda menar att hennes tidigare erfarenheter är att tysta elever har haft fullt upp med sig 

själva, att de har varit väldigt blyga, varit rädda, haft dåligt självförtroende eller varit rädda för att 

säga fel. Amanda uppger att det finns ett extremfall i den klass hon har nu, en som inte säger 

något alls. Hon anser sig ha många tysta elever i klassrummet och tror att det beror på ett tufft 

klassrumsklimat. Emma som arbetar med samma elev ger en liknande bild. Emma menar att hon 

aldrig vågar säga något varken i helklass eller när man arbetar två och två och hon räcker aldrig 

upp handen. När hon tänker på andra elever hon arbetar med på skolan så är det sådana som är 

tysta i helklassundervisning, men pratar mer i par- och gruppövningar.  

 

Samtliga lärare har alltså tysta elever i klassrummen där de verkar idag. Alla har också tidigare 

erfarenhet av tysta elever. Man kan också utläsa att ingen tyst elev är den andra lik, men att tysta 

elever kan delas in i två typer. Det finns tysta elever som inte pratar alls vare sig i klassrummet 

eller på rasterna och tysta elever som helst inte pratar i helklassundervisningen, men som tycker 

att det är lättare att prata i mindre grupp. Dessa elever pratar också på rasterna med sina 

kamrater. 

  

5.1.3 Vilka är de tysta eleverna? 

Två av lärarna, Irene och Susanne, pekar ut flickorna som de vanligast förekommande tysta 

eleverna. Amanda och Emma däremot anser sig inte kunna se några skillnader mellan pojkar och 

flickor. Lärarna har, på en bild över placeringen i klassrummet, markerat de elever som de anser 

vara tysta (se tabell nedan). 
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Tabell 1 
Fördelningen av andel tysta elever i klassrummet och fördelningen mellan pojkar och flickor 

 

 

Irene och Emma anger att de har övervägande andel tysta flickor i klassrummet, hos Amanda 

och Susanne råder det motsatta. Emma uppger att hon försöker att inte se eleverna ur ett 

genusperspektiv och kan se inte några något mönster i om det är pojkar och flickor som är 

mer tysta än andra. Hon menar att hon inte kan se några tydliga mönster alls. Det finns elever 

med svenska föräldrar, elever som är födda i Sverige men har utländska föräldrar och elever 

som är födda utomlands. Amanda menar att hon har både flickor och pojkar som är tysta och 

de kommer från olika sociala bakgrunder. 

 

5.1.4 Orsaker till elevers tystnad 

Alla fyra lärare är överens om att orsaken till att elever är tysta är att de är rädda att säga fel 

eller att göra bort sig. Susanne och Amanda menar att många tysta elever är osäkra och har en 

svag självkänsla. Den senare säger dessa kan vara både de som inte vill synas och höras och de 

som är blyga och försiktiga. Emma tror att en del elever inte vågar prata och att de hamnar i 

en ond spiral. Susanne säger också att det kan vara så att de känner att de inte har något att 

tillföra diskussionen, att alla redan har sagt det som de tänkt och att de uppfattar sig som 

mindre smarta än sina klasskamrater. De vill inte utsätta sig för att bli granskade och höra 

suckar från de andra i klassen. 

 

Irene och Susanne menar att det faktiskt kan vara en del av deras personlighet att vara tysta. 

 

Den ena flickan, den första, hon är tyst. Hon är tyst som person. Jag har några sådana i 

klassrummet nu också, som är tysta som personer. (Irene) 

 

En annan orsak som Irene tar upp är klassrumsklimatet. Hon säger att hon har haft starka killar 

som man inte stöter sig med. Några elever var rädda för att uppfattas som töntiga plugghästar. 

 År Antal 

elever 

Antal 

pojkar 

Antal 

flickor 

Andel 

tysta 

elever 

Andel 

tysta 

pojkar 

Andel 

tysta 

flickor  

Irene 2 25 14 11 6 av 25 

24 % 

2 av 14  

14 % 

4 av 11 

36 % 

Susanne 4 20 9 

 

11 7 av 20 

35 % 

4 av 9   

44 % 

3 av 11 

27 % 

Amanda 

 

 

5 21 14 7 14 av 21 

67% 

10 av 14  

71 % 

4 av 7 

57 % 

 

Emma 5 21 14 7 7 av 21 

33 % 

 3 av 14 
21 % 
 

 

4 av 7  

57 % 



 

22 
 

Även Amanda anger att klassrumsklimatet kan vara en bidragande orsak till elevers tystnad och 

säger att hon tror att hon skulle haft fler icke-tysta elever om hon hade haft en positiv 

klassrumsmiljö. Emma är inne på samma linje. Hon menar att i det klassrum hon tänker på finns 

det några elever som är extrema åt det andra hållet och som tar mycket talutrymme. Klimatet i 

klassen kan vara tufft ibland. 

 

Både Irene och Amanda menar att hemförhållandet också kan spela en viss roll för elevers 

tystnad. 

 

I vissa fall kan man känna att de fått lite hjälp med sin tysthet hemifrån – att det varit 

okej att andra pratar för dem. Man har inte behövt säga någonting för det är ingen 

som ställt det kravet på dig/…/ Vissa elever har haft föräldrar och kompisar som 

pratar för dem, som gått in i deras ställe. De har inte behövt säga något. (Irene) 

 

Amanda och Irene menar också att föräldrar kan legitimera barnens tystnad genom att säga ”jag 

var också tyst när jag gick i skolan”. Amanda poängterar också att föräldrarna hjälper dem prata i 

situationer där de ser att barnen tycker att det är svårt. Irene berättar om en av de mycket tysta 

eleverna hon har stött på. Hon menar att flickan har identifierat sig med den tysta eleven och tror 

att hon har backat undan hemma för att ge all plats åt hennes svårt sjuka lillasyster. 

 

5.1.5 Tysta elevers kamratrelationer 

Samtliga lärare pratar om tysta elevers sociala relationer.  Irene säger att tysta elever har det 

svårare i kompisrelationerna och har några få kompisar. Emma menar att det är de som är 

mycket tysta som har svårare med sociala relationer, medan hon inte ser några svårigheter för 

elever som är tysta i klassrummet. Susanne menar också att den flicka som hon mötte för några 

år sedan som inte ville tala alls hade det svårt i kamratrelationen. Klasskamraterna var mycket 

snälla och frågade om hon ville vara med, men antingen så svarade hon inte eller så avböjde hon. 

Till slut så tröttnade klasskamraterna. Hon sa själv att hon inte hade några kamrater. En av de 

tysta pojkarna hon har i klassrummet idag har inte heller några vänner.  Hon menar att han inte 

är i behov av kompisar. Hon tror att en förklaring kan vara att han känner att han inte kan 

relatera till sina klasskamrater, att de inte befinner sig på samma plan. Hon tror att tysta elever 

generellt har svårare kamratrelationer. Amanda kan också se att en del tysta elever har det svårt i 

det sociala samspelet med klasskamrater, andra uppfattar hon tvärtom, som mycket omtyckta. 

Hon har också lagt märke till att många tysta elever inte har något fritidsintresse. De är inte 

tillsammans med några andra i deras ålder. Andra har helt andra intressen som de utövar någon 

annanstans med helt andra människor.  

 

5.1.6 Olika tysta i olika situationer 

Det råder delade meningar om i vilka situationer tysta elever är mer eller mindre tysta. Susanne, 

Irene och Emma menar att grupparbete kan vara en situation där tysta elever pratar mer, men 

åsikterna går isär när det kommer till gemensamma genomgångar. Emma menar att det är en 

situation där de tysta eleverna är tysta, medan Susanne säger att det är vid ett sådant tillfälle som 

det är störst chans att tysta elever svarar. Hon menar också att det är skillnad på om den tysta 

eleven är intresserad av ämnet. Då säger hon att de kan prata mer. Irene upplever att vid de 

tillfällen då hon använt sig av öppna frågor, då är de tysta eleverna mindre tysta. Faktafrågor kan 

däremot upplevas som svårare. Hon säger också att de ofta kan prata med läraren om man är 
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tillsammans ensamma. Amanda menar att tysta elever oftast inte är tysta på rasterna, men i 

klassrummet har hon inte märkt av någon situation som är svårare än någon annan. 

 

5.2 Lärarnas stöd och hjälp åt tysta elever 

I denna andra del redogörs för lärarnas tankar kring hjälp åt och stöd av tysta elever. Vilka 

arbetssätt och metoder kan hjälpa tysta elever och påverkar lärarens eget förhållningssätt elevers 

tystnad i någon riktning? 

 

5.2.1 Hur lärarna hjälper och stödjer tysta elever 

Amanda menar att hennes stöd till tysta elever beror på vilken sorts tystnad det är och säger att 

hon exempelvis går fram till en elev som är väldigt tyst.  I klassrumsobservationen gick hon vid 

några tillfällen fram och pratade med den elev, som hon senare pekade ut som extremt tyst, och 

pratade med henne öga mot öga. Hon menar också att man inte ska ställa en fråga som kräver ett 

aktivt svar inför alla. Även Emma anser att man måste gå fram till de väldigt tysta eleverna. Hon 

går dit utan att de bett om hjälp. Även hon gjorde detta vid ett par tillfällen vid 

klassrumsobservationerna. Emma brukar också stanna kvar i klassrummet efter lektionens slut 

för att de som inte vågat säga något under lektionen ska få möjlighet att göra det, vilket hon 

också gjorde då observationerna gjordes. Amanda försöker också få de tysta eleverna att förstå 

att de måste prata, hon är ingen tankeläsare. Emma menar att hon tycker att det är viktigt att alla 

elever räcker upp handen i klassrummet, så att ingen stjäl talutrymme från någon annan. De tysta 

eleverna måste få en möjlighet att svara. I observationerna framkom det tydligt att många elever 

pratade rakt ut utan att få ordet. Två av eleverna i klassrummet yttrade inte ett ord under tiden 

då en gemensam genomgång pågick (dessa pekades senare ut som tysta elever av lärarna). 

 

Susanne är ensam om att ta upp skrivandet som stöd för tysta elever. De andra tre lärarna berör 

inte detta i sina intervjuer. Hon berättar att hon låter eleverna skriva, inför en genomgång till 

exempel. Då får de skriva ner sina tankar på ett papper och behöver inte känna att någon redan 

sagt samma sak. Det som står på papperet kan jag läsa efteråt också. I klassrumsobservationen 

använde sig Susanne av just denna metod, eleverna fick 10 minuter på sig att skriva ner allt de 

kände till om judendomen. När de tio minuterna hade gått fick eleverna berätta vad de hade 

skrivit. Den förste som fick ordet var en av de tystlåtna pojkarna och Susanne ville veta vad det 

första var som han skrivit på pappret. Han svarade och ordet gick vidare till nästa elev. Alla 

eleverna sa åtminstone en sak var under lektionen. Susanne har också använt sig av brevbok till 

en väldigt tystlåten flicka. 

 

Med lilla ”E”, för många år sedan, så gick det inte att prata så mycket med henne. Vi 

hade en brevbok oss två emellan där jag kunde skriva och ställa frågor till henne/…/ 

Det blev vårt sätt att kommunicera med varandra.  Hon skrev jättemycket. Bara hon 

slapp prata, så gick det jättebra.(Susanne) 

 

5.2.2 Att fråga på rätt sätt 

Tre av lärarna tar upp vikten av att ställa rätt frågor. Irene och Emma använder sig av 

öppna frågor som inte har något rätt eller felaktigt svar. Susanne och Irene menar att man 

måste anpassa frågan, så att man vet att eleven kan svara på den. Irene försöker också att 

uppmuntra eleverna om svaret blev lite fel att försöka igen. Klassrumsobservationerna 
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visar att Susanne använde denna metod flitigt. Hon menar att istället för att säga att något 

inte är rätt så är det så viktigt att plocka upp det som är positivt.  

 

Både Amanda och Susanne brukar också sluta avtal med vissa tysta elever. Susanne har avtalat 

med en av pojkarna i klassen att han ska svara på minst en fråga under varje lektion. Amanda 

brukar fråga dem om det är okej att de får frågan även om de inte räcker upp handen. Hon säger 

också att hon inte fått ett nej av någon.  

 

5.2.3  Lärare om grupparbete som stöd för tysta elever 

Amanda och Irene tror att en hjälp för tysta elever kan vara att arbeta i par eller i små grupper. 

Irene säger att de brukar få börja i liten grupp och sedan utökar hon gruppen med fler 

medlemmar. Hon menar att det är viktigt att man bygger på sakta. Om gruppen har något att 

redovisa kanske det räcker med att de säger en sak och så kan de andra i gruppen få prata mer 

istället. Irene säger att hon sätter ihop grupperna så att de tysta eleverna har med sig någon kompis 

och någon som man vet är duktig och som har en bra tolerans mot en sådan elev. Kompisen kan 

göra att man vågar prata mera. 

 

Amanda ser det som en viktig möjlighet för tysta elever att arbeta i par eller mindre grupper.  

Även där säger hon att den väldigt tystlåtna eleven har svårt att komma igång. Hon har också 

ägnat gruppsammansättningen en tanke och säger att de har provat att sätta henne i en grupp med 

inte allt för burdusa elever. Vidare så säger hon att det kan vara bra att använda sig av 

grupparbeten även om de tysta inte deltar, de kan lyssna och höra och ta del av resonemangen. 

Susanne menar att det kan uppstå mycket irritation kring ett grupparbete också. Andra elever kan 

bli irriterade på de elever som inte säger så mycket.  Ju äldre eleverna blir desto smartare blir de 

och accepterar inte att någon inte vill delta, vilket är den erfarenhet Amanda också har. 

Emma benämner inte grupparbeten som ett stöd för tysta elever, men ser parövningar som något 

som kan hjälpa dessa. 

 

5.2.4  Lärarens förhållningssätt 

Amanda säger att det är viktigt att man inte pekar ut tysta elever. Hon vill inte att det ska bli 

märkbart för de andra att någon kanske inte svarar på en fråga. Hon säger att hon ibland kan låtsas 

som det regnar. Vidare berättar hon också att:  

 

Med den flicka jag har i klassrummet nu som anses som väldigt tyst gör hon ingenting i 

helklass. Jag pressar henne inte och frågar inte om hon kan tänka sig att läsa högt. Det är 

direktiv jag fått från elevhälsans arbete med denna elev. (Amanda) 

 

Med andra elever försöker hon skoja till det lite och ha glimten i ögat och säga ”Nej men oj, nu 

hörde jag inte riktigt”. Hon säger då att hon pressar fram ett svar. 

 

Emma menar att man inte kan hoppa över någon elev och hon fortsätter därför att fråga de som 

är tysta. Hon säger också att hon tror att det finns många som sitter och tänker på annat under 

lektionerna. Det kan vara svårt att veta om de hänger med. Emma berättar att hon vid ett tillfälle 

har upplevt att en extremt tyst elev läst högt.   
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Jag frågar henne ibland, även om hon inte räcker upp handen, om hon vill läsa en text. Om 

hon säger nej så går jag bara vidare, men vid ett tillfälle nickade hon. Jag blev chockad och 

klassen satt bara helt knäpptyst och lyssnade. Det var ingen som sa någon kommentar eller 

någonting. (Amanda) 

 

Irene säger att hon har en tendens att överprata när hon har tysta elever i klassrummet. 

Hon menar att hennes tystnadstolerans är dålig, men att hon försöker visa stort tålamod 

genom att vänta ut tysta elever. Även Amanda har använt sig av den metoden för att få en 

tyst elev att prata.  Irene anser också att man kan hjälpa tysta elever genom att prata lite för 

dem. Det kan höja deras status i gruppen. Hon säger också att hon vill att eleverna ska 

känna att hon har en positiv förväntan på dem genom att säga att hon vet att de kan den 

här saken ganska bra.  

 

Amanda säger att hon tror att det är viktigt att barnen lär sig hur man pratar med varandra. 

De behöver lära sig samtala och hur man för en diskussion. Det innebär inte bara att man 

håller med föregående talare, även Emma är inne på samma linje:  

 

 Jag måste helt enkelt lära dem att diskutera. Jag måste lära dem att prata. 

Hur man gör. Det är inte så enkelt. Det är inte så självklart.(Emma) 

 

Susanne berättar att hon pratat med en av de tysta pojkarna om att de faktiskt kommer att 

få betyg i sexan och att hon då måste veta vad han kan. Hon kan inte gissa att han kan 

något. Det har hjälpt honom, sakta men säker har han börjat prata. Vidare säger Susanne 

att alla är olika och att man måste respektera det, alla är inte lika pratsamma.  

 

 5.2.5 Lärare kan påverka 

Alla lärare är överens om att en lärare kan påverka en elevs tystnad, både i positiv och i negativ 

riktning. Susanne säger att en tyst elev kan bli mer pratsam eller mer tyst beroende på hur man är 

som lärare. Det gäller att hitta en balans och inte pressa för mycket och menar att om man lyckas 

få en krok någonstans kan den räcka länge. En annan viktig sak är hur man bemöter svaret man 

får. Emma menar att det är viktigt att vara lyhörd för eleverna. Hon tror att ordning och reda kan 

skapa en trygghet i klassrummet. Att alla räcker upp handen gör att alla får en möjlighet att 

uttrycka sig. Hon önskar att hon hade ett klassrumsklimat där alla elever fick tid att tänka efter, 

utan att någon ropar svaret rakt ut. Amanda menar också att klassrumsklimatet har stor betydelse. 

Hon säger att hon som lärare måste visa att det okej att göra bort sig och att man inte kan allt. Det 

ska vara högt i tak. Irene menar att man måste anpassa uppgifter efter individen. Hon säger också 

att undervisningen måste vara varierad.  

 

5.3 Lärarnas arbete med tysta elever 

Under denna rubrik presenteras lärarnas uppfattningar om hur tysta elever påverkar deras 

undervisning och om dessa elever har en möjlighet att nå målen i kursplanerna i Lgr 11 

(Skolverket 2011). Lärarna berättar också om var de kan få stöd i sitt arbete med tysta elever. 

Slutligen ger de också sin bild av hur de skulle önska att de kunde arbeta med dessa elever. 
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5.3.1 Hur tysta elever påverkar lärarnas undervisning 

Alla lärare menar att deras arbete påverkas av att ha tysta elever i klassrummet. Emma 

försöker att få in pardiskussioner i arbetssättet, det tror hon kan göra att tysta elever vågar 

prata mer.  Samtidigt menar hon att en av de tysta eleverna egentligen gynnas mest av enskilt 

arbete. Eleven är långsam när hon gör saker och Emma menar att hon låter någon annan göra 

jobbet åt henne. Irene säger att hennes undervisning automatiskt påverkas. Hon säger att hon 

ställer olika krav på hur mycket de ska svara. För vissa räcker att de svarar en gång.  

 

Susanne berättar att hon tidigare har haft två olika typer av planeringar. Hon upplever att 

några av de tysta elever hon haft tidigare även varit svaga kunskapsmässigt. Hon menar att det 

inte hade gått att ha samma planering för alla. Det hade blivit för enkelt för vissa, men för 

svårt för några av de tysta eleverna. Efter gemensamma genomgångar kunde hon då ta några 

åt sidan och arbeta med dem. Susanne säger också att hon försöker att gå fram till tysta elever 

oftare eller stå vid sidan av.  

 

Amanda menar att den väldigt tysta eleven kan hämma hennes arbete lite. Det är mycket man 

inte kan göra för då vet man att hon får det svårt. Om man ska arbeta i grupp, då blir hon 

oftast själv. I klassen fungerar enskilt arbete bäst just nu. 

 

Irene och Emma menar att man ibland inte har tid till alla elever. Emma säger att det finns så 

många elever som är högljudda och krävande och att det blir dem som får mest 

uppmärksamhet. Irene säger att man ibland måste släppa de tysta eleverna för de andras skull. 

Man kan inte vänta för länge. 

 

5.3.2 Lärarnas medvetenhet om varför arbetet med tysta elever är viktigt 

Alla lärare är medvetna om att det finns en risk att tysta elever inte når kunskapskraven i 

kursplanerna. Amanda säger att de flesta av de tysta eleverna kommer att nå kunskapskraven, 

de kan diskutera när de får en uppgift. Det gäller att hitta ämnen som eleverna är intresserade 

att prata om, då kan de visa att de kan. Min väldigt tysta elev kommer inte att nå målen, hon 

pratar inte och deltar inte i diskussioner. Susanne uppger att hon ibland känner sig stressad i 

arbetet med tysta elever och undrar hur hon ska lyckas att hjälpa tysta elever så att de når 

kunskapskraven. Även Emma uppger att hon känner en stress över att eleverna inte ska nå 

målen. Hon har nyligen fått ansvar för vissa ämnen i klass 5 och säger att hon inte hunnit sätta 

sig in i alla ännu. Irene säger att man måste kunna kommunicera för att nå kunskapskraven, 

men att man inte bedömer det i samma utsträckning som mer formella kunskaper. 

 

5.3.3 Stöd åt läraren 

Amanda säger att de elever som bara är tystlåtna av sig inte utgör något problem för henne, 

men att med den flickan som är tyst i alla situationer har hon fått hjälp av kommunens 

elevhälsa. Där har familjen fått stöd och hon har haft samtal med dem. Hon har också haft 

samtal med rektor om hur hon ska hantera situationen för dessa barn. Även Susanne har fått 

hjälp från elevhälsan i arbetet med tysta elever. När hon hade en flicka som inte pratade alls, så 

fick hon en handledare. Hon upplevde dock stödet som alldeles för svagt. De uppmuntrade 

henne och sa att hon gjorde ett bra jobb, men hon fick aldrig veta vad det var hon gjorde som 

var bra. Susanne uppger också att hon pratat med rektor, som förstod hennes situation. Irene 
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uppger också rektor som någon man kan få stöd hos. Såväl Susanne som Emma och Irene 

uppger att de pratar med sina kollegor för att få hjälp att hitta en ny ingång till hur de ska 

kunna hjälpa en specifik elev. Irene menar att hon ofta pratar med föräldrar, men är det 

allvarligt så får man koppla in skolpsykologen. Susanne säger samma sak. När tystheten utgör 

ett stort hinder i deras skolgång, då måste man söka hjälp utifrån.  

 

5.3.4 Lärarens uppföljning av tysta elever 

Amanda säger att uppföljningen av tysta elever är ett ständigt arbete och hon håller sig 

informerad om det är någon annan person inkopplad i arbetet med tysta elever. Emma menar 

också att uppföljningen av dessa elever är ett arbete som pågår hela tiden. Irene, som har 

elever på lågstadiet, säger att hon pratar med de lärare som tagit emot eleven, för att höra hur 

det går för dem. Irene och Susanne nämner också att en elevs tystnad kan vara något man tar 

upp på utvecklingssamtalen med föräldrarna. Irene menar att många tysta elever är väldigt 

duktiga i skolarbetet och att det är tystheten som hämmar. Susanne berättar att hon försöker 

ha lite koll på eleverna fast de har lämnat skolan. 

 

5.3.5 Hur läraren önskar att det var 

Samtliga lärare uppger att de skulle vilja ha fler utrymmen att arbeta i, de vill ha fler grupprum 

som eleverna kan arbeta ostört i. Då skulle de bättre kunna förbereda sig. Det kan också ”ta 

bort” det som tysta elever känner sig stressade och nervösa inför. Emma menar att det är 

viktigt att ge barnen samtalsutrymme och att man kan börja smått. Susanne och Amanda säger 

att börja i liten grupp att tala måste underlätta för dem som är tysta och sedan ta små steg i 

taget. Susanne, Irene och Emma önskar också att man var fler i klassrummet. Det ger andra 

möjligheter att hjälpa alla barn. Amanda pratar om ett helt annat klassrumsklimat än det hon 

har idag. Ett klassrum där det är högt i tak och eleverna respekterar varandras olikheter och 

olika åsikter.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare har erfarenhet av tysta elever och beskriver dessa som elever som inte säger så 

mycket eller inget alls, som inte vågar räcka upp handen och som inte tar så stor plats i 

klassrummet. De är blyga, osäkra och rädda för att göra bort sig eller för att få någon elak 

kommentar. Lärarna graderar också de tysta eleverna som ”tysta” och ”väldigt tysta”. Det 

råder delade meningar om vilka de tysta eleverna är. Två av lärarna anser att det är flickor som 

är de vanligast förekommande, medan de andra två menar att genus inte spelar någon roll. Inte 

heller social bakgrund eller etnisk tillhörighet har någon betydelse för om elever är tysta eller 

ej. Lärarna är överens om att orsaken till att elever är tysta är att de är rädda för att säga fel. 

Två av lärarna menar också att tysthet kan vara ett personlighetsdrag.  Klassrumsklimatet kan 

också vara något som påverkar eleverna att bli tysta. Även hemförhållande tillhör orsaker som 

gör att eleverna är tystlåtna. Alla lärare är också överens om att många tysta elever har svårare i 

det sociala samspelet med kamrater, men att det också kan vara tvärtom.  Gemensamma 

genomgångar anges vara en situation där tysta elever har det svårare. Många elever som är 

tysta i klassrummet pratar på rasterna. 

 

Lärarna anger olika sätt att hjälpa och stödja tysta elever. Om de är väldigt tysta blir de hjälpta 

genom att läraren går fram till dem också oavsett om de räckt upp handen eller ej. En av 
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lärarna stannar kvar i klassrummet en stund efter lektionen för att ge tysta elever, som inte 

vågat fråga något under lektionen, en möjlighet att komma till tals. Vidare anser två av lärarna 

att det är viktigt att talutrymmet fördelas lika så att ingen tar för stor plats. En av lärarna tar 

också upp att skrivande kan vara en hjälp för tysta elever.  Öppna frågor utan rätt och fel svar 

anges också kunna hjälpa tysta elever såväl som arbete i små grupper. Alla är övertygade om 

att de kan påverka elevers tystnad både positivt och negativt. Det är en balansgång mellan att 

uppmuntra men samtidigt inte pressa elever att prata. 

 

Alla lärare menar att tysta elever riskerar att inte nå kunskapskravet för betyget E i 

kursplanerna, men att de flesta av de tysta eleverna kan prata om man ber dem. Det är ett fåtal 

elever som finns i riskzonen. Samtliga lärare säger också att deras planering och arbete i 

klassrummet påverkas av att det finns tysta elever. Ibland måste man hoppa över de tysta 

eleverna för att ge tid åt de andra också. Lärarna vänder sig till sina kollegor och rektor för att 

få hjälp, men även kommunens elevhälsa kan ge stöd åt både eleverna och lärarna. Om lärarna 

fick önska skulle de ha en skolmiljö där det fanns många grupprum och fler pedagoger 

tillgängliga. Det skulle hjälpa tysta elever att komma till tals. 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter lärare har av tysta 

elever, vilka tankar de har kring hur dessa kan stödjas och hjälpas och hur de faktiskt arbetar med 

detta. Redan genom att delta i intervjuerna har lärarna visat att det finns en medvetenhet kring de 

tysta barnen i skolan. Det är en grupp elever som riskerar att glömmas bort, eftersom de inte gör 

så mycket väsen av sig, i den annars ibland väldigt hektiska klassrumsmiljön som lärare verkar i. 

Collins (1996, s.3) skriver att läraren måste utveckla en förmåga att ”höra tystnaden i ett rum fullt 

av ljud” (min översättning). Som lärare är det viktigt att vara medveten om att tystnad också är ett 

sätt att kommunicera. Det gäller för läraren att kunna tolka den på rätt sätt, så att dessa elever får 

den hjälp och det stöd de behöver för att nå kunskapskraven i läroplanens, Lgr 11 kursplaner 

(Skolverket 2011) och för att delta i samhällslivet utanför skolan. Genom intervjuerna och 

observationer har möjligheten att få ta del av fyra lärares erfarenheter av, uppfattningar om och 

arbete kring tysta elever givits. Nedan diskuteras och redogörs de slutsatser dragits utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

6.1 Lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av tysta elever  

I detta förs en diskussion kring den första av de tre frågeställningar som användes för att få 

svar på denna studies syfte. Vilka elever uppfattar lärare som tysta och i vilka situationer? 

 

6.1.1 Lärarnas definition av tysta elever 

Alla lärare som medverkade i denna studie fick ge en definition på vad en tyst elev är för dem. 

Det som framkom i resultatet var att de uppfattades som elever som säger mycket lite eller 

ingenting alls, de är blyga och osäkra och vågar inte räcka upp handen för att svara på frågor 

eller för att få hjälp. De tar också mindre utrymme i anspråk. Denna bild av de tysta eleverna 

stämmer väl överens med den bild tidigare forskning presenterat. Collins (1996, s.19) säger att 

tysta elever är de som inte vill eller kan kommunicera fritt med klasskamrater eller lärare i 

klassrummet.  Det som är intressant är att lärarna i studien även kategoriserar gruppen tysta 
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elever i två olika grupper, ”tysta elever ”och ”mycket tysta elever”. De ”tysta eleverna” är de 

som inte gärna pratar inför klassen, som sällan räcker upp handen, men kan göra det om de 

blir ombedda att göra så. Lärarna kan sluta avtal med dessa elever om att de åtminstone ska 

säga en sak under en lektion. Dessa elever pratar också på rasterna tillsammans med sina 

kamrater. De ”mycket tysta eleverna” å andra sidan är de som inte pratar alls. De läser inte 

högt och räcker aldrig upp handen. Om läraren pratar med dem svarar de kanske med en nick 

eller inte alls. Ärlestigs (2005, s.16) undersökning visar samma resultat. Kan detta vara kopplat 

till elevers karaktärsdrag? Många av de som anses som ”tysta elever” är tysta av naturen, vilket 

också McCroskey och Richmond (1991, s.3) och Townsend (1998, s.78) visar i sin forskning. 

Vi är alla olika och det måste man som lärare visa respekt för. De som tillhör kategorin 

”mycket tysta” utgör för läraren en större utmaning. Dessa är elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven för betyget E i läroplanens, Lgr 11, kursplaner (Skolverket 2011), eftersom 

nästan samtliga ställer krav på verbal förmåga. I intervjuerna framkommer det också att de 

”mycket tysta eleverna” får hjälp och stöd även utifrån av kommunens elevhälsa.  Därför är 

det är viktigt att komma ihåg att lärare inte är utbildade för att agera kurator åt sina elever. Är 

problematiken stor, så måste man ta hjälp utifrån. 

 

6.1.2 Lärarnas erfarenheter av tysta elever 

Samtliga intervjuade lärare har erfarenheter av tysta elever oberoende av lång yrkeserfarenhet 

eller om man arbetat bara en kortare period. Därmed pekar det på att McCroskey och 

Richmond (1991, s.1) och Arslan och Gustafsson (2011, s.43) har rätt när de säger att tysta 

elever finns i alla klassrum. Genom intervjuerna har det också framkommit att alla lärare idag 

har elever som de anser vara tysta i klassrummet. I resultatet presenteras en tabell (Tabell 1) 

som kan vara värd att ägna en extra tanke. Tre av de fyra lärarna anger att omkring 30 % av 

alla eleverna i klassrummet är tysta. Detta stämmer väl överrens med den forskning som finns 

att tillgå (McCroskey & Richmond 1991, s.174; Jones & Gerig 1994, s.15). Intressant är dock 

att den fjärde läraren anger att totalt 67 % av eleverna är tysta elever. Än mer intressant blir 

det eftersom Amanda och Emma syftar på samma klass när de anger vilka som är tysta. Vad 

kan då detta bero på? Emma och Amanda ansvarar för det första för olika ämnen i klassen. 

Amanda undervisar i engelska, svenska och SO och Emma i NO och matematik. Analysen av 

observationerna i klassrummet pekar på samma siffror i mina klassrumsobservationer som de 

lärarna uppger. Det kan finnas två tänkbara förklaringar till detta. För det första kan det hända 

att lärarna har olika uppfattningar om vad en tyst elev är, men eftersom observationer visar 

ungefär samma siffror som de lärarna uppger är det nog inte den mest troliga. För det andra 

kan det ha att göra med de ämnen lärarna undervisar i. Under språklektionerna är det kanske 

mer fokus kring förmågan att tala än i NO. Om det dessutom är ett främmande språk krävs 

ett större mod att våga tala än om man talar sitt modersmål, därför kan elever som annars talar 

och interagerar i klassrummet kan få en tystare framtoning under engelsklektionen.  
 

6.1.3 Lärarnas uppfattningar om vilka de tysta eleverna är 

Ännu en sak som är värt att ta upp från Tabell 1 är att Amanda och Emma pekar ut samma 

flickor som tysta (4st), men när det kommer till pojkarna menar Emma att 3 är tysta och 

Amanda att 10 stycken är tysta. Två av dem är gemensamma. Tidigare forskning visar att 

pojkar får större talutrymme i klassrummet än flickor (Einarsson & Hultman 1984, s.225). Kan 

det vara så att Amanda omedvetet förväntar sig mer interaktion från pojkarnas sida än från 
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flickornas och när de inte tar de utrymmet uppfattas de som tysta? Emma utrycker tydligt 

under intervjun att hon inte försöker se eleverna ur ett genusperspektiv och kanske därmed 

har undgått att hamna i den fällan. 

 

Irene och Susanne menar att flickor är den vanligaste typen av tysta elever, medan Amanda 

och Emma inte anser sig kunna dra några sådana slutsatser. Detta speglar den forskning som 

finns att tillgå kring ämnet. Fordham och Stevenson – Hindes (1999, s. 761) och Lindén och 

Norström (2003, s.16) samt Lund (2008, s.80) visar upp resultat som visar att det är flickor 

som är mest tysta, medan Jones och Gerig (1994, s.174) menar att det inte finns någon sådan 

koppling. Av Tabell 1 framgår också att lärare kan ha olika uppfattning om huruvida samma 

elever är tysta eller ej. Detta kan bero på i vilken kontext man som lärare möter eleverna, 

vilken definition man själv har av tysta elever och hur det sociala samspelet mellan lärare och 

eleverna ser ut. 

 

6.1.4 Lärarnas uppfattningar om orsaker till elevers tystnad 

Lärarna radar upp en mängd tänkbara orsaker till varför elever väljer att vara tysta. Rädsla för 

att göra bort sig såväl som för att säga fel, att de själva upplever en känsla av att de är mindre 

smarta än klasskamraterna, ett personlighetsdrag och klassrumsklimatet är några bland de 

många. Även hemförhållandet anges kunna vara en orsak till elevers tystnad. De menar att 

föräldrar kan legitimera sina barns tystnad med att säga att de själva var likadana när de var 

små. En av lärarna tror att en elevs tystnad kan förklaras av att hon hemma gett plats och 

utrymme åt sin svårt sjuka lillasyster. De orsaker som anges passar väl in på de orsaker som 

forskningen visar kan bidra till tystlåtenhet. Lindén och Norström (2003, s.24) anger olika 

relationsmönster i uppväxtmiljön och höga prestationskrav och Lund (2009, s.390) 

klassrumsklimatet för att nämna några. Här kan man dra en parallell mellan McCroskey och 

Richmonds (1991, s.6) påstående att småsyskon oftare blir tysta än förstfödda och ensambarn, 

därför att de från början ensamma får föräldrarnas uppmärksamhet och flickan som har en 

svårt sjuk lillasyster. Kan det vara så att lillasystern får väldigt mycket uppmärksamhet och att 

flickan därmed har tagit ett steg tillbaka? Som lärare måste man vara medveten om att det 

finns en mängd orsaker som kan leda till tystlåtenhet och alla är inte direkt kopplade till 

klassrumsituationen, men kan ändå ha en stor effekt på elevens skolgång. 

 

6.1.5 Lärarnas uppfattningar om tysta elevers kamratrelationer 

De intervjuade lärarna är eniga om att många tysta elever kan ha svårigheter att hantera det 

sociala samspelet med kamrater, även om det enligt lärarna inte gäller alla, vilket Henricssons 

(2006, s.67) forskning också visar. Tysta elever uppvisar tecken på lägre social kompetens. 

Många tysta elever har sämre självkänsla än sina icke tysta kamrater. Hur lätt är det egentligen 

att skaffa kamrater om man inte tror på sig själv? Har man uppfattningen att man inte är bra 

nog, hur ska man då lyckas? Det är viktigt att man i skolan, som lärare, men också som 

fritidspedagog, arbetar med att stärka elevernas självkänsla. Skolan och fritidshemmet har en 

viktig uppgift att fylla. I Lgr 11(Skolverket, 2011, s.10) kan man läsa följande: 

 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll. Varje elev har rätt att i skolan utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
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Skolan och fritidshemmet har därmed ett ansvar att hjälpa tysta elever att utveckla de förmågor 

som krävs för att samspelet med andra ska fungera. Eftersom sociala relationer handlar om 

samspel med varandra kan man inte heller lägga ansvaret hos den tyste utan hela klassen eller 

gruppen bör arbeta kring utvecklandet av sociala förmågor. 
 

6.1.6 Lärarnas uppfattningar om vilka situationer som är svåra för tysta elever  

Inledningsvis tror lärarna att högläsning, redovisningar och att svara på frågor kan vara 

situationer som uppfattas som svåra för tysta elever, men tror att de tysta eleverna vågar säga 

mera vid grupparbeten. Åsikterna går dock isär när det handlar om helklassundervisning och 

gemensamma genomgångar. Susanne tror att det kanske är störst chans att de svarar när hon 

ställer en fråga. Detta får lärarna stöd hos i den tidigare forskning som presenterats i denna 

undersökning. Bland annat lyfter Lindén och Norström (2003, s.16) fram att framförande inför 

en publik kan upplevas som svårt och McCroskey och Richmond (1991, s.53) menar att 

högläsning kan upplevas som en pressande situation för tysta elever. 

Troligen har lärarna har rätt i allt de säger därför att ingen elev är den andra lik. Det gäller också 

för de tysta eleverna, de har alla olika upplevelser av vad som är svårt. Därför kan man inte som 

lärare dra slutsatsen att tysta elever inte vill göra det ena eller det andra, utan måste se till varje 

enskild individ. 

 

6.2 Lärarnas stöd och hjälp för tysta elever 

I detta avsnitt förs ett resonemang kring den andra av de tre frågeställningar som användes för att 

få svar på denna studies syfte. Hur anser lärare att de kan stödja och hjälpa tysta elever? 
 

6.2.1 Hur lärarna stödjer och hjälper tysta elever 

Lärarna har många olika sätt att hjälpa och stödja de tysta eleverna. Amanda och Emma nämner 

att de går fram till de ”mycket tysta” eleverna och pratar med dem på tu man hand. Emma anger 

också att hon stannar kvar i klassrummet efter lektionens slut. Hon nämner också att hon 

försöker att få alla elever att räcka upp handen så att alla ska få en möjlighet att prata och så att 

ingen stjäl någon annans talutrymme. Susanne menar att genom att låta dem skriva så kan man 

som lärare och elev hitta en väg att kommunicera med varandra. Susanne lät även eleverna skriva 

vid ett tillfälle då jag genomförde mina observationer. Hon uppmanade dem att skriva kring ett 

ämne under tio minuter. Därefter redovisade var och en sitt svar på frågan. Detta kan vara ett sätt 

att stärka elevens tro på sig själv. Även om någon redan sagt samma sak innan har de skrivit ner 

det på ett papper.  Townsend (1998, s.79) menar att många tysta elever är duktiga skribenter. Det 

talar för att tysta barn kan gynnas av att få skriva. För att nå kunskapskraven för betyget E ställs i 

Lgr 11:s (Skolverket 2011) kursplaner i de flesta ämnen krav på verbal förmåga. Eleverna ska 

kunna föra en diskussion och samtala kring olika saker. Innebär att föra en diskussion bara att 

man kan göra det genom att tala? En diskussion kan även föras genom att skriva (som här). 

Därmed är det inte så att eleverna ska slippa att tala, men det är viktigt att man som lärare ger 

eleverna en möjlighet att lösa en uppgift på olika sätt. Vi har alla olika lärstilar och det gäller även 

tysta elever. Susanne visar också i klassrumsobservationen att hon reflekterat över talordningen i 

klassrummet. Hon valde att låta den elev som hon anser vara den mest tysta svara först. Skiöld 

(1992, s.75) menar att många tystlåtna elever vill vara bland de första som redovisar. På det sättet 

byggs ingen oro upp kring att det de ska berätta inte ska vara bra nog. 
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Lärarna resonerar också kring vilken typ av frågor som tysta elever kan ha lättare att våga svara på 

i helklassundervisningen och är överens om att öppna frågor utan rätt och fel svar kan vara något 

som kan få dem att våga svara. Detta har också Collins (1996, s.150) och Townsend (1998, s.79) 

kommit fram till i sin forskning. Öppna frågor kan inbjuda tysta elever att delta i diskussioner och 

reflektioner menar de. Troligen kan öppna frågor ha en gynnsam effekt på tysta elevers 

medverkan i klassrumsdiskussioner, eftersom många är rädda för att svara fel. Denna tanke finner 

man stöd för hos såväl lärare som tidigare forskning. En fråga av denna typ, där man inte riskerar 

att svara fel, måste således kunna leda till att tysta elever vågar prata mera. Emma är en av de 

lärare som har reflekterat över detta och säger att hon sällan använder sig av rena faktafrågor i 

helklassundervisningen.  

  

6.2.2 Lärarnas uppfattningar om grupparbete som stöd för tysta elever 

Samtliga lärare har angett att grupparbete kan vara ett stöd för tystlåtna elever. De menar att man 

kan börja med att arbeta i par och sedan utöka gruppstorleken. Jones och Gerig (1994, s.180) 

hävdar också att grupparbete är en bra väg att hjälpa elever att komma till tals. Genom att låta 

eleverna arbeta i par eller i små grupper minskar man också antalet personer som man har att 

förhålla sig till. Eftersom en del tysta elever är rädda för vad andra ska tycka om dem kan detta 

vara ett sätt att ”skydda” dem från att känna sig alltför granskade.  McCroskey och Richmond 

(1991, s 48-51) anser att det är viktigt att läraren reflekterar över hur en grupp sätts samman. 

Williams och Samuelsson – Pramling (2000, s.248) studerade fenomenet och kom fram till att 

man inte skulle sätta alla tysta elever i en och samma grupp. De tysta eleverna pratade inte mer 

för att alla var tysta. Eleverna bör inte heller ges möjligheten att sätta ihop grupper själva 

eftersom många tysta elever då riskerar att lämnas utanför. Det kan upplevas som mycket 

påfrestande att ha en medlem i ett grupparbete som inte bidrar till diskussionen. I de grupper där 

tysta elever ingår, bör det finnas någon vän och någon som kan visa tolerans för tystnad. Vännen 

kan göra att den tysta eleven känner en viss trygghet och stöd och därför också vågar att tala. 

Man måste hjälpa alla elever att hitta sin roll i en gruppdiskussion. Någon kan vara samtalsledare 

och fördela ordet inom gruppen, någon annan sekreterare och en tredje kanske talesperson för 

gruppen om man ska redovisa vad som sagts i diskussionen. På så vis får alla en funktion i 

gruppen och därför också anses som lika viktiga. 

 

6.2.3 Hur lärarnas förhållningssätt kan vara ett stöd 

Amanda menar att det är viktigt att man inte pekar ut tysta elever i klassrummet. Det Amanda 

säger är viktigt. Det finns en risk att eleven får en etikett som ”den tyste” i klassen, en roll som 

Cederberg (1996, s.115) menar kan vara svår att ta sig ur. Om man inte snabbt tar bort stämpeln 

som tyst riskerar eleven att bli tystare och tystare. Irene berättar att hon ibland försöker att föra 

tysta elevers talan för att höja deras status i gruppen. Detta är något som kan hjälpa en elev att 

tvätta bort stämpeln som tyst. Eleverna kan sällan själva ta sig ur denna situation och Lund (2008, 

s.84) beskriver hur många av de elever hon intervjuat, som hade önskat att de hade haft en lärare 

som sett dem och hjälpt dem att komma bort från den rollen. 

 

Irene och Amanda menar att det är viktigt att de tysta eleverna ges tid att svara. Forskningen visar 

att tysta elever har en större tystnadstolerans än många andra. De upplever inte tystnad som 

något jobbigt (Collins 1996). Precis som Collins (1996, s.25) hävdar är det viktigt att våga vänta ut 
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tysta elever. Townsend (1998, s.79) påpekar att många tysta elever ofta bedriver tankeverksamhet. 

Om man ska yttra sig om något kan det vara bra att man först fått tid att reflektera kring ämnet. 

Man vill känna att man har något vettigt att säga. Som lärare kan känna en stress över att hinna 

med så mycket som möjligt under lektionen, man vill snabbt få igång en diskussion och kan 

uppleva tystnad som ett ointresse eller okunskap från elevernas sida. Man får inte glömma bort 

att ge eleverna tid, och det gäller inte bara tysta elever, att reflektera och fundera kring något. 

Detta är speciellt viktigt när man använder sig av öppna frågor som kräver eftertanke. 

 

6.3 Lärarnas arbete med tysta elever 

I detta stycke förs en diskussion kring syftets den tredje och sista av de tre frågeställningar som 

användes för att få svar på denna studies syfte. Hur arbetar lärare med tysta elever? 

 

6.3.1 Lärarnas uppfattningar om hur deras undervisning påverkas av tysta elever 

Alla intervjuade lärare menar att deras arbete påverkas av att ha tysta elever i klassrummet. Emma 

menar att när hon planerar lektioner försöker hon se till att få in par eller gruppdiskussioner som 

ett moment i undervisningen. Susanne berättar att hon vid olika tillfällen fått göra två olika 

planeringar för att tysta elever också ska få en möjlighet att delta i undervisningen på ett bra sätt. 

Amanda menar att det finns många saker hon skulle vilja göra, men som hon inte kan göra för att 

hon vet att hennes ”mycket tysta elev” skulle få det svårt då. Hon menar att enskilt arbete är det 

som passar bäst i gruppen. Min uppfattning är att de med hjälp av pedagogiska planeringar 

strävar mot att alla eleverna ska nå kunskapskraven i kursplanerna i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Visst är det så att man som lärare ska se till att alla elever når dem, men man måste också vara 

införstådd med att vägen dit inte är spikrak utan kan vara lång och krokig. Talesättet ”Alla vägar 

bär till Rom” borde snarare vara ledord i arbetet på vägen dit. Alla elever i skolan har olika 

förutsättningar att lyckas och det är lärarens uppgift att hitta nya vägar att uppnå kunskapskraven. 

Emma och Irene tar upp en annan viktig synpunkt i arbetet med tysta elever. De säger att de tysta 

eleverna ofta får stå i skymundan för sina motsatser, de som ständigt pockar på lärarens 

uppmärksamhet och som kräver direkta åtgärder från läraren. Detta är något som jag tror många 

lärare upplever dagligen, känslan av att inte räcka till åt alla eleverna. Lärarna måste ständigt göra 

prioriteringar i klassrumssituationen och ofta är det, som den tidigare forskningen visar, de tysta 

eleverna som kommer i kläm eftersom de inte gör något väsen av sig. 

 

En annan sak som lärarna tar upp är hur viktigt klassrumsklimatet är för att alla elever ska trivas i 

skolan. Amanda är övertygad om att hon skulle ha fler icke tysta elever om hon hade haft ett 

bättre klassrumsklimat. Emma menar att det ska vara en tillåtande atmosfär där det är okej att 

göra bort sig. Collins (1996, s.134) understryker vikten av att skapa en trygg och säker miljö för 

eleverna i en klass och säger vidare att tävlingsinriktade klasser kan vara en svår miljö för tysta 

elever att komma till tals i. I den klass som Amanda och Emma arbetar råder ett ganska tufft 

klimat. De har några elever som kräver stort utrymme. Detta sker på bekostnad av andra elever. 

Kan bero på att klassen består till övervägande del av pojkar, med risk för att hamna i en 

genusfälla. Hade det sett likadant ut om klassen hade fler flickor?  Klart står det i alla fall att 

samtalsklimatet i ett klassrum hänger ihop med vem som arbetar i det (Williams & Samuelsson- 

Pramling 2000, s.303). Klassrumsklimatet är avgörande för alla elevers resultat. Arbetar man med 

att skapa ett klassrum som är präglat av respekt för varandra kan eleverna känna en trygghet som 

hjälper alla. 
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6.3.2 Var lärarna finner stöd  

Lärarna uppger att de ofta vänder sig till sina kollegor för att få stöd i arbetet att hjälpa tysta 

elever. Rektor nämns också som en person som kan var behjälplig. De uppger också att, de kring 

de elever vars tystnad utgör stora hinder för dem som personer och för deras skolgång, ofta har 

elevhälsan inkopplad för att ge stöd åt såväl de tysta eleverna, deras familjer, som åt lärarna. Det 

är viktigt att man i arbetet med de tysta eleverna har förmågan att läsa av vad de försöker att 

kommunicera. Ibland kan tystnaden vara ett rop på hjälp eller en protest mot något man inte vill 

göra. Samtidigt ska man inte ta på sig rollen som kurator som lärare. Det kan skapa ett knepigt 

förhållande mellan lärare och elever. Om man upplever att en elevs tystnad är ett stort problem 

måste man, för elevens skull, ta kontakt med elevhälsan. De är utbildade för att hantera det. En 

lärare vill alltid en elevs bästa och därför kan det ibland vara klokt att ta ett steg tillbaka och söka 

professionell hjälp utifrån. 

 

6.4 Slutsats 

En slutsats man kan dra av denna undersökning är att alla lärare har erfarenhet av arbete med 

tysta elever. Tysta elever finns i alla klassrum och lärarna är medvetna om deras problematik. 

Tyvärr är det dock oftast så att de kommer i kläm, då det finns många andra elever som kräver 

lärarens direkta uppmärksamhet. Tiden räcker inte till. 

 

I intervjuerna framkommer det att tysta elever är de som inte vill läsa högt, som inte sällan eller 

aldrig räcker upp handen och som helst inte pratar inför hela klassen. Detta är en bild som också 

stämmer väl överens med den bild som forskningen målar upp av tysta elever. Uppfattningen av 

vilka elever som är tysta tycks också bero på vem som anger vilka de är. Den sociala kontexten 

tycks också inverka på vilka som uppfattas som tysta elever. Lärarna kategoriserar de tysta 

eleverna i två huvudgrupper, de som är ”tysta” och de som är ”mycket tysta” och är väl medvetna 

om att tysta elever inte utgör någon homogen grupp. Också detta ligger i linje med vad tidigare 

forskare kommit fram till.  

 

Lärarna anger flera olika situationer där elever kan uppfattas som tysta. Högläsning, redovisningar 

eller att svara på frågor inför hela klassen tycks vara de situationer som lärare upplever att 

eleverna är tysta. Med andra ord ter det sig som att det är i helklassundervisningen som tysta 

elever har det jobbigast, då många tysta elever är rädda för att göra bort sig, svara fel, eller bli 

utsatt för kompisars granskande blickar. Denna bild målas även upp av bland annat McCroskey 

och Richmond (1991) Townsend (1998), Lindén och Norström (2003) och Lund (2008; 2009). 

 

Tysta elever kan, enligt de intervjuade lärarna, få hjälp och stöd på många olika sätt. Bland annat 

nämns grupparbeten som ett bra sätt för tysta elever att komma till tals. En problematik som 

finns på skolan är dock att det saknas tillräckliga utrymmen för att kunna genomföra den 

undervisning de önskar. Även skrivandets konst tas upp, som en väg att nå målen. De lyfter 

också fram öppna frågor som en möjlighet för tysta elever att våga prata mera.  Även detta finner 

man stöd för i den tidigare forskningen. Townsend (1992, s.79) menar att arbete i grupp kan 

hjälpa tysta elever att ta små steg närmre att våga tala. Townsend (1998, s.79) hävdar att tysta 

elever ofta är duktiga på att skriva. Lärarna försöker att stödja och hjälpa tysta elever på det sätt 

som forskningen visar att man bör göra, men upplever att de inte har den tid och de resurser som 

krävs för att kunna genomföra det full ut. 
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Även klassrumklimatet tas upp som en viktig del i arbetet med de tysta eleverna. Lärarna önskar 

att det ska vara en tillåtande miljö där eleverna kan känna trygghet att lära och utvecklas, men att 

det inte alltid ser ut så. Tystlåtna elever behöver stöd och hjälp från lärare och klasskamrater för 

att kunna ta sig ur sin situation och därför bör man också arbeta med hela gruppen för att nå 

resultat. Hela gruppens attityd måste förändras för att den tysta åter ska våga tala. Arbetet med att 

vända en klass kan inte göras i handvändning, utan är en process som kräver mycket tid, arbete 

och resurser, något som de intervjuade lärarna anser vara en bristvara. Viljan finns alltså, men 

resurserna saknas. 

 

6.5 Slutord 

Lärarna har med stor entusiasm berättat om de tysta elever de har erfarenheter av sedan tidigare 

eller som de har som elever i sitt klassrum idag. Efter genomförd studie har jag fått många nya 

insikter om hur det kan vara att arbeta med tysta elever. Det är något jag kommer att bära med 

mig i mitt framtida yrkesutövande. Tysta elever ska inte bli en grupp som blir osynliga och 

bortglömda i mitt klassrum. Jag tror att det behövs oändligt mycket mer kunskap om arbete med 

tysta elever hos lärarna för att de ska känna en trygghet i sitt arbete, men också för att skolgången 

för tysta elever ska bli så bra som möjligt och att dessa också ska ha en möjlighet att nå 

kunskapskraven. Tysta elever förblir tysta om man inte gör något åt saken och arbetet kan inte 

läggas på individnivå utan man måste jobba med hela klassen för att en förändring ska ske. 

 

6.6 Förslag till framtida forskning 

Efter genomförd studie har jag funnit att det skulle vara intressant att följa tysta elevers 

skolvardag i grundskolans senare år. Detta för att undersöka hur samspelet mellan tysta elever 

och olika lärare ser ut och för att undersöka om mängden interaktion skiljer sig åt i olika ämnen. 

 

7. Sammanfattning 

 
I dagens svenska skola, där lärande och utveckling ska ske, ställs höga krav på lärarens kunskap 

att hantera elevers olikheter. Det finns elever med olika slags problematik och med olika behov. 

Denna studie handlar om en grupp av elever som riskerar att bli bortglömda och osynliga i 

klassrummet, nämligen de tysta eleverna. De tysta eleverna är de som sällan, eller inte alls, deltar i 

den muntliga delen av undervisningen i klassrummet. 

 

Den forskning som har genomförts kring tysta elever har till stor del varit inriktad på elevers 

upplevelser av att vara tystlåten i klassrummet. De har ofta upplevt sig osynliga och beskriver att 

de har svårt med kamratrelationerna. Forskningen visar också att tysta elever inte är någon 

homogen grupp, utan tystnaden kan ta många skepnader och ha många olika bakomliggande 

orsaker.  Perspektivet har vänts i denna studie och syftet är att undersöka vilka erfarenheter och 

uppfattningar verksamma lärare har av tysta elever och hur dessa kan stödjas och hur de faktiskt 

arbetar med detta. 

 

Huvudmetoden som använts för att samla in empiri till denna undersökning har varit kvalitativa 

forskningsintervjuer, som kompletterats med klassrumsobservationer. Arbetet började med att 

söka efter relevant litteratur, något som inte varit helt lätt då området inte är så väl beforskat. 
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Därefter läste jag in mig på området och tog kontakt via mejl med en skola där jag ville 

genomföra mina undersökningar. I forskningen kan man utläsa att tysta elever finns i alla 

klassrum och därför utgick jag från att alla lärare också har erfarenhet av tysta elever. 

Urvalskriteriet var att mina informanter skulle representera lärarpopulationen på skolan. Av fem 

tillfrågade gav fyra lärare sitt samtycke till att medverka. Informationsbrev till elevernas föräldrar 

skickades ut och när samtycke givits kunde jag genomföra mina klassrumsobservationer följt av 

intervjuer med lärarna. Intervjuerna spelades in digitalt och överfördes sedan till datorn för 

transkribering. 

 

Resultatet av min undersökning visar att alla lärare har erfarenhet av arbete med tysta elever. De 

menade att tysta elever inte vill prata inför klassen, inte vill läsa högt och räcker sällan upp 

handen. Lärarna pratar om två huvudkategorier av tysta elever. De som är tysta bara i 

klassrumssituationen och de som är tysta hela tiden. Tysta elever är blyga och osäkra och rädda 

för att svar fel på en fråga eller att göra bort sig inför klasskamraterna. Det råder delade meningar 

om man kan se några mönster i vilka som är de vanligaste tysta eleverna, men två av lärarna 

uppger att de är flickor som är vanligast förekommande. Lärarna tror att grupparbete kan vara 

något som hjälper elever att komma över sin talängslan. Ett par lärare berättar att de ofta går 

fram till tysta elever för att prata med dem öga mot öga, istället inför hela klassen. En lärare har i 

sitt arbete låtit eleverna skriva och på så vis kunnat kommunicera med dem. En svårighet som 

lärarna påtalar är att det är svårt att hinna med de tysta eleverna i ett klassrum där det finns 

många andra som söker deras uppmärksamhet. Även om de är medvetna om att tysta elever 

riskerar att inte nå kursplanernas kunskapskrav i Lgr 11 (Skolverket 2011), har de inte tillräckliga 

resurser att hjälpa dessa elever och tillstår att de ofta hamnar i skymundan. 

 

Slutsatsen av arbetet är att lärarna är medvetna om tysta elevers problematik, men i de 

prioriteringar en lärare tvingas göra riskerar de att bli en bortglömd grupp av elever i 

klassrummet. Lärarna arbetar på det sätt som forskningen visar att de bör göra, men mer resurser 

skulle krävas för att lyfta fram även dessa elever. 
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Bilaga 1 

 
XXX 20/4-2012 

Informationsbrev till föräldrar 
 

Hej! 
Annki heter jag och jag är lärarstudent vid Högskolan Dalarna. Under hela min utbildning har jag 
varit knuten till XXX-skolan där jag även gjort min praktik och utbildningen avslutas nu med ett 
examensarbete på 15hp.  Där har jag valt att fördjupa mig i frågan kring skolans tysta elever. 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter lärare har av 
tysta elever, vilka tankar de har kring hur dessa kan stödjas och hjälpas och hur de faktiskt arbetar 
med detta.  
Undersökningen kommer att baseras på litteraturstudier, intervjuer med lärare samt observationer 
i klassrummen. För att jag ska kunna genomföra mina observationer behöver jag tillstånd från er 
föräldrar. Alla som är med i undersökningen garanteras anonymitet. Ni kan också om ni önskar 
avbryta er medverkan när ni vill. Det insamlade materialet lämnas inte ut till någon och kommer 
efter genomfört arbete att förstöras. Allt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till mig via mejl eller på min mobil. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Annki Andersson 
Mejladress: XXX@XXX.XX  
Mobil:XXX-XX XX XX 
 
Handledare: Antti Ylikiiskilä  
Mejladress:XXX@XXX.XX  

 

Kryssa i en av rutorna, klipp ut och lämna till klassläraren.  

_____________________________________________________________________ 

 

 

Föräldrars/Vårdnadshavares medgivande  

 
JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat  
 
NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat  
 
 
______________________________           _________________________________ 
(underskrift)             (Barnets namn) 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och vilken typ av examen har du? 

 

2. Vad tycker du kännetecknar en tyst elev?  

 

3. Har du någon eller några elever som du anser vara tysta elever?  Om inte: Har du 

tidigare erfarenhet av tysta elever? 

 

4. Vilka elever är det som oftast är tysta? Könsskillnader - social situation? 

 

5. Varför tror du att eleverna är tysta? 

 

6. Finns det situationer där eleverna är mer tysta eller mer pratsamma? Vad utmärker 

dessa situationer? 

 

7. Hur kan man hjälpa och stödja tysta elever? Finns särskilda metoder? 

 

8. Hur gör du när du bemöter tysta elever? Kan du ge exempel? 

 

9. Har du något speciellt sätt att arbeta med tysta elever? Någon/ några speciella 

metoder? Förhållningssätt? Arbetssätt?  

 

10. Tror du att lärare kan påverka elevers tystnad? 

 

11. Påverkar tysta elever ditt sätt att arbeta i klassrummet? Har det några effekter och i 

sådana fall vilka? 

 

12. Vem kan du få stöd hos i arbetet med tysta elever? Diskuterar ni lärare emellan? 

 

13. Finns det riktlinjer för hur man arbetar med elever som är tysta? 

 

14. Följer du upp arbetet med tysta elever och i sådana fall hur? 

 

15. Vilka resurser tror du krävs för att kunna stödja de tysta eleverna? 

 

 

 

 
 


