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Förord  

Vi vill tacka de pedagoger i Luleå kommun som har ställt upp och blivit intervjuade. Utan Er 
hade detta arbete inte varit möjligt. Vi vill även tacka Luleå Universitetsbibliotek och Råneå 
bibliotek för deras hjälp med att finna den litteratur vi behövt till detta arbete. Våra familjer 
ska ha ett enormt tack för att de stöttat och ställt upp för oss. Slutligen vill vi även tacka våra 
handledare Eva Granlund och Åsa Gardelli som har hjälpt och stöttat oss när vi har kört fast 
och även ”handledningsgruppen” som har gett tips på hur vårt arbete har kunnat förbättras. 
 
Luleå januari 2008 
 
Veronika Boman & Maria Rörling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Att kommunicera i dagens samhälle är otroligt viktigt. Med vår studie vill vi bidra till en ökad 
förståelse för hur skolans pedagoger arbetar för de tysta eleverna och vad de anser orsakar att 
en elev är tyst. Bakgrunden bygger till stor del på vad forskningen säger om vilken betydelse 
språket har, vad som kan vara ett hinder i att kunna uttrycka sig men även vad pedagogen kan 
göra för att underlätta för en tyst elev. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att 
ta del av pedagogernas erfarenhet om hur de arbetar för de tysta eleverna. Några av frågorna 
vi ställde till pedagogerna var bl.a.: Hur beskriver de en tyst elev? Kan miljö, arv och 
pedagogens arbetssätt vara en bidragande orsak till elevens tystnad? Når de tysta eleverna 
målen? Resultatet av vår undersökning visade att merparten av de tysta eleverna når målen. 
Vanligaste förklaringen till varför elever är tysta är att de har en sådan personlighet, var 
osäkra och att ärftlighet kan vara en bidragande orsak. Ingen av pedagogerna verkar ha 
reflekterat i ett helhetsperspektiv kring vilka faktorer som kan påverka de tysta elevernas 
beteende. Med ett helhetsperspektiv menar vi: skolmiljön, hemmiljön, ärftlighet, personlighet, 
kön och pedagogens arbetssätt/förhållningssätt. 
 
Nyckelord: Språkets betydelse, blyga barn, talängslan, selektiv mutism, trygghet. 
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Inledning 
I varje klass som vi har gjort praktik i eller som vi har arbetat i, har det funnits en eller flera 
tysta elever. Dessa elever säger knappt något eller inget alls i skolan. Vi har stött på en elev 
som inte talar med någon vuxen utanför sin familj. Detta gav oss en idé om vad vårt arbete 
skulle handla om. Vi funderar på hur vi kan hjälpa de tysta eleverna till att våga tala och att 
känna sig bekväma i skolmiljön. Vi funderar också på hur det kommer sig att de är tysta. 
Detta arbete belyser några förklaringar till elevers tysthet och hur vi pedagoger kan hjälpa 
dem ur tystnaden. Vi vill även få vetskap om hur skolans pedagoger ser på detta med tysta 
elever. Anser de att dessa elever har svårare att nå målen pga. att de inte är lika verbalt aktiva 
som sina kamrater. Hur tror pedagogerna att de påverkar elevers tystnad? Ser pedagogerna till 
det kategoriska eller relationella perspektivet? Det vill säga fokuserar de enbart på elevens 
svårigheter eller ser de till hur andra faktorer så som miljön, arbetssätt och relationer, 
påverkar dennes skolgång. 
 

Syfte 
Syftet är att öka vår förståelse för hur skolans pedagoger arbetar för de tysta eleverna.  
Rapporten belyser vad pedagogerna tänker kring följande frågor: 

- Vad tror de kan vara orsaken till att en del elever är tysta? 
- Finns det något speciellt arbetssätt som de rekommenderar för de tysta eleverna? 
- Anser pedagogerna att de tysta eleverna når målen? 
 

Bakgrund 
Bakgrunden till denna undersökning innefattar styrdokument som tar upp språkets betydelse. 
Detta följs av hur viktig kommunikationen med andra är för tänkandet och lärandet. Det lyfts 
fram två olika specialpedagogiska synsätt som idag finns representerade inom forskningen, 
det relationella och kategoriska perspektivet. Även orsaker till elevers tystnad berörs och 
efterföljs av på vilket sätt pedagogerna kan arbeta för de tysta eleverna. I arbetet förekommer 
orden pedagog och lärare. Dessa två begrepp har samma innebörd.  

Styrdokument 
Det finns stöd i styrdokumenten gällande hur viktigt språket är. Som pedagog har man ett 
stort ansvar för att eleverna ofta erbjuds möjligheter till att få träna sig på att utveckla sitt 
språk både genom att samtala, läsa och skriva. Det är med hjälp av detta vi människor gör oss 
förstådda och förstår andra. I både Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshemmet (Lpo94) och kursplanen i svenska tas språkets betydelse upp 
vid ett flertal tillfällen (1. www-ref. 2. www-ref.).  

Lpo94  
Enligt styrdokumenten skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov, men hur ska detta mål kunna uppfyllas om eleven är tyst och inte pratar? Lpo94 (1. 
www-ref.) säger följande:  
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Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen (s.4). 

 
I Lpo94 framkommer det att skolan skall förbereda eleverna för att leva och verka i vårt 
samhälle. Vi människor är varelser som bygger vår kunskap i samspel med varandra och där 
är språket en viktig del (Säljö 2000).  

 
Lpo94 (1. www-ref.) säger att skolan skall sträva efter att eleven ”lär sig att lyssna, diskutera, 
argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 
antaganden och lösa problem” (s.10). För att eleverna ska klara detta menar Lpo94 att de bör 
utveckla ett rikt och nyanserat språk. Efter genomgången grundskola skall eleverna genom 
olika uttrycksformer, däribland språket, kunna utveckla, använda kunskaper och erfarenheter 
för att kunna verka i samhället. Skolans ansvar är att varje elev efter genomgången 
grundskola ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 
och tankar i tal och skrift” (s.10). Det framhålls även att det är viktigt att eleverna lär sig att 
kommunicera på främmande språk.  

Kursplanen i svenska 
Även kursplanen i svenska (2. www-ref.) tar upp språkets betydelse för lärandet och elevers 
utveckling. Lärare ska sträva efter att eleverna utvecklar sin fantasi och lust att skapa med 
hjälp av språket, både individuellt och tillsammans med andra. I dialogen ska eleverna kunna 
utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och känslor både språkligt och skriftligt. Ett av målen 
att sträva mot är att eleverna;  

 
utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan (2. www-ref.. tredje stycket i mål att sträva mot). 

 
Språkets betydelse lyfts fram gång på gång i kursplanen, där står att läsa att språkutvecklingen 
innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Därav bör alla lärare vara medvetna om språkets 
betydelse för lärande och att det är deras gemensamma ansvar att eleverna får använda sig av 
det. Vidare står det att i svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling 
och detta innebär att de kan använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift. De 
ska ha en ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur. Genusperspektivet 
är något som ingår i svenskämnet så att förutsättningarna för utvecklingen av språket i både 
tal och skrift blir gynnsamma för båda könen.  
 
Kursplanen i svenska menar att den grundläggande betydelsen för lärandet är språket såväl i 
tal som i skrift. Genom språket finns det möjlighet att erövra nya begrepp och lära sig se 
sammanhang, granska kritiskt, tänka logiskt och att kunna värdera och då växer elevernas 
förmåga att reflektera och förstå omvärlden. Vidare menar kursplanen att språket är något 
som utvecklas i socialt samspel med andra. Eleverna måste med hjälp av läraren och av 
varandra gå vidare i sin språkutveckling och genom sina egna erfarenheter få möjligheter att 
upptäcka de kunskaper de själva har om språket. De måste få en förståelse för hur språket är 
uppbyggt och vilket system det har. Eleverna kan då gemensamt bygga upp kunskap utifrån 
sina erfarenheter om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få 
perspektiv på sin egen språkförmåga. 
 
Goda språkfärdigheter kan eleverna få i meningsfulla sammanhang när de använder sitt språk 
– talar, lyssnar, tänker, läser och skriver.  Eleverna lär sig att behärska situationer som ställer 
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olika språkliga krav på utförlighet, inlevelse eller formell korrekthet genom att använda 
språket.   
 
Kursplanen säger att eleverna i slutet av det femte skolåret skall kunna följande; 
 

Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter, (2. www-ref. första stycket). 
Kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande 
(2. www-ref.. tredje stycket). 

 
I slutet av det nionde skolåret skall eleven kunna följande; 

 
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 (2. www-ref. första 
stycket). 

Språkets betydelse 
Med hjälp av språket kan vi göra oss förstådda och förstå andra. Vi skapar relationer och 
utvecklar vårt tänkande i samspel med varandra. I Lpo94 (1. www-ref.) och kursplanen i 
svenska (2. www-ref.) utgör språket en omfattande del i det skolan ska förmedla och utveckla 
hos eleverna.  

Språk och tanke 
Den ryske pedagogen Vygotskij (2001) menar att tänkandet och språket är nära förknippade 
med varandra och att sambandet mellan dessa skapas under barnets utveckling. Han anser att 
utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språket eller tänkandet. Vårt 
språk fyller, enligt Vygotskij, en social funktion genom dialogen med andra människor. Den 
schweiziska pedagogen Piaget å andra sidan menar att individen själv upptäcker världen 
oberoende av språket (Säljö 2000). 
 
Strömquist (1998) menar att den kognitiva funktionen, språket som ett redskap för tänkandet, 
bör ha en framträdande roll i utbildningen. Hon säger att med hjälp av språket kan vi inte bara 
få tillgång till kunskap utan även fördjupa, strukturera och vidareutveckla kunskapen. 
Språkutvecklingen kan påverkas på olika sätt och bör uppmuntras. Hemmet har det stora 
ansvaret för den tidiga utvecklingen av språket, menar Strömquist, men successivt faller ett 
stort ansvar på skolan. Därför bör skolan medvetet satsa på att eleverna blir mer frimodiga 
och kompetenta språkbrukare, genom att bedriva en språkutvecklande undervisning.  
 
Hwang & Nilsson (2003) säger att barn behöver stimuleras till att använda språket på olika 
sätt. Det är viktigt att vuxna hakar på och spinner vidare på barnens frågor och ge respons på 
det som barnen säger. På så sätt får barnen tillfälle att använda språket kommunikativt och 
uppleva att tanke och språk hör ihop. Alla forskare är eniga om, enligt Hwang och Nilsson, att 
det är förmågan att använda symboler som möjliggör den snabba språkutvecklingen. Men 
forskarna är inte eniga om det exakta förhållandet mellan språk och tanke. De säger även att 
socialt samspel i vardagen är viktigt för barns språkutveckling där språket hjälper barnen att 
reglera sina sociala handlingar (Hwang & Nilsson, 2003). I dagens skola är språkförmåga och 
språkutveckling centrala begrepp skriver Strömquist (1992). Hon menar att genom att ha en 
elevaktiverande och språkstimulerande verksamhet bidrar man till att eleverna utvecklar sitt 
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språk. Skolan har, enligt Strömquist, ansvar för att förse eleverna med lämpliga redskap för att 
lyckas kommunicera i mer formella sammanhang, t.ex. inför större grupper. 
 
Säljö (2000) skriver att hela vår tillvaro bygger på det vardagliga samtalet, vilket man kan 
säga är den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning.  Han hänvisar till Vygotskij som 
anser att kunskap genom undervisning bildas i samspel med andra där läraren hjälper barnen 
att uppnå saker som de inte klarar av på egen hand. Wood (1999) menar att det är genom att 
prata med andra som barnen möter språkets kommunikativa funktioner. Collins (1996), 
Dysthe (2001) och Andersson &.Wallstén (2006) anser att språket är en viktig del i elevernas 
utveckling. Collins (1996) menar att elevernas kognitiva och emotionella utveckling sker med 
hjälp av talet. ”Speech is a powerful way in which pupils make knowledge their own and 
demonstrate what they have learnt” (Collins, 1996. s.31). 
 
Collins(1996) har tagit upp tystnaden hos eleverna som hinder för exempelvis följande: 

• Eleverna hindras från att lära sig uttrycka sig genom språket. 
• Eleverna hindras från att ställa frågor och på så sätt bli delaktiga i sitt eget lärande. 
• Läraren får inte veta vad eleven kan och får svårare att tillse och stödja elevens 

lärande. 
• Gör eleverna osynliga och förstärker det dåliga självförtroendet. 
• Eleven kan bli socialt isolerad och risken för att bli mobbad kan öka. 

 
Om man vill skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling så finns det tre viktiga 
funktioner som språket har och som enligt Bratt (1985) måste tillämpas i undervisningen; 
”Språket som ett socialt redskap, språket som ett livsinstrument och språket som en bärare av 
kunskap och kultur” (s.37). Han menar att när människor talar med varandra fungerar språket 
först och främst som ett socialt redskap men även som ett livsinstrument när man ger uttryck 
för t.ex. känslor, behov och fantasi. Språket används som bärare av kunskap och kultur för att 
överföra information mellan människor och för att formulera och behålla kunskap. Han anser 
även att vår främsta kulturyttring är språket. Lebrun (1990) menar att det talade språket 
innehar en sådan kraft att vi med hjälp av detta kan skapa starka band och relationer till andra 
människor.  

Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Om man vill försöka finna orsaker till varför elever uppvisar ett visst beteende, gäller det att 
kunna se situationen ur olika perspektiv. Här nedan presenterar vi det relationella och 
kategoriska perspektivet som är två olika sätt att se på detta. 
 
Persson (2003) anser att den specialpedagogiska verksamheten bör ses ur ett relationellt 
perspektiv där man ser till hur elevens förutsättningar ändras beroende på hur omgivningen är 
utformad. Det gäller inte bara att se till eleven, utan även till ”vad som sker i förhållandet, 
samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Förståelsegrunden för handlandet står alltså 
inte att finna i en enskild individs uppträdande eller beteende”(s.143). I det kategoriska 
perspektivet ser man inte till omgivningen, utan elevens svårigheter förklaras med att denne 
har låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Tabellen nedan är hämtad ur Persson (2003) 
och beskriver det relationella och kategoriska perspektivet mer överskådligt. 
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 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevers 
uppvisade svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt- och utbildningsmiljö

Elever med svårigheter. 
Svårigheterna är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 
Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljön Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektorn 

Speciallärare, 
specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

Tabellen är hämtad ur Persson (2003) och beskriver det relationella och kategoriska perspektivet 

Varför är en del elever tysta? 
Orsakerna till att en del elever väljer att vara tysta varierar. Om tystnaden förklaras ur ett 
relationellt perspektiv ser man till hur miljön och andra individer påverkar elevens situation. 
Om man däremot förklarar tystnaden med att eleven har en sådan personlighet ser man detta 
ur ett kategoriskt perspektiv och lägger orsaken hos eleven.  Nedan följer definitioner av 
begreppet; tyst, blyg och talängslan. Vi tar även upp olika orsaker som kan tänkas bidra till att 
elever är tysta t.ex. dialekten, arv och miljö, diagnoserna autism och selektiv mutism. Selektiv 
mutism är en relativt okänd diagnos på ett beteende där individen inte talar med vissa 
personer, i vissa situationer eller vissa miljöer. Denna orsak kommer att behandlas mer 
djupgående än diagnosen autism. Vi kommer att ta upp vad pedagoger kan göra för elever 
med selektiv mutism och även hur man kan hjälpa dessa elever ur svårigheten.  

Definition av tyst 
Nationalencyklopedin (3. www-ref.) säger om ordet tyst att: ”specifikt om person (eller röst 
eller dylikt) som talar mycket litet (eller inte alls) eller med mycket låg stämma och inte heller 
på annat sätt ger nämnvärt ljud ifrån sig”. 

Definition av blyg  
Nationalencyklopedin (4. www-ref.) beskriver ordet blyg som en person som känner sig 
utlämnad eller osäker vid umgänge med andra p.g.a. dåligt självförtroende, ovana vid 
främmande människor. Svirsky & Thulin (2006) definierar blyg som ett begrepp som 
beskriver personer som är tystlåtna, socialt ängsliga och tillbakadragna och att blyghet kan se 
olika ut i olika stadier i livet. De menar även att blygheten inte behöver vara något stort 
problem, vare sig för omgivningen eller för barnet. Stein & Walker (2003) skriver följande 
om blyghet; ”Blyghet innebär en benägenhet att dra sig undan andra människor, framför allt 
obekanta människor. Det är ett normalt mänskligt drag, vilket innebär att alla är blyga i viss 
utsträckning – vissa mycket, andra lite och de flesta någonstans mitt emellan”( s.13).  
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Blyga barn 
Blyga barn undviker att visa upp sig och svarar ofta ”vet ej” på lärarens frågor menar Hwang 
& Nilsson (2003). De menar även att det är lätt för läraren att nonchalera de blyga eleverna 
för de gör inget väsen av sig och de drar sig dessutom för att fråga.  
 

”Om barnet inte ställer till med problem i klassrummet ses det nog mer som en 
välsignelse än något som kräver en insats. Inte förrän barnet uppträder på ett sätt som är 
oacceptabelt i skolmiljön – att t.ex. vägra svara ens på en direkt uppmaning – är det 
troligt att läraren kopplar in skolpsykologen. Men kanske inte ens det hjälper, eftersom 
det är få skolpsykologer som vet speciellt mycket om hur man hjälper blyga barn.” Stein 
& Walker (2003, s.148) 

 
För att neutralisera blygheten är det viktigt att visa värme och acceptans annars är det lätt att 
blygheten förstärks i sin negativa identitet. Hwang & Nilsson (2003) menar att ”de sociala 
konsekvenserna av den medfödda tendensen till blyghet är alltså åtminstone delvis beroende 
av hur dessa barn bemöts av omgivningen” (s.129). Stein & Walker (2003) menar att om man 
vill övervinna blygheten behöver barnet exponeras för de obehagliga situationerna gradvis 
och regelbundet. Deras råd till föräldrarna är att de ska förklara för barnet att denne måste 
träna sig på detta. De ska ge mycket beröm och uppmuntran och själva vara en förebild och 
var socialt aktiva. 

Definition av talängslan 
Nationalencyklopedin (5. www-ref.) benämner talängslan som en rädsla för att tala och 
speciellt i större grupper.  
 
Anledningen till att man får talängslan är svårt att veta menar Bergh (1988). Han framhåller 
tre, bland många anledningar, till talängslan så som: 

• Överbeskyddade barn: Barn som under sin uppväxttid lärt sig att mycket ofta få känna 
rädsla och oro inför en mängd situationer.  

• Svagt självförtroende: Barn har starkt behov av att få känna sig uppskattade, få beröm 
och få känna sig duktiga.  

• Barn som inte fått träna att tala för sig själv: Framföra sina egna åsikter, försvara 
tankar gentemot och diskutera. 

 
Strömquist (1998) anser att talängslan egentligen står för två företeelser. Hon menar att det 
dels kan innebära en allmän rädsla och blyghet för att yttra sig inför andra t.ex. i ett klassrum 
där många lyssnar. Det kan också tolkas som en ovanligt stark känsla av ovilja inför den mer 
specifika kommunikationssituation som det offentliga talandet innebär. Skiöld (1975) uppger 
att det gemensamma för många med talängslan är att de har en stark känsla av osäkerhet och 
bristande självtillit. Skiöld (1988, 1989) vill ersätta begreppet talängslan med 
exponeringsängslan. Med det menar han känslan av skam och genans av att vara utsatt av 
andras blickar. Det kan ske i alla möjliga exponerande sammanhang och inte bara när man 
yttrar sig offentligt. 

Kan dialekten vara en orsak? 
Dialekter kan vara en orsak till varför elever inte vill tala uppger Skiöld (1988). Brodow 
(1996) anser att för att motverka att elever skäms för sin dialekt kan de få lyssna till 
inspelningar av dialekter och undersöka hur de skiljer sig från rikssvenskan. De kan även få 
diskutera hur vi värderar dialekter och varför vissa dialekter anses fulare än andra. Denna 



 
 
7

metod kan, enligt Brodow, motverka mobbning eller vara bra då man t.ex. har invandrarelever 
i klassen. 

Arv och miljö 
Strömquist (1992) tar upp att det är en mängd olika faktorer som spelar in då det gäller 
talfrekvensen. Saker som påverkar detta kan vara personlig läggning, ställning i gruppen, 
gruppatmosfär och andra psykologiska faktorer. Hon menar också att det är troligt att slumpen 
spelar en viss roll. Vidare menar hon att blyghet och rädsla för att göra bort sig ofta anges som 
orsak till tystnad. I offentliga sammanhang är det just att bli till allmänt åtlöje som de flesta 
människor fruktar mest. 
 
Som lärare är det viktigt, enligt Strömquist (1992), att känna till att en individs position i en 
grupp bestäms mycket fort, kanske redan vid gruppens första möte. Därför är det angeläget att 
försöka få alla elever att säga något så snart som möjligt, för att alla ska få sin identitet 
bekräftad och sin existens erkänd. Enligt Vygotskij (Lindqvist 1999) utvecklar den sociala 
miljön elevens handlingar och påverkar eleven. Att organisera miljön är ett viktigt ansvar som 
läraren har. 
 
Gulbrandsen (1994) säger att det inte är lätt att veta varför barn är tysta och det kan mycket 
väl vara så att barnet eller tonåringen trivs och har det bra. ”Vi vuxna som arbetar mycket 
med barn och ungdomar är så vana vid bråkiga och oroliga barn att vi lätt kan betrakta tysta 
barn som onormala och tro att det är något allvarligt fel på dem. Men det behöver det absolut 
inte vara” (s.88).  
 
Om det rör sig om en språkförsening menar Rudberg (1982) att det kan finnas många orsaker 
som kan innefattas t.ex. att miljön och att den språkliga stimulansen varit dålig. Hon menar att 
det inte är ovanligt att det finns ärftliga faktorer som påverkar. Språkutvecklingen kan bli 
försenad om barnet mognar sent eller så kan det finnas olika skador som hjärnskador eller 
hörselskador med i bilden. Vidare säger hon att man ofta inte hittar någon påtaglig anledning 
till språkförseningen. Rudberg menar att de elever som kommer från en bristfällig talmiljö 
måste få ge uttryck åt sina tankar och kunskaper i samma grad som de pratsamma eleverna. 
Hon anser att det är viktigt att i sin undervisning arbeta för att alla ska visa respekt för 
varandras språk. Detta gäller även de elever som har ett torftigt språk.  
 
Bratt (1985) menar att en ökad klasstorlek gör att lärarna har svårare att ge tillräckligt med 
stöd och uppmuntran i den språkliga träningen för de mest utsatta eleverna. Eleverna blir ofta 
språkligt hämmande då de inte har stimulerats till kommunikation i en meningsfull 
gemenskap. Vidare säger Bratt att det är viktigt att läraren finner kontaktskapande och 
kommunikativa arbetsformer i undervisningen som vidgar basen för språkträningen i alla 
ämnen. 

Genusperspektiv 
1996 beskrev Collins en studie hon genomförde med 12 elever, varav 10 var flickor. Detta 
fick henne att fundera om tystnaden var vanligare bland flickor än bland pojkar. Hon valde att 
inte forska vidare med den frågeställningen, men menar att tystheten kan vara mer vanligt 
förekommande bland flickor än bland pojkar. Detta framhåller även Persson (2003) och 
Strömquist (1998). Gulbrandsen (1994) menar att det är av allmän erfarenhet flickor som 
oftare reagerar på problem genom att bli tysta och inåtbundna medan pojkar oftare reagerar på 
problem genom att bråka.  
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Autism 
Enligt Nationalencyklopedin, (6. www-ref)) har människor som har autism en kontaktstörning 
som präglas av självförsjunkenhet, opåverkbarhet och otillgänglighet. Åstrand (1996) menar 
att autism är ett kommunikationshandikapp där personen med det symtomet har svårt att 
kommunicera med omgivningen. Barnen undviker att skapa direktkontakt som innebär 
ögonkontakt, kroppskontakt och annan närhet och det kan likaså värja sig för nya föremål. 
Barn med autism uppfattas som avskärmande där kontaktmönstret ofta är mycket avvikande 
och barnen använder smak, lukt och känsel på ett ovanligt sätt i kontakten med andra ting och 
människor. När det gäller språket säger Åstrand att barn som har autism har svårt att förstå 
sammanhang, mening och innebörd i alla språkliga uttryck och detta innebär att barnen har 
svårt att både tolka och använda sig av kommunikation genom kroppsspråk, gester och miner 
och allra svårast verkar verbal kommunikation vara. 

Selektiv mutism  
Hesselman (1981) benämner selektiv mutism som ”ett tillstånd, beteende eller reaktionssätt 
som innebär att barnen endast talar med en liten krets närstående, men för övrigt är helt tysta.” 
Kjellenberg, Thorsell & Welin (1974) har i sin rapport tagit upp typiska drag för en individ 
med selektiv mutism. Denne vägrar att tala med vissa personer, i vissa situationer, om vissa 
ämnen eller på vissa språk som individen dock behärskar. Gillberg & Hellgren (2000) 
beskriver selektiv mutism som en lång tids (flera månaders) stumhet då personer vistas bland 
okända personer. Shipon-Blum (7. www-ref.) menar att när barnet varit tyst i över en månad 
bör man söka hjälp. Hennes definition av selektiv mutism är ”selective mutism is a childhood 
anxiety disorder characterized by a child´s inability to speak in various social settings. These 
children are abel to speak at home and in settings were they are comfortable, secure, and 
relaxed.” (7. www-ref.)  
 
Vidare uppger Shipon-Blum (7. www-ref.) att anledningen till att selektiv mutism är så okänt 
är att de flesta undersökningar baseras på subjektiva rön gällande ett fåtal barn. Därtill kan 
nämnas att läroböckernas beskrivningar ofta är obefintliga, begränsade eller att informationen 
är felaktig eller missledande. Enligt Gillberg & Hellgren (2000) finns det inte någon klart 
utlösande faktor för selektiv mutism. Även Ringler (2005) anser att det är oklart vad som 
orsakar detta beteende men menar att i dennes studie så hade flera barn en tydlig 
separationsproblematik. Vidare kan det vara så att barn med ett annat modersmål kan tycka att 
det nya språket står för främlingskap och otrygghet. Ringler tar upp att det kan finnas ett 
samband mellan selektiv mutism och en temperamentsbetingad ångestproblematik. Han vill 
även ifrågasätta de som menar att detta skulle vara en social fobi som i sin tur beror på 
biologiska nedärvda anlag. Vidare menar han att symptomen på selektiv mutism har en snabb 
och destruktiv effekt på barnets sociala fungerande och utveckling. ”Utveckling av den 
sociala förmågan utgör ett av de centrala målen i den moderna skolans läroplaner. Det är 
därför uteslutet att en elev som på lektionerna inte deltar i den verbala dialogen skulle kunna 
sägas uppnå grundläggande mål i undervisningen” (s.121). Collins (1996) menar att barn som 
inte talar löper större risk för att bli mobbade och socialt isolerade. McHolm et al.(2005) 
hänvisar till andras studier där det framkommit att elever med selektiv mutism inte löper 
större risk för att bli mobbade.  
  
Vidare menar McHolm et al. (2005) att ett barns rädsla för att tala i speciella situationer kan 
ha något att göra med en kombination av (ärvt) temperament och karaktärsdrag samt olika 
miljöfaktorer. Trots detta lyfts det fram att det finns en tendens att detta tysta beteende 
förstärks av erfarenheter som barnet gör. Då denne förväntas tala ökar ångesten. 
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Vad kan pedagogen göra för elever med selektiv mutism? 
Skolan är en av de svåraste platserna för ett barn med selektiv mutism. Just av den 
anledningen rekommenderar Shipon-Blum (7. www-ref.) att läraren besöker barnet i hemmet 
innan skolan börjar. Detta menar hon är den bästa miljön i och med att barnet känner sig 
tryggt. Viktigt är att läraren avsätter tid till att besöka barnets rum och tar sig tid att umgås 
med barnet. Han eller hon kan få visa sin favoritbok, sina spel, teckningar som denne har 
gjort. Under besöket bör läraren låta barnet styra vistelsen. Vidare menar Shipon-Blum att 
dessa besök bör upprepas i och med att det tar ett tag innan barnet öppnar upp sig. Det ska 
inte finnas några krav på att barnet ska tala och det kan underlätta för barnet att veta att 
tystnaden är accepterad. Barnet kan också känna sig mer bekväm om läraren ler, sitter nära 
och talar med vänlig röst.  
 
Då det är dags för eleven att börja skolan menar Shipon-Blum (7. www-ref.) att det är bra om 
barnet och dennes föräldrar kan komma till skolan innan alla andra eleverna kommit. Detta 
för att läraren, föräldrarna och barnet ska hinna bekanta sig med varandra. Det ska inte ligga 
någon press på barnet att tala utan denne ska kunna sitta med vid en konversation och 
observera det som sker. Shipon-Blum vill att barnet får veta att icke-verbal kommunikation är 
accepterad och att barnet är delaktig i samtalet. 
 
När det gäller placeringen av eleven i klassrummet skriver McHolm et. al.(2005) att det är bra 
om eleven får sitta bredvid någon annan elev som denne tycker om och känner sig trygg med. 
Om eleven placeras bredvid någon som denne inte kommer överens med minskar 
motivationen till att börja tala. Vidare menar McHolm att eleven inte bör placeras i närheten 
av dörren då dennes trygghet därmed minskar. Likaså bör man som lärare fundera på om 
eleven verkar trivas bättre med andra elever än med läraren. I så fall bör man placera eleven 
längre ner i klassrummet, en bit från läraren, tillsammans med de elever denne verkar trivas 
med. Om det är så att eleven har särskilda behov måste detta tas med i placeringen av 
bänkplatsen. Barn med selektiv mutism upplever en rädsla för att höras eller ses tala. Därför 
är det vanligast att dessa elever börjar tala med den som sitter bredvid, för den personen kan 
inte se en i ansiktet. När eleven är så pass trygg att han/hon vågar tala med sin bänkkamrat 
bredvid sig kan man arrangera bänkarna så att den kamrat som den selektivt mutistiska eleven 
talar med sitter mittemot. 
 
Om läraren någon gång hör barnet tala eller låta ska denne inte påpeka detta. Barn med 
selektiv mutism drar sig ofta tillbaka om deras utlåtande påpekas. McHolm et al. (2005) 
påpekar att läraren är oftast en av de sista som hör eleven tala. Detta har inte att göra med hur 
läraren är som person eller hur han/hon ger instruktioner utan det är pga. att läraren 
symboliserar en auktoritet som ska bedöma barnens prestationer, oftast det som de uttrycker 
muntligt. 
 
Läraren och föräldrarna ska enligt Shipon-Blum (7. www-ref.) enas om en plan för att hjälpa 
barnet med selektiv mutism. Det är grundläggande att få hjälp av någon kvalificerad läkare 
och/eller terapeut som är kunnig inom området. Ringler (2005) anser att dessa barn ska få 
hjälp och stöd i den normala klass som de oftast går i. I och med att lärarna är i en svår 
situation med ett barn som inte talar är det nödvändigt med handledning. Vidare menar 
Ringler att barn med denna diagnos borde vara berättigade till stöd i skolan. 
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Vad ska man inte göra? 
Inte under några omständigheter ska barnet pressas till att tala. Shipon-Blum (7. www-ref.) 
skriver att barnet aldrig ska känna det som att folk väntar på att han eller hon ska yttra sig. 
Detta ökar ängslan hos dem och de vill inte känna att de sviker t.ex. läraren. 

Behandling av selektiv mutism  
Jan Ringler (2005) tar i sin bok upp om barnorienterad familjeterapi som en 
behandlingsmetod då det gäller barn som uppvisar symtom på selektiv mutism. Han skriver 
att i och med att leken tar så stor plats skulle metodiken kunna kallas lekterapi med familjen. I 
denna metod träffar både föräldrarna och barnet de terapeuter (Ringler nämner antalet två 
terapeuter i sin bok) som ska hjälpa dem. I denna metod använder man sig som sagt av leken. 
I rummet finns en sandlåda där man leker improviserade rollekar som videofilmas. 
Föräldrarna, barnet och den ena terapeuten medverkar i detta. Filmerna används senare i 
samtalen med föräldrarna. Då de samtalar om leken väcks nya associationer och idéer om 
familjens sätt att relatera och om vilka förändringsmöjligheter som finns. 
 
Under låtsasleken är terapeutens docka bofast i lådan och symboliserar ”den andre” som 
främst barnet men även föräldrarna måste förhålla sig till. Tack vare detta arbetssätt är det inte 
nödvändigt att ha ögonkontakt med varandra vilket en del barn kan uppleva väldigt jobbigt. 
Ringler påpekar även att barnet inte ska pressas till att tala. Genom att använda sig av denna 
låtsaslek menar Ringler att man kan se hur samspelet utanför behandlingsrummet fungerar. 
Under lekens gång kan man på ett lättsamt sätt prova sig fram till olika förhållningssätt mot 
varandra. ”Vid sidan om allt annat beror fantasilekens magiska verkan på att händelserna är 
på låtsas men upplevelserna på riktigt.” (Ringler 2005, s.72) 
 
Utöver den barnorienterade familjeterapin nämner Ringler att de i sin studie även använde sig 
av sång, spel, ljudupptagningar, musikljud, videomontage och ”skrikövningar”. När barnen 
väl börjar tala är deras röst oftast svag och därför använde de sig av en oscilloskop (ett slags 
mätinstrument) då de genomförde ”skrikövningarna”. Detta med att använda sig av olika slags 
media tar vi upp mer om under kapitlet ”media-användning” på sidan 14. 
 
En annan metod som kan användas är kognitiv beteendeterapi (8. www-ref.). Den består av 
såväl kognitiva som beteendeinriktade teorier samt behandlings- och analysmetoder. Genom 
kognitiv beteendeterapi får patienten bearbeta och undersöka hur denne individ ser på sig 
själv och sin omgivning (kognitioner) samt hur individen agerar på omgivningen (beteenden). 
Denna form av terapi kan tillämpas individuellt eller i grupp och är idag den snabbast växande 
i världen. Kognitiv beteendeterapi kan användas om det finns en störning som t.ex.: 
Aggressivitet, beroendeproblematik, depression, fobier och generaliserad ångest, huvudvärk, 
paniksyndrom, personlighetsstörningar, relationsproblem, utvecklingsstörningar och autism. 
Arbetssättet när det gäller denna terapi kan variera men att patienten och terapeuten 
tillsammans sätter upp mål för det psykoterapeutiska arbetet. Här klargörs vad som är 
gällande för terapin och eventuella missuppfattningar. Patienten får hemläxa där denne får 
tillfälle att på egen hand bearbeta det som är i fokus under sessionerna (det såkallade 
sammanträdena). Hemuppgifterna kan t.ex. handla om att söka upp fobiska situationer. 
Behandlingslängden varierar beroende på enskild individ och vilken sorts störning denne har. 
Om det rör sig om brister i den sociala förmågan kan patienten i denna terapi få träna upp sin 
sociala kompetens genom rollspel. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara en framgångsrik 
behandlingsmetod för en rad olika livsproblem och psykiska störningar. Nenad Paunovic (9. 
www-ref.) leg. Psykoterapeut och docent menar att man kan tillämpa kognitiv beteendeterapi  
även vid blyghet, osäkerhet, svårt att säga nej och social fobi. 
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Centrala stödteamet 
För att få hjälp och stöd kan pedagogen kontakta det centrala stödteamet där kommunens 
skolor och förskolor har stöd i sitt arbete med barn och unga i behov av särskilt stöd. För att 
komma i  kontakt med det centrala stödteamet kan man gå via rektorn på skolan eller 
förskolan. Centrala stödteamets uppgift är att ge förslag till olika åtgärder. De arbetar 
förebyggande, rådgivande, konsultativt och ibland direkt med enskilda barn. Tillsammans 
med personalen och elever ska det centrala stödteamet anpassa den pedagogiska 
verksamheten till barnets/elevens förutsättningar och behov. Centrala stödteamet tar även 
emot uppdrag från arbetslag, enskilda pedagoger och skolledare. Elevhälsoteamet ska vända 
sig till centrala stödteamet när det är behov av stöd i arbetet med barn och ungdomar enskilt 
eller i grupp. Vid förändring och utveckling av organisation, förhållningssätt och utveckling 
av miljö och pedagogik om det behövs någon att samtala med och även vid fortbildning i 
olika frågor. 
 
I Luleås centrala stödteam finns följande kompetens: 

• psykologer förskola/skola  
• specialpedagog hörsel ("hörselpedagog")   
• specialpedagog förskola/skola  
• specialpedagoger tal, språk, kommunikation ("talpedagoger")  
• skolläkare  
• skolsköterskor (sitter ute på skolorna)  
• skolkuratorer (sitter ute på skolorna) 

Talpedagogerna utgår från att arbeta förebyggande för en god språklig miljö. De arbetar för 
att främja en god skriv- och läsutveckling, analyserar, kartlägger och föreslår lämpliga 
insatser kring barns/elevers tal, språk och kommunikation. De arbetar individuellt eller i 
grupp, erbjuder handledning och fortbildning till personal men ger också stöd till föräldrar 
(10. www-ref). 

Vad och hur kan pedagogen göra för de tysta eleverna 
Ur ett relationellt perspektiv kan pedagogen påverka hur de tysta eleverna kommer till sin rätt. 
Pedagogen bör anpassa undervisningen och klassrumsmiljön så att de skapar gynnsamma 
tillfällen där eleverna får möjlighet att träna sig att tala. Detta gäller vare sig eleven har en 
diagnos eller inte. 
 
Skiöld (1989) menar att den tystlåtne i klassrummet ibland kan bli missuppfattad. Dennes 
agerande kan ibland tolkas som likgiltighet eller överlägsenhet, och gruppmedlemmarna 
känner en outtalad kritik från den tystes sida, fastän det egentligen rör sig om äkta 
exponeringsrädsla. Detta kan medföra att stämningen i gruppen kyls ned och blir otrygg och 
den tyste kan riskera att bli osynlig för gruppen, utesluten från gemenskapen. Detta vidhåller 
även Collins (1996). Denna situation kan bli ännu mera plågsam för den tystlåtne och 
förstärka exponeringsrädslan.  
 
Brodow (1996) menar att lärare måste kunna konstatera att de har tvingats släppa ut många av 
sina elever till vidareutbildning eller yrkesliv med kvardröjande talängslan och ovilja att yttra 
sig utanför en mycket liten krets. Han har mött, senare under sitt liv, de elever som han 
upplevde som talängsliga men som nu kunde yttra sig som framåtriktade, självsäkra, otvunget 
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och välformulerat. Han undrar därför om detta bara är ett bevis på att eleven i fråga har 
mognat, eller om det är yrkeslivet som har gett en träning som skolan inte lyckats att ge? Han 
säger även att orsaken kan vara den respons man får i yrkeslivet. Detta kan få den effekten att 
självförtroendet höjs och att man då utvecklas vidare. Brodow säger då att: ”En sådan effektiv 
respons har skolan svårare att ge, men likafullt måste den ju försöka likna ’verkligheten’ så 
väl som möjligt” (s. 23). Han menar även att talängslan är något som man måste ta på största 
allvar.  
 
Den bästa hjälpen läraren kan ge eleverna i deras utveckling till att bli goda talare är genom 
en metodisk träningsgång och ständig uppmuntran säger Brodow (1996). Det innebär också 
att det blir en klar inlärningseffekt för eleven om det känns att man har lyckats. Genom att 
sedan få reflektera över vad som kunde bli ännu bättre i sitt tal i och med det ökade 
självförtroendet kan man skapa möjligheter att arbeta vidare med det som var mindre bra. Det 
är därför viktigt att eleverna lyckats ofta. Tillfällena då eleverna får framträda  bör återkomma 
ofta och med ökad svårighetsgrad säger Brodow. Han menar även att om en talskygg elev har 
lyckats demonstrera en övning inför de andra i klassen i idrott utan några ord, kan dennes 
framsteg där bidra till positiva effekter i muntliga framträdanden i läsämnena. Det är viktigt 
för en talängslig elev att få tala ostört när denne redovisar för om andra ger kommentarer eller 
skrattar så kan det sätta djupa spår i självförtroendet. Därför måste läraren be klassen att vara 
alldeles tyst när eleverna redovisar för varandra.  

Mer tid och trygg stämning i klassen 
Bratt (1985), Strömquist (1992), Brodow (1996) och Collins (1996) menar alla på att en trygg 
stämning i klassrummet är viktig för att alla elever ska känna sig bekväma med att samtala 
med och inför varandra. Ladberg (2000) menar att ”kommunikation bygger självförtroendet” 
(s.105). Barnet känner sig nöjd och tillfreds med sig själv och med umgänget, om denne får 
någon form av respons. Vidare ger denna respons barnet en grundläggande tilltro till 
kommunikationens möjligheter. Hon säger även att de allra första åren är de mest avgörande 
när det gäller att utveckla kommunikation och socialt och språkligt självförtroende. Vi är 
beroende under hela vårt liv att känna oss trygga och bekräftade, att bli förstådda och sedda, 
för att kunna använda hela vår förmåga att uttrycka oss och tala. 
 
Enligt Brodow (1996) måste pedagogen ge de mindre pratsamma eleverna mer tid för att låta 
dem arbeta på någorlunda jämlika villkor. Detta kan göras genom att läraren ställer frågor där 
eleverna får fundera ett tag om vad de anser om det efterfrågade. De får skriva ner stolpar som 
sedan kan användas som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. På detta sätt får de 
mindre pratsamma eleverna ett underlag på vad de kan bidra med till diskussionen. 
Vidare menar Brodow att man öppet bör diskutera problemet med taldemokratin i klassen. 
Läraren måste arbeta fram stöd i klassen för att motverka verbala förtryck. Som lärare bör 
man kontakta föräldrarna om elever visar tendenser till förtryck mot andra. Det kan hjälpa att 
samtala med de elever som är tysta i klassen om hur de kan komma in i samtalet med de 
övriga i klassen och hur de kan utveckla sitt självförtroende. En idé kan vara att tvinga sig att 
begära ordet så tidigt som möjligt i en diskussion eller då läraren ställer öppna frågor. Ju 
längre man väntar med att komma in i samtalet desto svårare kan det bli, men om man väl har 
yttrat sig kan isen vara bruten och man vågar uttrycka sig. 
 
Om läraren vill undvika att ge de pratsamma eleverna ordet vid en diskussionsfråga kan ordet 
fördelas på annat sätt. Brodow (1996) menar då att följande kan hända: Eleven som är 
talängslig blir chockad och nervös och han/hon kanske inte säger något eller så kanske eleven 
uttrycker sig vagt. Läraren tar då fasta på något utvecklingsbart i svaret så att eleven känner 



 
 

13

att svaret inte var helt fel i alla fall. Självförtroendet kan då öka men vid en sådan situation 
krävs inlevelseförmåga och observans av läraren. Läraren bör känna sina elever väl för att 
kunna skapa trygga talsituationer för alla eleverna. Om det mot förmodan är någon i gruppen 
som uttrycker sig hotfullt mot någon annan kan det kännas pinsamt för den som blir hånad att 
uttrycka sig. Genom att eleverna ger konkreta exempel skriftligt på vad de upplever som 
obehagligt kan de sammanställda svaren bli en diskussion i klassen om vanliga rädslor utan 
att avslöja någon specifik elev. 
 
Collins (1996) skriver att elever ibland får försöka gissa sig till vad läraren menar t.ex. då 
denne säger till klassen att arbeta under tystnad, när denne egentligen menar att det inte ska 
väsnas så mycket. Collins erfarenhet säger henne att dessa elever saknar färdigheten eller 
självförtroendet för att leka denna typ av gissningslekar. När tal förekommer högt i klassen 
ger sig inte dessa elever in i tävlandet om lärarens uppmärksamhet. I Collins studie kom det 
fram att de tysta eleverna ställde mer frågor hemma än i skolan. Under två morgnar 
registrerade hon hur många frågor eleverna ställde i skolan. Det visade sig vara väldigt få och 
en del ställde inte någon fråga under denna tid. Detta fick henne att se det som att eleverna 
hade accepterat att de i skolan skulle svara på frågor, inte ställa några själva. Detta menade 
hon förnekar eleverna chansen att bli delaktiga i sitt lärande.  
 
Collins (1996) tar upp att det som lärare är väldigt viktigt att identifiera och iscensätta sådana 
situationer då alla eleverna känner sig säkra och har känslan av att kunna göra vad som helst. 
Det är även viktigt, enligt Collins, att uppmärksamma om eleverna har vänner kring sig så att 
deras känsla av säkerhet ökar. Har de en känsla av gemenskap kan detta hjälpa dem till att inte 
löpa lika stor risk att bli mobbade. Ladberg (2000) nämner en pedagog som uppger att 
orsaken till talängslan kan bero på att personen blivit mobbad hemma, i skolan eller på 
arbetet. 
 
I klassrummet har läraren en maktposition och är den som fördelar talet i klassen. Collins 
(1996) pekar på det dilemma som lärare kan hamna i då en elev känner ängslan inför att tala 
högt inför klassen. Ska läraren låta eleven slippa detta eller ska läraren sätta fokus på den 
individen och begära att eleven yttrar sig? När eleverna räcker upp handen för att svara på en 
fråga och läraren ignorerar de som har händerna uppe och väljer någon som inte har det ökar 
ängslan hos den tysta eleven som inte vet när eller om denne måste svara läraren. Vidare 
menar Collins att om läraren inte inbjuder den elev till samtal förstärks dennes dåliga självbild 
och ges inte möjlighet till att praktisera och förbättras inom detta område 

Mindre grupper 
Brodow (1996) berättar att vissa lärare i grundskolan har låtit dela upp klassen i mindre 
grupper i detta fall pojkgrupper och flickgrupper. Resultatet av detta har visat sig vara mycket 
positivt och flickorna har sluppit pojkarna som jämt tar ordet och de har känt sig tryggare och 
säkrare. Pojkarna tyckte också att det var positivt därför att de inte känt något stor behov av 
att behöva hävda sig och vara tuffa och kan rikta in sig mer på det arbete som ska göras. 
Brodow säger även att när denna grupp är tillsammans har flickornas självförtroende medfört 
att de kunnat ignorera pojkarnas barnsligheter. ”Men en sådan organisation löser ju inte alla 
problem. Att man utvecklas till tystnad på lektionerna har ju ofta sina orsaker utanför dessa, 
till exempel händelser i skolkafeterian eller på skolgården” (Brodow, 1996 s.26).   
 
Collins (1996) menar också på att det är till fördel för de tysta eleverna om de får jobba i 
mindre grupper, med andra som liksom dem är tysta av sig. Detta för att de inte ska 
underkuvas av någon mer pratsam, dominant elev. Det var inte helt lätt för Collins att i sin 
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studie forma dessa små grupper då hon upptäckte att när det bara var tysta elever i samma 
grupp var det svårt att få igång ett samtal där de skulle ge feedback. Hon menar vidare att det 
är bra om alla kan få en kamrat att arbeta med, någon som de kommer bra överens med. Men 
oftast är det någon eller några som blir svårare att få ihop. Att låta eleverna själva välja 
grupper är inget alternativ, enligt Collins, då de populära eleverna kan välja vem de vill, 
medan andra blir bortstötta eller avvisade. Denna avvisning skedde oftast med kroppsspråk 
och ansiktsuttryck i hennes studie. Hon hade några elever som sade sig föredra att arbeta 
själva. Mest troligtvis för rädslan att avvisas, gissar Collins. När något ska diskuteras i klassen 
är det en fördel, enligt Collins, om eleverna har fått sitta i grupper och diskuterat för att sedan 
lyfta fram det man gemensamt berört. På detta sätt slipper någon känna sig utpekad och föra 
sin talan helt på egen hand. 

Högläsning  
Brodow (1996) menar att högläsning i en mindre grupp inte är lika ”farligt” som i en större 
grupp, men att den naturligtvis också kan orsaka problem.  Han menar att de snabba läsarna 
kan tycka att läsningen går för sakta och läser då i förväg. De svaga eleverna vinner då på 
detta därför att de kan både lyssna och läsa av orden samtidigt och på så vis ger den ett stöd 
och en snabbare läsrytm. Det sistnämnda vidrör även Strömquist (1992). Hon nämner även att 
högläsning ger eleverna tillfälle att fokusera på artikulation, tempo, uttrycksfullhet och 
inlevelse, samt att det är bra träning på att stå i centrum. 
 
Vid högläsning inför en större publik menar Brodow (1996) att eleverna bör kunna sitt ämne 
så väl att de inte behöver läsa innantill. De osäkra eleverna bör träna sig på att komma ihåg 
innehållet förs,t i stället för att koncentrera sig på rösten och publikkontakten. Denna sortens 
förberedelse för högläsning bör vara ett inslag som återkommer ofta under hela skoltiden. 

Redovisning inför klassen 
Inför redovisningar brukar eleverna känna ett obehag (Strömquist 1992). Hon menar även att 
med hjälp av träningsprogram kan man förhoppningsvis motverka detta. I ett sådant 
träningsprogram ska redovisningstillfället ständigt förekomma där t.ex. eleverna kan redovisa 
i grupper av olika slag (tvärgrupper, parallellgrupper etc). I samband med redovisningar kan 
olika diskussioner eller debatter anordnas som ger ytterligare tillfällen att kommunicera med 
varandra. Dessa diskussioner eller debatter bör ständigt förekomma för att nå önskvärt 
resultat: ”viljan att framträda och tala i sådana sammanhang” (Strömquist, 1992 s. 48).  
Om det är så att eleverna ska berätta något högt i klassen kan det underlätta om de har något 
konkret att visa upp, t.ex. en bild på tavlan, ett föremål, eller en overheadbild. Strömquist 
(1992) menar att detta gör själva talarsituationen mer uthärdlig i och med att både talaren och 
åhörarna koncentrerar sig på det som visas upp.  

Media-användning  
Vid klassamtal och redovisningar framstår det ofta, enligt Brodow (1996), att flickor är tystare 
än pojkar. Detta blir inte bättre om pojkarna skriker till dem att tala högre på grund av att de 
inte hör vad de säger, menar Brodow. I och med detta hamnar flickornas självförtroende i 
botten. De lågmälda flickorna kan träna sin röst genom en mikrofon och på så vis få höra att 
rösten inte alls låter illa. Denna metod får inte enbart användas för de lågmälda eleverna för 
då blir de för utpekade utan i så fall gäller det för alla. Vissa lärare har använt sig av 
bandinspelningar vid redovisningstillfället och på så sätt kan de få se vad som ska förbättras 
vid nästa redovisning. Brodow menar att det är nyttigt för eleverna att få se sig själva agera, 
höra sin röst och vänja sig vid den. 
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Söderman (2002) har gjort en studie där hon undersökt om det gick att stärka elevernas 
kommunikativa förmåga med hjälp av en mediapedagogisk undervisning.  Hennes slutsats var 
att det kunde man. Hon använde sig av animerad film i sin studie och kunde se tydliga tecken 
på att eleverna fick bättre självförtroende och tyckte att skolan blev intressantare då läraren 
använde sig av media i undervisningen. Hon lät eleverna göra filmer med bilder som de själva 
skapat. De hade skrivit berättelser som de fick läsa in och detta lades in som en berättarröst i 
filmen. Hon anser att det är viktigt att eleverna får använda sig av andra verktyg än penna, 
papper och det skrivna ordet i undervisningen.  

Leken 
Folkman & Svedin (2003) menar att leken utvecklar barns språkutveckling: ”Den sociala 
leken är i högsta grad sammanflätad med det vi kallar språkutveckling, lek och samtal är 
grenar på samma träd” (s.119).  
 
Strömquist (1992) påpekar att elever bör taltränas och att detta ska påbörjas under lättsamma 
förhållanden. Hon anser att talträning med hjälp av lek kan skapa ett fint samtalsklimat. 
Eleverna kan få jobba i par och intervjua varandra om t.ex. vad de har för hobby, älsklingsrätt 
eller vad de skulle göra om de fick en extra lovdag. Då eleverna ska redovisa det som de fått 
veta om sin kamrat, som de intervjuat, är det bra om gruppen sitter så att alla kan ha 
ögonkontakt med varandra, t.ex. kan de sitta i en ring eller i formationen av en hästsko (U-
formad). Hon nämner att eleverna genom återkommande muntlig aktivitet så småningom får 
en vana att tala inför andra och att nyckelord för detta är vanan, tryggheten och progressionen. 
Med progression menar hon att innehåll, villkor och omfattning för framträdandet successivt 
blir svårare. Sedan övergår leken successivt till olika sorter av talövningar. Ett exempel på 
talövning i lekens tecken går ut på att läraren delar ut ord till eleverna som denne har förberett 
på en lista framför sig.. Exempel på ord.: 1. Bollar, 2. Nallar, 3. Hus, 4. Bilar. 5. Klockor osv.. 
Eleverna väljer en siffra som då är anknutet till ett ord och sedan följer en intressant minut 
som även är spännande för åhöraren. Det gäller för eleverna att prata om detta ord tills dess att 
läraren säger: Stopp! 

Teaterpjäser  
För en elev som är rädd för att göra bort sig kan teaterpjäser vara ett alternativ enligt Brodow 
(1996). Han menar att detta kan vara befriande för elever då de inte behöver agera utifrån sin 
egen person utan ikläder sig i en roll. Inlevelsen i det man framför kommer ofta automatiskt 
så att man anpassar och varierar röststyrkan och tempot efter replikerna och den person som 
uttalar dem. Brodow (1996) menar att det inte nödvändigtvis behövs någon stor pjäs utan kan 
vara att eleverna indelas parvis och väljer ur någon bok ett dialogparti som de ska framföra 
naturligt och uttrycksfullt i klassen. De kan sedan byta roller med varandra för att kunna leva 
sig in i den andres roll. Detta dialogparti kan utspela sig i klassrummet tillsammans med de 
övriga och då är det bara motpartnern som kan lyssna till vad den andre har att säga. Berg 
(1985) menar att talängsliga och blyga barn behöver röra sig, sjunga ihop med sina kamrater i 
roliga sång- rörelse och danslekar, utan att först behöva agera ensamma inför kamraterna. Han 
menar att dramatisering är en mycket bra och beprövad aktivitet för talängsliga barn. Brodow 
(1996) tycker att det är viktigt att ha upplevt alla övningar som man ska ha i sin klass innan 
man själv utövar dem. Vidare menar han att det inte är ärligt att locka någon till att pröva 
något som man bara läst sig till.  
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Impulsövningar 
Impulsövningarna är en muntlig språkträning som är mycket flexibel och ger goda resultat 
enligt Brodow (1996). Bratt (1985) menar att impulsövningarna är bra att tillämpa för att träna 
sitt tal. Ett exempel på en impulsövning, enligt honom, är att eleverna sitter mitt emot 
varandra utefter ett långbord i mitten av klassrummet. De ska kunna röra sig fritt i resten av 
rummet och det är att rekommendera att använda sig av mindre grupper. Läraren fungerar 
som instruktör och deltar själv inte i övningarna. Eleverna har blivit indelade i två grupper 
(grupp 1 och grupp 2). Grupperna tilldelas texter som de ska läsa högt. Grupp 1 börjar läsa 
texten högt. Därefter är det andra gruppens tur. Under denna övning tränas tempo, 
röstbehandling, betoning, gester etc. Bratt menar att detta medför att den samtidiga läsningen 
bildar en bullerridå som gör att man helt kan koncentrera sig på sin motpartner och inte störs 
av de andra. När eleverna, i slutet av övningen, har blivit mindre osäkra kan de få röra sig fritt 
och agera inför andra åhörare.  
 

Metod 
Nedan presenteras den vetenskapsteoretiska grund arbete bygger på. Även urval, 
genomförande och analys redogörs.  

Vetenskapsteoretisk grund 
Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att få ut så mycket som 
möjligt av våra frågor. Vi ville ta del av pedagogernas tankar, synsätt, uppfattning och 
erfarenhet när de gäller de tysta eleverna. Kvale (1997) anger att syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att få en kvalitativ beskrivning av den intervjuades livsvärld med syfte 
att tolka det som sagts.  
 
Patel & Davidson (2003) säger om hermeneutiken att det går att tolka och se andra människor 
utifrån vår egen förförståelse; 
 

”… att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talande och skrivna språket samt i 
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att människor har 
intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och 
förstå innebörden av” (s.29).  

 
Kvale (1997) menar att hermeneutiken, vilket genomsyrar vårt arbete, är relevant i dubbel 
bemärkelse för forskningsintervjun: ”först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de 
intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att kartlägga den process där intervjutexterna 
tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten” (s.49).  
 
Frågorna var därför indelade i mer öppna frågor med tillhörande underfrågor som skulle föra 
vårt samtal vidare. Vi var själva väldigt förberedda och pålästa inom ämnet så att vi kunde 
fatta snabba beslut om vad som skulle frågas vilket även Kvale tycker förespråkar en god 
intervjuare.  
 
Tillförlitligheten av intervjuerna är svår att mäta i och med att det är kvalitativa intervjuer som 
genomförts. Trost (1997) anser att tillförlitligheten till kvalitativa studier inte kan mätas på 
samma sätt som vid kvantitativa studier. Syftet med intervjuerna är att få en ökad förståelse 
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för pedagogernas tankar kring detta med tysta elever. Meningen var inte att värdera och mäta 
svaren vi fick utan vi ville få uttömmande svar som visade på deras erfarenhet och 
uppfattning. 

Urval 
De berörda pedagogerna kontaktades personligen och fick en förfrågan om de hade lust och 
möjlighet att ställa upp på en intervju som skulle ta ca 30-40 minuter. De upplystes om att 
intervjun skulle handla om deras syn på tysta elever. Ingen nekade till intervjun på grund utav 
valet av ämne, däremot hade många inte tid i och med en intensiv arbetsperiod där 
utvecklingssamtal var det som tog mycket av lärarnas lektionsfria tid. 
 
Vi intervjuade fyra verksamma grundskollärare i Luleå kommun. Vi lät varje pedagog välja 
tid och plats för intervjun så att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Dessa lärare var 
för oss bekanta genom vår utbildning. Vi hoppades att de skulle känna sig trygga nog att tala 
om sina upplevelser och känslor, vilket även Kvale (1997) säger, lättare kan ge utvecklande 
svar.  
 
Kvale (1997) och Trost (1997) menar att valet av antal personer vid intervjuer varierar och 
beror på undersökningens syfte. Kvale skriver att man ska ”intervjua så många personer som 
behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale 1997, s.97). Om antalet intervjupersoner är 
för litet är det svårt att se skillnader eller hypoteser mellan de intervjuade men om antalet är 
för många så går det inte att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Därför fann vi det 
lämpligt att intervjua fyra lärare med varierad yrkeslängd för att få så varierande svar som 
möjligt. Alla pedagoger var kvinnor. Detta var inget vi eftersträvat utan det föll sig bara så.  
 
De intervjuade pedagogerna kommer att kallas för Pedagog 1 (P1), Pedagog 2 (P2), Pedagog 
3 (P3) och Pedagog 4 (P4).  
 
Pedagog 1: 1-3 lärare som har varit verksam lärare i 36 år.  
Pedagog 2: 1-7 lärare som har varit verksam lärare i 4 år. 
Pedagog 3:1-7 lärare som har varit verksam lärare i 10 år. 
Pedagog 4: 1-3 lärare som har varit verksam lärare i 35 år. 

Genomförande av intervjuer 
Pedagogerna intervjuades en och en och varje intervju började med att vi frågade om de hade 
något emot att intervjun spelades in, vilket ingen hade. Bandspelaren är det vanligaste sättet 
att registrera en intervju enligt Kvale (1997). Den som intervjuar kan få tillfälle att 
koncentrera sig på ämnet i självaste intervjun. På inspelningen kan man höra hur den 
intervjuade uttalar sig, pauserna, orden och dylikt som man sedan kan tolka när intervjun 
analyserar. Vi förklarade även att det var bara vi som skulle ha tillgång till materialet och att 
intervjun inte skulle presenteras i vår uppsats. 
 
Vi hade tre större öppna frågor där pedagogerna fick möjlighet att så fritt som möjligt 
beskriva det vi efterfrågade. Till dessa stora frågor hade vi stödfrågor som vi kunde ta hjälp av 
för att få pedagogen att komma igång med berättandet och för att se om vi fick med det vi 
ville komma åt. Under själva intervjun satt en av oss och antecknade, utifall att inspelningen 
inte skulle bli bra. Den andra koncentrerade sig på pedagogen och dennes svar. 
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Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjuandet är avgörande och att därför är det 
viktigt att skapa en god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, 
respekt och förståelse för vad den intervjuade säger, vilket vi gjorde. Under intervjuns gång 
stressade vi inte igenom frågorna utan lyssnade aktiv på vad pedagogen hade att säga. Kvale 
(1997) liksom Häger (2007) tar upp vikten att kunna vara tyst under en intervju. Detta kan 
föra intervjun vidare och göra så att intervjupersonen får chansen att tänka och reflektera för 
att sedan kunna ge ett genomtänkt svar. Häger nämner också att det kan vara bra att ha en 
fördelning så att 20 procent av intervjutiden går åt till att fråga och 80 procent går åt till att 
lyssna. 
 
Intervjuerna avslutades med att vi frågade om pedagogerna hade något mer som de ville ta 
upp. Detta gav dem chansen till att ta upp frågor som de hade funderat på under 
intervjutillfället. Kvale (1997) framhåller att detta kan ge värdefull information. Vidare menar 
Kvale och Trost (1997) att uppföljningen kan fortsätta efter det att bandspelaren slagits av om 
det är så att den intervjuade inte känt sig bekväm med den. Vi förde då anteckningar om detta 
inför vår kommande analys av intervjun.  

Analys av intervjuerna 
Kvale (1997) uppger att analysen kan urskiljas i tre delar när den utskrivna intervjun tolkas av 
intervjuaren. Vi började, enligt Kvale, med att strukturera intervjuerna där de fyra intervjuerna 
i sin helhet sammanställts. Nästa del var att kartlägga och ta bort överflödigt material, skilja 
mellan väsentligt och oväsentligt, så det blir tillgängligt för analys. Vi valde här i steg tre, 
meningskoncentrering, vilket ”innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras mer koncist” (s.174). Här kortar vi ner de långa uttalandena och tar ut det 
väsentliga som sagts och omformulerar dem i kortare meningar. Vi har även tagit med några 
citat som dessa pedagoger har sagt för att styrka vår tolkning av intervjuerna.  
 
Vi fokuserade på de tre huvudfrågorna i intervjun för att återkoppla till vårt syfte vad vi vill få 
fram med denna undersökning. Vi ville att pedagogerna skulle ge oss utvecklade svar som 
visar på varför de tror att en del elever väljer att vara tysta, hur de arbetar för de tysta eleverna 
och om dessa elever når målen i skolan.  
 

Resultat 
Resultatet av intervjuerna har vi valt att redovisa under de tre stora frågor som vår intervju 
utgått från. Vi ansåg att detta tydligt skulle visa vad pedagogerna kommit fram till under 
intervjuerna i stället för att redovisa varje pedagog för sig, vilket skulle innebära mycket 
upprepningar. När pedagogerna citeras och det förekommer en paus visas detta med tre 
punkter (…).  

Hur beskrivs en tyst elev? 
De olika beskrivningar vi fick av tysta elever var: 

• Att det fanns olika slags tysta elever. En del var mer inåtvända och andra var tysta ”i 
sitt väsen”. Tystheten kunde också förknippas med en diagnos. En pedagog kunde ta 
upp ytterligheter då det gällde en elev som uppvisade symtom på selektiv mutism.  

• Att det var elever som man inte fick någon (bra) kontakt med. 
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• Att det inte ”ramlar ord” ut elevens mun och att denne sänker blicken då han/hon får 
en fråga. Personen i fråga tar ingen stor plats. 

 
Alla pedagoger utom P2 hade i dagsläget någon eller några tysta elever i sin klass. Denne 
menade att alla säger något någon gång. P4 beskrev att de elever som fanns i hennes klass inte 
var extremt tysta utan var mer slutna av sig.  

Vad tror pedagogerna är orsaken till att en del elever är tysta? 
Alla pedagoger menade på att tystheten var vanligare bland flickor än bland pojkar. Detta var 
inget som någon utav dem gick in närmare på. Alla pedagoger trodde att tystheten till viss del 
kunde vara ärftlig. P4 talade mer om föräldrarnas inverkan på barnet.  
 

Man har haft föräldrar som har deklarerat på någott sätt sitt eget misslyckande och fört 
över det på barnet och kanske… föräldrar som är oroliga för att deras barn 
överhuvudtaget ska klara av skolan. De sätter… en… barn kanske kommer in i det här att 
jag måste vara duktig och måste prestera och när de är osäkra då är de… de iakttar. 

 
Den vanligaste orsaken som uppgavs till att elever är tysta var osäkerhet och dåligt 
självförtroende. Andra orsaker som uppgavs var; 

• Höga krav på sig själv 
• Föräldrarnas inflytande 
• Personligheten 
• Någon slags diagnos 
• Dåligt språk, annat modersmål 

 
P2 nämnde att hon fått vetskap om att det på skolan fanns en elev som hade ett selektivt 
mutistiskt beteende då denne inte talade med vuxna utanför familjen. Denna elev hade inte 
fått någon diagnos men hade som sagt detta beteende.  

Vilket arbetssätt/förhållningssätt har pedagogerna när det gäller 
tysta elever? 
Alla pedagoger utom P3 säger att de är nog snällare/mjukare mot de tysta eleverna. P3 
menade på att med åren har hon blivit mer tydlig och även kanske mer framfusig, även mot de 
tysta eleverna 

 
P3: ….Ja eftersom man aldrig får något motstånd så kanske man är mer framfusig mot 
tysta… 
Intervjuaren: Lite för att provocera? 
P3: Kanske… en tanke… jag har inte tänkt tanken så i mitt sätt, men… 

 
Inte på någon av skolorna fanns det några riktlinjer om hur lärarna bör arbeta med de 
tysta eleverna. Ingen av pedagogerna visste hur andra kollegor arbetar för de tysta 
eleverna. P4 berättade att på deras skola så pratade lärarna mycket kring hur alla har det 
i skolan. Denna pedagog jobbar i en mindre skola och säger att: 

 
... Vi pratar ju med varandra. Våran skola har ju den fördelen att alla känner alla… Ja… 
vi pratar om det, har lite koll på Kalle och Stina om de är ensamma. 
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Vidare nämnder P4 att de vuxna på skolan hjälps åt att påminna varandra att inte 
glömma bort eleverna. P4 var noga med att hälsa på alla eleverna på morgonen. 

 
Jag börjar varje morgon med att jag inte låter dem komma till skolan utan att jag har 
hälsat på dem. Det är som det första… att ”hej jag har stått och väntat på dig”. Om de i 
verkligheten blir sedd och uppmärksammad mer törs jag inte svära på men man har hela 
tiden en tanke med att jag får inte glömma bort henne. 

  
Detta med att glömma eleverna kom upp i alla intervjuerna. Pedagogerna var väldigt 
medvetna om att detta kunde lätt ske då eleven inte tog plats i klassen. P3 hade en gång 
gjort ett observationsschema för att se hur hon uppmärksammade eleverna varje dag. 
Varje gång hon tilltalade en elev, utan att prata om det som rörde skolan, fick denna 
elev ett streck bredvid sitt namn. När tre dagar gått upptäckte P3 att en elev fortfarande 
saknade streck. Detta etsade sig fast hos henne som numera alltid bär med sig detta. 
 
Pedagogerna ansåg att de på ett eller annat sätt kunde påverka elevernas tystnad. P1 menar på 
att ”de är säkert less att man tjatar”. Ingen av pedagogerna berör miljöns inverkan på elevens 
tystnad bortsett från P4 som tar upp att hon har en tanke med hur eleverna sitter då de jobbar, 
utifrån hur de passar ihop, vikten av detta berör även Collins (1996).  Vidare säger P4 att: 
 

Man kan ju ha barn i klassen som är… som kan låta mycket nedlåtande mot andra barn… 
och … Ofta har de barnen själva något problem så att de måste trycka ner andra. Och 
många som är lite veka tar det till sig och blir som hunsade. 

 
P3 sade följande: 
 

Jo, jag tror att pedagogerna påverkar mycket. Men ja… det här är ju stora frågor. Men jag 
har heller inte tänkt tanken om placeringen i klassrummet. De har ju suttit överallt, den 
tanken har jag. Har någon suttit framme så ska den bakåt nästa gång. Men det spelar ju 
ingen roll för den här ungen för hon pratar varken mer eller mindre för det. 

 
P2 framhöll de berättarstunder som de hade i klassen, då eleverna fick prata inför sina 
klasskamrater. Hon upplevde att ämnet kunde påverka elevens talaktivitet ” Det kan ju vara 
något som den här eleven är väldigt duktig eller intresserad av. Om man pratar om hundar 
eller katter så kanske den har det och vet mycket om det”. Både P1 och P4 tog upp betydelsen 
av att lyfta fram elevens egenskaper där eleven får känna att denne duger och är bra. P2 och 
P4 sade båda två att om en tyst elev räcker upp handen försöker de ge den eleven ordet. P1 
och P4 nämnde att de försöker undvika situationer där de tysta eleverna riskerar att göra bort 
sig inför resten av klassen ” om jag ser en osäkerhet hos dem så vill jag absolut inte att de 
blottar sig inför gruppen, med något som de kan göra bort sig på” (P4). 
 
Alla pedagogerna var överens om att språket var väldigt viktigt och att de trodde, liksom 
Brodow (1996), att drama var något som var användbart för de tysta eleverna. De ansåg att 
eleverna vågade mer då de kunde gömma sig bakom en roll. P3 nämnde att det gäller att 
eleven törs agera och vara med. Genom att använda sig av drama, nämner P4, att man belyser 
knepiga situationer som uppstått. 
 
Om pedagogerna skulle få fria händer och obegränsat med resurser för att utforma 
undervisningen så att den skulle stödja de tysta eleverna skulle det behövas mer resurser i 
klassen i form av en till pedagog. P3 ville att den tysta elev som hon nu har i sin klass skulle 
ha en pedagog med sig ”inte en assistent utan en pedagog gärna med förskolutbildning för de 
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jobbar på ett annat sätt. Mycket bilder och annat …”.  Alla pedagogerna var överens om att 
smågrupper är något som skulle fungera bra i klassen.  P4 säger om detta med undervisningen 
att: 
 

Helt klart skulle jag skräddarsy smågrupper där… de kan komma till sin rätt och våga. 
Och sen … att få göra sånt som de är proffs på att få känna den där tryggheten i att jag 
duger, jag är bra och att våga spela ut. Det kan vara musik, idrott och dans… allting… att 
lyft… just de här barnen, deras starkaste sidor och få blomma ut. Jag vet att det ger 
sidoeffekter. 

 
Ingen av pedagogerna använder sig av datorn i syfte att öka elevers talaktivitet. Detta 
på grund utav att det finns få datorer och de är inte moderna. P1 hade använt sig av 
bandspelare för sex år sedan med elever i år ett. Syftet var att följa upp läsutvecklingen 
hos eleverna. Men detta rann ut i sanden då den dåvarande resursen i klassen drogs in.  

Når de tysta eleverna målen? 
P1, P2 och P3 menade att de tysta eleverna når målen, såvida det inte är en diagnos med i 
bilden för då menar P1 på att det inte är lika lätt. P4 nämnde att det är skillnad mellan 
eleverna och att om en elev har språksvårigheter är det extra svårt.  
 

Diskussion 
Vi har valt att dela upp diskussionen i tre delar; metoddiskussion, resultatdiskussion och egna 
reflektioner. Detta för att skapa en överskådlig diskussion kring arbetets gång i kronologisk 
ordning.  

Metoddiskussion 
Antalet intervjuer hade gärna fått vara fler men på grund av att det är tidskrävande att lyssna 
på och dokumentera dessa fick det räcka med fyra. Hade vi haft mer tid hade vi genomfört 
fler intervjuer. Kvale (1997) och Trost (1997) tar båda upp att antalet intervjupersoner är 
beroende av vad man vill få ut av intervjuerna. Svaren vi fått har gett oss en uppfattning om 
hur en del av skolans pedagoger arbetar för de tysta eleverna.  Frågan är om fler intervjuer 
hade tillfört något utöver vad de andra intervjuade redan sagt? 
 
Under och efter arbetets gång har vi funderat på om svaren hade varit mer omfattande om 
pedagogerna fått frågorna i förväg. Eller hade detta gjort att vi inte hade fått sanningsenliga 
svar dvs. att pedagogerna hade gett sken av att de reflekterat mer kring detta än vad de 
egentligen gjort? För att pedagogerna inte skulle försköna sina svar valde vi därför att inte ge 
dem frågorna i förväg. Detta gör att vi tror att vi fått ärliga svar.   
 
En annan fråga som återkom var om vi hade kunnat se skillnad i svaren om vi även intervjuat 
manliga pedagoger. Pedagogerna på skolorna vi besökte bestod till största delen av kvinnor. 
De manliga pedagoger som tillfrågades hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju. Detta 
var synd då det hade varit intressant att ta del av deras tankar kring hur de arbetar för de tysta 
eleverna. 
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Vi tog verkligen fasta på det Kvale (1997) skriver om att det är viktigt att intervjupersonen 
känner sig trygg under intervjuns gång. Därför lät vi pedagogerna välja tid och plats som 
passade dem bäst. Att intervjua kräver träning. Vi upplevde att det blev lättare att ställa 
naturliga följdfrågor då vi genomfört intervjun mer än en gång. Att spela in intervjuerna var 
att föredra då resultatet säkerligen blev mycket bättre än om vi endast fört anteckningar. På 
det här sättet fick vi med oss intervjun i sin helhet och kunde lättare sammanställa resultatet. 
Patel och Davidsson (2003) uppger att textmaterialet vid intervjuer kan bli ganska omfattande 
och detta upptäckte även vi då vi skrev ner våra intervjuer. Det var både tids – och 
arbetskrävande att genomföra.  

Resultatdiskussion 
Av de fyra intervjuerna var det en pedagog (P1) som vi tyckte uppvisade ett tydligare 
kategoriskt perspektiv (än de övriga) gällande varför en del elever är att vara tysta. Denne 
pedagog upplevde vi var inne mycket på detta med diagnoser och att hon upplevde att man 
kunde se på elevens hållning och rörelsemönster om det fanns någon sådan. Persson (2003) 
anser att man inte ska lägga felet hos eleven utan se till hur miljön och andra faktorer påverkar 
elevens situation. Vi funderar på om pedagogerna var styrda då de besvarade våra frågor, i 
och med att de kände till att vi tidigare tänkt skriva om elever med selektiv mutism. Vi hade 
tydliggjort för alla att vi nu hade en bredare ingång på vårt arbete som innefattade alla typer 
av tysta elever, det behövde inte finnas någon diagnos med i bilden. 
 
Innan vi intervjuade pedagogerna hade vi en förväntan om att få konkreta tips på hur man som 
lärare kan utforma undervisningen för de tysta eleverna. Det visade sig att pedagogerna inte 
anpassade sin undervisning för dessa elever. De tysta eleverna fanns i åtanke men var inte 
styrande då läraren utformade undervisningen. Någon pedagog kanske tycker sig anpassa 
undervisningen för dem. Detta var inget som tydligt framkom. Om detta berodde på våra 
frågor eller om det verkligen var så är något som vi bara kan spekulera om. 
 
Trots att vi under intervjuernas gång försökte få vetskap om hur pedagogerna såg på miljön 
och hur deras eget agerande påverkade de tysta eleverna så fick vi inte så utförliga svar som vi 
förväntat oss. Detta kan bero på att de inte reflekterat kring detta eller inte anser att det är 
något problem. Ingen av pedagogerna verkade ha reflekterat i ett helhetsperspektiv på vad 
som kan orsaka att elever väljer att vara tysta. Med ett helhetsperspektiv menar vi: skolmiljön, 
hemmiljön, ärftlighet, personlighet, kön och pedagogens arbetssätt/förhållningssätt.  
 
Det var oväntat att pedagogerna inte reflekterat naturligt kring klassrumsmiljön. Vi trodde att 
de skulle se mer till miljön än de gjorde. Vi upplevde det som att pedagogerna ville förklara 
elevers tysthet med att de var osäkra eller att de hade en sådan personlighet. P4 var den 
pedagog som med sina svar uppvisade ett relationellt perspektiv. Hon såg till miljön och sin 
egen inverkan i större utsträckning än de övriga pedagogerna. Collins (1996) och Brodow 
(1996) menar att mindre grupper är till fördel för de tysta eleverna. Både P2 och P4 nämnde 
detta under intervjun. De ansåg att det skulle vara optimalt att ha möjligheten att dela in 
klassen i mindre grupper. För att detta skulle vara möjligt var alla pedagoger överens om att 
det krävdes mer resurser och tid. Under intervjun tillfrågades alla pedagoger hur de skulle 
utforma stödet till de tysta eleverna om de hade obegränsat med resurser. Vi upplevde att 
samtliga pedagoger hade svårt att kunna tänka i dessa banor. En vanlig kommentar var att det 
inte var möjligt att genomföra pga. ekonomiska skäl. Bristen på resurser verkar göra att 
pedagogerna inte kan utforma den undervisning som de egentligen skulle vilja. I Lpo94 (1. 
www-ref.) står det att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
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Men vart finns stödet till lärarna för att kunna genomföra detta? Bilden vi har fått av hur 
verkligheten ser ut, är att pengar saknas. 
 
Inte på någon av skolorna fanns det några skriftliga eller muntliga överenskommelser hur 
pedagogerna arbetar för de tysta eleverna. Att det inte fanns några skriftliga riktlinjer 
förvånade oss inte. Vi upplever att tysta elever inte framställts som elever i behov av stöd. 
Vilket vi anser att de kan behöva för att komma till sin rätt. Vi trodde att de tysta eleverna 
diskuterades mellan pedagogerna i större utsträckning än det framkom av intervjuerna. Det 
var endast P4 som nämnde att detta kunde tas upp mellan lärarna på skolan. Beror detta på att 
det är en liten skola där alla känner alla? Eller är det så att pedagogerna har en närmare 
relation till varandra? Vi tror att det kan vara en kombination av båda. 
 
Ingen av pedagogerna nämnde något om att använda media (t.ex. datorn, filmkameran, 
bandspelaren) i sin undervisning för de tysta eleverna. P1 hade som sagt använt sig av 
bandspelaren för några år sedan. Tillgången på datorer på dessa skolor är dålig med tanke på 
det datoriserade samhället vi lever i idag. Dessutom så krävs det en viss kunskap för att kunna 
använda media i sin undervisning. Söderman (2002) anser att det är viktigt att eleverna får 
använda sig av andra verktyg än penna, papper och det skrivna ordet i undervisningen. 
Hennes studie visade att det gick att stärka elevernas kommunikativa förmåga med hjälp av en 
mediapedagogisk undervisning. Detta är någonting som vi tycker verkar vara ett varierat och 
spännande arbetssätt men vi saknar kunskapen om hur man ska gå tillväga med detta. 
 
Då pedagogerna blickade tillbaka för att minnas tysta elever som de haft under årens lopp 
upplevde vi att de var få. P3 som jobbat i 10 år kunde bara minnas två tysta elever och det 
tyckte vi var få med tanke på att vi själva stött på tysta elever i varje klass under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar och under de tillfällen vi arbetat i skolan. Det kan bero på 
att vi inte fått en lika nära relation som dessa lärare får till sina elever och därför fick vi inte 
en helhetsbild av eleverna. Kanske hade vi inte upplevt dem lika tysta om vi varit en längre 
tid hos dem.  
 
Med tanke på språkets betydelse i styrdokumenten, var det förvånande att pedagogerna ansåg 
att merparten av de tysta eleverna nådde målen. Detta motsäger sig Ringler (2005) som menar 
att de elever som inte talar i klassrummet omöjligt kan nå målen. Vår fundering är om det helt 
enkelt är så att dessa elever inte utgör något problem vare sig för andra eller sig själv? De 
elever Ringler syftar på är de som aldrig eller väldigt sällan talar. Hade dessa pedagoger haft 
sådana elever kanske deras svar varit annorlunda. Enligt pedagogernas svar verkar de tysta 
eleverna inte vara något problem. Vi har tidigare besökt P3´s klass och upplevde att det fanns 
mer än en tyst elev i klassen. P3 nämnde att hennes tysta elev inte nådde målen, men att denne 
inte heller ligger på samma nivå mentalt som de övriga i klassen.  
 
Tre av pedagogerna valde att bli intervjuade i sitt klassrum och den fjärde i sitt hem. Trost 
(1997) nämner att den intervjuades hem kan vara lämplig ur trygghetssynpunkt. Efter själva 
genomförandet av intervjuerna kunde vi se att pedagogerna, som intervjuades i klassrummet, 
verkade ha blivit hjälpt av den miljö vi befann oss i under intervjun. Då de skulle tänka på 
tysta elever som de har i dagsläget kunde vi se hur de tittade på elevernas bänkar. En pedagog 
tog även fram en karta med elevernas foton på och utgick ifrån den under delar av samtalet. 
Den fjärde pedagogen som intervjuades i sitt hem berättade att hon reflekterat lite grann 
tillsammans med sina kollegor inför denna intervju. Hennes svar upplevde vi vara mest 
genomtänkta och innehöll mycket relevant information. Detta kan ha att göra med att denna 
pedagog var den som tänkte längst innan hon svarade och att hon som sagt reflekterat om 
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ämnet med sina kollegor. Att vi har lärt oss att vänta ut svaren kan ha bidragit till att fick ut 
mycket av den intervjun.  

Egna reflektioner 
Kursplanen i svenska (2.www-ref),Vygotskij (1995), Strömquist (1992, 1998), Wood (1999) 
och Säljö (2000) lyfter fram hur viktigt språket är och detta gör att vi undrar om de tysta 
eleverna klarar att nå målen.  
 
Språkets betydelse är något som har förtydligats för oss under arbetets gång. Under vår 
studietid har språkets betydelse poängterats och efter att ha läst Lpo94 (1. www-ref.), 
kursplanen i Svenska (2. www-ref.) och vad olika forskare säger kring detta med språket har 
vi blivit mer införstådda i hur viktigt språket är för oss människor. Vi har upptäckt att 
läroplanerna och kursplanerna genomsyras av Vygotskijs tankar kring hur vi människor med 
hjälp av språket bildar oss kunskap och lär oss, i samspel med varandra. 
 
Vi har fått en ökad förståelse till varför en del elever är tysta. Innan detta arbete såg vi på 
detta ur ett kategoriskt perspektiv där vi förklarade elevers tystnad med att de hade en sådan 
personlighet. Nu kan vi även se till hur miljön och pedagogen påverkar elevens situation. Med 
andra ord ser vi nu på detta ur ett mer relationellt perspektiv. Liksom Vygotskij (Lindqvist 
1999) tror vi att den sociala miljön utvecklar och påverkar eleven, därför är det viktigt att 
läraren organiserar miljön så att den främjar talet. Vikten av att ha en trygg stämning i klassen 
framhåller Strömquist (1992), Brodow (1996) och Collins (1996). Detta anser vi vara sunt 
förnuft. För att eleverna ska känna sig bekväma med att samtala med och inför varandra tror 
vi att det är viktigt att svetsa ihop gruppen. Precis som Strömquist (1992) menar så tror vi på 
att leken är ett användbart redskap för att skapa en avslappnad samtalsmiljö. 
 
Tack vare Collins (1996), Shipon-Blum (7. www-ref.), Ringler (2005) och McHolm et al. 
(2005) har vi nu fått en ökad vetskap om vad selektiv mutism är och hur vi som pedagoger 
kan utforma undervisningen för dessa elever. Dessa elever är inte vanligt förekommande men 
vi tror att den kunskap vi erhållit under arbetets gång är något som vi har hjälp av i arbetet 
med de elever som inte gärna talar. Vår förhoppning är att andra lärare ska ta del av vårt 
arbete och på så sätt kunna använda sig av det i sitt yrke.   
 
Som lärare har vi en maktposition i klassrummet där vi väljer vilka elever som får komma till 
tals. Vi anser att alla lärare bör vara kritiska till både hur de lägger upp undervisningen och 
hur de fördelar ordet i klassrummet. Lärarens agerande kan försämra elevernas situation och 
självförtroende. Det gäller att ha fingertoppskänsla vid mötet med eleverna och det underlättar 
om man känner dem. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade”. (1. www-
ref. s.5). Detta anser vi vara viktigt att tänka på för att skapa en god utveckling och stärka 
självförtroende hos eleverna. 
 
Vår definition av tysta elever verkar skilja sig från pedagogernas definition. I efterhand kan vi 
se att vår definition innefattade elever som pratade lite grann till elever som inte pratade alls. 
Pedagogerna gick till ytterligheterna när det gällde tysta elever. Detta kan som sagt bero på att 
pedagogerna kände till att vårt arbete från början skulle handla om elever med diagnosen 
selektiv mutism. Även om vi innan intervjuerna klargjorde för dem att vi inte sökte tysta 
elever med diagnoser, tror vi att detta kan ha påverkat deras svar. 
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Efter detta arbete har vi ställt oss frågan om vi förstorat problematiken med de tysta eleverna. 
Pedagogerna gav sken av att de inte upplevde något större problem med dessa elever, till 
skillnad från Ringler (2005) som menar att de som inte deltar i dialogen i klassrummet 
omöjligt kan nå målen. Kräver pedagogerna mindre av de tysta eleverna och därför når de 
målen? Vår förhoppning är att så är inte fallet. Men vi upplever att det är svårt att sätta nivån 
för när målen är uppnådda. I styrdokumenten står det inte hur mycket en elev ska 
kommunicera verbalt för att nå målen. Det kan vara så att pedagogernas elever inte har varit 
tysta i den utsträckningen så att deras skolgång försvårats. Vem är det som avgör om 
skolgången försvårats? Är det pedagogen eller eleven? I detta fall har vi bara fått pedagogens 
syn på det hela. 

Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har följande frågor väckts hos oss;  

- Ser kvinnliga respektive manliga pedagoger olika på detta med tysta elever? 
- Anser de tysta eleverna att de gått miste om något i sin utbildning pga. att de inte varit 

verbalt aktiva? 
- Hur anser de tysta eleverna att pedagogen bör förhålla sig till dem och utforma 

undervisningen? 
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Bilaga       
 
Intervjufrågor till pedagoger  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur skulle du beskriva en tyst elev? 
 

Har du någon/några i din klass som du anser är tyst? Om inte har du sedan tidigare 
erfarenhet av tysta elever i din klass? 
 
Vilka elever är det oftast som är tysta elever (flickor/pojkar, social situation)? 
 
Om du skulle få välja mellan pratsamma eller tysta elever, vilket skulle du i så fall 
föredra, hur tänker du? 

 
Upplever du att eleven/eleverna är mer tystna/öppna/pratsamma i någon speciell 
situation? Ge exempel: 

 
Har du någon teori om varför en del elever väljer att vara tysta? 

Arv, skolmiljö (klassen, arbetssätt, läraren, ämnet, klassrummet), hemmiljö (elevens 
kontakt med föräldrarna, problem hemma), personligheten, pojke/flicka. Trygghet. 

 
Kan du berätta hur du arbetar med de tysta eleverna? (Någon speciell metod 
eller förhållningssätt) 
 

Kan du se någon skillnad i hur du bemöter de tysta eleverna i jämförelse med de mer 
pratsamma? 

 
Hur tror du att pedagogen påverkar elevens tystnad? Berätta. 

 
Har Er skola några gemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta med tysta 
elever? (Skriftliga/muntliga överenskommelser). 

  
Har du någon insyn hur andra lärare i skolan arbetar med tysta elever? Diskuteras 
detta lärare emellan? 

 
Vet du av någon lärare på skolan vars arbete med tysta elever har gett bra resultat? 
Känner du till hur läraren arbetar? 

 
Följs arbetet med de tysta eleverna upp på något sätt? (T.ex. i arbetslaget eller 
gemensamt på skolan). 

 
Vad tror du om att använda sig av drama, lekar, mindre grupper, media 
(videokamera, bandspelare, dator). 
 
Hur anser du att de tysta eleverna når målen? 
 
Vilka resurser anser du skulle behövas för att stödja de tysta eleverna? Om du hade 
obegränsat med resurser hur skulle du då ha utformat stödet till de tysta eleverna? 


