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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger och elever som låtit oss ta del av deras tankar och bidragit 
till vår studie. Ett särskilt tack vill vi rikta till våra underbara familjer för deras tålamod och stöd 
under arbetet med denna studie. Vi har väl inte alltid ”varit närvarande”. Vi vill tacka varandra för att 
gott samarbete samt många givande diskussioner men framförallt mycket skratt och många 
stavpromenader under resans gång. Slutligen vill vi även tacka vår handledare samt 
”handledningsgruppen”.  
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Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att utifrån tesen; ”För att kunna leva upp till styrdokumentens mål måste 
tysta elever tala”, undersöka om och hur tesen tar sig uttryck i pedagogens dagliga arbete. Syftet var 
även att ta reda på hur pedagogen arbetar med tysta elever, hur pedagogen förhåller sig till de 
styrdokument som finns samt hur elever upplever den verbala aktiviteten i klassrummet. Med en tyst 
elev menar vi såväl elever som pratar lite och de som inte säger någonting alls. De metoder som 
användes vid undersökningen var intervju samt enkät. Undersökningspersonerna bestod av två 
pedagoger samt deras klasser. Resultatet av vår undersökning visade att majoriteten av eleverna 
tyckte att den verbala aktiviteten kändes bra i klassrummet dock menade de att den kunde påverkas 
av klasskamraternas rektioner eller deras egna prestationer. Resultatet visade att de båda pedagogerna 
ansåg att de tysta eleverna skulle tala. Dock visade resultatet att pedagogerna hade olika 
tillvägagångssätt som resulterade i att den ena pedagogen i högre grad uppfyllde gällande 
styrdokument. Vår studie visade att för elevens egen läroprocess och utveckling måste de tysta 
eleverna tala. Tiga är följaktligen inte guld. 
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Inledning  
Tala är silver, tiga är guld… eller? Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi 
uppmärksammat att det i varje klass funnits ”tysta” elever. Vi har under vår utbildning lärt oss om 
kommunikationens betydelse för lärande samt i vår inriktning, Svenska för tidigare år, studerat 
kursplanen för svenska där det finns verbala uppnående mål. Vår upplevelse i en år 5 var att de talade 
inslagen i klassrummet övervägande var redovisningar. Vi såg att vissa elever ideligen strök sig från 
den redovisningslista som fanns uppsatt och detta passerade obemärkt förbi. Att elever på olika sätt 
kan ”slippa undan” är inte, enligt vår erfarenhet, något ovanligt. Detta väckte frågor hos oss om hur 
pedagoger hanterar att leva upp till gällande uppnåendemål som finns i exempelvis år 5. Vilken är 
deras ledstjärna? Hur tolkar de sitt uppdrag? Dessa elever har även, enligt våra erfarenheter, inte 
inkluderats i undervisningen på samma sätt som deras pratsammare klasskamrater. Med inkludering i 
undervisningen menar vi en elev som; tar plats i diskussioner, ger verbala bidrag vid 
undervisningstillfällen, agerar socialt i klassrummet samt har en aktiv roll vid grupparbeten.  
 
Vygotskij (1999) och Säljö (2000) anser att kommunikationen och dialogen är en central del i 
lärandet för att förankra sina nyförvärvade kunskaper. Vi har studerat läs- och skrivsvårigheter, 
stökiga och utåtagerande elever med mera. Dock känner vi att vi, som blivande pedagoger, saknar 
kunskap om de ”tysta” eleverna och därför ställer vi oss undrande till om denna kunskap är något 
som är nödvändigt om vi som pedagoger ska kunna leva upp till gällande styrdokument.   

Förankring i styrdokumenten 
Enligt styrdokumenten är ett av skolans uppdrag att skapa utrymme för eleverna att kommunicera.  
Talet är en väsentlig del i skolans arbete, därför är det av betydelse att denna del får ett utrymme i 
skolans vardag. Detta kommer i uttryck i Läroplan för grundskolan (Lpo94, 1998);   
 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (s.2). 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev… lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 
som redskap för att - formulera och pröva antaganden och lösa problem (s.4) 

 
För att eleven skall våga deltaga i diskussioner, kommunicera samt prata inför sina klasskamrater 
krävs det att eleven känner sig trygg i dessa situationer. Pedagogen har här en viktig roll i att skapa en 
miljö som gör att eleverna vill och vågar.  Detta kommer även till uttryck i läroplan (Lpo94, 1998), 
 

 Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra (s.4) 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (s.3).   

 
För att eleven skall våga tala måste eleven få träna, öva upp sin förmåga samt utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Det är av vikt att pedagogen ger stöd utifrån de behov den enskilde eleven har. Detta 
kommer även till uttryck i läroplan (Lpo94, 1998); 
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 
ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (s.3) 
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Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (s.2).  

 
Huvuddragen i detta är att skolan skall ge kommunikationen ett stort utrymme, skapa en trygg miljö 
samt stärka elevens självförtroende med elevens behov och förutsättningar i fokus.  
 
Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) uttrycker att svenskämnet, tillsammans med andra ämnen, 
avser att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Vidare uttrycker kursplanen de minimum mål 
som eleverna skall uppnå samt att undervisningen skall sträva mot att eleven;  
 

utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han med, respekt för andra kan, vill och vågar 
uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang (Skolverket, 2000). 

 
I slutet av år fem skall eleven;  
 

muntligt kunna berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren samt  
kunna läsa en text högt (Skolverket, 2000).  

 
I slutet av år 9 skall detta ha utvecklats så att eleven bland annat skall; 
 

aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 
arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt (Skolverket, 2000) 

 
Huvuddragen i detta är att kursplanen förstärker vikten av kommunikation samt att eleven skall ha 
uppnått vissa mål i år 5 och år 9. 
 
Mot denna bakgrund; Lpo94, kursplanen i svenska och de tysta eleverna, ställer vi oss undrande till 
om det uppstår en motsättning? Vi menar å ena sidan skall pedagogen, enligt Lpo94, utgå från eleven 
och dennes förutsättningar och anpassa undervisningen efter detta. Å andra sidan måste pedagogen 
leva upp till de uppnåendemål som finns i kursplanen där det står att alla elever i slutet av år 5 skall 
tala inför klassen. Hur hanterar pedagoger detta när det gäller dem tysta eleverna?   

Syfte 
För att kunna leva upp till styrdokumentens mål måste tysta elever tala. Syftet med detta arbete är att, 
utifrån denna tes, beskriva om och hur tesen tar sig uttryck i pedagogens dagliga arbete.  
 
För att genomföra denna undersökning utgår vi ifrån följande frågor: 

• Hur arbetar pedagogen med tysta elever?  
• Hur förhåller sig pedagogen till de styrdokument som finns?  
• Hur upplever elevgruppen den verbala aktiviteten i klassrummet?    

Definitioner    
Tyst  kan beskrivas ”ger inget el. föga ljud ifrån sig, tigande, (nästan) ljudlös; som talar föga,  
 tystlåten, fåordig” (Bonniers svenska ordbok, 2002) samt som en ”person (el. röst 
 e.d.) som talar mycket litet (eller inte alls) eller med mycket låg stämma och inte heller 

på annat sätt ger nämnvärt ljud ifrån sig” (Nationalencyklopedin, 1996)   
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Talängslan ”Frustration och ängslan inför att tala” (Pedagogiska Uppslagsbok, 1996), ”Rädsla för 
att tala sär. i större grupp” (Nationalencyklopedin, 1996)   

 
En tyst elev kan därmed vara både en elev som pratar lite och en som inte säger någonting alls, vilket 
gör att ett brett spektrum av elever kan klassificeras som tysta elever.  

Bakgrund 
I följande avsnitt redovisas litteratur som berör ämnena; tysta elever, möjliga orsaker till deras 
tystnad, den språkliga kommunikationen och lärande, pedagogens roll samt arbetsmetoder när det 
gäller tysta elever.   

Tysta elever 
Collins (1996) har bedrivit en studie om tysta elever. Hennes kvalitativa forskningsansats bygger på 
observationer och intervjuer med hennes egna elever samt intervjuer med elevernas föräldrar. 
Författaren beskriver tysta elever som elever som inte kan eller som är ovilliga att kommunicera fritt 
med pedagoger och klasskamrater. Ofta är det flickor, men även pojkar kan uppvisa detta beteende. 
Termen tysta elever signalerar att de är en homogen grupp medan Collins menar att det enda dessa 
elever har gemensamt är att de har en begränsad repertoar av beteenden och därför saknar 
svarsalternativ. De kommer från olika etniska och kulturella grupper och det enda som verkar vara 
det gemensamma kännetecknet är just denna brist på svarsalternativ. Collins hävdar även att tysta 
elever har svårigheter med att skapa hållbara relationer både till sina kamrater samt pedagogerna i 
skolan. Eleverna har ofta en önskan att ändra sitt beteende, att bli mer pratsamma, men de vet inte 
hur de ska gå tillväga vilket kan påverka självbild och självförtroende negativt. För att hantera sin 
ängslan tillämpar eleverna en rad olika strategier, till exempel att låtsas att det inte är andra människor 
där eller att gå därifrån. I skolans värld är det dock svårt för eleverna att undvika de situationer som 
orsakar ängslan genom att gå därifrån eftersom pedagogen när som helst kan kräva att en elev svarar 
på en fråga, trots att eleven inte indikerar med handuppräckning att denne är villig att svara. Just 
detta, att veta att de kan få frågan när som helst och bli tvingade att tala mot sin vilja, ökar elevers 
ängslan enligt författaren.  
 
Collins delar in de tysta eleverna i fyra olika typer. Detta för att göra det lättare att upptäcka dem i 
klassrummet. De fyra typerna beskriver hon som att vara osynlig, att vägra delta, tveksamhet eller ett 
olämpligt fokus. Med att vara osynlig, menar författaren, elever som i vissa situationer inte har någon 
direkt kontakt med deras pedagog under lektionen. Osynligheten beror delvis på pedagogens 
agerande, att ibland ignorera eller låta bli att bjuda in eleven samt elevens egen ovilja i att delta. 
Eleven som vägrar delta får möjlighet att delta i en diskussion eller aktivitet men vägrar att delta. I 
vissa av dessa fall ger eleverna en orsak till att de vägrar, medan de i andra fall bara hänger ner med 
huvudet och är tyst. Den tveksamma eleven försöker delta i klassaktiviteter men deltagandet är 
minimalt eller tveksamt. Denna elev kan till exempel i slöjden spendera mycket tid till att observera 
hur andra gör och tveksamt engagera sig i sin egen uppgift. Det i sin tur resulterar i att eleven inte 
hinner lika långt som alla andra och hamnar därför efter. Eleven med ett olämpligt fokus beskriver 
Collins som en elev som verkar arbeta med de aktuella uppgifterna. Tittar pedagogen närmare 
upptäcker denne dock att det som eleven gör kanske inte alls har med själva uppgiften att göra. Ett 
exempel på det kan vara att en elev flitigt sitter och skriver i sin bok om något eget medan han/hon 
egentligen skall skriva om ett tema som pedagogen förutbestämt. 
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Bergh (1985) beskriver, i sin rapport, tysta elever som talängsliga och menar att de utmärkande 
dragen hos dessa är svag självtillit. De är ofta rädda för att bland annat göra bort sig och för vad 
andra skall tycka. Strömquist (1998) talar också om talängsliga elever och menar att begreppet 
talängslan kan vara av två olika slag. Det kan handla om allmän blyghet, rädsla och i vissa fall ångest 
för att överhuvudtaget yttra sig om många lyssnar. I det andra fallet kan det handla om en ovanligt 
stark situationsbunden ovilja att tala, som hon benämner som talångest. 

Varför är tysta elever tysta? 
Skiöld (1992) har genom sitt arbete samtalat med talängsliga personer och kommit fram till att det 
främst är två perioder i en människas liv som är särskilt känsliga för att utveckla de symtom som 
talängsliga personer lider av. Perioderna omfattar den tidiga barndomen och puberteten. 
Anledningen till talängslan kan variera. Skiöld menar att äldre bröder har en tydligt hämmande 
påverkan över framför allt flickor. Även dominanta fäder kan orsaka talängslan. I många hem där 
känslor inte varit uttalade, har barnen tvingats till att hantera känslorna i tystnad. Många barn har 
tystats vid matbordet och hånats för sina barnsliga åsikter. Att ett stort antal känsliga barn tvingats till 
tystnad i dessa hemmasituationer är inte konstigt enligt författaren. När barn vars föräldrar kräver, 
uttalat eller inte, att de ska vara tysta och snälla möter skolans kultur där verbala prestationer inför 
andra är viktigt kan resultatet bli förödande. Obetänksamma pedagoger som exponerat vissa elever 
för kamraternas skadeglädje är tyvärr förekommande och bidrar än mer till vissa elevers tystnad.  
 
Collins (1996) menar att typen av förhållandet som existerar mellan barn – förälder har stor betydelse 
för hur barnet kommer att agera i sociala situationer. Överbeskyddande föräldrar kan bidra till att 
barnet inte klarar av att utveckla egna strategier för att lösa problem eftersom deras behov ständigt 
blir tillfredställda i hemmet. Barnet kan heller inte se sig som en individuell person och kan därför 
inte utveckla en egen självbild. När dessa barn kommer till skolan och förväntas stå på egna ben kan 
kraven på att barnet ska ta eget initiativ och ansvar utvecklas till att de blir ängsliga elever som 
undviker all kontakt med sina klasskamrater. Om relationen mellan barn – förälder är oordnad det 
vill säga att det inte finns en tydlig vuxenroll, kan barnet även här utveckla en stor ängslan.  Eftersom 
inget naturligt känsloband är etablerat mellan parterna har föräldern svårt att möta upp barnets 
praktiska och känslomässiga behov. I detta fall saknas inte intresset från förälderns sida, men 
förälderns brist på självförtroende i sin vuxna roll gör att de inte kan erbjuda sitt barn det stöd eller 
den trygghet som är lämpligt i en viss situation. Ett annat exempel som Collins ger är när 
förhållandet mellan förälder - barn präglas av avvisande från förälderns håll ser inte barnet sig själv 
som en värdefull individ. En avvisande förälder är oförmögen att vara känslomässigt tillgänglig för 
sitt barn och följaktligen får inte barnet den uppmuntran och det stöd som är nödvändigt för dess 
personliga utveckling. Detta kan leda till att barnet intar ett avvisande förhållningssätt till sin 
omgivning. Collins menar att forskning har visat att även spädbarn vars föräldrar inte svarar på deras 
kommunikationsförsök, snart tappar intresset och slutar snart att söka kontakt med föräldern.  
 
Skiöld (1992) har genom erfarenheter sett att det gemensamma för de allra flesta som lider av 
talängslan är en stark känsla av osäkerhet och bristande självtillit, vilket visar sig i både fysiska och 
psykiska symtom av varierande svårighetsdrag. Exempel på fysiska symtom är spändhet, nervositet, 
ångest, hjärtklappning, okontrollerbara skakningar i olika kroppsdelar och rodnad. De symtom som 
kunde uppfattas av omgivningen och som var de mest besvärande visar, enligt Skiöld, att det är 
exponeringen inför andra som vållar den största plågan för talängsliga personer. Andra psykiska 
lidanden som talängsliga personer beskriver är missnöje med hur den egna rösten låter, oförmågan 
att finna ord och uttrycka sig begripligt vilket leder till en påtaglig nedvärdering av det egna intellektet 
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och därför väljer individen tystnad trots att personen är medveten om att tystnaden gör att han/hon 
upphör att existera i gruppsammanhang.  
 
Bergh (1985) menar att de flesta barn i perioder kan vara lite blyga men när perioderna blir varaktiga 
benämner han det som talängslan. Han talar, liksom Collins (1996) om tre förklaringar till varför en 
del barn är talängsliga, förklaringar som härrör till barndomen: 

1. överbeskyddade barn, barnen överbeskyddas under sin uppväxttid och känner sig därför 
orolig och rädd inför en mängd situationer 

2. svagt självförtroende, barnet får inte beröm, utan ständigt får känna att det inte duger och att 
det är otillräckligt, anges som en annan möjlig orsak  

3. ingen träning, barnet har inte fått träna sig i att tala och känner därför osäkerhet i 
talsituationen 

 
Gulbrandsen (1994) lyfter fram ytterligare en aspekt på varför vissa elever är tysta. Hon är noga med 
att poängtera att tystnad hos elever inte behöver betyda allvarliga problem utan eleven kan mycket 
väl trivas och ha det bra. Dock är det viktigt att pedagogen tar reda på bakomliggande orsaker ifall 
det handlar om en generell vantrivsel av ett eller annat skäl eller mer allvarliga orsaker som till 
exempel sexuella övergrepp. Pojkar och flickor har, enligt Gulbrandsens erfarenhet, olika sätt att 
reagera på problem. Pojkar agerar mer utåt genom att till exempel bråka medan flickor blir inbundna 
och tysta.  
 
Ladberg (2000) delar Gulbrandsens åsikt om att tysta elever kan må bra i sin tystnad. Ladberg hävdar 
att elever kan ha olika sinnespreferenser, inlärningsstilar, som påverkar deras agerande i klassrummet.       
En persons inlärningsstil handlar om vad hon föredrar, eller i vissa fall behöver, för att kunna lära sig 
på bästa sätt. Det är därför viktigt att både elev och pedagog är medveten om vilken inlärningsstil 
eleven har. Någon kanske behöver fingra på saker, en annan har behov av att röra på sig medan en 
tredje, den visuella eleven som ofta genom sitt uppträdande är pedagogens bästa vän. Ladberg 
beskriver den visuella eleven som en elev som sitter tyst, ser pedagogen i ansiktet, ser intresserad ut 
och sällan stör lektionen. Dock är det inte säkert att eleven lyssnar.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att tystnad hos elever kan bero på olika faktum; sociala 
aspekter, en ovilja att tala men kan även handla om en specifik inlärningsstil hos eleven. Utifrån 
ovanstående text undrar vi om en pedagog kan låta en tyst elev få vara tyst.   

Den språkliga kommunikationen och lärande  
Bergh (1985) hävdar att det blir mer och mer betydelsefullt i vårt samhälle att kunna och våga tala 
inför andra. Vidare skriver författaren att det förväntas av oss bland annat i arbetslivet och i möten 
med myndigheter att vi kan ”framföra våra åsikter och redogöra för egna och andras tankar och 
beslut” (s.6). Språket, menar han, har en del barn redan med sig till skolan medan andra av olika 
anledningar inte har fått en gynnsam språklig start. Skolan får således, enligt författaren, en viktig roll 
i dessa elevers språkutveckling.  Bergh menar dock att om de tysta eleverna skall våga kommunicera 
med andra, måste de känna sig trygga och accepterade i sin omgivning.    
 
Strömquist (1998) nämner att de gamla grekerna, bland annat Aristoteles, redan på 400-talet förstod 
vikten av att kunna tala och övertyga det vill säga retorik. Nutida modern kommunikationsforskning 
lyfter även fram omgivningen och dess mottagare som en viktig del i kommunikationen och 
dialogen. Trots detta menar författaren att det kan vara klokt att se tillbaka på retorikens 
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arbetsmodell vid talträning. Strömquists talträningsmodell presenteras mer utförligt under rubriken 
Arbetsmetoder.      
 

I ett samhälle som vårt, kunskaps- och informationsinriktat som det är, måste de flesta förr eller senare ta till 
orda i sammanhang mer krävande än till exempel det vardagliga småpratets. Värdet av en undervisning som 
förberett och utbildat för detta kan inte ifrågasättas. Skolans ansvar är odiskutabelt (Strömquist 1998, s.7). 

 
Vygotskij (1995) menar att språket är en förutsättning för att kunna språkliggöra och kommunicera 
våra tankar. Säljö (2000) har forskat kring lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 
vilken har sin grund i Vygotskijs utvecklingssyn. Säljös teori om det vardagliga samtalet handlar om 
att kommunikativa processer är mycket viktiga i lärandet. Enligt författaren är det vardagliga samtalet 
grunden till de insikter och kunskaper som individer bär med sig och därmed formas av. Vidare 
menar han att kommunikativa processer är mycket viktiga för individers lärande och utveckling, då 
det är just genom kommunikation som delaktighet i kunskaper och färdigheter blir till. Den 
information som finns lagrad i böcker och som en individ läst är inte kunskap i sig. För att uppnå 
kunskap krävs det att individen använder den lästa informationen i sitt handlande i vardagen och 
som en resurs med vars hjälp denne löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska 
situationer på ett lämpligt sätt.  
 
Säljö menar även att det är viktigt att ta tillvara elevers vardagskunskaper i samtalen för att på så sätt 
förankra den egna kunskapen med ny kunskap. Genom att samtala kan vi dela erfarenhet och utbyta 
information med andra samt låna varandras kunskaper och färdigheter. Att låna kunskap innebär till 
exempel att fråga någon kompetent person efter lösningar på ett uppkommet problem som man själv 
inte kan lösa. På så sätt kan vi låna andras kunskaper när vi behöver dem och behandla kunskaperna 
som om de var våra egna när vi sedan löser problemet. Ett samtalande mellan den mer kompetente 
och nybörjaren måste, enligt författaren, ständigt pågå. Med det menar han att individer lär av 
varandra genom ständig dialog och i utbyte av kunskaper. Säljö anser även att samtal kan beskrivas 
som ett mentalt granskande, ett prövande och förkastande av alternativ där individer får möjlighet att 
komma fram till gemensamma problemlösningar. Det kan exempelvis vara då elever gemensamt 
försöker utforska ett visst ord eller begrepp. Detta i sin tur leder fram till ett gemensamt tänkande 
och en gemensam förståelse. Säljö menar vidare att tänkandet kan ses som en kollektiv process där 
deltagarna sam-talar och sam-lyssnar och därigenom kommer fram till en tillfällig gemensam 
förståelse av problemet. Det gemensamma tänkandet genom meningsutbyte leder bland annat till att 
ett samtal hålls samman samt att elever möter nya sätt att tänka. 
 
Garme (1992) anser att alla samtal är i någon form kunskapssökande. Människor talar till varandra 
för att få veta nya saker och genom kommunikationen tillförs alltid någon form av ny kunskap till de 
samtalande. De kunskapssökande samtal som hon analyserar djupare är samtal som från början har 
ett syfte i att deltagarna, genom samtal, skall söka kunskap inom ett område som från början är 
preciserat av exempelvis en pedagog. Garme anser att det är särskilt viktigt för barn i skolan att 
använda samtalet till att bearbeta sina erfarenheter och ta del av varandras tankar. Genom denna 
interaktion kan sammanhang klarna och ny kunskap födas. Samtal i undervisning fyller även en 
funktion ur åtminstone två aspekter, den kognitiva och den sociala. Den kognitiva aspekten har 
förklarats ovan, att eleverna fördjupar sin kunskap och ny kunskap föds, men även delade tankar, 
idéer, hypoteser och egna erfarenheter åstadkommer detta. Den sociala aspekten rymmer mycket av 
det som hör ihop med individens personliga utveckling. Med det menas; att förstå något av hur 
samspel mellan människor fungerar och språkets betydelse för detta samspel. 
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Vygotskijs (1998) pedagogiska teori grundas på en marxistisk syn på förhållandet mellan människans 
medvetande, tänkande, och omvärlden. Den omgivande miljön är, enligt Vygotskij, avgörande för 
individens utveckling och prestation. Denna infallsvinkel brukar kallas sociokulturell. Författarens 
teorier ligger till grund för de flesta sociokulturella teorier där kommunikation fått en avgörande roll. 
Vygotskij betonar språkets stora betydelse för tänkandet och medvetandet där förhållandet mellan 
tanke och språk är en levande process. Språket blir inte bara tänkandets uttryck utan också dess 
byggsten. Lärandet sker i en social process där språket blir det viktigaste redskapet. Utan social 
kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tanke. Således är det, enligt författaren, i 
dialogen som kunskap konstrueras och lärandet sker. I dialogen får eleven respons på sin tanke och 
det bidrar till elevens kunskapsutveckling och detta ser Vygotskij som själva kärnan i 
undervisningsprocessen. Av denna anledning är det viktigt, att det finns ett samspel mellan en aktiv 
elev, en aktiv pedagog och en aktiv social miljö. I Sverige har Vygotskijs teorier uppmärksammats i 
Läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94), där hans idéer bildar grunden för en ny 
pedagogisk inriktning som även sätter sin prägel på våra läroplaner.  
 
Gustafsson (2003) presenterar, i sin analys av läroplanen och dess utveckling, den förändrade synen 
på kunskap och lärande. Läroprocessen har gått från att vara individbaserad till ett mer 
sociokulturellt perspektiv. Han säger att ”individen lär sig inte genom att ta in utan att integrera med 
omgivningen” (sid.155). Läroprocessen påverkas således av den sociala miljö som vi befinner oss i.  
 
Alla dessa ovanstående teorier och kunskapssyner har gemensamt att språket och interaktionen med 
andra utgör en viktig del för elevernas lärande samt att miljön i skolan har en betydande roll för att 
eleven skall våga kommunicera. Kroksmark (1999) visar i sin analys hur pedagoger uppfattar skolans 
mål. Skollagen, läroplanens värdegrund samt kursplanerna definierar tillsammans skolans mål och 
krav. Kroksmark redogör för hur kursplanerna idag är helt avgörande i det praktiska pedagogarbetet 
samt att skolans värdegrund i princip saknar betydelse i pedagogernas dagliga arbete. Kroksmark 
skriver; ”det är inte särskilt anmärkningsvärt att lärare tar en mer eller mindre ensidig utgångspunkt i 
kursplanekraven, eftersom de är tydliga, konkretiserande genom betygen och därmed förpliktigande” 
(sid.114). Skolans värdegrund saknar egna kursplaner och därmed blir de sekundära för pedagogerna.  
 
Den verbala aktiviteten där eleven talar är således av största vikt för dennes läroprocess. Vilken roll 
spelar pedagogen i denna process?   

Pedagogens roll 
Vygotskij (1998) talar om pedagogens roll där han menar att istället för uppfostrare skall pedagogen 
organisera den sociala miljön, nyttja möjligheterna i den sociala processen och därmed främja elevens 
vidareutveckling. Vygotskij (1999) menar att det inte är pedagogen som skall vara aktiv utan eleven. 
Vidare anser han att pedagogen skall vara ”rälsen på vilken vagnarna rör sig fritt och självständigt 
och av den bara får inriktningen på den egna rörelsen” (s.20). För att lärandet skall ske är det viktigt 
att väcka elevernas intresse för det ämne som skall studeras. Vygotskij skriver att detta kräver att 
pedagogen; känner eleven, känner till den miljö som eleven vistas i samt behärskar pedagogiska 
medel som gör att denne kan vägleda eleven rätt, det vill säga medvetet arbeta med sina elevers 
kunskapssyn och lärandestrategier. Pedagogen och pedagogiken skall i samspelet, dialogen, gynna 
elevens egen process och möjliggöra att eleven aktivt själv söker kunskap.  
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För att de tysta eleverna skall våga kommunicera med andra är det viktigt, enligt Bergh (1985), att 
pedagogen skapar en trygg och harmonisk miljö. Allmänna råd för att talängsliga barn skall känna sig 
säkrare i gruppen är, enligt Bergh, att pedagogen skall tänka på att: 
- inte tvinga barn att tala, utan att uppmuntra och stödja 
- inte fixera talängsliga barn vid deras problem 
- ge barnet möjlighet att öva i liten grupp i början och undvika pressade situationer 
- ofta ge beröm och uppmuntra att våga mer, att prova och göra misstag 
- hindra mobbing från andra barn 
- tillåta ängsliga barns eventuella ilska inom måttliga gränser 
- inte ständigt agera pratkvarn, utan att ge barnen chansen att öva att tala 
 
Collins (1996), skriver att tysta elevers ovilja att tala i skolan ibland har att göra med elevens relation 
till pedagogen. Den tyste söker sällan kontakt med den vuxne och på grund av elevens mer 
tillbakadragna sätt kan det vara svårt för pedagogen att upptäcka vilket humör eleven är på. Collins 
anser också att det är lite märkligt att pedagoger spenderar mindre tid till att prata med de tysta 
eleverna medan de istället lägger stor tid på de mer demonstrativa. När de tysta sedan använder 
liknande rörelser, som livliga elever, såsom att räcka upp handen eller gå till pedagogens kateder så 
får de trots det mindre av pedagogens tid och skickas också ofta iväg eller helt enkelt ignoreras vilket 
på så sätt blir en självuppfyllande profetia. ”Sadly, this represent something of a self-fulfilling 
prophecy, as those who have most difficulty in communicating with their teachers have less 
opportunity to improve through practice” (sid. 31). 
 
Strömquist (1998) skriver att skolan och pedagoger måste prioritera elevaktiverande och 
språkstimulerande metoder i alla ämnen och för alla åldrar. Det gäller att ta vara på varje tillfälle som 
ges för dialog och försöka stödja utvecklingen av det talade språket. Hon nämner att bland annat 
rollspel, dramatiseringar, debatter och diskussioner kan vara bra arbetsformer.    
 
Enligt Gulbrandsen (1994) har det tysta barnet på senare tid allt mer uppmärksammats inom 
förskolan och skolan. Oftast handlar det om flickor som uppvisar detta beteende, säger 
Gulbrandsen, men det finns naturligtvis pojkar som inte pratar mycket med andra och håller sig för 
sig själva. Orsaken till dessa barns tystnad är inte lätt att fastställa. Vuxna som arbetar med barn är 
mer vana vid bråkiga och oroliga barn, menar hon. Det blir då lätt att de vuxna betraktar de tysta 
barnen som onormala och förutsätter att det är något som är fel. Detta visar på hur viktigt det är att 
avsätta tid till att lära känna sina elever. Gulbrandsen efterlyser därför ett bättre samarbete mellan 
kollegor för att kunna tillmötesgå samtliga elever och deras behov.    
 
Korczak (1998) som grundar sina tankar i en humanistisk livsåskådning, har erfarenhet av att 
pedagoger gärna iakttar barn och deras brister istället för att granska sina egna tillkortakommanden 
och sig själva. Han upplyser om faran att barn som stör och är till besvär uppmärksammas medan 
lugna och allvarliga barn inte ses. Med detta menar han att vi missar ”heliga ögonblick när barnen 
samtalar med sig själva, världen och Gud” (s.63). Korczak trycker på att vuxna bör behandla barn 
med kärlek och respekt och att en grundläggande rättighet för alla barn är att dennes rätt ”att vara 
den han eller hon är” (s.88). Han menar vidare att det finns en tendens att stressa barn med olika 
slags överkrav, i stället borde vuxna anpassa kraven ”till deras utvecklingsnivå och personliga 
förutsättningar” (s.88).  
 
Talets, miljöns och kommunikationens betydelse för lärandet har vi redan visat vikten av. Nu gäller 
det bara, genom olika verktyg, att få alla elever att tala.  
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Arbetsmetoder  
Collins (1996) har utifrån sina studier kommit fram till ett arbetssätt där pedagoger arbetar med tysta 
elever i en liten grupp utanför klassrummet. Detta för att skapa en miljö som känns trygg och 
stödjande. I den lilla gruppen kan eleverna tillsammans utveckla strategier som de senare kan 
använda i klassrummet där deras övriga klasskamrater har mer självförtroende när det gäller att tala. 
Collins invänder mot idéer om att det skulle vara fel att ta ut en grupp elever från deras ordinarie 
undervisning. Hon anger tre skäl för detta. För det första; I dessa små grupper finns inte de 
högljudda och ibland aggressiva eleverna och därför kan undervisningen och uppmärksamheten 
riktas till de tysta eleverna. För det andra; I dessa små grupper uppstår inte ett klimat där eleven 
måste slåss för att få ordet och därför får denne möjlighet att träna och utveckla deras talförmåga. 
För det tredje; Att föra diskussioner i en liten grupp med tysta elever uppmuntrar dem att föra fram 
sina åsikter. Detta skulle de inte ha lust eller möjlighet till om det var i helklass. I detta arbete skall 
pedagogen använda sig av fyra tydliga målsättningar. Den första målsättningen är att eleverna skall 
uppskatta att inhämta kunskap genom att tala. Den andra målsättningen är att elever både skall delta i 
och tillföra saker till små gruppdiskussioner tillsammans med deras kamrater. Den tredje 
målsättningen är att eleverna skall göra lärandet till deras egen. Den sista målsättningen är att höja 
elevernas självförtroende eftersom dåligt självförtroende ofta är en orsak till att elever är tysta. 
Självförtroendet skapas genom att eleverna får känna att de lyckas i de diskussioner som de har i 
gruppen och att de känner sig omtyckta och uppskattade i den lilla gruppen. Collins arbete har visat 
sig vara mycket framgångsrikt i de grupper hon arbetat med.  
 
Bergh (1985) har utifrån sitt arbete konstruerat övningar som kan underlätta för de tysta eleverna. 
Exempel på dessa övningar är improvisation, dramatiseringar, berättarövningar, ramsor och 
handdockor. Utgångspunkten är, enligt honom, att tysta barn behöver röra sig, leka, sjunga och ha 
roligt ihop med sina kamrater utan att nödvändigtvis behöva agera ensam inför dem. Just leken kan, 
enligt Bergh, medverka till att tysta elever får en stärkt och ökad känsla av kontakt och samhörighet 
med de övriga i gruppen. Vygotskij (1995) talar också om lekens betydelse. Han menar att lek är en 
källa till utveckling av tanke, vilja och känsla. Vygotskij anser att elever, genom lek, kan kombinera 
och bearbeta situationer så att nya situationer skapas. Leken tänjer på gränser och låter eleven sträcka 
sig utöver sin nivå. Undervisning kan med fördel nyttja de möjligheter leken ger för elevens fortsatta 
utveckling.  
 
”Vägen från talängslan till talglädje är säkert både mödosam och lång, men det är ingen omöjlig 
vandring”, (Strömquist, 1998 s.95). Ett sätt att göra denna vandring är genom ett systematiskt 
talträningsprogram som Strömquist (1992) förespråkar. Hon delar in programmet i tre steg; lek, läs 
och framträd. Träningen måste inledas i lekens tecken. Detta för att det inte skall märkas att det är 
fråga om träning. Steg två i talträningen är högläsning. Avsikten är att öva den som läser att stå i 
centrum och den bidrar även till språkinlärning och språkutveckling. Högläsningen kan börja i 
mindre grupper och bör vara förberedd så att eleven kan läsa med inlevelse. I det sista steget, 
framträd, är det dags för eleverna att börja tala själv och den egentliga muntliga träningen börjar 
med berättande. Först parvis eller i små grupper och så småningom inför klassen. Allteftersom 
övningarna fortgår blir eleverna allt mer vana att tala inför andra och de bör då göras medvetna om 
hur viktigt det är att förbereda längre tal och framställningar. När eleverna blivit vana vid att tala 
inför grupp och erhållit en förmåga att strukturera sitt tal, kan man i talträningen börja lägga vikten 
på själva framförandet. Det är dock viktigt att detta inte sker som en kritik, utan mer har formen av 
goda råd om vad som kan vara bra att tänka på. Strömquists (1998) talträningsprogram leder till att 
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eleverna både vill, vågar och kan tala. Dock hävdar hon starkt att ett lyckat resultat först och främst 
kräver trygghet i klassrummet.  
 
Skiöld (1992) rekommenderar pedagoger med talängsliga elever i klassen att tillämpa en metod som 
han kallar Kreativ Kommunikation. I de inledande övningarna görs en inventering av deltagarnas 
förväntningar (där gruppen får veta var problemen sitter), en parintervju, en redovisning av viktiga 
punkter som kommit fram under intervjun och en symtominventering. Dessa inledande övningar tar 
i regel två eller tre sammankomster eftersom det är processen som är målet. En förutsättning för 
framgång i denna typ av grupper är flexibilitet hos alla involverade, både pedagog och elever. Det 
viktigaste av allt är den emotionella tryggheten i gruppen. Den tryggheten är svår att uppnå om man 
har för bråttom. Observation, eftertanke och reflektion är andra viktiga ledord i denna metod. 
Därför inleds varje arbetspass med att prata om föregående träff. Efter dessa inledande övningar 
övergår arbetet till mera formella övningarna vilka kan delas upp i två huvudpunkter; Sakbeskrivning 
och Händelse- och personbeskrivning. En kortfattad beskrivning av momentet Sakbeskrivningen är 
att deltagarna skall beskriva ett föremål utan att visa det och utan att lägga in några värderingar eller 
känslor. Övningen är en sorts gissningslek, eftersom den som talar inte skall säga det han/hon 
beskriver. Anledningen till detta arrangemang är att det ger möjlighet att undersöka två saker; dels 
språkets exakthet och dels associationsspridningen i gruppen. Skiöld säger att svårigheten att göra sig 
förstådd ligger i språkets eget väsen och inte i individens egna brister. Detta är en väsentlig del 
eftersom många talängsliga personer upplever svårigheter i att uttrycka sig och det i sin tur leder till 
intellektuella mindervärdeskänslor. Händelse- och person beskrivnings- momentet är indelade på 
samma sätt som föregående moment.  
 
Effekterna av denna metod beskriver Skiöld som mycket positiva. I de utvärderingar som han 
analyserat i sitt arbete har det framkommit att arbetet har lett till förändringar i beteendet hos 
deltagarna och många har blivit hjälpta till bättre självförtroende. Även de pedagoger som arbetat 
efter denna metod, som författaren har varit i kontakt med, ansåg att arbetet haft förändringseffekter. 
Pedagogerna hade även lärt sig att bygga sitt arbete mer på deltagarnas bidrag vilket ledde till en mera 
påtaglig dynamik i klassrummet. Det klimat som denna metod skapar gynnar framför allt de 
talängsliga. Skiöld har i sitt arbete också sett att vissa deltagare har visat sig ha en oanad kreativ 
förmåga som inte har fått utlopp tidigare. Författaren anser att det inte räcker med att endast arbeta 
med de talängsliga eleverna. Han menar att ”eftersom talängslan som uttryck för bristande 
självförtroende hos en människa i regel tycks ha uppstått i gruppsammanhang, bör den också 
behandlas i grupp” (s.85).   
 
Följaktligen kan vi se att det finns ett antal genomtänkta metoder när det gäller att arbeta med tysta 
elever.  Det gemensamma för dessa presenterade metoder är; att skapa trygghet i gruppen, träning i 
att tala och hjälp till ett bättre självförtroende. Vi ställer oss dock frågande till om någon av dessa tre 
saker anses viktiga att avsätta tid till i skolan.  

Metod  
I följande avsnitt redovisas de metoder vi använt, val av undersökningspersoner samt genomförande. 
I vårt val av metod utgick vi ifrån vårt syfte samt dess frågeställningar.   

Intervju 
Vi intervjuade två pedagoger för att ta reda på hur de arbetar med tysta elever samt hur de förhåller 
sig till gällande styrdokument. Kvale (1997) menar att en av den kvalitativa forskningsintervjuns 
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byggstenar är Det specifika, med andra ord, vi var intresserade av att få veta just de intervjuades åsikter 
i de frågor vi ställde. Trost (2005) anser att en kvalitativ intervju handlar om ett specifikt tema, i detta 
fall tysta elever, samt innehåller öppna frågor. Han menar vidare att en sådan intervju avser ”att 
förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 
föreställningar ser ut” (s.23).  
 
Svenning (2000) rekommenderar användning av bandspelare eftersom den ger intervjuaren ”fria 
händer att koncentrera sig på själva intervjun” (s.123). Att intervjua en person åt gången ger, enligt 
Trost (2001), större tillförlitlighet då den intervjuade enbart kan svara med utgångspunkt i sina egna 
tankar och åsikter och inte kan påverkas av någon annan. Bandinspelningens främsta fördel är, enligt 
Trost, att intervjuaren får möjlighet att lyssna till svaren upprepade gånger. Intervjuaren kan anteckna 
och noggrant läsa vad som sagts, men även tonfall, pauseringar med mera finns bevarade. Därtill 
behöver intervjuaren inte göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på den intervjuade 
och det som sägs. Bandinspelningen för dock, enligt Trost, med sig vissa nackdelar. Exempelvis tar 
det tid att lyssna till banden och det kan bli besvärligt att spola fram och tillbaka för att leta en detalj. 
Även detaljer som mimik, gester et cetera går förlorade, men vid tolkning av det sagda är 
intervjuarens intryck en viktig faktor. 

Enkät 
Enkäter är en metod som bland annat studerar människors åsikter och attityder. Metoden är bra av 
den anledningen att den som svarar själv kan skriva ner sina svar utan att någon intervjuare är 
närvarande (Trost 2001). Gruppenkäter är, enligt Svenning (2000), speciellt bra i klassrumssituationer 
eftersom de effektivt förhindrar att elever påverkar varandra innan alla besvarat frågorna. Resultatet 
blir således mer tillförlitligt. 
 
I utformandet av en enkät skall forskaren, enligt Trost (2001), sträva efter att uppnå en så hög grad 
av standardisering som möjligt. Med hög grad av standardisering menar författaren att forskaren skall 
försöka ge de svarande samma yttre förutsättningar när de besvarar frågorna. Detta innebär att 
presentationen av frågorna och miljön runt omkring skall vara likvärdig för undersökningsgrupperna. 
Således bestämmer dessa faktorer undersökningens grad av standardisering. Vidare menar Trost att 
frågorna som finns i enkäten skall vara väsentliga för undersökningen och att språket som används 
skall vara genomtänkt, lättförståeligt och utan konstiga ord. Frågorna skall vara klara, tydliga och lätta 
att förstå så att inga oklarheter uppstår. 
 
Vår enkät var utformad i två delar. Del 1 bestod av frågor med fasta svarsalternativ det vill säga 
strukturerade frågor. Den delen hade inget utrymme för egna kommentarer, detta för att ge mer 
exakta svar. Trost (2001) förespråkar fasta svarsalternativ eftersom dessa är lätta att sammanställa 
vilket kan underlätta vid jämförelsen av enkätsvaren samt att det är enklare för elever som är 
tveksamma att kryssa i ett svarsalternativ. Del 2 bestod av öppna frågor det vill säga icke-
strukturerade där eleverna själva fick beskriva och sätta ord på sina upplevelser i klassrummet. Dessa 
öppna frågor kan, enligt Trost, ge flera bra och intressanta dimensioner eftersom eleverna skriver ner 
sina tankar och associationer. De två avslutande frågorna handlade egentligen om samma ämne dock 
utifrån olika infallsvinklar. Vi valde att lägga upp det på detta sätt eftersom vi ville ringa in vad som 
kan påverka en elev i en redovisningssituation. Om vi inte fick svar genom den ena infallsvinkeln så 
kunde vi förhoppningsvis få svar genom den andra. 
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Deltagandet bland eleverna var anonymt av den anledningen att det inte var av något intresse för vår 
undersökning att veta vem den enskilda personen var. Med anonymitet menar Trost (2001) att ingen 
känner till namnet på den som svarat. 

Undersökningspersoner  
Undersökningspersonerna bestod av 2 pedagoger samt 2 elevgrupper.  
Pedagog 1 hade 25 års yrkeserfarenhet. 
Pedagog 2 hade 24 års yrkeserfarenhet. 
Elevgrupp 1 bestod av 22 elever i en år 4-5.  
Elevgrupp 2 bestod av 25 elever i en år 5.  
Anonymiteten kommer att garanteras genom att inga namn nämns, ej heller vilka skolor/klasser som 
användes vid undersökningen. 
 
Grundtanken i en kvalitativ undersökning är, enligt Svenning (2000), inte att generalisera utan 
exemplifiera. Därför handlar det alltid om ett ”selektivt urval av studieobjekt” (s.103) där forskaren 
väljer efter olika, förutbestämda, kvaliteter hos undersökningspersonerna.   
 
Vi valde två pedagoger utifrån tidigare upplevelser och iakttagelser under våra verksamhetsförlagda 
utbildningar. Vår upplevelse i elevgrupp 1 var att den verbala aktivitet som samtliga elever skulle 
delta i var övervägande redovisningar. Vi såg att vissa elever ideligen strök sig från den 
redovisningslista som fanns uppsatt och detta passerade obemärkt förbi. I valet av den andra 
undersökningsgruppen var våra kriterier att det skulle vara en år 5:a samt att gruppen skulle arbeta 
varierat med den verbala aktiviteten i klassrummet där alla elever var involverade. Vi kom i kontakt 
med elevgrupp 2 och deras pedagog (pedagog 2) som visade sig uppfylla de kriterier vi tidigare ställt.  

Bortfall 
En elev var frånvarande i undersökningsgrupp 2 på grund av sjukdom. 

Genomförande 
Intervjupersonerna tillfrågades personligen om de ville medverka i undersökningen. Vid denna 
förfrågan bestämdes tid för intervjun och personerna informerades att intervjun skulle ingå i en 
undersökning, men att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Patel och Davidson (2003) menar med 
konfidentiell att det inte skall vara möjligt att identifiera de intervjuade i den färdiga rapporten. Vi 
valde att inte nämna den tes som vi utgick från i vårt syfte. Anledningen till detta var att vi på intet 
sätt ville påverka intervjuns riktning utan istället genom pedagogernas svar utröna om och hur denna 
tes tar sig uttryck i deras dagliga arbete. Kvale (1997) anser att i vissa fall skall forskaren undanhålla 
det specifika syftet för att de intervjuade ”ska ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne och inte styras 
till specifika svar” (s.107).  
  
Vi genomförde intervjuerna individuellt på respektive skola, i ett rum valt av pedagogen. Intervjuerna 
spelades in på band och varade cirka 25 minuter. Vårt frågeschema (se bil. 1) använde vi enbart som 
ett stöd under intervjutillfället eftersom vi, helt enligt Kvale, ville få intervjusituationen att likna en så 
normal konversation som möjligt. Frågeschemat fungerade som en minneslista över de 
ämnesområden som intervjun omfattade samt underlättade vid val av följdfrågor. Kvale menar att 
följdfrågor ”bestäms av intervjuns syfte och innehåll, liksom av det sociala samspelet i 
intervjusituationen” (s.123).   
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Samma dag som intervjuerna ägde rum genomförde vi, med pedagogens godkännande, en 
enkätundersökning (se bilaga 2) med den intervjuades elever. I vår strävan att nå så hög 
standardiseringsgrad som möjligt försökte vi göra förutsättningarna likvärdiga för de båda 
undersökningsgrupperna. Eleverna fick ta del av samma enkät, enkäten genomfördes i elevernas 
klassrum samt delades ut av oss. Vi gav eleverna instruktioner om att de inte skulle skriva namn på 
enkäten eftersom det inte låg i vårt intresse att veta vem som skrivit vad. Vidare gav vi informationen 
att ingen annan än vi skulle ta del av vad de skrivit samt att de skulle vara så ärliga och uppriktiga i 
sina svar som de kunde. Tiden de hade på sig att fylla i enkäten var obegränsad och ifall de hade 
några frågor fanns vi till förfogande. Vår avsikt var att göra situationen så vardaglig och odramatisk 
som möjligt.  Med tanke på ämnets känslighet informerade vi inte de enskilda eleverna att de deltog i 
en studie. Patel och Davidson (2003) ställer frågan om det är rätt mot individens integritet att 
han/hon blir observerad utan att ha givit sitt samtycke. Om individen vet att han/hon deltar i en 
studie finns risken att uppgifterna inte blir tillförlitliga. Då vår undersökning inte på något sätt kunde 
skada eleven och genom att alla uppgifter var konfidentiella anser vi att det var etiskt genomförbart.  

Val av analysmetod 
När det insamlade materialet ska tolkas av intervjuarna sker detta enligt Kvale (1997) i tre steg. I det 
första steget struktureras hela intervjumaterialet inför analysen. Vi gjorde detta genom att vi 
sammanställde materialet från de två intervjuerna. I nästa steg görs, enligt Kvale, en klarläggning av 
materialet där överflödigt material utesluts och väsentlig data skiljs från oväsentlig. I steg tre valde vi 
meningskoncentrering som enligt Kvale innebär att ”den väsentliga innebörden av det som sagts i 
intervjun omformuleras i några få ord” (s.174). Meningskoncentrering reducerar således större 
intervjutexter till kortare och kärnfullare formuleringar. Vi fokuserade på de två inledande 
frågeställningar som vi har i vårt syfte. Eftersom vi inte ställde några frågor som berör pedagogens 
förhållande till styrdokumenten fokuserade vi på de huvuddrag vi lyft ut ur Lpo94 samt kursplanen i 
svenska. Vi ställde oss frågor som; Vad säger detta uttalande oss om pedagogens förhållande till 
styrdokumenten? Kvale menar vidare att under själva analysarbetet utvecklas nya innebörder i 
intervjun. Där belyses den intervjuades egna uppfattningar och där finner forskaren nya perspektiv 
på det undersökta fenomenet.  
 
 Det insamlade enkätmaterialet behandlades under frågeställningen; Hur upplever elevgruppen den 
verbala aktiviteten i klassrummet?  I enkätens första del jämförde vi elevgruppernas svar med 
varandra. För att statistiskt säkerställa om det fanns någon skillnad mellan grupperna gjorde vi en X2 
– analys (se bilaga 3). Detta för att, enligt Rudberg (1993), pröva om den eventuella skillnaden 
berodde på slumpen eller var verklig.  
 
Vid tolkningen av enkätens andra del använde vi samma tillvägagångssätt som vid tolkningen av 
intervjuerna.  Vi sammanställde materialet, tog ut det väsentliga och vid meningskoncentrationen 
kunde vi utifrån undersökningspersonernas svar utforma två sammanfattande rubriker. Vi 
behandlade de två inledande frågorna i ett helhetsperspektiv för att kunna göra en avvägning om 
svaren lutade åt en positiv respektive negativ känsla. Frågan vi ställde oss här var; Vilken känsla 
förmedlar eleven? De två avslutande frågorna behandlades även dem i ett helhetsperspektiv. Frågan 
vi ställde oss här var; Vad säger detta uttalande oss om vad som påverkar en elev i en 
redovisningssituation? 
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Resultat  
Resultaten presenteras genom att redovisa de olika undersökningsmetoderna var för sig. 
Inledningsvis presenteras resultaten av de intervjuer vi genomfört med pedagogerna. Vi har valt att 
strukturera resultaten utifrån de två inledande frågeställningarna i vårt syfte. Därefter redovisas 
resultaten av de genomförda enkäterna utifrån den sista frågeställningen i vårt syfte. För att tydligt 
åskådliggöra svaren i enkätens första del presenteras resultatet i stapeldiagram. Diagrammen 
redovisar båda grupperna för att eventuella skillnader skall bli mer överskådliga. 

Hur arbetar pedagogen med tysta elever?  

Pedagog 1 

I arbetet med de tysta eleverna använder sig pedagog 1 inte av någon särskild metod. Dock menar 
denne att det handlar mer om vad som passar varje enskild elev. Pedagog 1 berättar att denne inte 
funderat så mycket kring fenomenet tysta elever och därför inte heller på de bakomliggande 
orsakerna till varför eleven är tyst. Dock anser pedagogen att pedagoger bör sitta ner och prata med 
varje elev, skapa en relation och visa att det inte är farligt att säga fel. Pedagog 1 låter de tysta 
eleverna jobba och redovisa i mindre grupper, eftersom pedagogens erfarenhet visat att eleverna 
pratar mer i dessa gruppkonstellationer. Pedagog 1 menar att pedagoger måste vänja dessa elever 
inför redovisning i helklass.  I sitt arbete ser pedagogen hela tiden en utveckling hos dessa elever och 
menar att ”övning ger färdighet”. I takt med utvecklingen kan pedagoger allt eftersom ställa högre 
och högre krav.  Dock anser denne att pedagogen bör utmana eleverna men inte utsätta dem för 
pressen att till exempel svara fel. Uppföljning av de tysta eleverna sker under utvecklingssamtalen där 
man sätter upp nya mål. Exempel på sådana mål kan vara att prata i redovisningsform inför fler 
personer, våga uttrycka sig och att våga tycka. Pedagogen anser att elever kan vara tysta i 
klassrummet men att det är mer allvarligt om de även är tysta på rasterna. Pedagog 1 anser även att 
det i arbetet är viktigt att berömma de tysta eleverna samt att ge dessa elever chans till god 
förberedning inför till exempel en redovisning. 
 

De kan ta hem och träna så att de vet att den här dagen ska jag redovisa så att man inte bara klampar in på 
deras revir så man ger dem möjlighet att ge dem en god förberedelse. (Pedagog 1) 

Pedagog 2 

Pedagog 2 använder inte någon direkt metod utan menar att dennes bemötande, kanske omedvetet, 
är annorlunda mot dessa elever. Pedagog 2 menar med detta att denne inte går på utan är lite mjukare 
mot eleven. Fenomenet tysta elever och orsaken till varför vissa elever är tysta har pedagogen inte 
funderat över. Denne menade att det är viktigt att prata, uppmuntra och pränta in ”du kan, du 
vågar”. Pedagog 2 brukar i samtal med dessa elever ofta berätta om sin egen skoltid där denne var 
ganska tyst. Detta för att visa eleverna att pedagogen förstår deras situation.  
 

Jag brukar ofta berätta om hur jag själv hade det när jag gick i skolan att jag också var en ganska tyst elev. Jag 
känner igen det där. (Pedagog 2) 

 
Möjligen har, enligt pedagog 2, detta givit resultat eftersom de tysta eleverna kliver fram betydligt 
mer nu än året innan. Pedagogen ser även en utveckling genom att dessa elever räcker upp handen 
och svarar idag samt att de talar högre. Uppföljningen av de tysta eleverna sker i utvecklingssamtalet 
där pedagogen tillsammans med eleven och föräldrarna pratar om elevens situation i skolan. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att tysta elever som fenomen är något som ingen av pedagogerna 
reflekterat kring. Vidare ansåg båda pedagogerna att de tysta eleverna skulle tala dock med olika 
målsättning. Pedagog 1 menade att god förberedelse, uppmuntran, målinriktat arbete och en god 
relation ledde fram till målet, att redovisa i helklass. Pedagog 2 menade att genom att visa förståelse, 
uppmuntra, ha ett mjukt bemötande och pränta in stärkande ord hos eleven kunde pedagogen se en 
positiv utveckling som kom från eleven själv.    

Hur förhåller sig pedagogen till de styrdokument som finns?  

Pedagog 1 

Pedagog 1 berättar att denne inte använder något särskilt arbetssätt för att träna sin klass att tala inför 
en grupp. Dock påpekar pedagogen för sina elever att de skall tala högt och tydligt. Denne menar 
vidare att eleverna tränar genom att de får redovisa i helklass samt läsa högt för klassen. Detta knyter 
an till styrdokumenten som säger att eleverna skall få möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga 
samt kunna berätta och redogöra för innehållet i en text högt inför andra.  
    
Pedagog 1 anser att det är viktigt att eleverna får träna sig i att respektera och lyssna på varandra. 
Hela klassen måste, enligt densamme, förstå hur viktigt det är att inte kommentera varandra och att 
låta alla vara som de är. Vidare berättar pedagog 1 att föräldrar ofta blir förvånade när de får höra att 
deras barn är tyst eller ängslig inför att tala i klassrummet eftersom de är pratglada hemma. 
  

Det är sånt man får jobba med hela tiden för vi har ju alltid dem som tycker om att höras och att man först 
och främst lär sig lyssna ordentligt på dem som har ordet och att man inte avbryter och att alla kommer till 
tals. Det tycker jag är viktigt, men sen är det inte alltid att man lever upp till det men det är ju det mål man 
har. (Pedagog 1) 

 
Dessa uttalanden härrör till styrdokumenten som säger att skolan skall skapa en trygg miljö med 
respekt och hänsyn.  
 
När det gäller att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov anser pedagog 1 att 
pedagogen inte bör pressa de elever som är tysta utan ibland anpassa situationen till dessa genom att 
till exempel variera gruppstorleken. Pedagog 1 anser att det behövs mer resurser för att bättre kunna 
tillgodose de tysta elevernas behov. Denne menar att detta skulle möjliggöra att arbeta mer ofta i 
mindre grupper. Pedagog 1 menar vidare att man under utvecklingssamtalen bör sätta upp nya mål 
som utmanar eleven utan att utsätta dem för press att till exempel svara fel i klassrummet. För att få 
veta elevernas förutsättningar anser pedagog 1 att det är viktigt att lära känna sina elever, stärka deras 
självkänsla samt fråga vad de tycker om att läsa högt och så vidare. Dock menar pedagogen att det 
för de tysta eleverna kan räcka med en redovisning per termin eftersom kraven skall vara individuella.  

 
Det gäller att inte pressa för mycket. Utan man vet att det här är en känslig en. Ja, en per termin (redovisning, 
reds. anm.) det kanske absolut är nog. Det måste vara väldigt individuellt hur man ställer kraven. (Pedagog 1) 

 
Resultatet visar att pedagog 1 arbetar med kommunikationsträning genom att eleverna får redovisa i 
helklass samt läsa högt i klassrummet.  I sitt arbete att skapa en trygg miljö fokuserar pedagogen till 
klassrumsmiljön där eleverna får träna sig i att ta hänsyn och visa respekt för varandra.  När det gäller 
anpassning efter den enskilda elevens behov, menar pedagog 1 att kraven skall vara individuella vilket 
betyder, enligt denne, att det för dessa elever kan räcka med en redovisning per termin. I 
styrdokumenten står det dock att varje elev har rätt att utvecklas, göra framsteg och övervinna 
svårigheter.  
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Pedagog 2 

Pedagog 2 berättar att denne arbetar varierat med de talade inslagen i klassrummet. Detta, enligt 
pedagogen, för att bland annat underlätta för de tysta eleverna samt avdramatisera de talade inslagen i 
klassrummet. Variationen består i, enligt denne, att eleverna genom skrift, samtal, forskningsarbeten, 
redovisningar och drama får uttrycka sig i många olika sammanhang. Enligt pedagogen efterfrågar 
eleverna ofta någon form av redovisning där de får möjlighet att visa sina arbeten, gärna i teaterform. 
Denna pedagog menar att det är en självklarhet att alla elever, tyst som pratsam, skall deltaga vid de 
olika kommunikationstillfällena. Denna menar vidare att alla deltar eftersom det var något de arbetat 
mycket med. 
 

Vi försöker kombinera det för trots allt blir det ju mer vanligt klassrumsarbete. Dom här redovisningarna 
kommer ju bara nån gång då och då. Nu är det ju så att de frågar faktiskt efter… när ska vi redovisa arbetet 
vi gjort? (Pedagog 2) 

 
Pedagog 2: s svar kopplar till styrdokumenten där det står att ett av skolans uppdrag är att ge eleven 
rika möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga samt att eleverna skall kunna berätta samt 
redogöra för innehållet i en text högt inför andra.  
 
Pedagog 2 berättar att eleverna, vid utvärderingstillfällen, får möjlighet att ge och få respons av 
varandra för sina tankar och sitt agerande. Arbetet, menar denne, leder till att eleverna lär sig att 
lyssna samt vad man som talare bör tänka på vid till exempel redovisningstillfällen. Pedagog 2 menar 
att pedagoger måste arbeta med hur eleverna skall vara i skolan och hur de uppträder mot varandra 
såsom till exempel språkbruk både i och utanför klassrummet. 
 

Jag menar allt det där hör ju ihop också. (Pedagog 2)  
 
Pedagog 2:s uttalanden knyter an till styrdokumenten som säger att skolan skall skapa en trygg miljö 
med respekt, hänsyn och vara en levande social gemenskap    
 
Styrdokumenten belyser att undervisningen skall anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 
Pedagog 2 menar att genom varierad undervisning och olika gruppkonstellationer kan pedagoger 
tillgodose enskilda elevers behov. Pedagogen berättar att denne utifrån utvecklingssamtalen, där 
bland annat elevernas skolsituation diskuteras, formar undervisningen i klassrummet. Dock efterlyser 
pedagog 2 mer resurser för att bättre kunna tillgodose de tysta elevernas behov. Detta, menar denne, 
skulle generera i fler vuxna i skolan som kan stötta alla elever i olika situationer.   
 
Pedagog 2 berättar vidare att denne genom samtal och ”peppning” uppmuntrar eleverna till att ta 
egna initiativ i sin utveckling. Pedagogen menar att framsteg i denna utveckling är när dessa elever 
vågar räcka upp handen och svara eller tala högre. I styrdokumenten står det att varje elev har rätt att 
utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter. 
 
Resultatet visar att pedagog 2 arbetar med en rikt varierad kommunikationsträning genom att 
använda drama, skrift, samtal med mera. Pedagogen menar att alla elever deltar vid alla 
kommunikationstillfällen. Pedagogen ser ej miljön i klassrummet som det enda arbetsfältet när det 
gäller trygghet och respekt eleverna emellan, utan denne ser hela skolsituationen som en helhet. 
Pedagogen använder ett konkret arbetssätt när det gäller att träna detta genom sin 
utvärderingsövning. I sitt varierade arbetssätt och genom utvecklingssamtalen kan denna pedagog 
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forma samt anpassa sin undervisning efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Eleverna 
har även möjlighet att välja redovisningsform.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att båda pedagogerna knyter an till de aktuella styrdokumenten. 
Dock visar resultatet att pedagogerna har olika tillvägagångssätt som resulterar i att pedagog 2 i högre 
grad uppfyller gällande styrdokument.  

Hur upplever elevgruppen den verbala aktiviteten i klassrummet? 

Del 1 

 
1. Hur trivs du tillsammans med dina klasskamrater? 

Figur 1
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Elevernas svar visar att båda elevgrupper trivs bra för att inte säga mycket bra med sina 
klasskamrater. I elevgrupp 1 trivs de flesta elever mycket bra med sina klasskamrater medan det, 
i elevgrupp 2, är en jämn fördelning mellan svarsalternativen mycket bra och bra.  

  
2. Hur tycker du att det känns att svara på frågor högt i klassrummet? 

Figur 2
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Elevernas svar visar att de flesta elever i de båda elevgrupperna tycker att det känns bra att svara 
på frågor högt i klassrummet. Dock finns det i de båda grupperna ett fåtal elever som tycker att 
det känns mindre bra.  
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3.   Hur tycker du att det känns att läsa högt i klassrummet? 

Figur 3
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Resultatet visar att det i båda elevgrupperna finns ett fåtal elever som inte tycker att det känns 
bra att läsa högt i klassrummet. Elevgrupp 1:s svar är jämt fördelade mellan alternativen mycket 
bra och bra medan svarsalternativet bra dominerar i elevgrupp 2.  
    

4. Deltar du aktivt när ni diskuterar någonting i klassrummet? 
Figur 4
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Elevernas svar visar att de flesta elever i de båda elevgrupperna ibland deltar aktivt i 
klassrumsdiskussioner. Elevgrupp 1 deltar alltid aktivt i högre grad än elevgrupp 2. Dock finns 
det en elev i varje grupp som aldrig deltar aktivt.   

 
5. Tycker du att det känns bra att tala inför klassen? 

Figur 5
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Resultatet visar att hälften av eleverna i elevgrupp 1 anser att det alltid känns bra att tala inför 
klassen. I elevgrupp 2 finns det emellertid en elev som aldrig tycker att det känns bra. I de båda 
grupperna är fördelningen mellan svarsalternativen ofta och ibland jämn.     
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6. Skulle du vilja vara bättre på att tala inför klassen? 
Figur 6
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Resultatet visar att det i båda elevgrupperna finns en vilja att bli bättre på att tala inför klassen. I 
elevgrupp 2 är det dock en jämn fördelning mellan elever som är nöjda över sitt sätt att tala och 
elever som ibland vill bli bättre. I elevgrupp 1 är det emellertid fler elever än i elevgrupp 2 som 
ofta vill bli bättre på att tala.     

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta av eleverna upplever den verbala aktiviteten i 
klassrummet som positiv. Den statistiska analysen (se bilaga 3) säkerställer att det inte föreligger 
någon verklig skillnad mellan grupperna. Detta betyder vidare att den eventuella skillnaden i 
svarsfördelningen, som kan utläsas i diagrammen, kan bero på en slump.   

Del 2 

Resultatet av enkätens andra del presenterar vi utifrån de två frågeställningarna vi använde vid 
analysen; vilken känsla förmedlar eleven samt vad som påverkar eleven i en redovisningssituation? 
Resultatet redovisas under två sammanfattande rubriker.   

Positiv nervositet 

Enligt elevgrupp 1:s svar upplever de flesta elever nervositet inför att redovisa. Dock visar sig 
nervositeten vara positiv. Detta yttrade sig i uttalanden som; ”det känns som vanligt, lugnt och bra”. 
Ett fåtal uttryckte nervositeten som negativ. Dessa elever skrev bland annat.; ”åh nej tänker jag 
varför just jag” och ”Jag vill komma undan att läsa”. Vidare uttryckte de en oro för risken att göra 
bort sig; ”Det pirrar lite i magen, det känns bra fast ibland kan vissa skratta ifal man säger fel”.   
    
Elevgrupp 2:s svar visar att de flesta elever även i denna grupp upplever en positiv nervositet. Dessa 
elever uttrycker att det känns lugnt och bra; ”jag känner mig taggad, pirrig och självsäker”, ”Jag 
känner att jag vill redovisa” och ”Jag tycker bara att det är roligt.” Dock finns det en elev i denna 
grupp som upplever en rädsla för att göra bort sig.  

Klassens respons och den egna prestationen 

I elevgrupp 1 visar resultatet, utifrån de två infallsvinklarna, att det som påverkar denna elevgrupp 
mest är klasskamraternas respons. På frågan vad som kan göra eleverna osäkra i en 
redovisningssituation svarade hälften av eleverna att det handlar om deras egen prestation medan 
andra hälften anser att det beror på klassens respons. När det sedan gäller vad som kan göra eleverna 
trygga i samma situation svarar de flesta elever att det handlar om klassens respons. Eleverna skrev 
att det som kan påverka dem var bland annat; ”att nån sitter och skrattar eller pratar” och ”När alla 
sitter tysta och lyssnar”.  
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Resultatet i elevgrupp 2 visar att de flesta elever uttrycker att det som påverkar dem mest i en 
redovisningssituation är deras egen prestation. Med det menar eleverna om de är förberedda och 
nöjda med sitt arbete. Dessa elever skrev; ”Om jag gjort ett bra arbete skulle jag vara ganska så 
självsäker” och ”Att jag kan det jag ska redovisa”. Dock uttrycker ett fåtal att klassens respons är en 
bidragande orsak till huruvida de känner sig osäkra respektive trygga under en redovisning; ”att 
klassen börjar prata och kanske att dem småskrattar”.  
 
Resultatet visar att elevgrupp 1 påverkas mer av klassens respons än elevgrupp 2, som påverkas mer 
av den egna prestationen.   

Diskussion 
Följande diskussion behandlar vår bakgrund, vårt resultat, våra erfarenheter samt tesen ”För att 
kunna leva upp till styrdokumentens mål måste tysta elever tala”.  

Validitet och Reliabilitet  
Vårt syfte i denna undersökning var att, utifrån ovanstående tes, beskriva om och hur tesen tar sig 
uttryck i pedagogens dagliga arbete. För att genomföra detta använde vi oss av två 
undersökningsgrupper. Vi intervjuade pedagogerna i respektive undersökningsgrupp för att se hur de 
arbetade med tysta elever samt hur de förhöll sig till gällande styrdokument. Därefter genomförde vi 
en enkätundersökning med respektive pedagogs elever. I enkäterna ville vi se hur eleverna upplevde 
den verbala aktiviteten i klassrummet. Utfallet av vår undersökning representeras således av dessa två 
utvalda undersökningsgrupper och vi har med vårt tillvägagångssätt täckt in de områden som vi 
avsåg att undersöka. Kvale (1997) menar att validitet hänför till om en undersökning ”undersöker 
vad som var avsett att undersökas” (s.85).  
  
Är vårt resultat tillförlitligt? Vi genomförde våra undersökningar, intervjuerna och enkäterna, under 
likvärdiga förutsättningar. Med likvärdiga förutsättningar menar vi att tillvägagångssätt, tidpunkt, 
miljö (klassrum och arbetsrum) och information var likvärdiga för våra informanter. Naturligtvis 
finns det aspekter som kan ha påverkat vårt resultat. Reliabilitet brukar enligt Svenning (2000) 
beskrivas som ”om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte 
och samma metoder ge samma resultat” (s.63). Med detta i åtanke ställer vi oss tveksamma till 
huruvida vår undersökning verkligen når upp till en god reliabilitet. Vår metod och vårt syfte kan 
användas om och om igen men om resultatet blir detsamma är svårare att förutsäga. Patel och 
Davidsson (2003) menar att variationer kan bero på att undersökningspersoner är individer som kan 
förändras och då förändras även bakgrunden till de svar som ges. Detta är dock ingenting vi kan 
påverka och vår uppgift var inte att generalisera utan exemplifiera. 
 
Då ingen av oss tidigare genomfört mer än enstaka intervjuer är det möjligt att vi som noviser, trots 
noggranna föreberedelser, har påverkat den kvalitativa intervjun. Trost (2001) menar att det kan vara 
svårt för intervjuaren att förhålla sig objektiv. Detta var en aspekt vi diskuterade och hade i åtanke 
när vi planerade upplägget av undersökningen. Svenning (2000) kallar det ”intervjueffekter”, med 
andra ord att vi som intervjuare kan påverka resultatet med kroppsspråk, minspel et cetera. I dylika 
fall är det viktigt att inte försöka framlocka de svar man vill ha, utan att istället lyssna på vad den 
intervjuade har att säga. Eftersom vi gjort just detta kan följdfrågorna i vissa fall skilja sig åt. Detta är 
dock något vi anser har breddat vår undersökning.  Det är också viktigt att skapa ett förtroende 
eftersom om den intervjuade känner sig obekväm eller otrygg i situationen kan fördjupade och 
tillförlitliga svar utebli. En annan faktor som kan ha haft inverkan är bandspelaren. I det ena fallet 
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tyckte informanten att det var lite obehagligt i början, medan det i det andra fallet inte alls störde. 
Dock upplevde vi i båda intervjufallen att det var ett trevligt samtal där vi var lika intresserade av 
bådas svar.  
 
Trost (2001) talar om faktorer som kan påverka vid en enkätundersökning såsom humör, synsätt, 
motstånd för enkäter et cetera. Våra informanters humör och inställning vid tidpunkten för vår 
enkätundersökning var något som vi var oförmögna att påverka. Dock var alla inblandade 
informerade, via deras lärare, att de skulle besvara en enkät. Eftersom enkäten utfördes under deras 
ordinarie skoltid anser vi att deras eventuella motstånd inte påverkade undersökningen i stort. 
Enkäten utformade vi så att den skulle passa den ålder som skulle besvara den, det vill säga att vi inte 
använde svåra ord och att vi gjorde den så enkel som möjligt för att undvika missförstånd. Vi fanns 
även med i klassrummet för att eventuella frågetecken skulle kunna rätas ut.  
 
Slutligen anser vi att vi uppnått vårt syfte, dock har vi kanske inte fått en så fullkomlig bild som vi 
önskat. I efterhand kan vi uppleva att svarsalternativen i enkätdel 1 kunde ha sett annorlunda ut. 
Detta för att underlätta vid analysarbetet. Intervjufrågornas struktur hade vi kanske idag gjort på ett 
annat sätt. Trots de brister vi själva upplever har vi, enligt oss, lyckats exemplifiera hur det kan se ut 
idag.  

Resultatdiskussion 
Inledningsvis ställde vi oss en fråga om det kan uppstå en motsättning mellan våra styrdokument i 
relation till de tysta eleverna. Detta formulerade vi i en tes ”För att kunna leva upp till 
styrdokumentens mål måste tysta elever tala”. Vårt syfte med studien var att, utifrån denna tes, 
beskriva om och hur tesen tar sig uttryck i pedagogens dagliga arbete. Vi ville också få med elevernas 
perspektiv, det vill säga hur de upplever den verbala aktiviteten i klassrummet. I detta avsnitt 
diskuterar vi resultatet i relation till vår bakgrund.  
 
Bergh (1985) hävdar att det i samhället blir mer och mer betydelsefullt att kunna framföra sina åsikter 
och göra sig förstådd. Vidare anser han att vissa elever redan har språket med sig till skolan medan 
andra av olika anledningar inte har fått en gynnsam språklig start. För de elever som inte har ett 
nyanserat språk är skolans roll oerhört viktig. Resultatet tyder på att den ena pedagogen, genom sitt 
arbetssätt, visar en medvetenhet för den språkliga kommunikationens betydelse för elevens lärande. 
Detta är något som genomsyrar styrdokumenten. Däremot ställer vi oss undrande till om en pedagog 
har förstått kommunikationens betydelse för lärandet när denne, för att inte pressa, låter eleven 
redovisa endast en gång per termin. Kan det kanske, som Bergh nämner, handla om att inte tvinga 
barn att tala? Resultatet visar att en pedagog i sitt utvärderingsarbete nuddar vid det som Vygotskij 
(1998) kallar kärnan i undervisningsprocessen. Den kärnan består av den kunskapsutveckling eleven 
får när denne får respons på sin tanke.  
 
Resultatet av elevernas enkätundersökning visade att majoriteten av eleverna upplever den verbala 
aktiviteten i klassrummet som positiv.  Resultatet visar dock att det fanns elever som uttryckte en 
rädsla för att göra bort sig och för vad andra skulle tycka, detta är drag som Bergh (1985) beskriver i 
sin rapport. Det fanns även ett fåtal elever som inte alls tyckte att det kändes bra att uttryckta sig 
verbalt i klassrummet. Kan detta vara ett uttryck för det som Strömquist (1998) beskriver som 
talängslan? Eller kan det handla om det som Ladberg (2000) beskriver att eleven har en annan 
sinnespreferens och helt enkelt mår bra i sin tystnad? Pedagogerna menar dock att det handlar om att 
stärka deras självförtroende. Bergh (1985) menar att ett dåligt självförtroende ofta är en stor 
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bidragande orsak till elevernas tystnad. Kan det som vi inledningsvis beskrev när vissa elever ideligen 
strök sig från redovisningslistan vara ett uttryck för detta dåliga självförtroende? Pedagogerna hade 
inte reflekterat över bakomliggande orsaker till varför elever är tysta. Gullbrandsen (1994) hävdar att 
det är viktigt att ta reda på dessa bakomliggande orsaker. Detta knyter även an till styrdokumenten 
som säger att undervisningen i sin anpassning till elevernas förutsättningar och behov skall ta sin 
utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. 
 
Resultatet visar att den ena pedagogen anser att det är mer allvarligt om en elev är tyst på rasterna än 
i klassrummet. Dock menar Vygotskij (1998) att utan social kommunikation sker ingen utveckling, 
det är i dialogen som kunskap konstrueras och lärandet sker. Säljös (2000) teori om det vardagliga 
samtalet visar att kommunikativa processer har betydelse för individers lärande och utveckling, då 
det är just genom kommunikation som delaktighet i kunskaper och färdigheter blir till. Således är 
tystnad under lektionstid ett problem eftersom eleven, enligt Säljö, inte tillgodogör sig kunskap. 
 
Resultatet visar att båda pedagogerna arbetar med att skapa en god miljö där eleverna bland annat får 
träna sig i att respektera och lyssna på varandra. I bakgrunden lyfter både Bergh (1985) och Collins 
(1996) vikten av att pedagogen skapar en trygg och harmonisk miljö i klassrummet för de tysta 
eleverna. Dock berättade den ena pedagogen att föräldrar ofta blev förvånade när de fick höra att 
deras barn var tyst i klassrummet eftersom de var pratglada hemma. Vad kan detta bero på? Varför 
blir en annars pratglad elev tyst i klassrummet om pedagogen jobbar med att skapa en miljö där alla 
skall respektera varandra och där alla skall tillåtas vara som de är? Pedagoger kanske inte endast kan 
fokusera på miljön i klassrummet? Enkätresultatet visar att majoriteten i elevgrupp 1 såg klassen 
respons som en källa till osäkerhet. Elevgrupp 2 ansåg emellertid att deras egen prestation var det 
som kunde framkalla osäkerhet. Kan detta vara ett uttryck för att elevgrupp 2 var mer trygg i sin 
grupp? Den ena pedagogen menade att pedagoger måste arbeta med miljön både i och utanför 
klassrummet där det handlar om hur eleverna uppträder mot varandra, språkbruk et cetera. Resultatet 
visar att den ena pedagogen arbetar med utvärdering där eleverna ger varandra respons och feedback. 
Kan denna utvärdering bidra till att öka elevernas förståelse för varandra? Den ena pedagogens 
arbete med utvärdering knyter an till Strömquists (1998) talträningsprogram där hon menar att 
utvärderingen skall ske i en positiv anda med goda råd om vad som kan vara bra att tänka på.  
 
Resultatet visar att pedagogerna inte använde någon specifik arbetsmetod när det gällde arbetet med 
de tysta eleverna. Emellertid finns det likheter i deras uttalanden med några av de metoder som vi 
presenterade i bakgrunden. Att arbeta varierat, där den ena pedagogen bland annat använder drama, 
kan enligt Bergh (1985) gynna tysta elever. Han hävdar att tysta barn behöver röra sig, leka, sjunga 
och ha roligt ihop med sina kamrater utan att nödvändigtvis behöva agera ensam inför sina kamrater. 
Just leken kan, enligt Bergh, medverka till att tysta elever får en stärkt och ökad känsla av kontakt 
och samhörighet med de övriga i gruppen. Vygotskij (1995) talar också om lekens betydelse. Han 
menar att lek är en källa till utveckling av tanke, vilja och känsla. Vygotskij anser att elever, genom 
lek, kan kombinera och bearbeta situationer så att nya situationer skapas. Ett annat exempel på 
pedagogernas arbetssätt var arbetet i mindre grupper. De tysta eleverna talade, enligt pedagogerna, 
mer i dessa mindre gruppkonstellationer. I detta finns en koppling till Collins (1996) som anser att 
när pedagoger arbetar med tysta elever är det en fördel att göra det i liten grupp utanför 
klassrummet. Detta för att skapa en miljö som känns trygg och stödjande. I den lilla gruppen kan, 
enligt författaren, eleverna tillsammans utveckla strategier som de senare kan använda i klassrummet 
där deras övriga klasskamrater har mer självförtroende när det gäller att tala. Resultatet visar att 
pedagogerna, i likhet med Bergh (1985), anser att pedagoger skall ge den tysta eleven möjlighet att 
arbeta i liten grupp ibland. I resultatet framkom dock att den ena pedagogen ansåg att det var en 
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resursfråga som gjorde att skolarbetet tyvärr oftast var i helklass och därför efterlyste denne mer 
resurser. Den andra pedagogen efterlyste också mer resurser för att bättre tillgodose de tysta 
elevernas behov. Vi undrar om det läggs för stor vikt vid gruppstorlekens betydelse? Skiöld (1992) 
anser att det inte räcker med att endast arbeta med de talängsliga eleverna. Eftersom deras problem 
framkommer i gruppsammanhang måste man, enligt honom, arbeta med hela gruppen och där skapa 
en trygg miljö.  
 
Kroksmark (1999) redogör för hur kursplanerna idag är helt avgörande i det praktiska lärararbetet 
samt att skolans värdegrund i princip saknar betydelse och blir därför sekundär i pedagogers dagliga 
arbete. Resultatet visar att en av pedagogerna med sitt arbetssätt och förhållningssätt fick alla elever, 
tyst som pratsam, att delta i alla kommunikationstillfällen. Detta visar, i motsats till Kroksmark, att 
denne finner balans mellan skolans värdegrund, kursplanen och de tysta eleverna sin undervisning. 
Den motsättning som vi, inledningsvis, lyfte gällande Lpo94, kursplanen i svenska och de tysta 
eleverna behöver således inte uppstå. Med detta i åtanke undrar vi vad som händer med en tyst elev 
som ständigt ”slipper undan” genom att till exempel stryka sig från redovisningslistan. Vad händer 
om en pedagog accepterar detta, vilka konsekvenser får det? Finner pedagogen balansen mellan 
Lpo94, kursplanen i svenska och de tysta eleverna genom detta förhållningssätt? 
 
Avslutningsvis återgår vi till vårt syfte med tesen; ”För att kunna leva upp till styrdokumentens mål 
måste tysta elever tala” samt vår avsikt att beskriva om och hur tesen tar sig uttryck i pedagogens 
dagliga arbete. Vår bakgrund samt styrdokumenten visar att för elevens egen läroprocess och 
utveckling måste de tysta eleverna tala. Resultatet i vår undersökning visar att pedagogerna i sitt 
dagliga arbete inte reflekterat kring fenomenet tysta elever. Dock visar resultatet att pedagogerna har 
de tysta eleverna i åtanke i sin undervisning. Båda pedagogerna arbetar med bland annat varierade 
gruppstorlekar och försöker på olika sätt uppmuntra dessa elever. Resultatet visar att båda 
pedagogerna knyter an till de gällande styrdokumenten. Dock visar resultatet att pedagogernas olika 
tillvägagångssätt resulterar i att den ena pedagogen i högre grad uppfyller gällande styrdokument. 

Erfarenheter och lärdomar inför vårt kommande yrke som pedagoger  
Det har varit väldigt lärorikt att arbeta med denna studie och vi har fått många tankeställare under 
resans gång samt kommit till insikt i vissa frågor. Vi har fått upp ögonen för de tysta eleverna samt 
vilka motsättningar deras tystnad kan skapa. Vi har alltid vetat att en pedagog har en otroligt viktig 
roll i en elevs skolsituation och denna studie har verkligen bekräftat detta. Alla dessa erfarenheter och 
insikter kommer förhoppningsvis att göra oss till bättre pedagoger, inte bara för de tysta eleverna 
utan för alla våra elever. Några av de insikter vi tar med oss inför vår kommande profession är; 
 

– Vikten av att som pedagog arbeta med miljön i klassrummet. Med det menar vi att skapa en 
anda där man vill och vågar. För att skapa denna anda är arbetet med respekt, empati och 
förståelse av största vikt. Att lära sig att lyssna skapar även goda talare.  

 
– Vetskapen om pedagogens betydelse som organisatör och stöd i klassrummet. I den rollen 

måste vi kunna bjuda på oss själva, ge utmaningar och ställa krav på en rimlig nivå. Vara 
flexibla, våga prova nya saker, variera undervisningen samt gruppkonstellationer. Vi vill 
arbeta målinriktat med hela processen i åtanke, där vi ser möjligheter och framsteg under 
vägen istället för endast hinder. Pedagoger kan faktiskt göra underverk med små medel.  
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– Betydelsen av att det finns en mottagare i allt det vi gör i skolan. Om det inte finns en 
mottagare, finns då motivationen att skriva, läsa eller tala? Mottagaren kan variera. Det kan 
vara exempelvis pedagoger, klasskamrater eller föräldrar. Allt ska resultera i en produkt 
eleven känner sig stolt över.  

 
– Att det inte behöver finnas en motsättning i styrdokumenten om jag som pedagog arbetar 

utifrån ett helhetsperspektiv.  
 

– Betydelsen av att tala och kommunicera för läroprocessen.   
 
Avslutningsvis känner vi att vi, tack vare detta arbete, är mer förberedda på den verklighet vi snart 
skall möta och därmed står bättre rustade. En verklighet där skolan fortfarande har mycket kvar att 
arbeta med gällande styrdokumentens helhetsperspektiv.  

Fortsatt forskning 
Förutom intresset kring fenomenet tysta elever och de frågor vi skulle vilja veta mer om kring det, 
väcktes även ett intresse kring pedagogers ambitioner och dagens skola. Förslag till fortsatt 
forskning: 
 

- Den tysta elevens sociala bakgrund och dess påverkan för talet i skolan. 
 

- Om de talängsliga eleverna inte får hjälp, hur klarar de sig i samhället som vuxna? 
 

- Är det någon skillnad på de tysta elevernas beteende i olika ämnen? Om det är så, varför? 
 

- Är det livslånga lärandet verkligen uppnåeligt och prioriterat i dagens skola? 
 

- Kan pedagoger idag verkligen tillmötesgå alla elevers olika behov? 
 
- Hur kan skolan jämställa läroplanerna och kursplanerna i pedagogens dagliga arbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

Referenser  
Backman, J. (1999). Rapporter och uppsatser. Lund : Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00417-6  
 
Bergh, I. (1985). Talängslan hos barn. (Rapport 1985:3). Falun: Högskolan i Falun/Borlänge.  
 ISBN: 91- 86676-04-0  
 
Bonniers svenska ordbok 8. (2002). Stockholm: Albert Bonniers förlag. ISBN: 91-0-057704-9  
 
Bråten, I. (Red) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00502-4 
 
Collins, J. (1996). The Quiet Child (Issues in Education). London: Cassell. ISBN: 0-304-33473-1  
 
Garme, B. (1992). Låt oss tala om saken!. I S. Strömquist (Red.), Tal och samtal, (pp.107-126) Lund : 
 Studentlitteratur. ISBN: 91-44-34721-9  
 
Gulbrandsen, J. (1994). Är skolan till för Karin eller Erik? Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-46121-6 
 
Gustafsson, J. (2003). Integration som text, diskursiv och social praktik. Göteborg: Acta universitatis 
 Gothoburgensis. ISBN: 91-7346-472-4 
  
Korczak, J. (1998), Barnets rätt till respekt, Originaltitel: Prawo dziecka do szacunku, Förlag: Natur och 
 Kultur, Stockholm. ISBN: 91-27-07127-8 
 
Kroksmark, T. (1999). Läraren och läroplanen. I T. Kroksmark (Red.), Didaktikens Carpe Diem : Att  
 fånga Den Didaktiska Vardagen  (pp. 174-217). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01258-6 
 
Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00185-1 
 
Ladberg, G. (2000). Skolans språk och barnets. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01296-9   
 
Lindqvist, G. (Red) (1999). Vygotskij Och Skolan : Texter Ur Lev Vygotskijs Pedagogisk Psykologi, Lund: 
 Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00794-9  
 
Nationalencyklopedins ordbok. (1996). Höganäs: Bra Böcker och Göteborg: Språkdata.  
 ISBN: 91-7119-969-1    
 
Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.  
 ISBN: 91-44-02288-3 
 
Pedagogisk Uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar. (1996), Stockholm: Informationsförlaget.  
 ISBN: 91-7736-335-3 
 
Rudberg, B. (1993) Statistik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-37701-0 
 
Skiöld, B-A. (1992). En talande tystnad. I S. Strömquist (Red.), Tal och samtal (pp. 61-86). Lund:  
 Studentlitteratur. ISBN: 91-44-34721-9 
 



 

26 

Strömquist, S. (1992). Systematisk talträning – går det an? I S. Strömquist (Red.), Tal och samtal (pp.  
 35-60). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-34721-9 
 
Strömquist, S. (1998). Talarskolan : talprocessen - teori och tillämpning. (2. uppl.) Malmö: Gleerup. 
 ISBN: 91-40-63046-3  
 
Svenning, C. (2000). Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder i  
 IT-samhället. (4:e uppl.). Eslöv: Lorentz förlag. ISBN: 91-972961-6-3. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 ISBN: 91-518-3728-5 
 
Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01816-9 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-39641-4 
 
Vygotskij, L. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos.  
 ISBN: 9171730117 

Elektroniska referenser 
Bildning och Kunskap. (2002) Ett särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU  
 1992:94) [WWW dokument] URL: <http://www.skolverket.se/publikationer?id=135>  
 (2006-05-08)  
 
Gustavsson, B. (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. [WWW  
 dokument] URL: <http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108> (2006-04-23)    
 
Skolverket. (2000). Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier 2000. [WWW dokument] URL:  
 <http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx >(2006-01-30) 
 
Lpo 94 - läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994) [WWW  
 dokument] URL: <http://www.skolverket.se/skolfs?id=258> Sökväg: Hämta original  
 (2006-04-22)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=135
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258


 

27 

INTERVJU 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 
2. Vad tycker du kännetecknar en tyst elev? (gemensamma tecken)  

 
3. Har du någon/några i dina klasser som du anser är tysta elever? Om inte: Har du sedan 

tidigare erfarenhet av tysta elever i dina klasser?  
 

4. Vilka elever är det oftast som är tysta elever, har du sett några likheter i deras sociala 
situation?  
 

5. I vilken/vilka situationer tycker du att de är mer tysta/öppna/pratsamma? Vad utmärker 
dessa situationer? Ge exempel.  
 

6. Vilka metoder finns det för att hjälpa elever att bryta tystnaden?  
 

7. Hur brukar du bemöta en tyst elev? Kan du ge ett exempel på ett sådant bemötande?  
 

8. Har du något speciellt sätt att arbeta med tysta elever? Någon/några speciella metoder? 
Förhållningssätt? Arbetssätt? Sätt att organisera det elevaktiva arbetet? 
 

9.  Kan du se några effekter av ditt arbete med dessa elever? Vilka effekter? Kan du ge 
exempel på hur dessa effekter yttrar sig?  
 

10. Finns det på skolan några gemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta med tysta 
elever? Nedtecknade? Muntliga överenskommelser? Hur förankras dessa riktlinjer i 
klassrumsarbete, på skolgården, på skolan i stort?  
 

11. Vet du hur andra lärare på skolan arbetar med tysta elever? Är det något som diskuteras 
lärare emellan?  
 

12. Känner du till någon lärare på skolan vars arbete med tysta elever har varit speciellt 
lyckosamt? Hur arbetar denna lärare?  
 

13. Hur följer du upp arbetet med de tysta eleverna? Görs det någon uppföljning i 
arbetslaget eller gemensamt på skolan?  
 

14. Vilka resurser skulle krävas för att stödja de tysta eleverna? I den bästa av världar, där alla 
resurser finns, hur skulle du då utforma stödet till gruppen tysta elever?  

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1



 

28 

Enkätfrågor 
Tänk efter noga och kryssa för det alternativ som passar dig bäst.  

 
1. Hur trivs du tillsammans med dina klasskamrater? 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Inte alls bra 

 
2. Hur tycker du att det känns att svara på frågor högt i klassrummet? 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Inte alls bra 

 
3. Hur tycker du att det känns att läsa högt i klassrummet? 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Inte alls bra 

 
4. Deltar du aktivt när ni diskuterar någonting i klassrummet? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Aldrig 

 
5. Tycker du att det känns bra att tala inför klassen? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Aldrig 

 
6. Skulle du vilja vara bättre på att tala inför klassen? 

 Ja, ofta 
 Ja, ibland  
 Nej, jag är nöjd med mitt sätt att prata 
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Redovisning 

 
Tänk efter noga och förklara så gott du kan hur du känner dig i den här situationen. 

 
 
 
Idag ska du redovisa ett arbete som du gjort. Alla ska redovisa och du vet inte när det blir din tur. Du 
sitter på din stol och känner dig…. 
 
 
 
 
 
 
 
Nu är det din tur och du står framme vid tavlan. Du börjar berätta om ditt arbete. Hur känner du 
dig? Hur känns det i kroppen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle kunna göra att du känner dig osäker i denna situation?  
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle kunna göra att du känner dig trygg och självsäker i denna situation? 
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Statistisk analys 
Med hjälp av X2-uträkningar skall vi säkerställa huruvida skillnaderna i enkätens svarsfördelning beror 
på en slump eller om de är verkliga. Vi visar uträkningen med fråga 3 som exempel: 
 
Hur tycker du att det känns att läsa högt i klassrummet? 
Observerade frekvenser Grupp 1 Grupp 2 Summa 
Mycket bra 10 5 15 
Bra 9 16 25 
Mindre bra 2 2 4 
Inte alls bra 1 1 2 
Totalt 22 24 46 
 
Förväntade frekvenser Grupp 1 Grupp 2 Summa 
Mycket bra 7.17 7.83 15 
Bra 11.96 13.04 25 
Mindre bra 1.91 2.09 4 
Inte alls bra 0.96 1.04 2 
Totalt 22 24 46 
 
O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F 
10 7.17 2.83 8 1.12 
9 11.96 -2.96 8.8 0.73 
2 1.91 0.09 0.008 0.004 
1 0.96 0.04 0.002 0.002 
5 7.83 -2.83 8 1 
16 13.04 2.96 8.8 0.7 
2 2.09 -0.09 0.008 0.004 
1 1.04 -0.04 0.002 0.002 
   Summa: 3.562, X2 = 3.6
Frihetsgraden (df), på fråga 3, är 3 vilket kräver minst 7.81 för 5 % och 11.34 för 1 %. Vi når inte 
med X2 värdet 3.6 upp till någon signifikansgrad.  
 
Resultat: Den statistiska analysen visar således att det inte föreligger någon verklig skillnad mellan 
grupperna på fråga 3 utan den eventuella skillnaden i svarsfördelningen kan bero på en slump.    
 
Nedan följer en redovisning av de övriga enkätfrågornas X2 uträkning: 

1. Hur trivs du tillsammans med dina klasskamrater?  
Resultat: X2 värdet 2,8 med frihetsgrad 3 når inte upp till någon signifikansgrad.  
 

2. Hur tycker du att det känns att svara på frågor högt i klassrummet?  
Resultat: X2 värdet 1,4 med frihetsgrad 3 når inte upp till någon signifikansgrad. 
 

4. Deltar du aktivt när ni diskuterar någonting i klassrummet?  
Resultat: X2 värdet 2,9 med frihetsgrad 3 når inte upp till någon signifikansgrad. 
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5. Tycker du att det känns bra att tala inför klassen?  
Resultat: X2 värdet 6,3 med frihetsgrad 3 når upp till den, enligt Rudberg (1993), ”sämre” 
signifikansgraden 10 %.  
 

6. Skulle du vilja vara bättre på att tala inför klassen? Resultat: X2 värdet 1,8 med frihetsgrad 2 når inte 
upp till någon signifikansgrad. 

 
Sammanfattningsvis kan vi säkerställa att det inte föreligger någon verklig skillnad mellan grupperna 
gällande frågorna 1-4 samt fråga 6. I dessa frågor når X2 värdet inte upp till någon signifikansgrad. 
Detta betyder vidare att den eventuella skillnaden i svarsfördelningen, som kan utläsas i diagrammen, 
kan bero på en slump. På fråga 5 kan det finnas en skillnad i svarsfördelningen mellan de två 
elevgrupperna. X2 värdet i den statistiska uträkningen når upp till sigifikansnivå 10 %. Dock tolkar vi 
enkätundersökningen som en helhet och därmed föreligger, enligt oss, ingen verklig skillnad mellan 
dessa två elevgrupper.    


