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Sammanfattning 
 

Denna studies syfte är att få fram lärares uppfattningar av vad en tyst elev kan vara, detta för 

att kunna få fatt på lärares uppfattningar kring hur tysta elever kan stödjas för att deras 

muntliga deltagande i klassen ska öka. Vi har utefter vårt syfte utformat följande 

frågeställningar som studien vilat på: 

 

- Vilka uppfattningar finns hos lärare om tysta elever? 

- På vilka sätt uppfattar lärare att tysta elever kan stödjas gällande sitt muntliga 

deltagande? 

 

Den tidigare forskning samt litteratur vi tagit del av har haft sin utgångspunkt ur de tysta 

elevernas perspektiv, fokus har således varit att visa på hur de tysta eleverna upplever, tänker 

och känner om sin tystnad. I vår studie vill vi istället få fram hur läraren uppfattar de tysta 

eleverna. Det har även funnits tidigare studier som fokuserat på hur ett visst arbetssätt kan 

stödja de tysta eleverna, vilket inte givit en bredare bild av hur de tysta eleverna kan stödjas. 

Vår studie presenterar ett vidare perspektiv gällande lärarens stöd till de tysta eleverna, stöd 

som inte enbart fokuserat på ett visst sorts stöd. Vi har även utgått från verksamma lärare 

som arbetat med de yngre eleverna, från förskoleklass till årskurs 3. Detta var ett medvetet 

val, eftersom att majoriteten av tidigare forskning kring tysta elever har utgått ifrån elever 

som går på högstadiet upp till universitetet.  

 

Vår studie har genomförts med fenomenografi som metodansats, detta eftersom att vi ville 

få fatt på lärares uppfattningar kring vårt valda fenomen. Vi har därmed intervjuat fem lärare 

som arbetat på olika skolor. Den data vi samlat in har vi sedan analyserat, och i detta 

analysarbete fått fram de mest distinkta uppfattningarna lärarna hade kring tysta elever samt 

stödet gentemot dessa. Resultatet visade att det fanns en spridning i lärares uppfattningar av 

hur tysta elever uppfattas vara, vilket resulterade i fem uppfattningskategorier. Denna 

spridning fann vi även gällande hur dessa tysta elever kan stödjas av läraren för att det 

muntliga deltagandet ska öka, detta resulterade i sex uppfattningskategorier. Vi fann även 

likheter då flera lärare hade gemensamma drag i uppfattningarna. Denna studies resultat 

visar även på ytterligare en uppfattning som samtliga lärare hade, att lärarnas syn på och 

arbete med de tysta eleverna är något som förändrats över tiden de arbetat som lärare.   
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1.0 Inledning 

I Lgr 11 och kursplanerna ställs allt högre krav på att skolan ska utveckla kommunikativa 

elever. Lgr 11 fokuserar delvis på den kommunikativa aspekten i lärandet. Via våra tidigare 

erfarenheter av VFU har vi bildat uppfattningen av att stöd ges till elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men elever som behöver stöd i muntlig kommunikation uppmärksammades 

inte i lika hög grad. I Lgr 11 tas det upp att stöd ska ges till eleverna i den verbala 

kommunikationen, men detta stöd är något vi saknat i den pedagogiska verksamheten vi har 

erfarit. Huey Li Li (2004) poängterar att lärare måste utveckla en pedagogisk förståelse för 

tystnad. Med detta resonemang menar Li Li att tystnad inte behöver värderas som det negativa 

inom kommunikativa sammanhang i klassrummet. Människans kommunikation kräver 

således både tal och tystnad för att fungera. Lärarens roll ska istället vara att ge utrymme och 

hjälpa de tysta eleverna att återta talet och bryta sig ur sin tystnad. 

 

Tidigare forskning (Jones & Gerig 1994, Townsend 1998) visar på hur lärares förhållningssätt 

till och bemötande av tysta elever påverkar de tysta elevernas initiativ till att tala inför andra. 

Därmed vill vi rikta in oss på hur läraren förhåller sig till den tysta eleven och därmed få svar 

på vilket sorts stöd läraren ger de tysta eleverna. Majoriteten av tidigare forskning vi tagit del 

av har berört vårt valda forskningsområde gällande tysta elever, dock har deras fokus hamnat 

på de tysta eleverna. Studier har genomförts där de tysta elevernas prestationer, tankar och 

känslor belysts (Jones & Gerig 1994, Townsend 1998). Ingrid Pramling och Pia Williams 

(2000) genomförde en studie där fokus delvis hamnade på lärarens arbete med att få de tysta 

eleverna mer muntligt aktiva, genom att de skulle placeras i en homogen grupp av tysta 

elever. I vår studie vill vi dock mer explicit undersöka lärares uppfattning och stöd gentemot 

de tysta eleverna.  

 

Ann Cederberg (1997) har i sin studie forskat om hur läraren kan stödja talängsliga elever och 

studenter. Dock har hennes fokus hamnat på de äldre åldrarna gällande högstadiet, gymnasiet 

samt universitetet. Vi vill i vår studie belysa hur läraren bygger upp stödet från början, redan i 

de lägre skolåren det vill säga från förskoleklass till årskurs 6, vilket saknades i Cederbergs 

studie. Med tanke på att detta fokus har uteblivit i forskningssammanhang anser vi att vår 

studie kommer att bidra med en nyanserad inriktning inom detta undersökningsområde. Vi 

kommer att tillföra kunskap om lärares uppfattningar av den tysta eleven samt hur denne kan 

tänkas få stöd av läraren för att kunna utveckla sitt muntliga deltagande.  



2 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka och beskriva lärares olika uppfattningar av tysta 

elever. Detta för att kunna urskilja på vilka sätt lärare uppfattar att de stödjer tysta elever för 

att deras muntliga deltagande ska utvecklas. Syftet kommer att behandlas genom följande 

frågeställningar:  

 

 Vilka uppfattningar finns hos lärare om tysta elever? 

 På vilka sätt uppfattar lärare att tysta elever kan stödjas gällande sitt muntliga 

deltagande? 

 

1.2. Begreppsdefinitioner 

Här kommer vi att förklara samt tydliggöra de begrepp som vi anser vara centrala i vår studie. 

Detta för att vi anser att dessa begrepp kan tolkas på olika sätt, vilket kan påverka hur läsaren 

upplever studiens helhet. 

 

1.2.1 Tysta elever 

Tidigare forskning använder olika begrepp gällande elever som inte deltar muntligt i 

klassrummet. Här kommer vi att konkret beskriva vad vi menar med begreppet tysta elever, 

samt varför vi valde att använda oss av detta begrepp. Det vi menar med definitionen tyst elev 

är en elev som av olika anledningar sällan deltar muntligt i klassrummet. Den kontext vi avser 

är de samtal i klassrummet som sker i grupp.  

 

1.2.2 Uppfattning 

Gällande uppfattning definierar vi enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) 

som lyfter fram hur detta begrepp kan definieras. Uppfattning kopplas till en persons 

förståelse av eller erfarenhet av ett fenomen. Vi betraktar även begreppet uppfattning enligt 

Larsson (1986) där Marton och Svensson menar att begreppet uppfattning inom 

fenomenografi inte bara berör de åsikter man har om ett fenomen. Uppfattning handlar istället 

om det som är självklart för oss och därmed finns denna oreflekterade uppfattning med oss 

ständigt. Gällande våra åsikter är det lättare för oss att välja mellan flera olika alternativ. 

Gällande våra uppfattningar har vi dock inga olika alternativ att välja mellan, besitter vi en 
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uppfattning så är den således självklar för oss. 

 

1.3 Disposition 

I del två kommer vi börja med att redogöra för tidigare forskning inom fältet kring tysta 

elever samt hur läraren kan stödja dessa. Vi kommer även att poängtera hur vår studie 

kommer att bidra till detta forskningsfält. I del tre kommer vi klargöra vår metodansats samt 

presentera de etiska ställningstaganden som vidtagits. Därefter kommer vi att presentera hur 

vi gick tillväga när vi valde ut våra informanter, hur vi uppbyggt intervjuerna och vi kommer 

att avsluta denna del med att kort presentera varje intervju för sig. I del fyra behandlar vi vår 

analys, där vi explicit kommer att presentera informanternas uppfattningar av tysta elever 

samt hur dessa kan stödjas. I del fem kommer vårt resultat kopplat till tidigare forskning, där 

kommer vi även att presentera två tabeller som visar på spridningen i lärarnas uppfattningar 

gällande tysta elever samt stödet till dessa. Vi kommer även att lyfta fram vilka infallsvinklar 

vår studie har bidragit med till detta forskningsområde. Sedan kommer vi att ha en 

metoddiskussion, där vi kommer att kritisera vårt val av metod samt lyfta fram dess fördelar i 

denna studie. Därefter kommer vi att föra en avslutande reflektion, där vi kommer att 

presentera sådant som vi har funnit behöver lyftas upp ännu en gång. Detta kommer både vara 

relaterat till tidigare forskning samt vår studie. Som en avrundning av denna studie, kommer 

vi att ge förslag på vidare forskning.   

 

2.0 Bakgrund 

I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning. Avslutningsvis redogör vi för hur vår 

studie ska bidra till denna inomvetenskapliga diskussion kring tysta elever och stödet till 

dessa.  

 

2.1 Tysta elever 

 James McCroskey och Virginia Richmond (1991) har via sin forskningsöversikt av tidigare 

genomförd forskning samt teorier kring tysta elever, dragit slutsatsen att tysta elever finns 

överlag i de flesta klasser. Dessa tysta elever är de som inte vill delta i de kommunikativa 

sammanhangen, eller de som är rädda för att tala inför andra. En del av de tysta eleverna kan 
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även vara tysta då det utgör en del av deras personlighet. Tysta elever representeras således av 

de elever som tror att de gynnas av att förbli tysta, på ett eller annat sätt. De har ofta 

uppfattningen av att de inte gynnas av att tala inför andra. De tysta eleverna kan ibland göra 

försök till att ta ordet i exempelvis en samling, men blir oftast stoppad av sina egna tankar av 

tvivel kring huruvida deras försök skulle bli ett lyckat sådant. Tysta elever beskrivs enligt 

Janet Collins studie (1996) som elever som inte kan eller inte är villiga att kommunicera med 

lärare eller elever i skolan. Dessa elever upplever talängslan, denna rädsla är speciellt påtaglig 

inför stora grupper med främlingar. De tysta eleverna tenderar att bli blyga när det kommer 

till prestation, då de ska tala inför klassen. Vidare menar Collins att eleverna för det mesta 

endast är blyga i skolan, där känner de inte sig trygga eftersom att de inte känner så många. 

Blygheten hos de tysta eleverna associeras med dåligt självförtroende, eller talängslan. Ann 

Cederberg (1997) beskriver även hon den talängsliga eleven som en sorts tyst elev. En elev 

som besitter denna sorts tysthet är en person som lyssnar och har något att tillägga i samtalet 

som pågår. Men av olika anledningar väljer denna tysta elev att ändå förbli tyst.  

 

Vidare fann Collins (1996) i sin studie, när hon observerade i olika klassrum fyra olika typer 

av tysta elever. Dessa olika typer representerades som osynliga, vägran att deltaga, 

tveksamma samt som övriga som fokuserade på annat. Med sin studie ville Collins hjälpa 

läraren att identifiera tysta och tillbakadragna elever, Tanken var att lärarna därefter skulle 

kunna stödja dessa tysta elever i deras muntliga delaktighet i skolan. Charlotta Einarsson 

(2003) hänvisar till Morgan och Dunn där de tar upp synliga och osynliga elever som finns i 

klassrummen. De synliga eleverna är de som syns och hörs i klassrummet, osynliga eleverna 

är de som inte uppmärksammas, och lätt försvinner i bakgrunden. Osynliga eleverna finns 

enligt Morgan och Dunn i alla klassrum, och består av både pojkar och flickor. Dock fann de 

ändå att flickor var en dominerad grupp. Vi vill dock framlägga att vi inte har som avsikt i 

denna studie att gå in djupare på hur tysta elevers tystnad kan kopplas till elevens 

könstillhörighet. 

 

Enligt forskning anses de tysta eleverna sammanfattningsvis vara representerade i de flesta 

klasser i skolan. Dessa tysta elever utmärker sin tystnad genom att vara tillbakadragna, blyga 

och de väljer att inte ta plats kommunikativt. Tystnaden kan vara relaterad till elevens 

personlighet, elevens syn på att tal inte gynnar dem samt att eleven har talängslan när denne 

ska prestera. Vidare kan tystnaden även kopplas till att eleven drömmer sig bort och tänker på 

annat. De tysta eleverna är de elever som ofta kan bli bortglömda av läraren. 
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2.2 Uppfattningar av de tysta eleverna från lärarens och elevens perspektiv 

Jane Townsend (1998) tar upp att lärare inte får ta för givet att tysta elever inte kan. En elevs 

tystnad kan vara till en fördel, där eleven faktiskt lär sig på det sättet. Hon menar således att 

lärare måste finna olika arbetssätt som passar de tysta eleverna, och att fråga-svar inte gynnar 

de tysta eleverna. Detta för att fråga-svar fokuserar på att eleverna ska ge rätt svar snabbt, 

vilket missgynnar de tysta eleverna som oftast måste tänka ett tag innan de svarar. Detta 

hinner de inte göra, och därför får de aldrig ordet.  James McCroskey (1980) tar i sin artikel 

upp att lärare inte alltid är medvetna om att de har tysta elever i sitt klassrum. Lärare har oftast 

en relativt negativ bild av tysta elever men de flesta lärare vill att de tysta eleverna ska tala i 

klassrummet. Detta genom att skapa tillfällen där de tysta eleverna får möjlighet att tala. 

McCroskey menar vidare att lärare oftast drar alla tysta elever över en kant, där de har bilden 

av att alla tysta elever är identiska. Denna motsägelse bidrar till att lärarna snarare stjälper än 

hjälper de tysta eleverna, där de inte har kunskap nog om orsakerna till att eleverna förblir 

tysta.  McCroskey och Richmond (1991) lyfter även de fram att de tysta eleverna ofta är de 

som inte uppmärksammas i klassrummet av läraren. De menar att i de klasser med ett högre 

elevantal försvinner de tysta eleverna i mängden, då de inte sticker ut. Istället är det de elever 

som kräver mer uppmärksamhet som uppmärksammas. I de klasser med ett mindre elevantal 

får de tysta eleverna oftast inte mer uppmärksamhet, då de uppfattas vara självgående och 

väluppfostrade av läraren.  

 

Hans Atterström (1983) nämner att läraren redan från förskolan ställer krav på att eleven ska 

delta i kommunikationssammanhang. Redan här skiljer läraren eleverna åt och ger dessa 

elever olika roller, antingen är eleven tyst eller så är eleven muntligt delaktig. Vidare tar 

Atterström upp att dessa elever lätt glöms bort. Att elever med liten mängd muntligt 

deltagande ses som avvikande. Lärare talar om dessa elever som blyga, tillbakadragna, 

talhämmade eller osäkra. Enligt Atterström förbises de tysta eleverna, och fokus riktas istället 

mot läs – och skrivsvårigheter eftersom detta är något som är lättare att identifiera och 

verifiera.  

 

Atterström (1983) nämner internationell forskning och hänvisar till McCroskey om lärares 

uppfattningar om tysta elever. Forskaren tar upp att lärare ofta inte är medvetna om att de har 

tysta elever i klassrummet, men att denna grupp av tysta elever oftast är förhållandevis stor. 
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Lärare som själva är blyga tenderar att lägga märke till vilka som är tysta i klassrummet och 

hjälper därmed dessa i deras muntliga deltagande. Zimbardo (1978) menar att elever tenderar 

att bli tysta och forma sin tysta roll redan i de lägre åldrarna. Lärarens kommunikation kan 

påverka om dessa elever drabbas positivt eller negativt gällande initiativtagande till muntlig 

delaktighet. Med detta menar Zimbardo att en lärare som själv är blyg och tyst, kan spegla 

detta på sina elever. Därför är det viktigt att lärare tänker på hur de kommunicerar med 

eleverna i klassrummet. Forskaren menar även att en lärare som själv är blyg som en del av 

sin personlighet uppfattar oftast att denne har fler tysta elever i sin klass, än vad en utåtriktad 

lärare uppfattar sig ha. 

 

Einarsson (2003) som hänvisar till Gallagher nämner att lärarna lyfter ofta upp de elever som 

är aktiva talare i klassrummet, och att de som inte är aktiva i klassrummet kan lära sig av 

dessa elever eftersom de alltid ger korrekta svar. De aktiva eleverna uppfattas av lärarna som 

duktiga, till skillnad från de elever som inte är delaktiga i klassrumsinteraktionen i lika stor 

utsträckning.  

Einarsson (2003) menar att lärares uppfattningar om elever påverkar vilka elever som blir 

delaktiga i klassrumsinteraktionen. Hon hänvisar till DeVoe som menar att de elever som 

lärare uppfattar som aktiva är oftast de elever som läraren kommunicerar mest med i 

klassrummet. Collins (1996) har i sin studie kommit fram till att de tysta eleverna oftast har en 

dålig relation till läraren, då dessa sällan kommunicerar. Vilket är beroende av den tysta 

elevens mängd av muntligt deltagande i klassrummet.  

 

Townsend (1998) utförde en studie där hon studerade ett klassrum där både elever och lärare 

var aktiva i diskussionssammanhang. Väl i klassrummet började hon observera att en del 

elever aldrig yttrade ett ord, och blev på så sätt intresserad av att ta reda på bakomliggande 

orsaker till detta. Townsend intervjuade tre elever som av läraren ansågs vara tysta i 

klassrummet. Vidare nämner hon att läraren ofta lade märke till elever som yttrade sig i 

klassrummet, och lätt glömde bort de elever som förblev tysta. Townsend menar att lärare har 

den uppfattningen av att tysta elevers tystnad är något negativt. Den är negativ på så sätt att 

tystnaden uppfattas som att den tysta eleven inte är intresserad, förberedd eller kunnig. Därför 

är det lättare att rikta uppmärksamheten mot elever som talar och som faktiskt svarar på de 

frågor som dyker upp under diskussionstillfällena. När Townsend (1998) väl började intervjua 

de tre eleverna som av läraren ansågs vara tysta, fick hon höra elevernas perspektiv på 

anledningen till att de var tysta under diskussionen. Den första eleven som hon intervjuade 
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kallar hon för Rex. Han identifierar sin tystnad med att han finner att språket vara svårt i det 

diskussionsämne som diskuterades. Han nämner även att han kände sig osäker på de frågor 

som ställdes av läraren, och förblev därför tyst.  Denna elev uppfattade läraren vara aktiv trots 

att han inte yttrade sig så mycket under lektionstid. Den andra eleven som blev intervjuad 

kallar Townsend för Anne. Denna elev nämner att hon ser sig själv som blyg. Hon yttrar sig 

sällan under lektionstid, men ser sig själv som en god lyssnare. Hon lär sig genom att lyssna 

till när de andra eleverna talar, och samlar på så vis kunskap. De tillfällen hon vill yttra sig 

nämner hon att någon annan redan tagit upp det hon ville ha sagt, och hon förblir därmed tyst 

istället. Denna elev uppfattade läraren som tyst, trots att hon faktiskt yttrade sig under ett 

flertal tillfällen.  Den tredje eleven som blev intervjuad kallar Townsend för Angela. Denna 

elev förklarar att hennes tystnad beror på att hon är irriterad och inte tålmodig. Hon antecknar 

mycket under lektionstid, men säger sällan något. Hon oroar sig över om hon skulle yttra sig, 

att läraren skulle be henne att förklara hur hon menar, och avstår därför från att tala. Denna 

elev sågs av läraren som tyst, och Angela nämnde likaså.  

 

Jones och Gerig (1994) utförde en studie där de ville undersöka om tysta elever var 

lågpresterande. De observerade fram 30 stycken elever på en skola som de klassade som tysta 

och intervjuade sedan dessa.  Detta fann de genom att de använde sig av ett instrument som 

kallades för ”Brophy-Good” som registrerar hur ofta en elev är aktiv, dvs. räcker upp handen 

eller yttrar sig under lektionstid.  Dessa elever delades sedan upp beroende på kön, etnicitet 

och prestationsnivå, och jämfördes med elever som de uppfattade var pratiga. Resultatet 

visade att det var fler tysta flickor än pojkar. I de intervjuer som gjordes, identifierade de tysta 

eleverna sig själva som blyga. Andra orsaker till att eleverna var tysta var att de inte hade 

några vänner, att de föredrog att jobba själva, att de var försiktiga eller inte ville vara som alla 

andra. Ett liknande mönster i de intervjuer som gjordes visade dock på att hälften av de tysta 

eleverna hade dåligt självförtroende. Jones & Gerig kom fram till att tystnaden inte är en 

självklarhet till att en elev är högpresterad eller lågpresterad, utan de fann i sina intervjuer 

samt i sina observationer att de tysta eleverna låg på olika kunskapsnivåer, precis som de 

pratiga eleverna. På det sättet resulterade inte en elevs tystnad i att den blev lågpresterad, utan 

det beror på individen.  Finn m.fl. (1995) genomförde en studie där de delade ut enkäter till 

lärare som undervisade elever i fjärde klass. De ville med sin studie lyfta fram de tysta elever 

som fokuserar på annat, och samtidigt är tillbakadragna och tysta i klassen i kontrast till de 

elever som är stökigare. Enkäterna fokuserade på bedömningen av dessa två grupper av elever 

gällande deras resultat i skolan. Forskarna hade tesen att de elever som tar mycket 
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uppmärksamhet och är stökiga, borde ha samma resultat i skolan som denna typ av tysta 

elever. De ville få bort myten kring huruvida de tysta eleverna är lågpresterande i skolan. Det 

visade sig dock att de tysta eleverna överlag inte uppnådde samma goda resultat som de mer 

stökiga eleverna.  

 

Sammanfattningsvis tar forskning upp att lärare uppfattar att de tysta eleverna inte kan 

prestera kunskapsmässigt. Lärare har oftast en negativ bild av de tysta eleverna och är för det 

mesta omedvetna om att de har tysta elever i sin klass. Är lärare däremot medvetna om att de 

har tysta elever i sin klass glöms dessa oftast bort. Vidare tas det upp att de tysta eleverna inte 

får något talutrymme i större grupper medan de i mindre grupper viftas bort av läraren, där 

läraren tar förgivet att dessa tysta elever är självgående. Det lyfts även fram att lärarna 

fokuserar på de elever som har läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning, medan eleverna 

med talsvårigheter inte får samma sorts fokus. Lärarens personlighet är även något som kan 

påverka huruvida de tysta eleverna får komma till tals eller ej i klassrummet. Är läraren blyg 

menar forskning att detta kan ha både en positiv och en negativ inverkan på de tysta eleverna. 

Det positiva är att lärare lägger märke till att de har tysta elever i klassen. Det negativa är att 

en blyg lärare inte uppmuntrar tal på samma sätt som en utåtriktad lärare gör. Vidare menar 

forskning att de elever läraren talar mest med är de elever som upplevs vara aktiva elever. 

Dessa elever kan favoriseras av läraren, vilket i sin tur påverkar lärarens uppfattning och 

relation till de tysta eleverna. 

 

2.3 Hur ska läraren stödja de tysta eleverna? 

Finn m.fl. (1995) menar att om en tyst elev förblir tyst under större delen av sin skolgång, 

med början i de lägre skolåren, kan det få svåra konsekvenser inför elevens framtid. Därav bör 

dessa elever behöva få stöd så tidigt som möjligt. McCroskey och Richmond (1991) vill 

poängtera att läraren inte kan göra de tysta eleverna till utåtriktade elever som ständigt talar. 

Dock ska läraren vara medveten om att dessa elever finns i klassen, stödja dem samt vara 

försiktig, så läraren inte förolämpar dem under stödarbetet. På det sättet kan det bidra till att 

de blir ännu mer tillbakadragna och tysta. Vidare lyfter författarna upp att tidigare genomförd 

forskning visar på att de tysta elevernas vilja till att tala samt kontexten hänger samman. 

Således är de tysta elevernas vilja till att tala inför andra nära förknippad med vilken kontext 

de befinner sig i. Cederberg (1997) lyfter även fram hur elever som är tysta på grund av 

talängslan är tysta beroende av hur eleven känner sig trygg i den kontext som råder. Eleven 
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kan välja att vara tyst i skolan då denne elev känner sig otrygg, men hemma känner sig denna 

elev trygg. Talet i denna kontext kommer därav naturligt. Således är tryggheten en viktig 

komponent till att talet ska komma naturligt från den talängslige eleven. Dock ser Cederberg 

en rådande problematik gällande grupptryggheten. ”Här står vi inför en didaktisk paradox 

eftersom arbete med grupptrygghet är en förutsättning för att den tystare ska våga tala, 

samtidigt som de tysta måste rustas för att klara att tala utanför gruppen” (Cederberg, 1997, s. 

35).  

 

McCroskey och Richmond (1991) poängterar att det är viktigt att läraren själv reflekterar över 

sin egen kommunikativa förmåga, innan läraren börjar stödja sina tysta elever Om läraren är 

en kommunikativ person kan denna inte förvänta sig att hans/hennes tysta elever ska 

utvecklas till att bli på samma sätt. Sedan är det första steget i att stödja dessa tysta elever 

således att uppmärksamma dem och veta om vilka det handlar om. Läraren bör sedan 

observera dessa elever under ett flertal tillfällen, detta för att se om eleven är enbart är tyst i 

klassrummet eller om eleven även är tyst i andra kontexter.  James McCroskey (1980) tar upp 

att för att de tysta eleverna ska få rätt stöd behöver lärare ta reda på vad orsaken är till att 

eleven är tyst, och om eleven behöver stöd. Kanske är den tysta eleven tyst och har det som en 

personlighet, har svårt med det muntliga framträdandet, är ny i landet och har därmed 

svårigheter med språket, har dåligt självförtroende, är osäker eller är en svag läsare. Läraren 

måste ta reda på bakomliggande faktorer innan denne kan stödja den tysta eleven, för att den 

tysta eleven ska få rätt sorts stöd.  

 

Vidare menar även McCroskey och Richmond (1991) att eftersom det finns så många olika 

typer av tysta elever, bör läraren bli medveten om vad den bakomliggande orsaken till 

tystnaden är. Detta eftersom att lärarens stöd för vissa typer av tysta elever inte behöver leda 

till något positiv. För vissa typer av tysta elever kan detta stöd leda till att de tar emot stödet 

medan vissa blir ännu tystare. Stödet kan således ha en motsatt effekt. Speciellt hos de elever 

som besitter en rädsla till att tala inför andra.”The teacher, therefore, needs to establish an 

instructional system in the classroom that permits oral participation in the learning process, 

not one that demands it of all students” (McCroskey & Richmond, 1991, s. 46). Enligt 

Atterström (1983) menar McCroskey att lärare tenderar att följa sitt ”sunda förnuft” vad gäller 

åtgärdande, vilket i de flesta fall leder in dem på fel spår.   

 

Individualiserade instruktioner och uppgifter, är något som läraren kan använda för att stödja 
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de tysta eleverna. Dessa instruktioner samt uppgifter bör vara anpassade efter varje tyst elevs 

situation, mål samt behov. Detta betyder att läraren måste upprätthålla en pågående dialog 

med denna elev för att stämma av. Vad känns tryggt för denna elev? Vad passar denne bäst i 

denna situation? Det ska således råda en överenskommelse mellan läraren och den tysta 

eleven. Läraren ska absolut inte tvinga fram något (McCroskey & Richmond, 1991). 

Cederberg (1997) refererar till en tidigare studie hon genomfört kring talängslan, där hon 

intervjuade studenter kring deras tystnad. Forskaren ville med studien få fram hur denna 

talängslan kan motarbetas genom det stöd läraren ger. Hon menar att det finns en grupp av 

tysta elever som klarar av att bli mer kommunikativt rustade på egen hand. Genom att dessa 

elever lyssnar, övar på egen hand samt iakttar. Dock är situationen oftast annorlunda för de 

elever som är talängsliga. Dessa elever behöver få ett mer stödjande arbetssätt samt verktyg 

från läraren. Detta kallar Cederberg för talundervisning. Denna talundervisning kan både 

främja de elever som talar mer samt de som är tysta.  

 

Sammanfattningsvis tar forskning upp att lärare bör stödja de tysta eleverna så tidigt som 

möjligt, med början redan i de lägre skolåren. Lärare bör dock visa en acceptans för de elever 

som har tystnad som en del av sin personlighet. Om läraren däremot försöker tvinga de tysta 

eleverna att bli mer utåtriktade samt tala mer kan det få en motsatt effekt. Forskning visar på 

att de tysta eleverna dock talar i de kontexter där de känner sig trygga. I denna trygga kontext 

talar eleven på ett naturligt sätt. För att läraren ska kunna stödja den tysta eleven bör läraren 

finna den bakomliggande orsaken till varför en elev är tyst. Detta kan läraren göra genom att 

föra en dialog med den tysta eleven, och därigenom ta reda på vad den tysta eleven vill uppnå 

kommunikativt. Dock bör läraren ha överseende med vare sig den tysta eleven verkligen 

behöver stöd, då detta inte behöver vara en självklarhet. 

 

2.3.1 Lärarens arbete med klassrumsklimatet 

Collins (1996) poängterar att det är viktigt att lärare skapar ett klassrumsklimat där alla elever 

kan känna sig självsäkra samt känna att de kan klara det de har som mål att uppnå. Då läraren 

oftast är den person som dominerar talet i klassrummet, kan det hända att läraren lyfter fram 

en elev oberoende av om de vill tala eller ej. I sammanhang där läraren vill att alla elever ska 

komma till tals, kan det uppstå ett dilemma. Detta för att läraren måste besluta om de tysta 

eleverna ska få vara tysta, eller om läraren ska kräva tal från dessa elever och därmed riskera 

att utsätta dem för en förödmjukande situation. Med detta menar Collins att de tysta eleverna 
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lever med tanken att läraren kan välja att just dem ska få tala, vilket påverkar det redan dåliga 

självförtroendet som den tysta eleven besitter. Även McCroskey och Richmond (1991) tar upp 

hur viktigt klassrumsklimatet är i stödet till de tysta eleverna. Ett klassrum är en spegelbild av 

hur läraren själv är som person, det är därför atmosfären i olika klassrum uppfattas vara olika. 

I vissa klassrum är läraren i centrum, medan det i andra råder mer kommunikation mellan 

eleverna samt läraren. Om alla elevers kommunikation ska stärkas och stödjas på bästa sätt 

bör klassrummet spegla en atmosfär där kommunikation ses som tillåtande samt viktig. Om 

kommunikationen mellan elever samt mellan lärare och elever nedtonas får detta en negativ 

inverkan på alla elevers kommunikativa utveckling, inte minst hos de tysta eleverna. Om 

läraren ska utveckla en god atmosfär i klassrummet för kommunikation, bör denna atmosfär 

alltid förstärka vikten av att eleverna ska kommunicera med varandra. Det är via 

kommunikationen som vi lär oss. Det är denna atmosfär som sedan stödjer de tysta eleverna 

på sikt. Lärarens roll menar McCroskey (1980) är viktig, där läraren ska ha en öppen 

kommunikation med eleverna, och försöka skapa ett gott klassrumsklimat. Detta kan sedan 

leda till att de tysta eleverna vågar ta första steget till muntligt deltagande i klassrummet. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att klassrumsklimatet spelar en viktig roll i stödet till de 

tysta eleverna, för att de tysta eleverna ska känna sig trygga samt självsäkra. Vidare kan det 

uppstå ett dilemma då läraren vill att de tysta eleverna ska tala, läraren kan därigenom i dessa 

situationer använda sin auktoritet till att kräva tal från dessa elever. Ingen hänsyn tas till 

huruvida eleven vill tala eller om den känner sig trygg i det klimat som råder i klassen. Vidare 

visar tidigare forskning att atmosfären i ett klassrum påverkar hur kommunikationen kommer 

att se ut. Ett klassrumsklimat där atmosfären som råder speglar allas delaktighet i 

kommunikationen, är således ett gott stöd för de tysta eleverna. 

 

2.3.2 Lärares arbete med tysta elevers delaktighet i klassrumsdiskussioner 

Debra Myhill m.fl. (2006) menar att det är en stor skillnad för läraren att genomföra en 

diskussion med hela klassen om man jämför med en mindre grupp av elever. I dessa lägen har 

läraren ansvar för många elever, samt att det i åtanke måste finnas att alla ska få utrymme till 

delaktighet och känsla av tillhörighet. I en klass som oftast består av många elever ryms det 

flera olika personligheter och därmed följer deras grad av delaktighet i 

klassrumsdiskussionerna. Det finns de elever som gärna pratar och sedan de elever som sällan 

eller aldrig pratar. Detta är ett stort ansvar för läraren att vara medveten om, samt att ta hänsyn 
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till under dessa diskussioner. Vidare menar författarna att om läraren ska stödja de tysta 

eleverna till att våga tala i dessa situationer måste eleverna känna sig trygga i klassen. Således 

bör läraren tillsammans med eleverna bygga upp en trygg rådande miljö i klassrummet. När 

läraren sedan ställer en fråga ska det inte vara fokus på att direkt ge det rätta svaret, istället 

bör en nyfikenhet råda som innebär att man tillsammans söka efter svaret. McCroskey och 

Richmond (1991) lyfter även de fram att mindre gruppkonstellationer kan vara ett sätt för de 

tysta eleverna i klassen att komma till tals och således bli muntligt delaktiga. I dessa mindre 

grupper behöver de tysta elevernas känsla av att de måste tala inte vara lika påtaglig. I de 

mindre grupperna kan de känna sig mer trygga och därav kan talet komma mer naturligt. 

Författarna menar även att övriga elever som befinner sig i denna grupp ibland kan fungera 

som en sorts stöttepelare gentemot den tysta eleven. De kan tydligt visa att de även vill höra 

vad den tysta eleven har att säga. Detta kan vara ett stöd som successivt medför att de tysta 

eleverna vågar, och framöver vill delta i klassrumsdiskussionerna. 

 

Collins (1996) valde i sin studie att placera de elever som ansågs vara tysta i en klass 

tillsammans i en mindre grupp. Hon hade känslan av att dessa elever skulle våga mer och 

känna sig tryggare då de kom bort från den vanliga klassen. Ett tryggt och stödjande klimat 

skulle byggas upp i denna avskilda grupp, som skulle få dessa elever att bygga upp olika 

strategier för att tala inför andra. Deras självförtroende skulle stärkas i denna trygga miljö, 

vilket skulle hjälpa dem att våga mer när de senare skulle återvända till klassen. Collins fick 

denna idé från en tidigare studie gjord av Wade och Moore gällande läsförståelse. Enligt 

Collins menade Wade och Moore att barn kan dra många fördelar av att placeras i en enskild 

grupp, där fokus hamnar på deras speciella behov. Dock valde Collins att inte självmant 

diskutera med de tysta eleverna om deras tystnad, detta gjordes enbart om eleverna själva tog 

upp detta. Hon ville inte att eleverna skulle känna sig utpekade som de tysta i klassen. Arbetet 

med denna grupp pågick en timme om dagen under en 12 veckors period. Collins (1996) 

menar att det faktum att dessa tysta elever kommer bort från den ursprungliga klassen, där de 

mer pratglada eleverna finns bidrar till att de vågar och kan ta för sig mer av talutrymmet. En 

annan positiv faktor med denna avskilda grupp med tysta elever är att de tillsammans med en 

lärare kan utveckla kommunikativa strategier som speciellt fokuserar på deras muntliga 

kommunikation.   

 

Williams och Pramling (2000) har studerat en pedagogisk verksamhet i en förskoleklass. Där 

jobbade pedagogen med skapande verksamhet, i syfte att eleverna skulle lära sig att 
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dramatisera olika innehåll, genom olika uppgifter som de fick tilldelade av pedagogen. Den 

uppgift som eleverna fick var att de skulle tillverka egna handdockor, dessa kom att ha olika 

betydelser under studiens gång. Under detta arbete upptäckte pedagogen att en del elever 

aldrig yttrade sig under ett flertal tillfällen. Majoriteten av dessa elever var flickor. Genom 

denna upptäckt fördelade pedagogen medvetet eleverna i olika grupper beroende på hur 

talföra de var. Grupperna var tysta flickor, aktiva flickor och en pojkgrupp. De tysta flickorna 

i en grupp, de aktiva flickorna i en annan och pojkgruppen i en tredje. Detta val gjordes av 

pedagogen för att hon förmodade att de tysta flickorna skulle våga tala om de omgavs av 

elever som var tysta som dem, då pojkarna ofta dominerade talutrymmet. Resultatet visade att 

de tysta flickorna förblev tysta oavsett om de var omgivna av andra flickor som var lika tysta. 

De tysta flickorna tog aldrig eget initiativ, utan talade endast med tillåtelse av pedagogen, där 

pedagogen var den som fick ta initiativet varje gång. När pedagogen ställde öppna frågor till 

de tysta flickorna, vände och vred de på sig, eller tittade ner för att de var så pass osäkra. Det 

var endast när pedagogen talade till de tysta flickorna via den handdocka som de tillverkat 

tillsammans, som de tysta flickorna vågade yttra sig. Handdockan fick med andra ord en 

viktig betydelse i denna tysta flickgrupp.  

 

Einarsson (2003) hänvisar till Karlsson som tar upp att lärarens pedagogiska roll kan påverka 

interaktionen i klassrummet. Har läraren en traditionell roll, där fokus ligger på fråga-svar 

gynnas pojkar, och blir därmed de som dominerar talet i klassrummet. Har läraren istället 

rollen som handledare och diskuterar med eleverna samt vill involvera dem i verksamheten, 

blir klassrumsinteraktionen inte lika könsdominerad. Där kan både flickor och pojkar känna 

sig delaktiga och gynnas därmed av interaktionen.  

 

Sammanfattningsvis lyfter tidigare forskning fram att läraren bör vara medveten om att alla 

elever besitter olika personligheter, alla elever kan således inte tala lika mycket. I 

klassrumsdiskussioner bör läraren ställa öppna frågor, där eleverna och läraren tillsammans 

söker efter svaret. Således är det viktigt att läraren har en handledande roll i 

klassrumsdiskussionerna. Vidare lyfter forskning upp att mindre gruppkonstellationer kan 

bidra till att de tysta eleverna blir mer muntligt aktiva. Den lilla gruppen kan således fungera 

som ett sorts stöd till den tysta elevens egen initiativförmåga till tal. I mindre 

gruppkonstellationer kan de tysta eleverna bygga upp olika strategier som kan användas då de 

ska tala inför andra. Dock behöver inte en homogen grupp av tysta elever stödja de tysta 

elevernas muntliga utveckling och vilja till att tala inför andra. 
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För att knyta ihop säcken av vår bakgrund kan vi konstatera att enligt tidigare forskning kan 

tysta elevers tystnad bero på olika orsaker. Lärarens uppfattning av de tysta eleverna bidrar till 

hur de tysta eleverna stöds samt utvecklas gällande sin muntliga framställning. Lärarens 

personlighet påverkar även. Stödet till de tysta eleverna ska bygga på orsaken till tystnaden, 

kontexten samt vad eleven själv vill uppnå. Stödet ska därmed inte tvingas på en elev. Det 

behöver inte vara självklart att en tyst elev behöver stödjas, allt är förknippat med den 

situation som råder kring varje enskild elev. Vidare spelar faktorer som klassrumsklimatet och 

lärarens arbete med att de tysta eleverna ska bli delaktiga i klassrumsdiskussioner in som 

viktiga delar i detta stöd. Dessa två delar betraktas som väsentliga byggstenar i lärarens stöd 

till de tysta eleverna. För att runda av detta avsnitt kommer vi nu att koppla samman hur vår 

studie kommer bidra till detta inomvetenskapliga resonemang, som vi har presenterat ovan i 

tidigare genomförd forskning. Då vi i vår studie är ute efter att finna de distinkta 

uppfattningarna som lärarna har kring tysta elever, samt hur dessa kan stödjas för att bli mer 

muntligt delaktiga, anser vi att vår studie kommer bidra med en djupare presentation samt 

tolkning av dessa olika uppfattningar. Eftersom att vi har valt att studera dessa olika 

uppfattningar, kan vi således dra en slutsats kring hur uppfattningar av de tysta eleverna samt 

stödet till de tysta eleverna kan hänga samman.  

 

3.0 Metod 

Vi kommer i detta avsnitt att motivera, presentera samt klargöra vår studies utgångspunkt 

gällande metodansats. Det kommer även tydliggöras hur vi har arbetat utefter vår valda 

metodansats.  

 

3.1 Fenomenografi som metodansats 

Vårt analytiska verktyg i vår studie är fenomenografi. Vi valde att använda oss fenomenografi 

som metodansats, eftersom att denna metodansats riktar in sig på människors uppfattningar av 

ett fenomen. Då vårt syfte med denna studie är att få fram lärares uppfattningar av tysta elever 

samt lärares stöd till dessa elever, upplevde vi att denna metodansats var ett relevant val. Då 

intervjuer är det tillvägagångssätt forskaren använder inom fenomenografi, fick vi tag på 

dessa uppfattningar genom att intervjua flertalet lärare. Fenomenografi har sina rötter i 

hermeneutiken som är en vetenskaplig teori. Denna teori är en slags förståelsemodell som 
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riktar in sig på att tolka och förstå (Thomassen, 2007). Fenomenografi enligt Dahlgren och 

Johansson (2009) är en metodansats vars huvudfokus är hur personer uppfattar ett fenomen, 

där det gäller att få ett så varierat resultat som möjligt, då fokus inte blir att hitta likheter, utan 

snarare varianter. Detta genom att analysera de olika uppfattningarna på djupet för att ge en 

bild av den bredd som forskaren funnit inom detta fenomen. 

 

Dahlgren & Johansson (2009) tar vidare upp att människor kan ha många olika uppfattningar 

av ett fenomen, och forskaren kommer att upptäcka olika sätt att analysera samt förstå dessa 

uppfattningar. Antalet varianter av uppfattningar beror på hur många undersökningspersoner 

som deltar i studien. Ju fler undersökningspersoner, ju fler varianter. Dock kan man som 

forskare aldrig få reda på alla varianter som kan tänkas finnas, men ändå komma väldigt nära 

detta genom att välja att undersöka ett antal personer om deras uppfattningar om det specifika 

fenomenet. För att ta reda på de olika varianterna som kan tänkas finnas, måste även forskaren 

se efter vilka likheter som kan finnas, detta för att sedan kunna urskilja dessa. Dahlgren och 

Johansson (2009) beskriver även att de olika uppfattningar forskaren får fram från sina 

informanter gällande det valda fenomenet garanterat kommer att bidra till olika sätt att 

uppfatta detta fenomen. Dessa olika uppfattningar brukar kallas för utfallsrummet.  

 

Enligt Staffan Larsson (1986) menar Marton att det inom fenomenografi finns en skillnad 

gällande beskrivningarna av informanternas utsagor. Denna skillnad gäller hur något är samt 

hur något uppfattas att vara enligt de informanterna. Vidare menar Larsson (1986) enligt 

Marton att det finns två olika perspektiv som forskaren skall tas hänsyn till i den 

fenomenografiska ansatsen som reder ut konflikten mellan hur något är och hur något 

uppfattas att vara. Första ordningens perspektiv rör det som inte kan upplevas därav rör det ett 

perspektiv utifrån som består av ren fakta. Den andra ordningens perspektiv handlar däremot 

om hur en person upplever något och det rör ett perspektiv från personens inre. Larsson 

(1986) menar även att det inom kvalitativa metoder som riktar in sig på att beskriva något 

generellt består av första och andra ordningens perspektiv. Dock lägger forskaren mer kraft på 

den andra ordningens perspektiv inom just fenomenografi, hur personen i fråga uppfattar ett 

fenomen.  

   

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 

efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har 

valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är 
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(Larsson 1986, s. 13) 

 

Enligt Pål Repstad (2007) menar Larsson att analysen av det insamlade kvalitativa materialet 

som exempelvis intervjuer bör ske under en längre tid. Till en början är det rimligt att 

forskaren bekantar sig med materialet och sätter sig in i det. Skriver ner de tankar som 

kommer upp och att tid avsätts för reflekterande över sitt insamlade material. Detta för att 

analysen ska bli så djupgående som möjligt och inte bara bli ytligt beskrivet.  

 

Vidare lyfter Repstad (2007) fram hur forskaren ska resonera kring sitt val av analysmetod av 

intervjun. Ska fokus ligga på att analysen bygger på en presentation av varje person som har 

intervjuats eller ska fokus hamna på att benämna dessa personer i olika teman. Denna 

problematik kan kopplas till etik, om man presenterar varje intervju för sig så kommer 

intervjupersonen till sin rätt och inget rycks ur sitt sammanhang. Dock finns det ett 

motargument gällande detta val i form av ett etiskt ställningstagande. Det blir lättare för 

forskaren att bibehålla intervjupersonernas anonymitet om deras utsagor sätts in i teman, de 

blir då inte för detaljerade eller beskrivande så att dessa kan kopplas till intervjupersonen.  

 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver att det finns sju steg som kan användas i en 

fenomenografisk analys kopplat till en mindre studie mellan fåtal studenter. Dessa sju steg 

innefattar hela analysen, från början till slut. Steg 1 handlar om att forskaren ska känna sig 

trygg med de transkriberade intervjuerna genom att läsa igenom och föra anteckningar. Steg 2 

innebär att man väljer ut de citat eller stycken i de transkriberade intervjuerna som anses vara 

det viktigaste. I steg 3 ska forskaren sedan jämföra dessa utvalda citat. Syftet med detta är att 

få fram de likheter samt skillnader som finns gällande informanternas uppfattningar. I steg 4 

ska nu forskaren fokusera på att dela in dessa funna likheter och skillnader i diverse grupper. 

Steg 5 har som fokus att finna de olika kategorierna genom att synliggöra de likheter som 

finns mellan uppfattningarna. Detta är viktigt för att forskaren ska kunna dra en gräns för vad 

som får utgöra variationen i en uppfattning. Om det finns fler likheter än skillnader mellan 

informanterna gällande en uppfattning, kan denna uppfattning bli tilldelad en egen kategori. I 

steg 6 ska forskaren sedan döpa sina kategorier. Namnen ska återge kärnan av de 

uppfattningar som finns i denna kategori. I det sista sjunde steget ska forskaren nu blicka över 

sitt analysarbete och försöka bedöma om de citat som valts ut kan tänkas placeras i flera 

kategorier. Detta steg kan få forskaren att sammanställa ett stort antal kategorier till ett mindre 

antal. Det är efter dessa sju steg som vi i vår studie har analyserat våra intervjuer. Vi fann att 
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dessa sju steg var ett naturligt tillvägagångssätt när vi började arbeta med analysen. 

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

Vi kommer här beskriva de etiska ställningstaganden vi har tagit och reflekterat kring med 

hänsyn till informanterna samt användandet av materialet från intervjuerna. 

 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) menar att forskaren redan innan intervjuerna kan 

konstruera ett ”etiskt protokoll”. Detta protokoll ska sedan finnas till för att säkerställa de 

etiska ställningstaganden som kommer att vidtas under intervjun, samt i det framtida arbetet 

med materialet. Detta protokoll ska sedan ta hänsyn till de etiska frågor som kan komma upp i 

arbetet med intervjuerna. Vi valde därmed att ta hänsyn till genom att skapa ett etiskt 

dokument, som vi sedan läste upp för informanterna precis innan vi påbörjat att spela in 

intervjun. Detta för att tydliggöra vad vi vill med vår studie ytterligare en gång, vad 

informanterna ställer upp på och vad vi som forskare ger för löften gentemot informanterna. 

Detta etiska dokument har även fungerat som ett sätt för oss att påvisa och stärka vår ”etiska 

kapacitet” som Kvale och Brinkman (2009) menar är det man som forskare ska utveckla 

istället för att se de etiska riktlinjerna som ett slaviskt följdschema. Författarna menar därmed 

att de etiska frågor som forskaren känner är väsentliga för studien samt informanternas 

välbefinnande, ska således växa fram i form av ett sunt, reflekterande och aktivt 

förhållningssätt. 

 

Vidare lyfter Kvale och Brinkman (2009) upp vilka etiska frågor som berör områden som kan 

visa sig vara svåra för forskaren att reflektera kring. Dock skall forskaren ta viss hänsyn till 

dessa samt reflektera kring dem redan innan intervjuerna påbörjas. En av dessa frågor som 

forskaren ska ställa sig själv är på vilka sätt ens undersökning skulle kunna bidra med 

någonting gott? Denna fråga har vi varit väldigt medvetna om och reflekterat mycket kring. 

Hur ska vår undersökning ska bidra med något som är positivt? Hur den i någon mån skulle 

kunna bringa god kunskap? Framförallt var detta viktigt för oss själva men även i den 

bemärkelsen att våra informanter skulle förstå vad deras medverkan skulle bidra med, och vad 

sedan helheten av studien skulle ge i slutändan. Detta tog vi således upp med våra informanter 

i inledningen av intervjun i form av vårt etiska dokument samt när vi första gången var i 

kontakt med informanterna och bokade in en tid för intervju. Vi kände att denna nyttoaspekt 

av studien var grunden för vårt arbete och för anledningen till att lärarna skulle vilja delta och 
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delge sina uppfattningar av detta fenomen. Vi har valt att ge våra informanter fingerade namn 

istället för att sifferordna dem i intervjuernas ordningsföljd.   

 

3.3 Intervjuerna 

Vi kommer i detta avsnitt börja med att beskriva urvalsprocessen till de genomförda 

intervjuerna samt tydliggöra intervjuns tillvägagångssätt. Sedan kommer vi att presentera vår 

grundtanke med intervjuuppbyggnaden för att därefter berätta om varje intervjutillfälle för 

sig. Detta för att kunna ge en inblick i vad som kunde komma att påverka intervjun. Vi 

kommer även att beskriva och tydliggöra vår intervjuguide. 

 

3.3.1 Urvalsprocessen 

Vi var inledningsvis intresserade av att finna sex stycken lärare för att få möjligheten att 

undersöka deras uppfattning om fenomenet tysta elever samt lärarens stöd gentemot dessa. 

Vår tanke var att dessa sex lärare skulle ge oss en variation av olika uppfattningar. Dock blev 

det inte som vi hade planerat. Vi fick sammanlagt intervjua fem stycken lärare mot slutet efter 

mycket kämpande. Vi tror att en av de starkaste orsakerna till detta var att vi hade svårigheter 

att finna informanter, då vårt valda fenomen kring lärarens arbete med de tysta eleverna ofta 

upplevs som ett svårt ämne av lärarna. Detta är något som vi även fått bekräftat av flertalet av 

våra informanter. Larsson (1986) resonerar kring hur forskaren ska resonera i valet av hur 

många informanter som ska intervjuas. De två aspekter som skall tas hänsyn till är att det inte 

får bli för många intervjuer så att intervjuerna sedan inte kan analyseras på djupet. Ytterligare 

en aspekt som forskaren ska ta hänsyn till är att få så många skilda uppfattningar som möjligt. 

Vad som är rimligt och hur resonemanget ska gå är något som forskaren själv måste reflektera 

kring kopplat till sin valda problemställning. Kvale och Brinkman (2009) menar att antalet 

personer forskaren ska intervjua vilar på vad studien har för syfte. När syftet är att intervjua 

flera personer kring ett ämne och beskriva hur de uppfattar detta i detalj kan man gå efter en 

så kallad ”mättnadskänsla”. Detta sker när forskaren känner att inget nytt i kunskapsväg 

tillförs från intervjuerna. I vår studie upplevde vi efter den femte intervjun att likartade 

uppfattningar återkom. Denna lärare bekräftade flertalet av de uppfattningar som vi redan 

hade fått i intervjuerna med de övriga lärarna. Dock antar vi att vi hade fått en större spridning 

av uppfattningar om vi hade fått möjligheten och tiden till att intervjua flera lärare. 
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Det började med att vi tog kontakt med Anna och Lisa, som var informerade om vårt fokus 

med studie. Dessa två lärare valde att ställa upp att delta på en intervju. Vi tog samtidigt 

kontakt med en annan skola där vi båda tidigare har genomfört vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi bokade in intervjutillfälle med två lärare på denna skola som sedan rann ut i 

sanden. Lärarna ångrade sig i sista sekunden, vilket resulterade i att vi hamnade i ruta ett igen. 

Vi fick därmed maila flera skolor belägna i staden och fick senare svar från Inger som 

arbetade som lärare på en av dessa skolor. Denna lärare ställde upp på en intervju. Larsson 

(1986) lyfter fram att det är av stor relevans att forskaren inom fenomenografi försöker få en 

både slumpmässig och specifikt utvald grupp av intervjupersoner. Detta innebär att forskaren 

bör rikta in sig på en specifik grupp av informanter som besitter de kunskaper som behövs för 

att svara på de intervjufrågor som ställs kopplade till det valda ämnet. Med slumpmässigt 

urval menar sedan Larsson att detta urval ska bidra till att inte få en generell bild av det 

fenomen som ska undersökas, strävan ska istället vara att få fram flera olika uppfattningar. 

Informanterna ska därmed kunna tillföra olika uppfattningar av det valda fenomenet. Vi fick 

därmed tanken att vi skulle försöka få tag i en lärare som är relativt nyexaminerad. Tanken var 

att denna lärare skulle kunna bidra med en annan uppfattning i kontrast mot våra övriga 

informanter som jobbat under en längre tid som lärare. Vi tog därmed kontakt med Eva då vi 

hade information om att denna lärare var nyutexaminerad. Senare tog vi även kontakt med 

Lena som var utbildad lärare för förskoleklass. Detta urval gjordes för att få en bredd och 

spridning i de årskurser alla intervjuade lärare arbetade med.  Därmed hade vi tagit hänsyn till 

såväl tiden lärarna arbetat som verksamma lärare, samt vilka årskurser de arbetade med just 

nu. 

 

Vi hade sedan tidigare reflekterat kring huruvida det skulle kunna påverka studiens utfall då 

flera av våra informanter jobbade på samma skola. Vi hade en tes om att dessa lärare som vi 

intervjuade skulle ha blivit färgade av skolans atmosfär, det vill säga det rådande 

förhållningssättet på skolan som färgar arbetet med eleverna. Dock fann vi att detta inte var 

fallet med dessa lärare. Vi kunde urskilja en viss spridning gällande uppfattningar, oavsett om 

de jobbade på samma skola eller inte. Av etiska skäl kommer vi inte att återge vilka lärare som 

arbetar på samma skola. Vi anser inte heller att denna information har en bärande poäng i vår 

studie. 
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3.3.2 Intervjuuppbyggnad  

Våra frågeställningar i denna studie var hur lärare uppfattar de tysta eleverna samt på vilka 

sätt de uppfattar att de stödjer de tysta eleverna i deras muntliga deltagande. Genom dessa två 

frågeställningar arbetade vi fram tre teman med tillhörande underfrågor som skulle besvaras 

under intervjuerna. Det första temat behandlade lärarens uppfattning av tysta elever. Det andra 

temat berörde lärarens erfarenheter av tysta elever. Detta tema valde vi att ha med i vår 

intervjuguide, eftersom vi ville ha en brygga mellan våra två huvudteman, lärares 

uppfattningar av tysta elever samt uppfattningar om hur de tysta eleverna ska stödjas. Detta 

kopplades samman till våra två frågeställningar. Det tredje temat handlade om lärarens 

uppfattning av de tysta eleverna hade förändrats under tiden de arbetat som lärare. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är iscensättningen och uppbyggnaden av en intervju viktig, 

detta för att kunna ha möjlighet till att få intervjupersonen att vilja berätta och därigenom bli 

stimulerad. För att bygga upp en god kontakt med intervjupersonen redan i början av intervjun 

är det viktigt att denne får en god bild av intervjuarna för att sedan själv kunna öppna sig 

under intervjun. En så kallad orientering inleder intervjun, här presenteras intervjuns syfte och 

övrigt klargörande över intervjun. Under vår uppbyggnad av intervjun tog vi hänsyn till den 

inledande fasen av intervjun eftersom att den anses vara viktig för hela intervjuförloppet. Vi 

tog oss tid till att presentera oss själva samt hur vi fick idén att skriva om lärares uppfattning 

av de tysta eleverna samt stödet gentemot dessa. Vi läste även upp det etiska dokumentet som 

vi kände klargjorde mycket för intervjupersonen gällande dennes delaktighet i studien samt 

våra skyldigheter och etiska vidtagande. Vårt val gällande att läsa upp detta dokument precis 

innan intervjun började spelas in var för att denne inte skulle bli osäker efter intervjun över 

syftet med studien, eller av det senare användandet av materialet från intervjun. Kvale och 

Brinkman (2009) lyfter fram hur det kan förekomma i slutet av en intervju att 

intervjupersonen känner en viss osäkerhet över hur materialet kommer behandlas samt hur 

denne kommer uppfattas.  

 

Vi gjorde ett medvetet val i att inte maila ut intervjufrågorna till informanterna i förväg. Detta 

eftersom att vi uppfattade att detta skulle kunna påverka deras utsagor, och att deras svar inte 

skulle bli deras genuina uppfattning utan bli influerad av andra faktorer. Dessa faktorer skulle 

kunna vara forskning, kollegors åsikter samt kurs- och läroplaner. Vi ville inte heller ge 
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informanterna bilden av att det fanns en strävan från vår sida efter att få ”rätt” uppfattning. 

Med detta menar vi att vi vill få fram informanternas innersta uppfattning, uppfattningen som 

speglar deras bild av hur de betraktar fenomenet. Dock har vi i efterhand funnit kritik mot vårt 

medvetna val i form av att dessa ”spontana” intervjufrågor lätt kan bidra till att 

informanternas svar skenar iväg och hamnar utanför ämnet. Det visade sig även att en av våra 

informanter som vi kallar Inger, framförde att hon hade uppskattat om hon hade fått se 

intervjufrågorna i förväg. 

 

Vi hade tidigare även resonerat kring huruvida vi skulle låta det gå en viss tid från det att 

informanten pratat till det att vi ställde en ny fråga. Detta kände vi var viktigt eftersom att vi 

inte ville stressa informanten, utan lämna utrymme för tystnad. Denna tystnad tror vi fick 

informanterna att tänka efter kring vad de har sagt samt att nya funderingar fick tid till att 

komma till ytan, både från vårt och informantens håll. Kvale och Brinkman (2009) lyfter fram 

att tystnad kan verka som en strategi forskaren använder för att intervjun ska avancera. 

Tystnad ger en bild till informanten av att pauser för att tänka efter är rimligt. Resultatet av 

denna strategi är oftast att informanten hinner reflektera och komma med ny och betydelsefull 

information. 

 

Vi gjorde även ett medvetet val i att dela upp vem som hade ansvaret för att ställa temafrågor 

respektive inledning samt bakgrunds – och avrundningsfrågor under intervjuerna. Den som 

inledde intervjun hade ansvar för presentation, frågor om lärarens bakgrund och de följdfrågor 

som dök upp under intervjuns gång. Den andra hade ansvaret för temafrågorna, och denne 

ställde inga följdfrågor, eftersom att det inte var dennes huvudansvar. Dock resonerade vi om 

att det ändå var öppet för oss båda att ställa följdfrågor, då vi anser att detta gynnar intervjun 

på så vis att den ena bidrar med en följdfråga som den andra inte har tänkt på, eller förbisett.  

Vid antalet intervjuare poängterar Repstad (2007) att det är en fördel att vara två. På det viset 

kan intervjuarna dela upp ansvaret mellan sig. Den ena kan ansvara för frågeschemat och den 

andra för uppföljningsfrågor.  

 

Samtliga intervjuer avrundades genom att vi klargjorde att våra frågor var slut och därigenom 

släppte vi in informanten som fritt fick lyfta fram något denne känt inte berörts under 

intervjun eller eventuellt nya tankar som väckts. Kvale och Brinkman (2009) menar att denna 

sortens avslutning på en intervju ger intervjupersonen möjlighet att klargöra sina 

ståndpunkter, beröra nya tankar eller chansen att ställa frågor som dykt upp under intervjuns 
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gång. 

 

Repstad (2007) tar upp att intervjuhandledningen inte bör vara för detaljerad, men att den kan 

innehålla frågeställningar samt några uppföljningsfrågor. Beroende på vilket svar informanten 

ger, improviserar forskaren fram en uppföljningsfråga, på så vis får forskaren ett djup på sina 

frågor och intervjun blir inte alltför fyrkantig. Man bör som forskare inte heller avbryta 

informanten om den på eget initiativ besvarar frågor som inte är i fokus i den stunden, men 

som kommer att dyka upp senare i intervjun. Detta kan då leda till att informanten blir osäker 

eller irriterad. En bra intervju kräver enligt Repstad: ”… en grundlig planering av vilka teman 

som ska beröras. På det viset kan man undvika att drunkna i irrelevant prat” (Repstad 2007, 

sid 87). Vår intervjuguide utformade vi utefter de uppfattningar vi ville få fram från 

informanterna, kopplat till vår studies syfte och frågeställningar.  Under vårt analysarbete med 

de transkriberade intervjuerna upplevde vi att informanterna under intervjun ofta återkopplade 

till föregående tema i intervjuguiden, om vi redan hade kommit in på ett annat tema. Detta 

tror vi beror på att flera av dessa underfrågor i varje tema går in i varandra. Vi tror att vi 

därmed fick uttömmande svar från våra informanter. Dahlgren och Johansson (2009) lyfter 

fram att intervjuerna inom fenomenografi präglas av att de är halvstrukturerade och 

uppbyggda via olika teman kopplat till fenomenet. Detta leder till att vare intervju inte blir 

den andra lik, då intervjun påverkas av de svar informanten ger. Detta var något vi fick erfara 

då informanternas svar ledde in intervjun på olika vägar, ingen intervju var således den andre 

lik.  

 

3.3.3 Intervju 1  

Den första intervjun genomfördes med Anna i hennes klassrum då det var fritidsverksamheten 

i skolan. Hon frågade oss om det var tillåtet att hennes lärarstudent närvarade vid 

intervjutillfället, men att denne inte skulle delta aktivt utan endast observera. Detta godkände 

vi just för att lärarstudentens roll var att förbli passiv. Under intervjuns gång visade det sig att 

Anna inkluderade lärarstudenten i intervjun ändå, för att lärarstudenten skulle bidra med en 

objektiv syn på lärarens stöd gentemot de tysta eleverna. Vi beslöt oss för att inte kommentera 

detta under intervjuns gång, eftersom vi ansåg att detta skulle kunna påverka respondenten 

och intervjun negativt. Dock anser vi att lärarstudentens kommentarer inte gav en ny insikt, då 

Anna redan hade besvarat detta. Sedan ville vi inte ha med lärarstudentens åsikter eftersom 

detta inte är i fokus för vår studie. I slutet av intervjun ställde även lärarstudenten en fråga till 
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läraren utan att be oss om lov. Denna fråga handlade om könsskillnader mellan de tysta 

eleverna. Här visade vi dock att vi inte fann detta relevant för vår intervju på ett artigt sätt.  

Dock fann vi att lärarstudentens inflikade mot slutet av intervjun var oläglig. Vi antar även att 

detta byte av fokus som nu var riktat mot de tysta elevernas kön, kunde ha bidragit till att 

Anna blev påverkad av lärarstudentens frågor som riktades mot läraren. Istället för att besvara 

vår sista fråga där vi ville veta om Anna hade något att tillägga.  

 

3.3.4 Intervju 2 

Intervjun med Lisa ägde rum i ett vilorum som fanns på skolan. Här förblev vi ostörda. Enligt 

Repstad (2007) kan var intervjun äger rum påverka om dess resultat både positivt och 

negativt. Helst bör intervjupersonen välja ett ställe där intervjun kan ske ostört. Att intervjua 

informanten på deras arbetsplats är till en fördel, om man förblir ostörd. Intervjupersonen ska 

då och då under intervjutillfället kommentera för att försäkra att informanten inte går utanför 

ämnet. Nickningar, gester och leenden bidrar till ett gott samtalsklimat, och kan leda till att 

informanten talar på ett naturligt sätt.   

 

3.3.5 Intervju 3 

Inger tog vi kontakt med via mail som var utskickat till alla lärare på hennes skola. Vi 

lyckades med att boka in en tid som passade båda parterna. Intervjun genomfördes på hennes 

skola i klassrummet efter skoltid. Vi upplevde dock Inger som trött, då intervjutillfället ägde 

rum sent på eftermiddagen. Hon nämnde även efter intervjun att hon hellre skulle fått chansen 

att ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. Detta eftersom hon kände att hon inte 

kunde ge utförliga svar på frågorna än vad hon gjort om hon varit mer förberedd. I vår analys 

upptäckte vi att vi inte fick uttömmande svar från denna lärare i jämförelse med de andra 

lärarna, vilket har påverkat hur aktiv hon har blivit i analysen. Vi upptäckte även när vi skulle 

lyssna på intervjun att ett högt brusande ljud överröstade intervjun. Vi fann en nödlösning och 

reducerade bruset, men delar av intervjun som kan ha varit viktiga förblev ohörbara och blev 

därmed inte en del av transkriberingen. Vi mailade läraren transkriberingen vi lyckades 

genomföra, för att denne skulle ta del av detta och kommentera om vi uppfattat henne rätt. Vi 

fann emellertid inte detta som ett nederlag, utan valde att analysera de delar vi lyckats 

transkribera. Vi fick ändå en bild av informantens uppfattning, och känner därmed inte att vi 

missat det väsentliga i intervjun. Anteckningar fördes även under intervjun som har använts 
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flitigt för att kunna styrka de delar i intervjun som gick förlorade. En timme efter 

intervjutillfället då vi hade upptäckt detta samtalade vi via nätet kring intervjun och delgav 

varandra den bild av intervjun som vi hade lyckats fånga medan det fortfarande var färskt i 

minnet. Vi sparade dessa nätbaserade anteckningar som kom ut genom samtalet mellan oss då 

vi anser att detta kan komma till användning vid analysen.  

3.3.6 Intervju 4 

Eva hade vi medvetet tagit kontakt med då vi ville intervjua en relativt nyexaminerad lärare. 

Via den kontakt vi hade via mail fick vi ihop en tid för intervjun. Intervjun genomfördes efter 

skoltid i ett avskilt samtalsrum. Vi fick bilden av att denna lärare på förhand hade reflekterat 

mycket kring fenomenet tysta elever. Det framkom även under intervjun att denna lärare själv 

hade läst mycket om de tysta eleverna och därigenom haft ett intresse för fenomenet. Under 

denna intervju kände vi att informanten inte hade mycket att delge oss.  

 

3.3.7 Intervju 5 

Lena intervjuade vi för att vi ville få möjligheten att intervjua en lärare som jobbade med 

förskoleklass. Intervjun ägde rum på dennes kontor efter skoltid. Vi fick uppfattningen av att 

denna lärare hade många uppfattningar kring de tysta eleverna samt arbetet med dessa. Dock 

ifrågasatte denna lärare själv huruvida hon skulle kunna bidra med samma sorts uppfattningar 

i jämförelse med de lärare som jobbar med elever från första klass och uppåt.  

 

4.0 Analys 

I följande analys kommer vi att presentera de distinkta uppfattningar vi har analyserat från 

våra intervjuer med lärarna som är kopplat till vår studies syfte samt frågeställningar. Först 

kommer de fem distinkta uppfattningarna gällande lärarnas uppfattningar av tysta elever att 

presenteras. Sedan kommer vi kort presentera hur lärarnas uppfattning av de tysta eleverna 

har ändrats över tid. Sedan kommer vi att redogöra för de sex distinkta uppfattningarna 

gällande lärarens stöd till de tysta eleverna. 

 

Under vårt analysarbete har vi i samstämmighet med Dahlgren och Johansson (2009) delat på 

oss och analyserat på egen hand. Efter denna enskilda analys har vi sedan jämfört våra 

analyser och diskuterat likheter och skillnader. Därefter har vi arbetat fram dessa olika 

kategorier av distinkta uppfattningar. Under analysarbetet kom vi fram till att en lärare kan ha 
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flera olika uppfattningar av fenomenet tysta elever samt stödet till dessa. Vi plockade sedan 

medvetet ut dessa mer distinkta uppfattningar, då vi fick en uppsjö av diverse uppfattningar 

som denna mindre studie inte kunde täcka.  Enligt Dahlgren och Johansson (2009) har vi 

använt de sista tre stegen enligt deras fenomenografiska analysmodell, för att få fram dessa 

distinkta uppfattningar i vår analys. Steg 5 handlar om att forskaren ska finna kärnan i likheter 

mellan de olika kategorierna. I steg 6 ska forskaren döpa sina kategorier kort och koncist 

utefter den känsla som uppfattningen inger. Det slutliga steget handlar om att sammanfoga 

kategorierna som hör ihop till en. Vi har inte följt dessa tre steg stegvis, men vi har använt oss 

av dem på ett flitigt sätt och gått tillbaka till dessa steg upprepande gånger. Dock vill vi 

återigen poängtera att vi var ute efter lärarnas uppfattningar och att det inte var lärarna i sig 

som stod i fokus. Vi har även enligt Larsson (1986) som refererar till Marton arbetat fram 

denna fenomenografiska analys som ska fokusera på att presentera de olika uppfattningarna 

på ett tydligt och representativt sätt. Därigenom lyfts informanternas uppfattningar fram och 

forskaren kan därmed skapa sina kategorier. För att dessa kategorier ska representera 

informanternas olika distinkta uppfattningar, bör kategorierna visa på att dessa skiljer sig åt.  

 

I vår analys har vi valt att presentera de uppfattningar som är de mest distinkta. Det har i flera 

fall varit så att flera lärare delar samma uppfattning, dock har denna uppfattning hos en del 

varit något vagare. Vi har därmed valt att visa de exempel som varit mest illustrativa för 

denna uppfattning.  

 

4.1 Lärares uppfattningar av tysta elever 

Här kommer vi att beskriva de fem distinkta uppfattningar de fem lärarna hade av tysta elever. 

Detta utfallsrum gällande lärarnas uppfattningar har vi valt att presentera med tillhörande 

rubriker. Anledningen till detta är att påvisa kontraster som finns gällande likheter samt 

olikheter gällande lärarnas uppfattningar. Vi kommer att avsluta denna del av analysen genom 

att beskriva vilka uppfattningar lärarna har av de tysta eleverna, samt huruvida det har ändrats 

över tid.  

4.1.1 Tysta elever är rädda 

Vi fann att denna kategori borde namnges på detta vis eftersom att denna uppfattning var 

framträdande hos flera lärare. Anna besitter denna uppfattning klart och tydligt, då hon tydligt 

uttalar att detta är en kategori av tysta elever. Inger delar denna uppfattning men inte lika 
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starkt, då hon inte explicit exemplifierar att detta är en typ av tysta elever. Anna beskriver att 

en kategori av tysta elever innefattar de som är rädda att tala inför andra. Denna kategori av 

tysta elever innefattar således elever som är tysta för att de är rädda och inte vågar prata i en 

grupp. Dessa tysta elever besitter en mycket stark rädsla att tala inför andra. ”… dem skiljer 

sig ut de tysta elever som inte vågade, som hade en stark stark rädsla för att prata inför 

andra”. Detta valda citat visar tydligt att Anna uppfattar att de tysta eleverna kan vara rädda, 

och att dessa hamnar i en specifik kategorisering av tysta elever.  Inger lyfter också fram 

uppfattningen av att de tysta elevernas tystnad kan bero på rädsla ”Jag tänkte på det här att 

man är rädd för att prata inför andra att man kanske tycker det är svårt”.  Detta citat visar på 

att det finns en uppfattning om att tysta elever kan vara rädda att tala inför andra. Dock träder 

inte denna uppfattning fram på ett lika konkret sätt som Annas.  

 

4.1.2 Tysta elever är en typ av personlighet 

Uppfattningen av att tysta elevers tystnad kan kopplas till deras personlighet var framträdande 

hos fyra av fem lärare. Tre lärare uppfattar rent allmänt att tystnaden beror på hur den tysta 

eleven är som person. Den fjärde läraren nämner en personlighetstyp som enligt vår tolkning 

som kan kopplas till tysta elever.  

 

Anna nämner den andra kategorin av tysta elever, här placerades de som har tystnad som en 

personlighet och är därmed inte rädda. Med detta menar Anna att de som har tystnad som en 

personlighet inte är rädda, utan de väljer att vara tysta.  Lisa nämner som Anna uppfattningen 

av att en elevs tystnad kan vara kopplad till dennes personlighet. Hon menar att hon inte kan 

ändra på det faktum att dessa elever är tysta och försiktiga som personer. ”… jag ser det som 

att en elev som är tyst har det som en personlighet”. I detta citat framkommer det att tysta 

elever kan vara tysta för att det är en del av deras personlighet. Lisa menar även att hon inte 

kan ändra på de eleverna som tar för sig mer och är pratglada. Hon ger även ett exempel på en 

elev vars tystnad beror på personlighet. ”... jag har en kille nu som jag tycker verkar ha väldigt 

gott självförtroende och sådär, men han har inte så stort behov av att prata. Han måste inte 

jämt och ständigt utan är tyst”.  Här tydliggör Lisa uppfattningen av att tystnaden hos denna 

elev beror på personligheten. Lena delar även hon uppfattningen av att de tysta eleverna är 

tysta för att de har det som en del av sin personlighet.  

 

”Att man känner att, men vissa människor är såna att de inte pratar mer än nödvändigt när man 
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tycker att det är när ”jag vill”. När jag känner att jag har nåt jag vill säga så. Alla människor är ju 

inte såna som (..) babblar rakt ut, det finns det ju. Men alltså vissa människor kanske man säger 

till lite innan att vad man ska säga, men alla har ju sin personlighet. Så det kan jag inte säga att 

det är negativt. Det har ju också att göra med personlighet (tror jag)”.   

 

Detta citat som nämns av Lena beskriver tydligt uppfattningen av att alla elever är olika 

beroende av deras personlighet. Eva har en uppfattning som skiljer sig mot de andra lärarna 

där hon menar att tysta elever ofta kan vara väldigt inrutade. Hon antar att dessa elever känner 

att de måste vara ordentliga eftersom de alltid har varit det.  ”… det är nästan lite synd om 

dem, de får lite sån prestationsångest om de inte är sådär ordentliga och har alltid glasklart för 

sig”. I denna passage vill denna lärare få fram att tysta elever kan ha personlighetstypen att de 

måste vara ordentliga och sedan stanna kvar i detta mönster.  

 

4.1.3 Tysta elever är blyga 

Alla lärare delar denna uppfattning, där de menar att tysta elever är mer eller mindre blyga. 

Dock bidrar inte Anna med något i vår kategorisering, då denna uppfattning inte träder fram 

lika tydligt som hos de övriga lärarna, därför har vi valt att inte belysa denna uppfattning. 

Men trots att denna uppfattning var vagare fanns den ändå underförstått med i uttalandet. 

Blyghet hos de tysta eleverna är även det en uppfattning som fyra av lärarna tydliggjorde 

under intervjuerna.  

 

Lisa och Inger tar under intervjuerna upp att det finns blyga elever i klassen, dock är det inte 

en framträdande uppfattning, om man jämför med den uppfattning som Eva besitter. Dock 

visar både Lisa och Inger på att de är medvetna om att blyghet är en bidragande faktor till att 

de tysta eleverna är tysta. Lisa ställer sig själv en fråga under intervjun ”Vad är blyg?”. Hon 

menar på att begreppet blyg kan definieras på flera olika sätt. Eva uppfattar istället att de tysta 

eleverna kan kategoriseras i två tydliga grupper gällande orsaken till deras tystnad, en utav 

dessa är blyghet. ”Det finns de tysta elever som är så blyga att de inte vågar prata”. Här tar 

Eva tydligt upp att tysta elever kan vara blyga. Dock kommer det fram längre fram under 

intervjuns gång att blyghet uppfattas vara den vanligaste orsaken till en elevs tystnad. ”Fast 

JA, men det är nog mest de här blyga barnen. Som är så blyga att de inte vågar prata... dem 

tycker jag har det jobbigast alltså… De här blyga tycker det är jobbigt, de tycker det är riktigt 

jobbigt att prata”.  Hon tar vidare upp att blygheten hos dessa elever kan komma och gå 

periodvis, när de blir medvetna om omgivningen och sig själva på ett annat sätt.  Lena 
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uppfattar även att en tyst elev ofta är blyg, och att detta påverkar om de vill yttra sig eller ej. 

Denna blyghet förstärks genom att eleven oroar sig över huruvida andra elever ska förlöjliga 

denne. I vår analys har vi valt att särskilja en tyst elevs blyghet från dennes personlighet. 

Detta eftersom att vi tolkar att de lärare som nämner blyghet samt personlighet har en 

underliggande uppfattning av att blyghet kan övervinnas, medan en elevs personlighet är 

något som inte ska förändras eller övervinnas. Det råder således en respekt för individens 

integritet. 

 

4.1.4 Tysta elever kan prestera  

Flera lärare tog upp uppfattningen av att de tysta eleverna kan, och de visade på ett tydligt och 

konkret sätt att de tror på att de tysta eleverna har något att säga och besitter kunskap i ämnet.  

Denna uppfattning var framträdande hos tre utav lärarna. En rådande uppfattning var således 

att den tysta eleven besitter goda kunskaper och klarar av mer än vad man kan tro.  

 

Anna beskrev denna uppfattning genom att koppla samman detta till att dessa elever inte 

räcker upp handen i samlingar ”... det kan mycket väl vara så att han eller hon vet svaret men 

avvaktar”. I detta citat framkommer det därmed att tysta elever oftast kan svaret men väljer att 

inte visa det. Lisa berättar om att hon har en stor förväntan på att alla elever vid samlingar när 

eleverna exempelvis ska berätta om vad de har gjort i helgen kan berätta någonting, oavsett 

om det är något stort eller litet. Synen på att alla elever kan och är kompetenta är en väldigt 

framträdande uppfattning hos Lisa. ”Jag har en förväntan att alla ska säga nånting, stort eller 

litet”. Lisa är medveten om att de tysta eleverna kan lika mycket som alla andra, trots att de 

inte väljer att hävda sig muntligt.” Jag vet att de har svar”. I detta citat tydliggör Lisa att de 

tysta eleverna kan, trots att de inte yttrar sig så mycket. Eva fortsätter förklara att det även 

finns tysta elever som inte känner att de behöver hävda sig inför andra. Enligt hennes 

uppfattning har dessa elever kännedomen av att de besitter tillräckligt med kunskap. ”Sen 

finns det de eleverna som kanske tycker att de kan allt och vet allt och de behöver inte säga 

något bara för det”. Eva visar i detta citat uppfattningen av att de tysta eleverna lika väl kan 

välja att förbli tysta och inte markera att de vill prata jämnt och ständigt.  

 

4.1.5 Tysta elever är tysta i olika kontexter 

Denna uppfattning av tysta elever var framträdande hos alla lärare, dock med fokus på olika 
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aspekter, där de uppfattar att de tysta eleverna blir tysta beroende på kontexten. Eleverna kan 

uppfattas vara tysta vid vissa specifika tillfällen. Vi gör då tolkningen av att tysta elever kan 

bli tysta beroende av kontexten.  

 

Anna hade en uppfattning av att de tysta eleverna oftast är tysta i skolans kontext, men inte i 

hemmet. Hon kopplade denna uppfattning till utvecklingssamtalen, där hon fick en helt annan 

uppfattning genom föräldrarnas syn på barnet hemifrån.  

 

”... de här barnen har vi diskuterat när vi haft utvecklingssamtal tillsammans med föräldrarna då, 

och ja lyssna efter hur det ser ut hemma. Om det är samma där, det är det ju oftast inte, utan det 

är ett helt annat barn som är (skratt) en väldigt pratglad unge”.  

 

I detta citat konkretiserar Anna att de tysta eleverna kan vara tysta i skolsammanhang, men 

inte hemma.  Lisa har istället uppfattningen att i den kontext då eleven förväntas att prestera 

kan vara det som påverkar om dessa elever är tysta eller inte. ”... alltså du är tyst, ja men 

kanske i de situationer när det förväntas något av dig. När du är med kompisar pratar du 

jättemycket”. Lisa visar i detta citat att de tysta eleverna är tysta i de kontexter där läraren 

förväntar sig att de tysta eleverna ska tala.  Inger har en uppfattning som övriga lärare delar, 

nämligen att det är klassen i sig som kan påverka huruvida en elev är tyst eller inte. Detta 

betyder att kontexten i form av grupptryggheten påverkar i väldigt hög grad, om en klass är 

trygg med varandra råder det ett öppet klimat som medför att de tysta eleverna inte blir lika 

tysta. Inger uppfattar följande ”Ja (..) det beror på vad det är för klass tror jag”. I citatet tar 

Inger upp att de tysta eleverna är tysta beroende på hur klassen ser ut. Sedan exemplifierar 

även Inger från sin nuvarande klass att grupptryggheten som troligen växt fram har påverkat 

de tysta eleverna positivt.”... det hände nånting i den här gruppen som inte hade hänt i fyran 

(1). Ja, vad det beror på, det vet jag inte. Men jag tror att det kanske har att göra med 

grupptryggheten”. Här tydliggörs det att tryggheten i gruppen är avgörande för om de tysta 

eleverna känner sig trygga nog för att tala. Inger uppfattar även att osäkerheten vid ämnet kan 

ha en kontextuell påverkan på de tysta eleverna. Hon vill att de ska visa att de kan något, även 

fast ”du kanske inte har läst det”. Eva uppfattar även hon att osäkerheten vid ämnet påverkar. 

”... de är lite tystare om man sitter och pratar om nåt ämne som de är lite osäkra över och inte 

vågar säga nåt då”. Citatet tyder på att kännedom om ett ämne påverkar om den tysta eleven 

väljer att delta muntligt eller ej. Är det ett ämne den tysta eleven inte känner sig bekväm i, kan 

den tysta eleven välja att inte prata. Eva ger även ett exempel på hur en elev i hennes 
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nuvarande klass är tyst i just samlingarna för att han känner sig trygg i den kontext som finns i 

samlingsringen.  

 

”Jag har även en sån här ganska så tyst barn som blir väldigt väldigt tyst när vi sitter i 

samlingsringen (..) För att  då blir han så trygg i den här ringen, så att då kopplar han bort 

allting, för han är bara så nöjd att sitta mellan sina kamrater och då varken lyssnar han eller talar 

han. Han tycker bara att livet är toppen liksom, för att han är så trygg”.  

 

Ovanstående citat visar på en annan vinkel i uppfattningen om att tysta elever är tysta i olika 

kontexter, än vad tidigare lärare tagit upp. Eva tar här upp att den tysta eleven valde att inte 

prata för att han var trygg i gruppen. Således har grupptryggheten i sig en kontextuell 

betydelse för denna elevs tystnad. Lena lyfter fram ett exempel på en nyanländ elev som var 

tyst i olika kontexter. Han var tyst kring vuxna, men pratade med eleverna. Därigenom visste 

Lena att denna elev kunde prata, men att i närheten av vuxna förblev han tyst. 

 

4.2 Lärares uppfattningar av tysta elever förr och nu 

Här kommer vi att presentera hur lärarna uppfattat att deras syn på de tysta eleverna har 

förändrats under den tiden de arbetat som verksamma lärare. Vi har valt att presentera detta 

eftersom att vi ser de uppfattningar som presenteras i denna del som en brygga mellan våra 

två frågeställningar i studien. Här kommer det lyftas fram både hur lärarnas uppfattningar av 

tysta elever har förändrats, samt hur detta har påverkat uppfattningen av stödet som ges till de 

tysta eleverna. 

 

Alla intervjuade lärare delade uppfattningen av att deras syn på de tysta eleverna har ändrats 

desto längre de arbetat som lärare. Dock framkommer det att alla lärare uppfattar sin ändrade 

syn på olika sätt. Anna har uppfattningen av att hon idag är mer medveten om att de tysta 

eleverna finns i klassrummet. Hon nämner att hon i början såg de elever som var ”pratiga”, än 

de elever som var tysta. Idag har denna syn ändrats, då denna lärare uppfattar att hon kan 

iaktta alla elever på samma sätt. Lisa delar även uppfattningen av att hon idag är mer 

medveten om att de tysta eleverna finns, att hon även såg de mer ”krävande” barnen i början. 

Hon nämner även att hon idag törs kräva mer av de tysta eleverna, än vad hon gjorde i början. 

”Jag KRÄVER, jag törs kräva av dem. Jag vet att de har svar, jag kan, kanske locka svaret ur 

dem på ett annat sätt än vad jag kunde göra när jag var ny”.  Inger nämner att hon nu har lärt 

sig att fokusera på enskilda individer i klassen, och är bättre på att se de tysta eleverna idag än 
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vad hon gjorde i början. Där hade hon mer fokus på hela gruppen och var osäker.  

 

Eva hade en väldigt olikartad uppfattning i jämförelse med de övriga lärarna. Hon uppfattade 

att det fanns fler tysta elever förr i tiden, än vad det gör idag. Dessa uppfattningar relaterades 

mestadels till hennes egen skoltid. Detta kopplar hon till det faktum att läraren hade mer 

auktoritet förr i tiden. Hon menar att läraren idag ska involvera eleverna mer i de muntliga 

sammanhangen. Under sin lärarutbildning hade Eva uppfattningen av att de tysta eleverna 

skulle vara fler i skolan. Denna syn visade sig inte stämma när Eva väl fick en egen klass 

under en längre tid. Hon upplever att eleverna pratar, och vill prata, och vill synas mer idag.  

”... jag tycker som sagt var att det har blivit färre elever där det inte är så många längre som är 

tysta, utan de flesta vågar prata (…) och de vill prata, vill bli sedda och vill bli lyssnade på”. 

Lena beskriver att hon har uppfattningen av att hon i början krävde mer av de tysta eleverna, 

än vad hon gör idag. Idag väljer hon medvetet att istället vänta in de tysta eleverna. ”... men 

jag var mera på, tjata jag mera (…) på det sättet. Jag kan ju inte tvinga nån, ”nu väntar jag 

tills du säger nånting”. Lena menar att hon inte tvingade fram tal från de tysta eleverna, men 

att hon krävde mer av dem förut. Lena tydliggör att hon även är emot att läraren ska tvinga 

fram tal från de tysta eleverna. ”Så att man inte tvingar fram nånting, så det tror jag inte ett 

dugg på. Då blir de ännu tystare”. Anna samt Lena delar idag uppfattningen av att tysta elever 

finns representerade i alla klasser.  

 

Inger uppfattar att det i dagens skola redan finns lite talutrymme. Detta medför att de tysta 

eleverna får det ännu svårare att komma till tals. Detta faktum leder enligt Inger till att dessa 

elever blir tystare. ”(..) Så därför får de inget talutrymme så därför förstår jag ändå att de 

tycker att det är svårt. Risken är att de blir lite tystare, de behöver lite hjälp till det här.”. I 

kontrast mot denna uppfattning har Eva uppfattningen av att de flesta elever i hennes klasser 

pratar hela tiden. Hon måste ständigt påminna dem om att de ska tänka och reflektera mer 

innan de talar. 

 

4.3 Lärares uppfattningar av stöd till de tysta eleverna 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de sex distinkta uppfattningar lärarna har kring hur de 

tysta eleverna kan stödjas för att de ska utveckla sin verbala kommunikativa förmåga. Vi har 

delat upp dessa uppfattningar i fem stycken distinkta kategorier.  
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4.3.1 Grupptrygghet stödjer tysta elever  

En uppfattning som tre lärare tydligt lyfter fram som en viktig byggsten i stödet till de tysta 

eleverna var grupptryggheten. Essensen i detta är att om en elev känner sig trygg i gruppen, 

kommer denne på sikt att våga ta för sig mer av talutrymmet.  

 

Lisa har uppfattningen av att det viktigaste är relationerna i klassrummet, det är det läraren 

ska bygga upp för att stärka de tysta eleverna. Hon berättar om en metod som hon arbetar 

efter i sitt klassrum som har med grupptrygghet att göra, TTH-metoden, som står för 

Trygghet, Trivsel och Humor.  

 

  

”… alltså jag tycker att det står för nånting bra. Och det är tryggheten, de ska vara trygga här i 

gruppen. Ingen får skratta åt dig om du gör nåt. Speciellt de här alltså (..) lite mer blyga då. Vet 

man att det inte är tillåtet att skratta, ja men då törs jag mera”. 

 

Ovanstående citat lyfter fram att Lisa uppfattar att tryggheten är väsentlig för att de tysta 

eleverna ska våga prata inför andra.  Eva delar uppfattningen av att grupptryggheten är väldigt 

viktigt för att eleverna ska våga prata inför de andra i klassen. Hon menar på om de känner sig 

otrygga i klassen, är något som påverkar deras tystnad på ett negativt sätt. Detta tolkar vi som 

att en otrygg elev inte kommer att våga prata, än om denna vore trygg i klassen. Lena 

uppfattar följande ”Jag tror är man trygg (..) i en grupp, så tror jag att (då pratar man).” Här 

visar Lena på uppfattningen av att tryggheten är av betydelse för att den tysta eleven ska våga 

prata. Vidare tar hon upp att tryggheten i gruppen är något läraren ska arbeta mot, för att 

sedan vänta in de tysta eleverna initiativ till muntligt deltagande.  

 

4.3.2 Utvecklingssamtal stödjer tysta elever  

Samtliga lärare har visat på att uppfattningen av att utvecklingssamtal är en viktig faktor för 

att ta reda på vad eleven vill uppnå muntligt och därigenom arbeta fram mål som kan stödja 

den tysta eleven. Det finns dock tre lärare som explicit uttryckt att detta stöd är viktigt, dessa 

är Anna, Lisa samt Lena.  

 

Anna tar upp uppfattningen av att i utvecklingssamtalen med föräldrarna, bestämmer de 

tillsammans med eleven vilket mål eleven ska arbeta mot för att bli mer talförd och våga prata 

i klassen. Hon lyfter vidare upp ett exempel på hur detta kan se ut: ”… vi har haft 



33 

 

utvecklingssamtal då har vi pratat om hur ska vi göra för att du ska prata mer och vi har satt 

upp lite mål och räck upp handen en gång per (..) per samling och lite såna där saker”. 

Exemplet som kommer fram här visar på att elevens mål att arbeta mot är att räcka upp 

handen en gång per samling. Vi tolkar det som att Anna utgår från vad eleven själv vill uppnå 

och anpassar målet till detta. Läraren ger verktyg till eleven, där hon ger förslag på vad eleven 

kan arbeta med som denna inte tänkt på. Lisa lyfter även hon fram uppfattningen av att genom 

måluppsättningen i utvecklingssamtalen ges eleven stöd i utvecklingen av sitt muntliga 

deltagande. 

 

”Ja, men det pratar jag om på utvecklingssamtalen och så under tala, samtala, och då kommer 

man ju in på IBLAND har man sagt att ”du ska ta för dig mera”, Vad då ta för dig? Vad är det för 

nåt?” Så att man måste ju ge dem någonting konkret, kanske att ”Ja under den här perioden så 

vill jag att du ska ha läst högt för dina kompisar, vi lägger upp det i en liten grupp eller i en 

halvklass”.  

 

Sedan kopplar Lisa detta till att den tysta eleven själv måste tydliggöra vad denne vill uppnå 

och våga. ”Ja, man måste ju höra vad du själv vill? Vad vill du våga själv? Hur mycket vill 

du?”  

 

Lena som arbetar i förskoleklass har en annan uppfattning av hur samtal med elever och 

föräldrar kan se ut. I början av terminen har man ett så kallat inskolningssamtal, där 

förskoleklassläraren samtalar om en elevs tystnad med föräldrar och ibland även tillsammans 

med eleven. Här försöker läraren få fram hur läraren kan stötta eleven så att denne kan ta för 

sig mer av talutrymmet. Lena lyfter fram vad som kan vara en början i stöttningen av den 

tysta eleven:  

 

”Eller när barnet har kontakt med ett annat barn, och att man på det sättet försöker och få 

igång, att man gör såna saker som (..) barnet tycker är roligt. De kanske tycker det är jätteroligt 

att spela dockteater, så får man köra nånting så att (…) man tar reda på lite runtomkring. Vad 

som är barnets (..) intressen eller (..) man hittar nånting (..) som fungerar. 

 

Här kommer det fram att Lena uppfattar att kamratrelationer kan vara viktig i stödet till de 

tysta eleverna, samt elevens egna intressen.  
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4.3.3 Lärarens krav stödjer tysta elever 

Denna uppfattning valdes ut eftersom att flera lärare delade uppfattningen av att läraren 

stödjer de tysta eleverna i sitt muntliga deltagande genom att ställa och sätta upp olika krav. 

Kärnan i denna distinkta uppfattning är således att läraren ställer olika sorters krav på de tysta 

eleverna genom att eleverna ska visa sig mer aktiva i muntliga sammanhang.  Sedan är denna 

uppfattning respresenterad hos flera lärare än vad som visas här illustrativt. Dock har vi valt 

ut de passager som varit mest tydliga hos två utav lärarna. 

 

Anna framlägger tydligt uppfattningen av att hon hyser stor respekt för att alla elever i hennes 

klass är olika som personer, hon kopplar detta till de tysta eleverna. Hon menar att hon 

accepterar att de kan vara tysta som personer. Dock ställer hon ändå krav på dessa tysta 

elever, då hon menar att eleven därigenom utvecklas i sitt tal.”Det är väl jag som sätter 

gränsen för vad (..) var och en måste ju få ha sitt sätt att vara, men det här ska du klara, det 

här ska du fixa. Det är en (..) det är tydligheten”. 

 

Anna tar även upp en konkret situation där hon ställer krav på en tyst flicka i sin nuvarande 

klass. Läraren relaterar detta till måndagar då alla elever i klassen ska berätta vad de har gjort 

i helgen.  

 

” ... till exempel en tjej som är nyanländ till Sverige, av henne har jag också krävt (..) att hon ska 

kunna berätta nånting. ”Har du målat?” För det vet jag att hon tycker om att måla, ”m-å-l-a”. ”Ja 

det har jag”. ”Bra, du har målat”, och idag sa hon tre saker hon hade gjort”.  

 

I detta citat framkommer det att detta sorts krav har hjälpt denna elev att öka sitt muntliga 

deltagande, då hon nu berättar om sin helg med flera ord.  Inger delar också uppfattningen av 

att ett visst krav från läraren till de tysta eleverna kan stödja dem i deras muntliga 

framställning. ”Även om det kanske inte är att du läst just det, eller du kanske inte blir frågad, 

då vill jag se att du kan. Det är just det här att du ställer krav”. 

 

4.3.4 Den positiva läraren stödjer tysta elever  

Denna uppfattning har sin grund i att flera av lärarna uttalar sig om att lärarens personlighet är 

viktig. Dessa yttrar sig om att en positiv, rolig och skojfrisk lärare stödjer de tysta eleverna på 

sikt gällande deras förmåga samt vilja till att tala inför andra. Vi kopplar även detta till 

lärarnas uttalanden, där framkommer det att om läraren ska kunna bjuda på sig själv, på det 
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sätt som vi nämnt ovan måste således läraren ha byggt upp en relation med eleverna.   

 

Lisa uppfattar att genom att hon som lärare vågar vara den sortens lärare som bjuder på sig 

själv. Hon visar därigenom på att hon litar på sina elever och vågar stötta de tysta eleverna.  

 

”Men mycket så ska du bjuda mycket på dig själv och (..) Idag tänkte jag om den där sången 

som vi brukar sjunga, och idag gick jag in och sen bara ROCKA UPP den lite. Alltså man får ju 

LARVA till sig och då ser de ju ”Ja, men hon vågar och hon kan”. Sen är hon normal 

sinsemellan förhoppningsvis”.  

 

Detta citat från Lisa visar på att hon har uppfattningen av att om läraren bjuder på sig själv, 

sprider det en rolig stämning i klassen och visar speciellt för de tysta eleverna att läraren litar 

på klassen, och därmed vågar. Detta kan på sikt leda till att de tysta eleverna vågar bjuda mer 

på sig själva. Eva delar även hon uppfattningen av att denna sorts lärare som bjuder på sig 

själv stöttar de tysta eleverna. Hon har uppfattningen av att hon i sin nuvarande klass 

successivt har byggt upp en sådan relation till sina elever där de vågar skoja med varandra och 

bjuda på sig själva. Detta beror i sin tur på att läraren själv förde in detta i klassen genom sin 

personlighet. Hon beskriver sig själv som en spontan, pinsam och skojfrisk person och 

relaterar detta till stämningen i klassen.  

 

”Det lättar upp stämningen och då blir det lättare också (..) För skulle man prata, pratar nån 

annan med barnen som man vet att dom har lite svårare med det här skojiga liksom, då kan de 

nog vara lite tystare i de situationer, än vad de är när de är i mitt klassrum med mig”.  

 

Lena har uppfattningen av att genom att läraren bjuder på sig själv och visar på humor mot sin 

klass så får man på sikt igång de tysta eleverna. ”... jag tror man får försöka få med dem, de 

här barnen i (..) att man gör roliga saker, och att man sjunger.  Man har kul ihop och att man 

har humor, och att man (..) ska ju lära känna ett barn (så får man igång dem)”. I detta citat 

framkommer det enligt vår tolkning tydligt att Lena kopplar samman lärarens positiva och 

humoristiska personlighet med hur man får en relation med eleverna. Detta fungerar även som 

ett sorts stöd på sikt till de tysta eleverna, man hjälper dem att komma igång.  

 

4.3.5 Lärarens olika pedagogiska verktyg stödjer tysta elever 

Denna uppfattning ansåg vi vara en distinkt sådan eftersom att den var framträdande hos 

flertalet av lärarna, dock med fokus på olika aspekter eftersom att innebörden av denna rubrik 
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är så vid och kan innefatta så många olika arbetssätt. Tolkningen kring arbetssätt har vi själva 

analyserat fram, således att vi tolkar dessa nedanstående olika uppfattningar ska kunna 

relateras till någon form av arbetssätt som läraren arbetar med. I denna kategori kunde vi 

således sammanfoga sådana uppfattningar som vi tolkar är nära förknippad med lärarens 

arbetssätt, samt som är förknippad med stödet till de tysta eleverna. 

 

Uppfattningen av att läraren ska stödja de tysta eleverna genom att exemplifiera och fungera 

som en sorts mall, är något som framkom tydligt hos en av lärarna. Dock fanns denna 

uppfattning representerad hos flera av lärarna men med en något vagare framtoning. Lisa har 

uppfattningen av att man som lärare inte ska ta förgivet att alla barn vet vad de ska utföra för 

att de blir givna en instruktion av läraren. Det stöttar de tysta eleverna om läraren istället 

exemplifierar konkret vad läraren förväntar sig gällande uppgiften som ska utföras. 

 

”... ja på måndagar då ska du berätta någonting om helgen till exempel, och då FÖREGÅR jag 

 dem med ett exempel, jag ger dem ett exempel. Som idag, ja men i helgen då var jag mycket 

 barnvakt och så gick jag och mitt barnbarn till skogen och plocka mossa. Hon var jätteduktig 

 (fast hon var så liten) så kunde hon gå ganska långt i spåret.” 

 

Fyra utav lärarna lyfter fram hur olika talövningar de arbetar aktivt med kan stödja de tysta 

eleverna att utveckla sin muntliga framställning. Anna ger exempel på hur hon under en 

period lät kulturpedagoger från kulturskolan komma in och jobba just med talövningar med 

hennes dåvarande klass samt parallellklassen. Anna kan inte exakt återge vilka talövningar 

som dessa pedagoger använde sig av, men hon fann att dessa talövningar gav goda resultat 

samt att hon fick ”input” i hur kommunikationen kan befrämjas hos eleverna. Eva lyfter under 

intervjun upp att hon nu har tanken på att införa en sorts talövning som ska stödja de tysta 

eleverna. Denna talövning kallar hon för talburken. ”Jag tänker nån sån här talburk, som man 

lägger namnen i så att de inte behöver sitta och fundera på vem som ska vara näst, eller vem 

som ska berätta nånting härnäst”. Lena lyfter fram hur hon i förskoleklass arbetar med 

talövningar som fokuserar på att alla elever ska vänja sig vid att ”stå i centrum”. Hon 

uppfattar att dessa talövningar rustar alla elever men kanske mest de tysta eleverna inför de 

muntliga framställningarna som kommer i första klass.  

 

”Sen har ju (..) det var efter sommaren till exempel som att de får ta med sig en sak och visa, och 

 där börjar ju vi redan där med att dom ska prata lite, så får man sitta på en stol och nu är det jag 

 som är i centrum. Så är det jag som berättar om en sak som jag har med mig. Det kan vara en 
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 sten eller snäcka eller nånting”.  

 

Detta citat exemplifierar hur Lena uppfattar att det är viktigt att den tysta eleven får vänja sig 

vid att vara i centrum. Detta är ett arbetssätt som denna lärare tycker introducerar samt 

förbereder dem inför de muntliga framställningar som kommer längre fram i skolgången. 

 

Lisa samt Eva lyfter fram ett arbetssätt som de har uppfattningen av kan stödja de tysta 

eleverna. Nämligen att ge dem svaret inför en uppgift som ska presteras muntligt inför 

klassen. Dock framkommer denna uppfattning extra tydligt hos Eva. Hon menar att en del 

tysta elever kan få en liten höjning av sitt självförtroende om denna vet svaret på en fråga som 

ingen annan i klassen vet, den tysta eleven kan därigenom stödjas av detta försprång gentemot 

övriga elever, hon ger ett exempel.  

 

”... vi ska svara på tipsraden högt då såhär att ”Och vad är svaret på den?”... då har jag gett 

henne svaret... Hon vet liksom att det var Abba som vann melodifestivalen (..) på 70-talet där 

liksom... för de andra barnen hade ju ingen aning liksom (skratt)”.  

 

Här framkommer det att Eva ger denne tysta elev svaret på en fråga i tipset, vidare fortsätter 

hon att förklara hur detta stödjer eleven ifråga. ”Men det är ju lite roligt för att då vågar ju hon 

och så är hon ju väldigt på och räcker upp handen och vill svara (…) Men det är ju för att hon 

är helt säker på vad hon ska svara”.  Detta citat tydliggör att Eva uppfattar att detta sorts stöd 

ger resultat, både gällande att flickan vill och vågar räcka upp handen och säga svaret inför de 

andra eleverna i klassen.   

 

Ett annat arbetssätt som flertalet av lärarna använder sig av är att ställa öppna frågor i 

helklass. Detta arbetssätt uppfattas vara ett sätt för de tysta eleverna att se att läraren inte 

fokuserar på att den som svarar bara ska ge rätt svar. Utan att svaret läraren söker istället 

fokuserar på hur eleven tänker samt vikten av att alla tillsammans resonerar fram rätt svar. 

Anna lyfter fram denna uppfattning, hon menar att hon stödjer de tysta eleverna genom att 

sprida känslan i klassen av att man inte måste sitta på det rätta svaret för att räcka upp handen, 

om det nu är det som hämmar de tysta eleverna. Hon beskriver detta utförligt i följande citat. 

 

 ”... jag pratar om att man kan gissa, man behöver inte kunna och det är så bra om man inte, om 

 nån inte riktigt kan, utan gissa för då får vi tänka lite extra... Det tycker jag, det kan man kanske 

 säga som ett arbetssätt, då man försöker ha ett sånt klimat att prata ofta om det att man inte 
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 behöver ha rätt”.  

 

Lisa lyfter även hon fram detta arbetssätt, att läraren inte fokuserar på rätt svar som ett gott 

stöd för de tysta eleverna i klassen. Hon syftar till att det är viktigt hur läraren ställer frågor 

till eleverna i en samling, och om en tyst elev sitter med tankarna att denne måste ge ett 

korrekt svar på frågan blir detta mer väsentligt. ”Då blir det ju lättare om jag frågar ”Vad 

tänker du?” istället för ”Vad vet du?” ... jag är intresserad av att veta vad du tänker”. Vidare 

uppfattar att Lisa detta sorts stöd och arbetssätt kan hjälpa läraren att ställa en direkt fråga till 

en tyst elev i helklass, trots att denna elev inte räckt upp handen, när fokus istället ligger på 

vad eleven tänker och inte vad denne vet. Eva delar också uppfattningen av att genom att inte 

fokusera på att eleverna ska ge det rätta svaret, och man istället arbetar med öppna frågor 

stöds de tysta eleverna på sikt. När eleverna försöker fråga om hon kan svaret brukar hon säga 

att hon inte vet och då brukar hon få reaktioner på det. ”Så ett barn sa sådär en dag att „Men 

(lärarens namn) du vet ju ingenting‟ sa hon”. Eva uppfattar att hon ibland vill att de tysta 

eleverna ska ha den bilden av henne, så att de inte antar att läraren har rätt svar på allt då det 

kan begränsa deras förmåga samt vilja till att våga resonera fritt. 

 

Ett annat arbetssätt som alla lärare uppfattade vara bra, var att man ska jobba med de tysta 

elevernas självkänsla genom att lyfta upp dem och pusha dessa elever. Dock är det två av 

lärarna som ger mer illustrativa uttalanden kring detta arbetssätt. Anna är en av dessa, och hon 

uppfattar att läraren måste visa de tysta eleverna att deras tankar är viktiga, och att läraren ska 

lyfta fram dessa elever i samlingarna.  

 

”Men jag (..) vill ju alltid hjälpa barnet att prata, att dela med sig av sina erfarenheter och sina 

tankar, och det dom funderar över. Att få dem att förstå att de är lika viktiga som de andra, att få 

höra vad de säger, tycker och tänker”. 

 

 Genom detta citat påvisas det att Anna arbetar med och vill höja de tysta elevernas 

självförtroende, deras tanke av att de behövs utgör en lika viktig del av klassen som de övriga 

klasskamraterna. Lena delar också uppfattningen av att genom att lyfta de tysta elevernas 

självförtroende medvetet stöds de i deras vilja att tala inför andra på sikt. Hon uppfattar att 

detta sorts stödjande arbetssätt inte behöver vara relaterat till de situationer då denna elev ska 

vara muntligt aktiv som exempelvis i samlingen. ”... man får liksom putta på, avvakta och 

vänta in”. Utan elevens självkänsla kan med fördel stärkas medvetet var läraren i andra 
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situationer, Lena nämner ett exempel då eleverna pysslar.  

 

 ”För till exempel jag, jag satt och gjorde såna här, du vet loppor såna här som man håller på 

 med. Och då var det en flicka som jag visade hur hon skulle vika … den flickan är ju ganska 

 tyst, och så sa jag till de andra barnen att ”Lisa vet hur man gör” och jag såg liksom hur ... hur 

 hon växte i det att jag uppmuntrade henne... Samtidigt som jag märkte att hon (började prata 

 mera)”.  

 

Detta citat visar enligt vår tolkning tydligt att Lena uppfattade att detta sorts stöd gav denna 

tysta flicka självförtroendet till att prata mer.  

 

4.3.6 Små gruppkonstellationer stödjer tysta elever 

Uppfattningen av att små grupper kan stödja de tysta eleverna var representerat hos samtliga 

lärare. Läraren stödjer därigenom medvetet de tysta eleverna genom att placera dem i mindre 

grupper. Dessa mindre gruppkonstellationer kan antingen fokusera på att bara ett fåtal tysta 

elever ingår, eller att det bara är färre elever i denna mindre grupp. Essensen i detta arbetssätt 

kopplat till hur det kan stödja de tysta eleverna, är att de tysta eleverna i en mindre grupp får 

chansen att komma till tals. Vilket kan vara svårt för dem i helklass där de elever som pratar 

mycket tar större delen av det talutrymmet som finns. Anna delger att hon med sin tidigare 

klass skapade en enskild grupp i samråd med läraren från parallellklassen, där de placerade de 

tysta eleverna som lärarna var oroliga från bägge klasserna. Hon beskriver det på följande 

sätt. 

 

”... under en period så fick de jobba i en egen grupp tillsammans med en lärare som handlade 

om att (..) prata, uttrycka sig i den gruppen, då det inte var hela klassen och inte i halvklass 

heller, utan i en mindre grupp. Men att träna på att (..) att prata lite mer”.  

 

I detta citat kommer lärarens uppfattning av att de tysta eleverna ges en större möjlighet till att 

uttrycka sig verbalt i en sådan gruppkonstellation. Samt att detta arbetssätt stöttade och 

därigenom hjälpte dessa elever att utveckla sin verbalt kommunikativa förmåga, då målet för 

denna grupp var att träna sig i att prata lite mer. Längre fram under intervjun kommenterar 

Anna återigen detta arbetssätt med den homogena gruppen av tysta elever. “… jag tycker inte 

att man ska göra det kontinuerligt, utan jag tror att man ska göra det en period som man 

jobbar med det”.  Här framkommer det tydligt att Anna har uppfattningen att detta arbetssätt 
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inte med denna gruppkonstellation inte ska vara något som de tysta eleverna får delta i 

ständigt, utan det ska vara något som ska återkomma vid behov samt underhållas under en 

begränsad tidsperiod. 

 

Eva delar även hon uppfattningen av att arbetet i en mindre grupp kan stödja de tysta eleverna 

gällande att de vågar ta första steget i att prata inför ett fåtal klasskompisar. Om de tysta 

eleverna således inte känner sig trygga i att tala inför de andra i helklass kan hon skapa 

mindre grupper. ”... och om de inte vågar då får man liksom göra en sån här lite mindre 

gruppkonstellation, så att de vågar prata iallafall”. Uppfattningen som kommer fram i detta 

citat visar på att de tysta eleverna bör känna sig trygga i den mindre gruppkonstellationen, än 

vad de gör i helklass. Detta sorts arbetssätt kommer att stödja de tysta eleverna i att tala mer. 

Lena har uppfattningen av att det är viktigt att läraren känner av vad som kan klassas som en 

mindre och ändå trygg grupp för varje enskild tyst elev, då behoven är såpass olika. ”Men där 

kan det ju också vara svårt att ta det i en liten grupp. Ja men då kanske mer om man är två 

eller tre, (det beror på hur stor grupp det är), vilka som ingår i gruppen också.”. Uppfattningen 

är således att huruvida gruppstorleken påverkar den tysta eleven att våga ta för sig mer av 

talutrymmet skiftar från elev till elev. Sedan beror det även på vilka som kommer att ingå i 

denna mindre grupp. 

 

5.0 Diskussion 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat av hur tidigare forskning kan kopplas till vår 

studie samt studiens syfte och frågeställningar. Dock vill vi poängtera att vi är medvetna om 

att merparten av den tidigare forskning vi tidigare presenterat inte har arbetat efter 

fenomenografi som metodansats. Eftersom att vår studie utgår från fenomenografi och 

därmed lärares uppfattningar, vill vi tydliggöra att denna skillnad finns mellan tidigare 

forskning och vår studie. Vi kommer att presentera två överskådliga tabeller gällande lärarnas 

uppfattningar av tysta elever samt hur lärare uppfattar att de stödjer dessa. Vi kommer här 

även att klargöra för vad vår studie har bidragit med i detta forskningsfält. Vi kommer sedan 

att föra en avslutande reflektion kring vår studie. Slutligen kommer vi att presentera förslag 

för vidare forskning.  
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5.1 Resultatet i ljuset av tidigare forskning 

Tabell 1 

 

Lärares 
uppfattningar 
av tysta 
elever 

Anna Lisa Inger Eva Lena 

Rädda X  X  (X) 

Personlighet X X - X X 

Blyga (X) X X X X 

Kan prestera X X (X) X (X) 

Tysta i olika 
kontexter 

X X X X X 

 

Tabell 1 – Presentation av lärarnas distinkta uppfattningar gällande tysta elever. Kryss innebär att uppfattningen 

är tydligt förekommande. Kryss inom parentes innebär att denna uppfattning inte är lika tydlig. 

 

Tabell 1 visar på att det finns en spridning men dock en enighet gällande hur lärarna uppfattar 

de tysta eleverna. Det mönster vi kan urskilja gällande dessa uppfattningar är att 

uppfattningarna av att tysta elever är blyga, kan prestera samt att de är tysta i olika kontexter 

är de drag som lärarna hade gemensamt.  

Tabell 2 

 

Lärares 
uppfattning av 
stöd till de tysta 
eleverna 

Anna Lisa Inger Eva Lena 

Grupptrygghet  (X) X (X) X X 

Utvecklingssamtal  X X (X) (X) X 

Lärarens krav - X X (X) - 

Den positiva 
läraren  

- X - X X 

Läraren är en mall - X - (X) (X) 

Talövningar X (X) - X X 

Ge svaret i förväg - - - X - 

Öppna frågor X X - X - 

Stärka 
självkänslan 

X (X) (X) (X) X 

Små grupper X (X) (X)  X 

 

Tabell 2 – Presentation av lärarnas distinkta uppfattningar gällande stöd till de tysta eleverna. Kryss innebär att 
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uppfattningen är tydligt förekommande. Kryss inom parentes innebär att denna uppfattning inte är lika tydlig.  

 

Tabell 2 visar att samtliga lärare är eniga om att uppfattningen av att tysta elever bör stödjas 

genom grupptrygghet, utvecklingssamtal, stärka tysta elevers självkänsla samt arbete i små 

grupper. En uppfattning anges dock enbart av läraren Eva, att läraren kan ge den tysta eleven 

svaret i förväg. Samtidigt kan vi urskilja att Eva har många distinkta uppfattningar gällande 

hur de tysta eleverna kan stödjas, i jämförelse med Anna och Inger som angav färre sådana 

uppfattningar.  

 

Den forskning vi har tagit del av tar upp olika definitioner på vad en tyst elev är och hur dessa 

uppfattas vara av lärare. Atterström (1983) tar upp hur lärare ser på tysta elever och menar på 

att de tysta eleverna lätt glöms bort. Lärare ser dessa som tillbakadragna, osäkra och blyga.  

Anna tog upp en grad av tysta elever, där hon uppfattade på att tysta elever är rädda att tala 

inför andra, och förblir därför tysta i klassen. Dessa elever var speciellt rädda för att tala inför 

en grupp. Även Inger hade uppfattningen av att tysta elever kan vara tysta för att de är rädda 

att tala inför andra. Collins (1996) fann i sin studie att tysta elever upplevdes av läraren vara 

de elever som sällan kommunicerar i klassrummet, och som väljer att inte prata. De tysta 

eleverna var blyga i skolan, och talade därför sällan. De tysta eleverna var tysta i olika 

kontexter, i de sammanhang där det förväntades något av dem. De tysta eleverna definierades 

som de elever som har dåligt självförtroende och en ängslan inför att tala inför andra. Allt 

detta har vår studie visat på stämmer enligt lärarnas uppfattningar. 

 

Cederberg (1997) genomförde en studie där fokus riktades mot de tysta studenter som hade 

talängslan, vilket innebär att dessa var rädda att kommunicera verbalt i stor grupp. Hennes 

studie visade att talängslan beror på stor del av kontexten. Om den talängsliga känner sig 

trygg i kontexten kommer talet naturligt, det är oftast således skillnad på kontexten i skolan 

och i hemmet. Collins (1996) tar även hon upp hur kontexten kan påverka att de tysta eleverna 

blir blyga i skolan. De tysta eleverna känner inte sig trygga, eftersom att de inte känner så 

många. Anna lyfter upp uppfattningen av att större delen av de tysta eleverna är tysta i 

skolsammanhang, men att dessa i sin hemmamiljö är väldigt talförda. Flera av lärarna vi 

intervjuade i vår studie menade att kontexten påverkar om den tysta eleven är tyst. Dessa 

lärare kopplade samman att tryggheten i kontexten var en viktig faktor och påverkade vare sig 

den tysta eleven skulle våga tala inför andra eller inte. Lisa syftade till den kontext då eleven 

förväntas prestera muntligt. Detta kan vi koppla till Collins (1996) som menar att de tysta 
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eleverna blir otrygga i den kontext där läraren väljer att just den tysta eleven ska få tala, vilket 

påverkar den tysta elevens självförtroende på ett negativt sätt. Inger uppfattar att 

grupptryggheten kan vara en kontext där tysta elever vågar tala. Eva uppfattar att tysta elever 

kan vara trygga i olika kontexter, där hon exemplifierar en elev som är trygg i samlingsringen, 

och blir därav tyst. Lena lyfter även hon fram uppfattningen av hur trygghet är nära förknippat 

med kontext gällande tysta elever. Hon ger exempel på en nyanländ elev som fann trygghet i 

kontexter där han umgicks med sina klasskamrater, men inte i de kontexter där han var 

omgiven av vuxna. Därför förblev han tyst. 

 

I vår studie visade alla lärare på uppfattningen av att blyghet var en bidragande faktor till en 

elevs tystnad, och uppfattar därmed att en tyst elev kan vara en elev som är så pass blyg att 

denne inte vågar prata. Collins studie (1996) visade på att tysta elever är elever som inte har 

viljan eller inte vågar prata inför andra. De här eleverna upplevde talängslan, denna rädsla 

trädde fram när de tysta eleverna skulle tala inför en stor grupp. De tysta eleverna blev blyga 

när det förväntades att de skulle prestera via muntlig framställning. Blygheten hos de tysta 

eleverna associerades antingen med dåligt självförtroende eller talängslan. I vår studie 

framkom det att alla lärare har uppfattningen av att tysta elevers tystnad kan bero på blyghet. 

Vi fann dock inte en koppling i lärares uppfattningar mellan talängslan och blyghet som 

Collins (1996) gjorde. Anna hade inte tydliga uttalanden nog för att vi ska kunna framföra 

dem. Lisa och Inger var båda medvetna om att blyghet kan vara en faktor till att tysta elever är 

tysta. Lisa funderade under intervjun över vad blyghet kan innebära, detta begrepp kan 

således uppfattas ha olika betydelser. Eva uppfattade att en kategori av tysta elever är de som 

är blyga, detta uppfattades av henne vara den vanligaste orsaken till en elevs tystnad. Blyghet 

kommer således periodvis hos yngre barn, det har med deras medvetenhet om sig själva samt 

deras omgivning att göra. Lena uppfattade att blyghet är en avgörande faktor till om en tyst 

elev kommer börja tala eller ej. Denna blyghet förstärks vid oro av att andra ska förlöjliga den 

tysta eleven.  

 

I enlighet med forskning poängterar McCroskey & Richmond (1991) att tysta elever finns i 

alla klasser. Denna uppfattning har vi i vår studie stött på hos flera av våra informanter. Något 

som även togs upp i forskningen vi tog del av var hur medvetna lärare är om att de har tysta 

elever i sitt klassrum, vilket styrks av McCroskey (1980) som menar att lärare oftast inte är 

medvetna om detta. Denna uppfattning framkommer i vår studie hos alla lärare, men starkare 

hos tre utav lärarna. Anna menar på att hon förr inte var så medveten om att hon hade tysta 
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elever i klassen, vilket även förekommer hos Lisa och Inger. De uppfattar alla att den 

erfarenhet de har fått genom åren har bidragit till att de lättare har kunnat skilja på vilka som 

är tysta och vilka som är mer pratiga i klassen. Anna, Lisa och Inger uppfattar att de förr 

lättare fokuserade på de elever som hördes mer i klassen, än de elever som inte yttrade sig lika 

mycket. Inger uppfattar på att hon idag lättare kan se alla individer, än vad hon gjorde förr då 

hon enbart såg de som hördes mest, vilket även Anna tar upp. Som en kontrast till denna 

uppfattning tar Eva upp uppfattningen av att hon redan i början hade medvetenhet av att det 

fanns tysta elever, men har idag uppfattningen om att det inte finns lika många. Hon uppfattar 

det som att de flesta elever vill prata och att det enbart är ett fåtal som är tysta i en klass. 

Enligt vår tolkning kan en orsak till denna uppfattning vara att Eva inte har arbetat lika länge i 

jämförelse med de övriga lärarna. 

 

Vikten av att lärare bör stärka de tysta elevernas självförtroende framkom i tidigare forskning 

där Townsend (1998) tar upp att lärare tar för givet att de tysta eleverna inte kan prestera. Hon 

menar på att en elevs tystnad kan vara något positivt om det bidrar till att den tysta eleven lär 

sig på det viset.  Finn m.fl. (1995) samt Jones och Gerig (1994) har studerat om tysta elever är 

lågpresterade i jämförelse med de mer verbalt aktiva eleverna. I Finn m.fl. (1995) studie blev 

resultatet att tysta elever är lågpresterade, dock visade Jones och Gerigs (1994) studie 

motsatsen, där de fann att en elevs tystnad inte var en bidragande faktor till om denna elev 

skulle vara lågpresterad eller ej, utan det beror på individen. I vår studie har vi funnit en annan 

vinkel, nämligen att lärarna uppfattar att den tysta eleven kan prestera. Anna och Eva 

uppfattade att de tysta eleverna kan, men väljer att förbli tysta. Lisa nämner att hon har en stor 

förväntan på de tysta eleverna, och vet att de kan svara, att de har svar. Lisa uppfattar att hon 

har en förväntan på att elever ska berätta något, vare sig den är tyst eller talförd. Hon har en 

genuin syn på att de tysta eleverna kan mycket. Eva menar även hon att de tysta eleverna 

besitter svaren, men att de därav inte behöver visa det verbalt för att de vet inom sig själva att 

de har kunskapen. Därför anser vi att det inte behöver betyda att tysta elever är lågpresterade 

över lag.  

 

McCroskey och Richmond (1991) gör en forskningsöversikt där de kom fram till att de tysta 

eleverna kan vara tysta för att det är en del av deras personlighet. De tysta eleverna är således 

tysta för att de har synen på att de inte skulle gynnas av att tala inför andra. Denna uppfattning 

utgjorde en majoritet i vår studie. Anna, Lisa och Lena har uppfattningen av att de tysta 

eleverna kan ha tystnaden som en komponent i deras personlighet. Lisa uppfattar att hon inte 
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kan förändra dem i deras personlighet. Eva pekar ut ett särskilt personlighetsdrag som kan 

kopplas till att en tyst elev är tyst. Dessa elever uppfattas vara tysta för att de är ordentliga och 

har därmed svårt att bryta detta mönster.  

 

Gällande stöd till de tysta eleverna tar Collins (1996) upp att läraren kan stå inför ett dilemma 

i de sammanhang där denna kräver att de tysta eleverna ska tala inför klassen. Om de tvingas 

till detta, kan detta resultera i de tysta eleverna sätts i en svår situation där de blir kränkta.  

Lisa uppfattar att hon ställer krav på sina tysta elever, trots att de kan ha tystnad som en del av 

deras personlighet. Inger delar samma uppfattning,  men nämner inte vilka typer av elever hon 

ställer krav på. Vi tolkar detta som att Inger ställer krav på alla sina tysta elever. Vidare kan vi 

se en likhet mellan Lena samt McCroskey och Richmond (1991)  där båda parter uppfattar att 

lärarens krav kan hämma de tysta eleverna på så sätt att de blir ännu tystare.  

 

Townsend (1998) lyfter fram att om lärarens fokus vid frågor till eleverna hamnar på att de 

ska ge rätt svar missgynnas de tysta eleverna. Detta eftersom att dessa elever oftast behöver få 

tid till att tänka och reflektera innan de svarar. Om läraren ger tid till reflektion kommer 

således de tysta eleverna ha chansen att hinna ge ett svar. Myhill m.fl. (2006) menar att 

tidigare forskning visar på att öppna frågor ska ställas för att gynna de tysta elevernas 

muntliga delaktighet. Fokus ska hamna på att alla i klassen ska söka efter svaret tillsammans, 

inte att eleverna direkt ska ge det rätta svaret. I vår studie var denna uppfattning något som 

framkom hos tre av de intervjuade lärarna. Anna ville inge en rådande stämning i klassen av 

att man kan gissa sig fram till svaret tillsammans, vilket även Lisa uppfattade som ett viktigt 

stöd till de tysta eleverna. Eva delade uppfattningen men upplevde även att läraren inte ska ge 

sken av att denne kan allt och vet allt, då vågar de tysta eleverna resonera sig fram till svaret 

på ett mer flitigt sätt.  

 

Williams och Pramling (2000) upptäckte i resultatet av sin studie att tysta elever inte behöver 

gynnas av bli placerade i en homogen grupp. Anna delade under en tid upp de elever i sin 

klass samt parallellklassen som var tysta i en enskild grupp. Där låg fokus på att deras 

talförmåga skulle utvecklas. Hon uppfattade dock att detta arbetssätt stödde dessa tysta elever.  

McCroskey och Richmond (1991) menar att små gruppkonstellationer kan stödja de tysta 

eleverna på sikt. Det blir lättare för de tysta eleverna att tala i en mindre grupp, då kravet på 

att de ska tala inte blir lika tydligt.  Eva och Lena kopplar små gruppkonstellationer till 

trygghet. Således finns det en uppfattning av att de tysta eleverna kan känna sig trygga nog att 
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tala mer i en mindre grupp, än i helklass.  

 

Zimbardo (1978) lyfter fram hur lärarens personlighet påverkar huruvida läraren anser sig ha 

tysta elever i sin klass. Han menar att en lärare som är utåtriktad uppfattar att denne har färre 

tysta elever i sin klass jämfört med en lärare som är blyg uppfattar sig ha. Detta kan vi koppla 

till Eva som uppfattar sig själv som en väldigt utåtriktad person, som bjuder på sig själv. 

Denna lärare uppfattade sig ha få tysta elever i sin klass, och visade starkt på uppfattningen av 

att de knappt finns idag.  McCroskey & Richmond (1991) poängterar vikten av att läraren 

reflekterar över sin kommunikativa förmåga påverkar stödet till de tysta eleverna. Om en 

utåtriktad lärare har tanken att dennes elever ska bli likaså, blir det ouppnåeligt. I vår studie 

fann vi en lärare som explicit reflekterade över uppfattningen av sin egna kommunikativa 

förmåga, nämligen Eva. 

 

 

Vidare tar McCroskey och Richmond (1991) tar upp hur lärarens personlighet påverkar 

klassrumsklimatet. I vissa klassrum är kommunikationen mellan eleverna centralt, medan det i 

andra klassrum kan vara lärarens ensidiga kommunikation som är central. I vår studie har vi 

upplevt att de lärare som har uppfattningen av att de bjuder på sig själv och därmed är centrala 

i kommunikationen i klassen stöttar de tysta eleverna. Lisa, Eva och Lena delar uppfattningen 

av att de bjuder på sig själva samt att de skapar en relation i klassen som vilar på att man 

skojar med varandra och har roligt. Därmed bygger dessa lärare upp ett klassrumsklimat som 

bygger på lärarens personlighet. Einarsson (2003) tog även hon upp hur lärarens 

kommunikation med eleverna påverkar vilka som kommer till tals. Hennes studie visade att 

läraren kommunicerar mest med de elever som denne upplever är talförda. Detta är dock 

ingen uppfattning som vi har stött på i vår studie. Diskussionen kring klassrumsklimat har vi 

även funnit hos Myhill m.fl. (2006), McCroskey (1980) samt Collins (1996) som även tar upp 

att ett öppet och tillåtande klassrumsklimat är viktigt för att stödja de tysta eleverna. I vår 

studie var uppfattningen av att klassrumsklimatet stödjer de tysta eleverna en dominerad 

uppfattning hos lärarna. 

 

McCroskey (1980) menar att lärarens fokus inte ska ligga på att få sina tysta elever att tala, 

och att det därefter är bra. Det räcker således inte att få de tysta eleverna att tala, utan hänsyn 

ska tas till orsaken bakom elevernas tystnad. Vi har i vår studie inte funnit någon lärare som 

explicit lyft fram uppfattningen av att fokus ska ligga på bakomliggande orsaker till en elevs 
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tystnad. McCroskey (1980) menar således att det inte handlar om att skapa tillfällen där de 

tysta eleverna får komma till tals, detta är inte ett tillräckligt stöd för de tysta eleverna. Det är 

en risk om läraren utgår ifrån detta tankesätt, där denne drar slutsatsen att alla tysta elever är 

på samma sätt.  Cederberg (1997) tar dock i sin studie upp hur en grupp av tysta elever kan 

stödjas på bästa sätt, nämligen de talängsliga. Hon menar att mindre gruppkonstellationer är 

ett gott stöd för dessa talängsliga tysta elever. I vår studie har vi fått fram uppfattningen av att 

mindre gruppkonstellationer stödjer alla typer av tysta elever. Vi har tidigare presenterat hur 

flertalet lärare lyfter fram hur små gruppkonstellationer uppfattas fungera som ett sorts stöd 

för de tysta eleverna. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Vi har både funnit styrkor och svagheter i vår studie. Vårt val av metodansats är en sådan 

styrka, där vi valde fenomenografi för att vi ville få fram lärares uppfattningar. Därav anser vi 

att detta var en relevant metodansats till vårt valda undersökningsområde av hur lärare 

uppfattar tysta elever, samt hur lärare uppfattar att de tysta eleverna kan stödjas gällande sin 

muntliga verbala utveckling. Vi upplever att vi fick uttömmande svar från våra informanter, 

på det viset fick vi en stor mängd data att bearbeta trots att en intervju blev skadad. Eftersom 

vi har valt att transkribera all data som är en viktig utgångspunkt inom fenomenografi, anser 

vi att vår analys är en kvalitativ analys och håller därför en hög validitet. Vi har även under 

insamlingen av vår data tagit stor hänsyn till de etiska principer som bör följas. I vår studie 

finner vi att vi har bidragit med flera infallsvinklar gällande vårt forskningsområde. Innan vi 

påbörjade denna studie upplevde vi att det saknades forskning och studier kring vårt val av 

område, därav anser vi att vi har fyllt i den forskningslucka som fattades. Under resans gång 

har vi funnit en problematik i att finna forskning som varit aktuell, vi har dock tagit stor del av 

tidigare forskning, men dessa har varit lite äldre.  

 

De svagheter vi har funnit med vår studie är att vi inte kan bidra med en generaliserande bild 

av hur de tysta eleverna samt hur stödet till de tysta eleverna uppfattas av läraren. Detta 

eftersom att vi enbart har intervjuat fem lärare. Eftersom att detta är en mindre studie, har vi 

inte haft möjligheten att få tag på fler informanter. Vi har även en tes som vi tidigare har 

nämnt att detta område kan upplevas vara ett svårt ämne för lärare att delge sina uppfattningar 

kring. Detta tror vi kan vara en orsak till att vi fått så begränsade antal informanter.  Inom 

fenomenografi talas det om att forskaren ska finna en mättnadskänsla gällande uppfattningar. 
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När denna mättnadskänsla kommer, behöver forskaren inte intervjua fler informanter. 

Eftersom att detta är en mindre studie, har vi inte kunnat känna en så tydlig mättnadskänsla, 

men vi har dock upplevt att flera uppfattningar har återkommit. Vi anser att om vi hade fått 

chansen att intervjua informanter från flera olika skolor, hade vi fått en större spridning av 

uppfattningar. Dock kan vi med säkerhet inte säkerställa detta påstående. I vår studie var alla 

informanter kvinnor, vilket också kan ses som en negativ aspekt då vi inte kunnat delge hur en 

manlig lärare skulle bidra till detta forskningsområde. Vi säger därmed inte att det hade 

behövt bli en tydlig skillnad, detta kan vi inte svara på. Dock hade det varit intressant att se 

om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares uppfattningar av detta fenomen. 

 

5.3 Avslutande reflektion 

Atterström (1983) tar upp vikten av att lärare bör uppmärksamma de eleverna som har 

svårigheter i att uttrycka sig verbalt. Han menar att lärare oftast ger tid och uppmärksamhet 

till elever med läs – och skrivsvårigheter istället eftersom detta anses vara mindre 

problematiskt att hantera. Detta kopplar vi till vår inledande del i vår studie, där detta var en 

av våra utgångspunkter var att fördjupa oss i detta område. Vi anser att de tysta eleverna får 

för lite stöd i skolan. Vi har även i enlighet med den paradox Cederberg (1997) lyfter fram 

stött på en problematik gällande att läraren ska skapa en grupptrygghet i klassen som gör att 

de tysta eleverna ska våga tala, samtidigt som de senare ska känna en trygghet i att tala 

utanför denna grupp. Detta kan vi således relatera till vår studie, där vi upplever att detta är en 

underliggande problematik som finns hos lärare, men som inte har lyfts fram. Hur ska lärare 

handla för att rusta de tysta eleverna inför detta? 

 

Vi har funnit flera nya aspekter som vår studie har bidragit med, som inte tidigare forskning 

har lyft fram. I relation till lärarnas uppfattningar av tysta elever, har vår studie visat att det 

finns en viss spridning gällande lärares uppfattningar av vad en tyst elev är. Alla de kategorier 

vi presenterat har vi stött på i tidigare forskning. Dock anser vi att vår studie har fördjupat 

förståelsen av hur lärare uppfattar de tysta eleverna, samt hur de uppfattar att de tysta eleverna 

kan stödjas för att öka sitt muntliga deltagande. 

 

Lärarnas uppfattningar av att de tysta eleverna är tysta beroende av deras personlighet är 

något som vår studie visat på. Flertalet lärare uppfattade att personligheten kunde bidraga till 

en elevs tystnad, detta är något vi har stött på i tidigare forskning. Det framkommer i vår 
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studie att personlighet är något läraren inte kan förändra, frågan som återstår är då hur läraren 

ska bära sig åt för att stödja dessa tysta elever? Det som även framkommit i vår studie, trots 

att det inte var något vi eftersträvade var hur lärarnas uppfattning av de tysta eleverna har 

ändrats över tid. Vi kom fram till att uppfattningen som en lärare har av en tyst elev förändras 

liksom stödet till denne.  Lärarnas medvetenhet av att de tysta eleverna existerar samt hur de 

ska gå tillväga för att stödja dessa, ökar således med tiden.  

 

Gällande lärarnas uppfattningar av hur de tysta eleverna ska stödjas för att bli mer muntligt 

aktiva, anser vi att vår studie har bidragit med ny kunskap. Det som har kommit fram är 

uppfattningen av hur stödet via utvecklingssamtal kan fungera som ett sorts stöd för de tysta 

eleverna enligt lärarnas uppfattningar. I utvecklingssamtalen kan läraren dra lärdom av 

föräldrarnas kunskap om elevens tystnad, samt om barnets intressen och eventuella kamrater. 

Dessa komponenter kan läraren använda sig av för att utforma ett gott stöd till den tysta 

eleven. Läraren kan även under utvecklingssamtalen tillsammans med den tysta eleven ställa 

upp mål som eleven anser vara rimliga samt med utgångspunkt ur vad denna elev själv vill 

klara av i muntliga sammanhang. Frågan vi ställer gentemot detta sorts stöd är hur noga dessa 

mål egentligen följs upp av läraren? Vi har även fått fram uppfattningar av hur konkreta 

arbetssätt kan stödja den tysta eleven i dennes utveckling av muntlig framställning. Ett av 

dessa arbetssätt är att läraren ska fungera som en slags förebild för de tysta eleverna. Detta 

innebär att läraren ska exemplifiera hur de tysta eleverna ska gå tillväga när de ska utföra en 

muntlig uppgift. Läraren tar därmed inte förgivet att de tysta eleverna alltid förstår hur 

uppgiften ska genomföras.  

 

Ett annat arbetssätt som har kommit fram i vår studie, är att läraren uppfattar att denne kan 

stärka den tysta elevens självförtroende genom att ge denne det rätta svaret på en fråga. Detta 

under förutsättningen att övriga elever inte kan svaret på denna fråga. Detta ökar den tysta 

elevens självförtroende, och talet kommer mer naturligt på sikt. Något som även kommit fram 

i vår studie är uppfattningen av att läraren även stärker den tysta eleven genom att pusha 

denna elev i de sammanhang där muntlig framställning inte är i fokus. Detta kan exempelvis 

vara i de situationer där den tysta eleven kan delge andra elever den kunskap som denne 

besitter, t.ex. hur man tillverkar loppor.  
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5.4 Förslag till vidare forskning 

Vi finner att det skulle behövas en studie som riktar in sig på hur en viss typ av tysta elever 

ska stödjas. Detta eftersom att vi i vår studie har kommit fram till att det finns olika typer av 

tysta elever och saknar specifika arbetssätt för just den typen av tyst elev. Cederberg (1997) 

riktade i sin studie fokus på de talängsliga eleverna. Vår studie visar på att informanterna inte 

uppfattade att talängslan var vanligt förekommande hos de tysta eleverna. I vår studie har vi 

fått fram hur lärare ska stödja de tysta eleverna rent allmänt, men vi saknar en studie där 

forskaren mer explicit riktar in sig på en viss typ av tyst elev, t.ex. tysta elever som har det 

som en personlighet. Hur ska läraren stödja dessa? Hur ska läraren anpassa stödet utefter en 

viss typ av tysta elever, som samtidigt är anpassat till de lägre skolåren? 
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Bilaga 1 

Dokument om etiska ställningstaganden 

Vi har utformat detta etiska dokument med utgångspunkt i forskningsrådets (2008) etiska 

principer för att du som informant ska behandlas på ett rättfärdigt sätt under intervjun och för 

att uppgifterna du lämnar idag ska behandlas likaså. 

 

Vi har valt att i vår studie undersöka hur de tysta eleverna uppfattas, blir bemötta samt vilket 

sorts stöd de får av läraren. Detta valdes med tanke på det forskningskrav som denna valda 

aspekt behöver inom forskning. Vi vill med denna studie bidra med en ökad kunskap om och 

förståelse för de tysta eleverna samt lärarens stöd gentemot dessa. Vi vill med denna intervju 

med dig öka kunskapen samt medvetenheten kring hur de tysta eleverna kan stärkas och 

stödjas av läraren. Ditt deltagande i denna intervju kommer hjälpa oss att bidra med en sådan 

kunskap. Därmed kommer dina svar och uppgifter användas enbart i forskningssyftet med vår 

studie. Ditt deltagande är dock frivilligt och du kan under intervjun välja att avbryta 

oberoende av orsak. Om du gör det kommer du inte att påverkas negativt. Vi kommer inte 

heller göra försök i att påverka dig i ditt beslut. Vår utgångspunkt är således att du kommer 

välja att delta av din fria vilja.  

 

Vi kommer att spela in intervjun med dig och detta material kommer att förstöras av oss när 

betyg på kursen har registrerats. De uppgifter som du lämnar om dig själv samt de svar du ger 

under intervjun kommer behandlas högst konfidentiellt. Detta innebär att dina personliga 

uppgifter såsom namn, arbetsplats osv. Inte kommer ges ut till någon annan. De som kommer 

att ta del av denna studie innan den godkänns och publiceras är vår handledare från 

universitetet, övriga kursdeltagare i vår grupp, framtida examinator på delkursen samt vår 

framtida opponent. Obehöriga kommer inte att ta del av materialet från intervjun innan 

publicering. Det som publiceras kommer inte kunna återknytas till dig som privatperson.  

 

När vi är färdiga med transkriberingen av intervju kommer vi att ge dig möjligheten att se 

denna transkribering. Detta för att vi ska vara säkra på att vi uppfattat dig på rätt sätt. Om du 

längre fram är intresserad av att ta del av hela studien ska du självfallet erbjudas den 

möjligheten av oss.  

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning av intervjun (ej spela in):  

 

 Tack för medverkan, vilka är vi? Kort presentation! 

 Sammanfattning av vad vi vill med vår studie 

 Etiska dokumentet läses upp 

 Vi kommer börja med korta frågor kring din bakgrund som lärare. Därefter följer tre 

stycken teman: tysta elever, erfarenheter av tysta elever och lärarens stöd till de tysta 

eleverna. Alla tre teman har ett antal underfrågor. 

 

Bakgrund om respondenten (spela in): 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen har du utbildning inom? 

 Vilka åldersgrupper har du arbetat med? 

 Vilka åldrar arbetar du med nu? 

 

Tema: Tysta elever 

 

 Berätta, vad är en tyst elev enligt din uppfattning? 

           – Har din syn på tysta elever ändrats över tid? 

 

Tema: Erfarenheter av tysta elever 

 

 Berätta, vad har du för erfarenheter av tysta elever? 

           – Ser du på en elevs tystnad som något positivt eller negativt? 

 

Tema: Lärarens stöd till de tysta eleverna:  

 

 Berätta, anser du att de tysta eleverna behöver få särskilt stöd?  

            – Anser du att ju längre du har jobbat som lärare, ju lättare har det blivit att stödja de 

tysta eleverna? 

           – Har du upplevt svårigheter i ditt stödjande av tysta elever? 

            – Anser du att ditt stödjande till de tysta eleverna har skiljts sig mellan de olika 

årskurser du har erfarenhet inom? 

 

Avrundande fråga: 

– Har du något du vill tillägga som du anser vi inte har berört i intervjun? 

 

Avslutning av intervjun: 

 Tack för medverkan 

 Vi kommer att ta kontakt med dig när vi har transkriberat intervjun samt analyserat 

den.  

Detta för att du ska ge ditt godkännande till att vi har uppfattat dina uttalanden korrekt.  

 

Exempel på simpla följdfrågor: 

 Kan du utveckla ditt svar? 



 

 Hur menar du nu? 

 Kan du ge något konkret exempel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Transkriptionsmall 

 
HEJ      Hög röst 

(hej)     Låg röst  

(…)     Lång paus
1
 

(..)     Kort paus
2
 

//     Pratar samtidigt
3
 

Hej                                                                                                       Betonar ord 

(skratt)     Skratt 

 

                                                 
1   Lång paus – en paus längre än 3 sekunder. 

2   Kort paus – en paus upp till 3 sekunder. 

3   Pratar samtidigt – kan även innebära att man avbryter, eller blir avbruten. Svårt att tolka vilket 

som är vilket. 


