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1 BAKGRUND 
 
 
I dagens skola och samhälle är det av stor vikt att kunna/våga prata inför andra. Det är inte 
bara i skolan som eleverna måste göra sin röst hörd utan också vid kommande 
anställningsintervjuer och andra sociala kontakter. Jag anser att det är därför angeläget att 
medvetandegöra de tysta eleverna vikten av talträning. För att eleverna ska få en bra grund att 
stå på vad det gäller att våga prata inför klassen/grupper är det betydelsefullt att vi lärare 
arbetar aktivt inom detta område. 
 
Jag har valt att koncentrera mig på tysta elever eftersom jag själv var ett tyst barn i 
grundskolan och ett som inte märktes. Jag minns själv att det inte gjordes något speciellt för 
att få oss tysta att vi skulle bli mer talaktiva. Vad som framkom under de så kallade 
kvartsamtalen var att jag måste försöka att räcka upp handen mer under lektionerna.  
 
En annan anledning till mitt val är att under mina praktikperioder har jag reflekterat över de 
tysta eleverna i klassrummet som läraren inte uppmärksammar och jag känner igen mig i 
deras situation. Efter varje praktikperiod började jag fundera varför lärarna inte ”ser” de tysta 
eleverna i klassrummet. De tysta kanske uppfattas som snälla och lydiga av läraren eftersom 
det troligen finns andra elever som kräver mer uppmärksamhet. I dagens skola läggs det inte 
så stor vikt vid elever som är tysta som det borde. Jag har ibland under min utbildning till 
grundskollärare funderat på vad och hur jag som blivande lärare kan hjälpa de elever som är 
tysta.  
 
Enligt Utbildningsdepartementet (1998) under rubriken  Mål och riktlinjer anges bland annat 
att läraren ska sträva efter att eleven: 
 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av  
att vårda sitt språk (s 11). 

 
Utbildningsdepartementet (1998) skriver också att skolan har ett ansvar att varje enskild elev 
har efter fullgjort grundskolan: 
 

 behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
   uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (s 12).  
 
Det innebär att man som lärare måste vara medveten om olika metoder att arbeta efter för att 
elever som är tysta ska få en framkomlig väg för ökad talaktivitet. 
 
I min utbildning till grundskollärare för åren 1-7 valde jag tillvalsämnet bild. Ett arbetsområde 
i tillvalsämnet bild var ”Barn och konst”. En valmöjlighet var att koncentrera sig på en genre/ 
konstnär och jag beslutade mig för att arbeta med en speciell konstnär. En del i arbetsområdet 
var att utföra en fältstudie i en klass och jag besökte min gamla praktikskola för att utföra 
fältstudieuppgiften som innebar bland annat att ha konstsamtal med barnen. Att samtala om 
konstbilder med barn blev en positiv upptäckt, dels genom att alla barnen visade ett stort 
engagemang, dels genom att de elever som var tysta under ”vanlig” undervisning nu pratade i 
större utsträckning.  
 



    

Därför vill jag i mitt arbete undersöka om konstsamtal kan vara en metod för de elever som 
inte vågar prata inför klasskamrater. Jag vill även titta på vilka tankar lärare har kring tysta 
elever och konstsamtal. En annan metod som jag också vill studera är boksamtal.  
 
 
 

2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
 
Jag har valt detta område för att undersöka om samtal kring konstbilder är en metod att arbeta 
med som lärare när elever är tysta i klassrummet. Mitt syfte är också att ta reda på vad 
forskare skriver om tysta elever, hur lärare uppfattar tysta elever och vilka orsaker lärare anser 
till att elever är tysta. 
 
I kursplanen för svenska kan man utläsa att skolan i sin undervisning i svenska skall sträva 
efter 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, 1996 s 75). 
 
-  i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen  
    väcker (Skolverket, 1996 s 76). 
 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har jag 
under rubriken Mål och Riktlinjer, funnit följande citat som berättar vad läraren skall utföra i 
skolan: 
 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven 
   får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s 14 - 15). 

 
I kursplanen för svenska finns det att utläsa vilka uppnåendemål som eleverna skall ha 
uppnått efter i slutet av år fem och år nio: 
  

Mål som eleverna skall ha uppnått 
  i slutet av det femte skolåret 
 

Eleven skall 
- kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för  
  åhöraren samt kunna läsa en text högt inför klassen (Skolverket, 1996 s 78). 

 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått 
 i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall 
- aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete   
   muntligt så att innehållet framgår tydligt (Skolverket, 1996 s 78). 



    

I kursplanen för bild står det att det huvudsakliga för undervisningen är att eleven utvecklar 
sin förmåga att skapa och kommunicera med bilder. Det finns att utläsa mål som skolan skall 
sträva efter att eleven: 
  
 - utvecklar sin förmåga att kommunicera med hjälp av bilder, 

- utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om  
     bilder (Skolverket, 1996 s 11). 

 
För att alla elever i grundskolan ska uppnå målen krävs det att lärarna uppmärksammar och 
får en ökad kunskap om tysta eleverna. Det är viktigt att lärarna använder och har kännedom 
om olika metoder för att hjälpa de tysta eleverna eftersom läraren bör individualisera 
undervisningen. Jag ska med detta arbete redovisa en möjlig metod, konstsamtal, för tysta 
elever att bli kvitt med talängslan. 

 
 

 
Mina frågeställningar är följande: 
 
♦ Hur uppfattar olika forskare tysta elever? 
 
♦ Hur uppfattar de tre intervjuade lärarna tysta elever och vad anser de är orsaken? 
 
♦ Vad säger de två intervjuade bildlärarna om tysta elever i samband med konstsamtal? 
 
♦ Vad visar mina observationer och mitt konstsamtal angående tysta elevers talaktivitet? 
 
 
 

3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
Jag har genom tillgänglig litteratur tittat på hur forskare uppfattar en tyst elev. Jag har också 
tittat på möjliga metoder som konstsamtal och boksamtal. Inom den litteratur som jag har 
studerat berättas det både om talängsliga elever och tysta elever.  
 
 
3.1 Definitionen av begreppet tyst 
 
Begreppet tyst definieras i Bonniers svenska ordbok (1981):  
En person som är tyst: säger inte mycket och är fåordig.  
 
 
3.2 Definitioner av begreppet talängslan  
 
Definitionen av talängslan är enligt Pedagogisk Uppslagsbok: 
 frustration och ängslan inför att tala. (Pedagogiska Uppslagsbok, 1996) 
Talängslan hos elever anses vara starka nervösa stressreaktioner, främst i talsituationer, att 
individen hämmas i sin normala kommunikationsförmåga (Skiöld, 1992). Enligt Strömquist 
(1996) finns det två olika händelser som kan beteckna talängslan. Det ena är att eleven är blyg 



    

och rädd för att prata inför andra det vill säga en ångest att behöva yttra sig när andra 
människor lyssnar, till exempel i klassrummet. Det andra är när den talande har en stark ovilja 
av att tala i en speciell offentlig talsituation.  
 
 
3.3 Hur uttrycker sig talängslan ? 
 
När någon ska prata inför en grupp eller större samling människor känner den oftast av 
nervösa besvär och stresshormonet kan då göra sig påmind. Att känna sig nervös och spänd i 
måttliga mängder är bara positivt för framträdandet eftersom konsekvensen blir att personen 
skärper sig och koncentrationen ökar. Men detta får inte liknas vid talängslan som det ofta kan 
göra av den person som har talängslan (Cederberg, 1997). Det finns många tecken på att en 
person har talängslan och ett kan vara hudrodnad vid muntliga redovisningar. Andra tecken 
som kan yttra sig och som är vanliga vid talängslan är hjärtklappningar, svettningar 
skakningar i olika delar av kroppen, främst i händer och ben (Skiöld, 1992 och Cederberg, 
1997). Talängsliga personer kan också få värk i nacken och axlarna på grund av den spänning 
som uppstår då de ska tala inför andra människor (Skiöld, 1992).  
 
Skiöld (1992) och Cederberg (1997) delar in problemen i fysiska och psykiska symtom. De 
fysiska symtomen kan vara skakningar i händer och knän, hjärtklappning, rodnad och 
illamående. De psykiska yttringarna kan vara minst lika plågsamma som de fysiska. Ett 
psykiskt tecken kan vara att eleven har så starka nervösa besvär att det kan leda till ångest. En 
annan psykisk signal är rösten hos elever med talängslan som de anser kan vara ett besvär och 
som ibland kan kännas spänd vid framträdande inför klassen eller grupper. En del talängsliga 
elever är inte nöjda med rösten utan tycker att rösten är antingen för stark eller svag. Det kan 
också vara att den talängslige eleven stakar sig eller i en del situationer till och med tappar 
rösten. De olika kännetecknen vid talängslan är av skiftande svårighetsgrad och varierar från 
individ till individ (Skiöld, 1992). 
 
Till skillnad från de två redovisade forskarna anser Rogers (1985) att det finns tre olika 
symtom vid talängslan: 
Fysiska symtom som kan vara hjärtklappning, svaghetskänsla eller nervösa magbesvär. 
Intellektuella processer som visar sig såsom upprepning av ord, minnesförlust eller allmän 
förvirring. 
Emotionella reaktioner är till exempel skräckkänslor, förlägenhet eller panik.  
Dessa tre symtom kan integreras i varandra och ett symtom kan leda till ett annat och vice 
versa. När elever ska till exempel prata inför klassen och väntar på sin tur kan det ge upphov 
till skräck som sedan yttrar sig i okontrollerbar hjärtklappning. Detta kan medföra att eleverna 
känner sig ännu mer nervösa och kanske vid framträdandet glömmer viktiga idéer. Det kan 
resultera i förlägenhet och osäkerhet (Rogers, 1985). Skiöld (1992) anser att elever med 
talängslan kan visa sig genom att de blir osäkra och har en bristande självtillit. 
 
Skiöld (1992) tar också upp begreppet exponeringsängslan. Exponeringsängslan kan 
eventuellt härröra från regeln som tillämpades förr i familjen: ”Små barn ska synas men inte 
höras.”  Fadern i familjen hade förr en makt över familjen och tämligen stor över barnen. I 
skolan gällde samma regel som inom familjen; barn skulle endast svara på tillsägelse och då 
som läraren förväntade sig. Faciten av den nya fostrande generationen av människor blev att 
de tvivlade på sin egen kunskap och att våga berätta något offentligt. Med 
exponeringsängsliga elever avses att de drabbas av så pass svåra nervösa betingade 
påkänningar att eleverna hellre är tysta än att blottställa sig för de olika problemen som kan 



    

uppstå vid kommunikationer med andra människor. Den största plågan för talängsliga elever 
är den så kallade exponeringen inför andras blickar och i stället för att berätta om sina åsikter 
vid olika talsituationer så intar de en broms och tystnar (Skiöld, 1992). 
 
Cederberg (1997) intervjuade 27 lärarstuderande som gick kursen ”Mod att tala”. Under 
kursen utfördes det flertal videoinspelningar och det framkom ett flertal synpunkter hur det 
känns att ha talängslan. En lärarstuderande uttryckte det: 
 

Det syns ju faktiskt inte hur nervös jag är (Cederberg, 1997 s 30). 
 
Några andra menade: 
  
 Det hörs faktiskt inte hur hjärtat bankar (Cederberg, 1997 s 30). 
 
Den talängslige märker oftast själv av både de fysiska och psykiska effekterna och all sin kraft 
går till de olika problemen som uppkommer vid talängslan istället för själva framförandet. 
Avsikten med budskapet som talaren ville framföra försvinner i och med att föredragshållaren 
har sina tankar på att få åhörarna i centrum (Cederberg, 1997). 
 
 
3.4 Vad är orsaken till talängslan? 
 
De som är talängsliga, både barn och vuxna, är av många olika anledningar tysta. Det finns 
många olika orsaker till talängslan.  
 
Orsakerna kan vara:  
♦ Att personen i fråga är ointresserad av ämnet. 
♦ Att personen inte har några synpunkter eller kunskaper av ämnet. 
♦ Att personen känner sig underlägsen gentemot de andra i gruppen. 
♦ Att personen är blyg inför andra människor. 
♦ Att personen är rädd för att göra bort sig (utskrattad).   
De talängsliga lägger ofta en moralisk aspekt på sitt beteende. 
(Sköld, 1992.) 
 
När en elev med talängslan ska tala inför en grupp blir eleven ofta nervös. Eleven kanske till 
och med känner de personer som han/hon ska prata inför. Eleven är väl förberedd och vet 
precis vad som ska sägas. Varför blir eleven nervös? Eleven som ska tala vänder sig till 
gruppen han/hon ska prata inför och känner sig då helt avskild från den gruppen. Eleven är 
synlig för alla och känner sig helt isolerad. Eleven upplever det som att hon/han ”står inför 
rätta”. 
 
  Jag förberedde det där talet i flera dagar,  

men så fort jag reste mig flög alltihop plötsligt 
ur skallen på mig. Vad sjutton kan det bero på?  
(Rogers, 1985 s 19.) 

 
Lindén (1998) har utfört en kurs ”Våga tala” för studenter med talängslan vid ett antal 
tillfällen. Kurserna ges vid Studenthälsan i Uppsala fr.o.m. 1990/1991. Kursansvariga har 
uppmärksammat fyra olika förhållningssätt vid intervjuer med kursdeltagarna. Dessa kan vara 
tänkbara orsaker till talängslan.  



    

♦ Ett skäl till att elever är tysta kan vara att de varit överbeskyddade som barn. Föräldern 
eller annan person har inte tillåtit att barnet fått pröva på saker som inte är välkänt för 
barnet. Anledningen till varför barnet inte fått upptäcka obekanta ting kan vara att 
föräldern varit rädd för att det oprövade kan vara farligt eller att det kan leda till 
misslyckanden för barnet.  

 
♦ Ett annat förhållningssätt till talängslan kan bero på att eleven har höga prestationskrav 

och gärna vill tävla med andra elever. Detta kan leda till att eleven är sensibel för kritik. 
Om eleven får synpunkter till exempel på en muntlig redovisningssituation och att det 
framkommer att det behöver göras en del förbättringar kan detta medföra att dessa 
överkrav leder till hög spänningsnivå och att eleven då står inför krävande ögon. 

 
♦ Ytterligare en tredje möjlig orsak till talängslan kan vara att den så kallade Jantelagen 

finns med i bilden. Eleven ska inte tro att hon/han är bäst eller att eleven är något. Vid 
muntliga framträdande kan eleven känna rädsla och spänning eftersom eleven känner det 
som att hon/han är i en konflikt med åhörarna. Det kan bero på att eleven upplever 
kamraternas blickar som hånfulla och bevakande.   

 
♦ En fjärde anledning till att eleven har talängslan kan vara att hon/han en gång blivit 

nonchalerad, ingen har bekräftat eller taget eleven på allvar. När eleven ska utföra en 
muntlig redovisning och åhörarna lägger märke till eleven kan denna situation medföra att 
spänningen för eleven blir kolossal. 

 
Dessa olika tänkbara orsaker till talängslan finns inte endast oblandade utan de förekommer 
ofta tillsammans med alla de andra förhållningssätten. Gemensamt är att elever med 
talängslan anser sig vara både granskade, bedömda och att det finns en risk att de anser att de 
inte räcker till. Troligen förekommer det också hos en del elever ett genetiskt arv som 
samverkar med de andra troliga redovisade anledningarna till talängslan. Detta kan även vara 
orsaken till att en del elever är mer känsliga än andra för de olika orsakerna till talängslan 
(Lindén, 1998). 
 
I likhet med Lindén menar Gröning (1987) att vi ärver förmågan att tala. Men hur vi använder 
den är ett inlärt beteende, som präglas av vår sociala omgivning. Ett exempel som Gröning 
(1987) skriver om är en elev (pojke) som ska börja skolan. Pojken är full av entusiasm och 
tycker det ska bli roligt att börja skolan. Men skolstarten blir inte vad pojken tänkt sig. Av sin 
lärare får pojken mestadels höra hur han bör göra och vilka fel han gör. Pojkens lärare nämner 
aldrig de gånger han utför någonting rätt och får aldrig beröm. Pojken blir rädd och funderar 
över hur han ska vara för att göra sin lärare nöjd. Pojken börjar successivt tappa sitt 
självförtroende. Läraren och även modern till pojken anser att när han sitter tyst och stilla så 
är han väluppfostrad. Denna undervisningsmetod leder till att pojken blir tyst i skolan och 
svarar endast ja eller nej på frågor (Gröning, 1987).  
 
En annan anledning till att elever har talängslan kan vara när barnen börjar skolan, får 
förståelse om att de ska vara snälla och inte dumma. De ska sitta fint, händerna ska befinna 
sig på bänken och fötterna välplacerade under bänken. Barnen ska försöka vara tysta nästan 
hela dagarna i skolan. Det handlar om att bilda barn till skolelever (Einarsson &Hultman, 
1984). När lärare av bekvämlighetsskäl belönar lugna, tysta och passiva elever kan det vara en 
orsak till att en del elever utvecklar talängslan i skolan. Varför läraren belönar dessa elever 
kan bero på att ett gott uppförande är bättre än kunskaper det vill säga att eleverna hellre ska 
vara tysta än att de berikar sig med kunskaper. Lärare som arbetar med denna inställning, att 



    

det ska vara tyst i klassrummet, har oftast inställningen att ”barn ska ses men inte höras” 
(Zimbardo & Radl, 1982). 
 
 
3.5 Konsekvenser av talängslan 
 
Den elev som är tyst och inte anförtror klasskamraterna sina synpunkter under till exempel ett 
grupparbete, kan för den tysta eleven medföra två kritiska konsekvenser. Det ena för 
individen själv att hon/han troligen inte finns för eller i gruppen och kan på så sätt inte berätta 
om sina åsikter. Denna situation som den talängslige befinner sig i medverkar att den negativa 
självkänslan blir starkare. Det andra är att den tysta har ett negativt inflytande på gruppen. 
Detta gäller speciellt om gruppmedlemmarna inte känner varandra. De andra 
gruppmedlemmarna kan då uppfatta den tysta som att hon/han är fördömande och kritisk. 
Följden kan bli att gruppens klimat försämras (Skiöld, 1992).  
 
En del talängsliga lärarstuderande som ska prata inför en publik eller grupp menar att de blir 
mer än vanligt nervösa när de ska berätta muntligt. Den oro som de får inför att hålla ett 
anförande kan få konsekvensen att de glömmer bort vad som ska sägas det vill säga själva 
syftet med det muntliga framförandet försvinner. En lärarstuderande förklarar: 
 
 Jag blir så nervös och glömmer bort och blir inte 
 tillräckligt intressant. 
 (Cederberg, 1997 s 30.) 
 
Studenter som har talängslan, studerar på högskoleutbildningar samt ska utföra muntliga 
redovisningar, kan få ångest på grund av att de måste framträda inför andra studenter och 
utsättas för deras kritiska blickar. Det kan leda till att en del inte kan visa vad de egentligen 
kan i sin studieinsats. De frekventaste följderna kan bli:  
 
♦ Att studenten räds för att fråga eller be om förtydligande. 
♦ Att studenten inte ger några synpunkter eller har inte mod att svara. 
♦ Att den studerande uteblir eller skjuter upp sin studiestart. 
♦ Att studenten missar studiepoäng eller studiemedel. 
♦ Att den studerande gör kortare eller längre studieuppehåll. 
♦ Att studenten avslutar definitivt sina påbörjade studier. 
(Lindén, 1998.) 
 
 
3.6 Vad kan lärare göra för att hjälpa tysta elever att öka talaktiviteten? 
 
Det finns olika övningar och kurser för att hjälpa tysta elever att våga prata inför 
grupper/klasskamrater. Två eventuella metoder som jag har studerat är konstsamtal och 
boksamtal.  
 
    
 
 
 
 



    

3.6.1 Konstsamtal 
 
Ett konstsamtal kan gå till genom att läraren kortfattat presenterar en konstnär och därefter 
visar bilder av olika konstverk som konstnären har målat. Läraren och elever samtalar sedan 
kring en eller flera bilder av konstnären Vilka bilder av den valda konstnären som läraren 
väljer har ingen betydelse det viktigaste är att läraren själv tycker om konstnären samt de 
bilder som läraren och eleverna ska samtala kring. Om bilderna är abstrakt eller konkreta har 
ingen större mening för konstsamtalet. Det är lärarens lust till arbetet som är det väsentliga 
och det är den som läraren överför till eleverna (Grundstam – Thulin, 1996). 
 
Skoglund (1993) är av en annan åsikt och menar att eleverna har lättare för att samtala kring 
bilder som eleverna känner igen. Det är en trygghet för eleverna om de vet vad bilden 
föreställer. Ifall bilden är ovan/abstrakt kan följden bli att eleverna känner en oro inför samtal 
om bilder och inte vågar vara spontana och framföra sina idéer om bilderna.   
 
Om läraren har en elevgrupp som är ny är det av stor vikt att läraren får eleverna att känna sig 
trygga samt att stämningen är positiv och dämpad. Innan eleverna börjar att titta på en 
konstbild är det betydelsefullt att man poängterar att vi alla tänker, reagerar och tycker olika. 
Först inleder Grundstam – Thulin (1996) med att eleverna får sitta tysta någon minut och titta 
på konstverket. Det är av betydelsefullt att eleverna fritt får associera kring bilden. Denna del 
av konstsamtalet är viktigt, för om läraren låter eleverna samtala direkt om konstverket 
kommer förmodligen de starka, talaktiva eleverna att ta överhand och de försynta/talängsliga 
eleverna förblir tysta. De blyga/tysta eleverna besitter ofta många bra idéer och intressanta 
iakttagelser. Efter den tysta minuten får de mer tillbakadragna eleverna börja berätta om sina 
iakttagelser och känslor. Grundstam – Thulin (1996) menar att på så sätt får den tysta eleven 
möjlighet att utveckla sin egen åsikt, och blir inte påverkad av vad klassens ledare tycker och 
tänker. De försynta eleverna bör alltid få en lättfattlig fråga i början för att de ska begripa att 
deras idéer lämpar sig. Eleverna får inte bara prata rätt ut utan de måste räcka upp handen om 
de vill berätta sin åsikt.  
 
Grundstam – Thulin (1996) skriver att elever som är blyga, försiktiga och även svårhanterliga 
är mycket aktiva och intresserade vid samtal om konstverk. Ett examensarbete ”Att arbeta 
med konsten – ett medel för att nå det aktiva samtalet” har författarna kommit fram till att 
konstsamtal med elever utvecklar förmågan att tala hos alla elever såväl tysta som talaktiva 
elever. Konstsamtalen ger också eleverna ett ökat självförtroende och eleverna blir mer 
stimulerade till att diskutera (Börjesson & Henriksson, 2000). Metoden att samtala om bilder 
kräver att eleverna visar varandra respekt och lyssnar på vad var och en har att berätta om 
bilden (Grundstam- Thulin, 1996). 
 
Exempel på frågor vid konstsamtal: 
 

  -  Vilken stämning förmedlar den? 
        -  Vad vill den berätta för oss 
        -  Känns bilden spännande? Rolig? 

Sorglig? 
             - Hur känns vädret på bilden? 

          - Är det ett konstverk som skrämmer? 
(Grundstam – Thulin, 1996 s 15-16.) 

 
 



    

3.6.2 Boksamtal 
 
En annan metod som jag har studerat är ”boksamtal”. Den innebär att klassen eller en grupp 
elever läser tyst en bok med samma titel eller att läraren har högläsning av den valda boken 
inför klassen Boken kan väljas antingen av läraren eller gemensamt av lärare och elever. När 
boken är läst börjar boksamtalen. Under boksamtalen samarbetar alla elever som är med i 
läsgruppen. Eleverna samtalar tillsammans istället för på egen hand om texten. Det går till 
genom att läraren börjar med att ställa ”Jag undrar…” och till det begreppet fyra grundfrågor: 
 

… om det var något speciellt du gillade i boken? 
… om det var något du inte gillade? 
… om det var något du inte förstod eller tyckte var  
svårt? Om du har några ”frågetecken”? 
… om du lade märke till några mönster eller koppling- 
ar? 
(Chambers, 1998 s 99.) 

 
De som har läst boken får ge korta svar i rubrikform och eleverna behöver inte förklara sig 
varför de har just den åsikten. Det måste få ta den tid som behövs för att alla i gruppen ska få 
möjlighet att berätta det hon/han vill. Det skrivs ned listor med rubriker som till exempel kan 
vara: ”Gillade, Ogillade, Frågetecken och Mönster”. Under varje rubrik skriver läraren ned 
vad varje elev säger. Sedan får eleverna berätta lite mer om sina egna åsikter som de har 
skrivit ned. Det är betydelsefull att eleverna får berätta precis vad hon/han vill. Läraren börjar 
med ”Gillande och Ogillande” därefter samtalar eleverna om rubriken ”Frågetecken” och 
väntar med ”Mönster” till sist. Genom denna metod lär läraren eleverna att skapa mening i 
texten.  

 
Därefter går man vidare med allmänna frågor t.ex. ”Jag undrar om ni har läst några andra 
böcker (dikter, noveller osv.) som liknar den här?” 
Läraren kan också använda specialfrågor ifall barnen behöver hjälp och inte har upptäckt 
några speciella särdrag som är specifikt för just den boken. 
 
Läraren ska ha som syfte med samtalet att det kan leda någonstans – inte endast ett sätt att ge 
varandra olika åsikter utan denna metod är ett sätt att lära känna varandra. 
 

Det här är ett sätt att fokusera samtalsämne, och ett mycket 
användbart sådant, speciellt innan elever och lärare känner  
varandra så väl (Chambers, 1998 s 107.) 
 

 
 

4 METOD 
 
 
Mitt arbete bygger på tre empiriska undersökningar, varav den ena består av tre kvalitativa 
lärarintervjuer, den andra innehåller observationer i år sex och den tredje utgörs av samtal 
kring en konstbild i den klass som jag utfört observationer. Undersökningarna är utförda i ett 
mindre samhälle och i två förorter utanför en större kommun.  
 



    

En av de tre intervjuade lärarna är utbildad Sv/So 1-7 - lärare och arbetar med elever år 4 - 6. 
Sv/So – läraren har varit verksam i cirka tio år. De båda andra lärarna är bildlärare, varav den 
ena undervisar i både bild och slöjd och har arbetat som lärare i trettio år. De elever som 
bild/slöjdläraren undervisar är från nio år upp till tretton år. Den andra bildläraren är 
förskollärare/fritidspedagog och utbildad bildlärare. Läraren undervisar mestadels i förskolan 
men undervisar också i bild i år 2 och år 3 och har varit aktiv i cirka tjugo år. Jag valde att 
intervjua två bildlärare som arbetar med konstsamtal för att kunna jämföra hur de uppfattar 
tysta elevers talaktivitet under konstsamtal. Jag ville även göra en jämförelse mellan hur en 
”vanlig” lärare uppfattar tysta elever och jämfört med de båda bildlärarna. Sv/So - läraren är 
verksam på den skola där jag utförde min slutpraktik. 
 
Jag ställde samma frågor till alla tre lärarna och alla hade fått frågorna i förväg för att 
förbereda sig angående hur de uppfattar de tysta elever och vilka orsakerna kan vara att 
eleverna är tysta. De båda bildlärarna fick besvara speciella frågor gällande konstsamtal och 
tysta elevers talaktivitet under konstsamtal. Jag valde att spela in intervjuerna på band för att 
kunna koncentrera min uppmärksamhet på den intervjuade läraren. Intervjuerna pågick mellan 
trettio och femtio minuter. Intervjuernas syfte var att undersöka vilken uppfattning lärare har 
om tysta elever och att ta reda på om tysta elever pratar mer under samtal till bilder/konstverk 
än under ”vanlig” undervisning. Alla intervjufrågor jag ställde till lärarna följer som bilaga 1 
och 2. 
 
Jag utförde observationer under fyra lektioner i år sex. Syftet med observationerna var att jag 
skulle få fram om det fanns elever som var tysta i den klass där jag skulle utföra mitt 
konstsamtal. Innan observationerna samtalade jag med den undervisade läraren för att få 
vetskap om vad lektionernas skulle innehålla och hur eleverna skulle arbeta. Jag valde att 
utföra observationer när eleverna i tämligen stor omfattning skulle vara muntligt aktiva, 
eftersom jag ville få ett underlag för att kunna jämföra talaktiviteten hos de tysta eleverna 
jämfört med mitt eget utförda konstsamtal. Under observationerna iakttog jag och antecknade 
hur eleverna samtalade och betedde sig mot varandra. Jag kunde även se olika 
ansiktsförändringar. Jag fick fram att det fanns en flicka, Elin, som var mestadels tyst under 
lektionerna och var ganska tillbakadragen. Jag valde att granska henne närmare under mitt 
konstsamtal och undersöka om hon pratade mer jämfört med mina observationer. Mitt 
konstsamtal spelade jag in på band eftersom jag själv stod för undervisningen. Samtliga 
bandinspelningar från intervjuerna med lärarna och konstsamtalet skrev jag ned ordagrant. 
Utifrån de nedskrivna intervjuerna har jag sammanställt intervjuerna och tittat på olikheter 
och likheter mellan lärarna. Observationerna och konstsamtalet har jag jämfört hur den tysta 
elevens talaktivitet var och om det fanns likheter och olikheter. Frågorna och konstbilden som 
jag använde under konstsamtalet finns som bilaga 3 och 4. 
 
 
 

5 RESULTATREDOVISNING 
 
 
5.1 INTERVJUER 
 
Jag har valt att redovisa de tre intervjuerna i en jämförelse för att på så sätt få en möjlighet att 
upptäcka vilka respektive likheter och olikheter som finns mellan lärarna. Jag börjar med att 
redovisa en jämförelse mellan de tre lärarnas intervjuer om deras uppfattningar om tysta 
elever. De tre intervjuade lärarna har jag benämnt som Annika, Berit och Madeleine. 



    

Därefter berättar jag om bildlärarnas intervjuer om tysta elevers talaktivitet under samtal kring 
bilder/konstverk. Syftet med att intervjua två bildlärare, Annika och Berit, är för att kunna 
jämföra deras olika åsikter, både när det gäller skillnader och likheter och vad det gäller tysta 
elever och deras samtal kring bilder. Därefter redovisar jag min egen utförda observation och 
mitt konstsamtal. 
 
 
5.1.1 Redovisning av intervjuer med tre lärare 
 
 Annika uppfattar en tyst elev som att eleven är rädd för att göra fel. Den tysta eleven är oftast 
osäker och undrar om hon/han duger. Det kan också vara en elev som är ovan att prata ofta 
och har tagit till sig rollen som iakttagare. Berit och Madeleine menar att en tyst elev är en 
elev som inte deltar i samtal under lektionerna men som oftast sitter inne med kunskaper. 
Berit förklarar att den tysta eleven nästan aldrig räcker upp handen, glöms ofta bort av den 
undervisande läraren och att läraren inte lägger märke till eleven. Madeleine uppfattar en tyst 
elev som blyg och att han/hon kan ha svårt för att uttrycka sig. Att stå framför en grupp och 
prata har den tysta eleven också svårt för och eleven kan även ibland bli generad. 
 
 
Vad som framkom vid intervjuerna var att det är vanligare med tysta flickor än tysta pojkar. 
Berit och Madeleine anser att tysta pojkar är kunskapsmässigt svaga och det är huvudorsaken 
varför pojkar är tysta. Medan tysta flickor är duktiga och ofta vet svaret på den fråga som 
ställs i klassen. De är tysta beroende på att de tycker att de inte behöver svara för att de vet 
svaret. Det är en anledning till varför de tysta flickorna inte svarar. En annan orsak till att en 
del flickor är tysta kan vara att de tycker det är obehagligt att prata inför grupper och 
klasskamraterna. 
 
Annika skiljer sig från de två andra genom att hon anser att det är mer oroande om pojkar är 
tysta. Tystnaden hos pojkar beror troligen på att den är ärftlig och att det kan vara svårare som 
lärare att få den tysta pojken mer talaktiv. Att flickor är tysta beror mer på att flickorna vill 
vara lydiga och trevliga. 
 
 
Vad orsaken är att elever är tysta anser både Berit och Madeleine kan vara att eleven är blyg 
och tycker det är obehagligt att prata i klassen. Berit menar att den tysta eleven har en 
osäkerhetskänsla och om den inte fanns hos eleven skulle hon/han våga prata. Enligt Annika 
och Madeleine kan en annan orsak vara hemmiljön. Den tysta elevens familj är tyst och det 
pratas eller diskuteras sällan hemma. Detta kan vara en bidragande orsak till att eleven har det 
svårt för att prata aktivt i skolan. Det kan även bero på att den tysta eleven är kunskapsmässigt 
svag men av egen erfarenhet anser Madeleine som har haft en del tysta elever i olika klasser 
så är oftast den tysta eleven duktig i skolan. 
 
Annika anser att det är de vuxna i den tysta elevens omgivning som är en stor bidragande 
orsak till att det finns tysta elever. De olika lärarna och även dagispersonalen ändrar inte i sitt 
beteende att behandla den tysta eleven. Men den allra största bidragande orsaken till att eleven 
är tyst ligger hos den undervisande läraren. Här har läraren ett ansvar som inte klart har 
uttryckt att den tysta eleven är viktig. Läraren visar inget intresse för eleven och är inte heller 
nyfiken på vad den tysta eleven tycker och tänker utan endast på vad hon/han kan prestera. 
Prestation spelar större roll än intresset för ämnet. Annika tycker också att det fortfarande i 
dagens skolsituationen handlar för mycket om rätt eller fel och att det påverkar den tysta 



    

elevens talaktivitet. En tyst elev är oftast rädd när hon/han ska svara på en fråga för att 
hon/han inte är säker på vad läraren förväntar sig för svar på frågan och är då hellre tyst än att 
svara fel.  
 
 
Annika undervisar i förskoleklasser, år två och år tre. Hon använder sig av en så kallad 
”talsten” (en sten eller boll) för att eleverna ska öva sig att prata inför varandra. Det startar 
med att eleverna sätter sig i en halvcirkel och varför de sitter i en halvcirkel är för att alla ska 
kunna se alla. ”Talstenen” skickas runt och den som har ”talstenen” har ordet men om 
hon/han inte vill säga något kan eleven säga pass. Ibland är det ett särskilt ämne som de ska 
prata om men det behöver inte vara något speciellt ämne utan bara vad eleverna har för 
funderingar. Det är oftast de tysta eleverna som säger pass och riktigt tysta elever säger pass 
väldigt snabbt. För att de tysta eleverna ska få chansen att fundera ett tag till så skickas 
”talstenen” ett varv till. När det gäller ”riktigt, riktigt” tysta elever brukar Annika ställa en 
fråga som hon vet att eleven kan till exempel:  
 
  Vad har du lekt idag? 
 
 
eller en fråga som härrör till elevens fritidsintresse till exempel: 
 
 
  Ska du till simhallen idag? 
 
Men detta får inte ske förrän eleven är trygg i klassen och det är viktigt att eleven känner sig 
lugn. Annika förklarar att en trygghet skapas genom att eleverna vet att de inte behöver säga 
någonting när de har ”talstenen”. Det är viktigt att det finns en stor trygghet i klassen för att 
de tysta ska våga prata. När övningen med ”talstenen” har pågått en längre tid pratar hon först 
med den tysta eleven innan de ska börja övningen med ”talstenen. Annika förklarar för den 
tysta eleven att den måste anstränga sig att prata när den har ”talstenen”. Denna övning måste 
utföras varje dag för att det ska bli en rutin. Den fungerar lika bra i förskolan som i år tre, det 
väsentliga är att det blir en rutin.  
 
Till skillnad från Annika har Berit ingen rutinmässig övning för hur de tysta eleverna ska övas 
i att prata i klassen. När eleverna är klara med ett större arbetsområde får de ta hem arbetet 
men först ska eleverna redovisa arbetet för de andra i klassen. Berit har uppmärksammat att 
de tysta eleverna inte vill ta hem sitt arbete, troligen för att de inte vill redovisa inför klassen. 
De tysta eleverna hjälper läraren genom att de får redovisa först inför henne och sedan inför 
en mindre grupp innan den tysta eleven ska redovisa inför klassen. 
 
I likhet med Berit tillåter Madeleine de tysta eleverna att först öva i mindre grupper för att 
träna sig på att prata innan de ska berätta något inför klassen. Den klass som Madeleine har 
idag är inte så stor och de känner varandra tämligen bra. De tysta eleverna får därför träna 
mycket på att prata inför varandra. Madeleine försöker uppmuntra de tysta eleverna så mycket 
som möjligt i olika situationer. Det kan vara att de måste försöka räcka upp handen mera och 
prata mer i klassrummet. Utvecklingssamtal är också ett tillfälle för att upplysa och få de tysta 
eleverna att förstå att de behöver bli mer talaktiva klassrummet. Det finns en möjlighet att 
kunna diskutera med föräldrarna om vad de tror kan vara orsaken till att eleven är tyst i 
klassrummet och hur de kan hjälpa sitt barn att prata mer.  



    

Det kan ibland vara tråkigt att undervisa de tysta eleverna i klassen anser Berit eftersom de 
eleverna inte ger någon respons tillbaka. För att få dem att prata måste man som lärare dra 
orden ur dem och påpeka att de måste försöka prata mer. Berit menar att undervisningen 
skulle bli enormt tråkig om det bara fanns tysta elever i klassen. När det är redovisningar i 
klassen, inträffar det ibland att de tysta eleverna är borta från redovisningslektionerna. Detta 
beror säkerligen på att de tysta tycker det är obehagligt att redovisa inför sina klasskamrater. 
Berit tycker att de tysta eleverna påverkar undervisningen negativt i och med att deras arbeten 
aldrig blir redovisade och att klasskamraterna inte får ta del av allas arbeten. 
 
De tysta eleverna påverkar undervisningen positivt eftersom läraren måste tänka på att fördela 
tiden mycket mer och bättre än om det inte fanns några tysta elever. Annika menar också att 
undervisningen måste förändras genom att tempot minskas så att läraren hinner med de tysta 
eleverna. För det andra, om det finns vilda elever, förklara för dessa elever att lugna ner sig 
och lyssna på de tysta eleverna. Madeleine menar att de tysta eleverna i sin klass borde få 
påverka undervisningen i större utsträckning än vad de gör idag. Det är av stor betydelse att 
den tysta eleven får en chans att växa innan hon/han ska prata i klassen. Madeleine tycker att 
undervisningen ibland kan vara för spontan och innan hon först har funderat över situationen 
kan en tyst elev uppmanas att läsa högt eller gå fram till tavlan och prata utan att eleven i 
fråga har varit förberedd. Men ambitionen hos Madeleine är att bli bättre och vara mer 
uppmärksam på de tysta elevernas situation i klassrummet och ändra undervisningen till 
fördel för de tysta eleverna. 
 
 
Annika anser att ibland kan den tysta elevens kamrater påverka eleven negativt med glåpord. 
Om den tysta eleven ska våga prata mer ligger ansvaret hos den undervisande läraren. Läraren 
måste få situationen i klassrummet att fungera för den tysta eleven. Madeleine menar att 
klasskamraterna kan påverka den tysta eleven både negativt och positivt när hon/han ska 
prata. Det negativa kan utspela sig såsom att en klasskamrat ber den tysta eleven att prata 
högre. Följden kan bli att den tysta eleven tappar självförtroendet ännu mer. Men det kan även 
vara positivt genom att den tysta eleven uppmanas att prata högre. Detta kan leda till att den 
tysta eleven känner att det är viktigt vad han/hon säger och klasskamrater verkligen vill höra 
på vad hon/han berättar. Om eleven idag är mindre blyg än vad eleven en gång har varit och 
eleven hamnar i en situation där hon/han inte blir respekterad så kommer eleven snabbt i 
försvarsställning vilket medför att eleven blir tyst. Berit anser att de tysta eleverna inte 
påverkas av sina kamrater när de ska prata. De tysta eleverna behandlas inte sämre av sina 
klasskamrater utan accepteras av sina kamrater fastän de är tysta. 
 
Annika anser att klasskamraterna uppfattar de tysta eleverna som mindre talföra och är väl 
medvetna om att de inte behöver ta hänsyn till den tysta eleven på samma sätt som de behöver 
mot en elev som inte är tyst. Ett exempel på hur en situation med klasskamraterna och en tyst 
elev förklarar Annika så här: 
 

Jag tänker på en pojke som jag hade som var väldigt tyst.  
Han var med på något sätt men han ..men eleverna vände sig inte  
till honom, när de skulle bestämma vart man skulle gå eller 
göra eller vilken sorts lek det skulle bli. Då var ju han …då 
gick ju han bara efter. Man blir ju inte bekräftad om man inte 

                      pratar,… så lätt…det är svårt alltså ... Men även alltså om de  
inte var dumma mot honom. 
 



    

I likhet med Annika anser Madeleine att klasskamrater uppfattar de tysta eleverna som tysta 
och klasskamraterna tar oftast väl hand om de tysta eleverna. Men ibland kan de se på de tysta 
eleverna med ”andra ögon”. Berit tror att klasskamraterna uppfattar de tysta eleverna och de 
har en förståelse för de tysta eleverna. Ibland kan de tysta eleverna vara mycket populära och 
de hamnar inte utanför i olika undervisningssituationer. 
 
 
När eleverna arbetar i grupp (3- 4 elever) har Madeleine märkt att de tysta eleverna inte pratar 
mer än under helklassundervisning.  
 
 Jag har till och med märkt att det är negativt på de här 

Nationella proven, när de har grupparbete. Då kom de  
inte till tals alls… 
 

Annika har grupparbete minst en gång i veckan i sin undervisning och menar att gruppen 
aldrig får, i möjligaste mån, vara större än två elever. Orsaken är att om alla ska få prata och 
om gruppen är större än två elever är risken att en elev kommer utanför och inte får möjlighet 
att berätta sin åsikt. De tysta eleverna pressas till att prata om gruppen bara består av två 
elever. En större gruppsammansättning än två kan medföra att de tysta blir osynliga. 

 
 
Elever ska inte uppfatta att de förhörs när det ställs kunskapsfrågor utan det ska vara mer som 
ett samtal om ämnet. Annika anser också för att de tysta eleverna ska kunna samtala kring ett 
ämne och ställer läraren ”lätta” frågor där svaren inte kan bli rätt eller fel, beroende på att de 
tysta eleverna inte ska känna sig misslyckade. De tysta eleverna måste vara säkra och känna 
trygghet vid samtalet. Madeleine menar att hur frågor ställs till tysta elever beror på om hon 
har förberett frågor eller inte. Om en tyst elev ska få en fråga som är förberedd då ställs den 
”lite ledande” därför att den tysta eleven inte ska behöva svara ”nej” inför klassen. Den tysta 
eleven kan tycka det är otäckt att svara om frågan är för svår. Madeleine menar vid spontana 
frågor och en sådan fråga ställs till en tyst elev utan eftertanke, tar det ett par sekunder innan 
den tysta eleven svarar kan det bero på att eleven i fråga inte vågar svara. Madeleine använder 
sig då av följdfrågor eller svarar åt den tysta eleven men på ett sätt så att det verkar som om 
det är den tysta eleven som svarar. Berit vill helst inte använda sig av ”lätta” frågor till de 
tysta eleverna. Men för att hjälpa dem vidare så att de kan svara på frågor brukar hon ställa 
ledande frågor. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att kunna lirka vidare med olika 
frågeställningar. 

 
 
5.1.2 Redovisning av intervjuer med två bildlärare 

 
Båda bildlärarna tycker att samtal om bilder är ett inspirerande arbetssätt. Berit arbetar med en 
konstnär per termin och en till två bilder av konstnären som eleverna samtalar om. Både 
eleverna och hon själv tycker det är roligt att arbeta med bilder och samtala till dem. Det är 
bland det roligaste och intressantaste att arbeta med inom ämnet bild. Eleverna har lätt för att 
fantisera kring bilderna. Det märks på eleverna för aktiviteten blir mycket större än under 
annan bildundervisning. Berit börjar samtalen kring bilden genom att eleverna får titta en 
stund på bilden. Därefter får eleverna förklara vad de ser på bilden och vad de får för tankar 
när de tittar på bilden. Det kommer oftast upp mycket känslor vid samtal kring bilder. Efter 
samtalet får var och en skriva en berättelse om bilden. När eleverna skriver sina berättelser 
framkommer det ibland andra tankar än vid samtalet. Detta kan bero på att en del elever och 



    

främst de tysta eleverna hellre är tysta än berättar sina berättelser, eftersom de kan tycka det är 
obehagligt att prata inför klassen. 

 
Annika tycker i likhet med Berit att elever har lätt för att prata till bilder. Att använda bilder 
för att introducera ett nytt arbetsområde är ett utmärkt alternativ. Annika menar att det inte 
behöver vara enbart bilder som konstnärer har målat utan det fungerar lika bra med andra 
bilder som härrör till olika teman som eleverna ska arbeta med. Hur ofta eleverna arbetar med 
samtal kring bilder är olika från år till år, ”det går i vågor”. När eleverna tittar på en bild 
börjar läraren alltid med frågan; ”Vad kan ni se på bilden”? Annika ställer frågor som alla kan 
till exempel om det är dag eller natt, vilka färger, kallt eller varmt och om de kan höra 
någonting. Innan frågorna ställs förklarar läraren att ingenting är oviktigt. Beroende på ålder 
på eleverna, om det är äldre elever berättar läraren att ingenting är rätt eller fel. Eleverna 
börjar inte att analysera bilden förrän de har samtalat länge om bilden.  

 
 

De tysta eleverna räcker oftare upp handen under samtalen till bilder än under vanlig 
bildundervisning. Berit har också upptäckt att elever som hon aldrig hade tänkt sig skulle 
räcka upp handen gör det under samtalen kring bilder. Annika anser att det är viktigt hur 
läraren ställer frågorna och klargör att alla åsikter om vad och hur bilden ser ut är lika rätt.  
Om läraren ställer ”lätta” frågor som alla kan svara på så menar Annika att även de tysta 
eleverna pratar under samtalen om bilder. Annika upptäckte en gång en positiv sekvens när en 
pojke som var anmärkningsvärt väldigt tyst och blyg. När eleverna skulle titta och prata om 
ett konstverk så öppnade sig pojken och började samtala jättemycket. 
 
 
Annika har ibland prövat på att dela in klassen i tre delar: tysta, mellanaktiva och talföra/tuffa, 
när eleverna ska besöka konstmuseum Där ska eleverna prata om olika konstverk och 
diskutera om ett tema till exempel drömmar. När eleverna pratar om temat ska de samtala 
med personal vid konstmuseumet. De tysta eleverna är enormt tysta och vill inte prata med en 
främmande person. Därför beslöt Annika att de tysta eleverna först skulle få förklara vad de 
skulle prata om och hon skrev samtidigt ned svaren. På så sätt visste Annika vad de tysta 
skulle säga och om någon inte ville berätta om sin dröm kunde hon hjälpa den eleven. 
Personalen på konstmuseumet fick också i förväg veta vad och på vilket sätt de skulle fråga 
de tysta eleverna. Annika anser att det beror hur läraren ställer frågorna till eleverna och oftast 
inte på om det är grupp- eller klassundervisning om de tysta eleverna ska våga prata. Det 
handlar mycket om trygghet i klassen för att de tysta eleverna ska våga yttra sig under samtal 
till bilder. För att uppnå trygghet utför eleverna olika trygghetsövningar. Berit har aldrig 
möjlighet att samtala om bilder i mindre grupper även om hon gärna skulle vilja det. Berit kan 
därför inte uttala sig om de tysta eleverna pratar mer vid gruppundervisning än under 
klassundervisning. 
 
 
Jag visar en bild (bil. 4) för de båda intervjuade lärarna och frågar vad de skulle ställa för 
frågor till de tysta eleverna. 
 
Annika håller fast vid, som tidigare har dokumenterats, att frågorna måste vara av den 
karaktären att alla kan svara på dem. Hon skulle ställa dessa frågor: 

 
 
 



    

Vad ser du? 
Vilka färger kan du se? 
Vad de hör för ljud? 
Vad de spelade för låt? 
Om det var bra musik? 
Om det kan vara nuförtiden? 
Vilka former/detaljer de kan se? 
 
Frågan ”Vilka former/detaljer de kan se?” 
 
Den frågan skulle Annika troligen använda bland de sista av sina frågeställningar och bara om 
det var äldre elever. Det beror också på hur mycket eleverna ”ser” när de samtalar om bilden. 
De skulle även få försöka hitta på en berättelse om bilden. 
 
Berit ställer aldrig några speciella frågor till de tysta eleverna och har aldrig tänkt på det 
sättet. Frågor som hon skulle fråga om bilden: 
 
Vad bilden föreställer? 
Vilka former som finns på bilden? 
Vad han/hon känner när eleven tittar på bilden? 
Vilka tankar eleven får av bilden? 
Vilka färger? 
De tysta eleverna skulle även få skriva ned sina tankar om bilden. 
  
Sammanfattningsvis visar intervjuerna om konstsamtal att talaktiviteten ökar hos eleverna och 
att blyga elever pratar oftare vid konstsamtal än vid annan bildundervisning.  
 
 
5.2 Observation i år 6 
 
Jag redovisar kortfattat genom att beskriva hur upplägget är under lektionen. Därefter 
koncentrerar jag mig på hur den tysta eleven uppträder under lektionerna. 
  
 
5.2.1 Engelsklektion:  (50 min) 
Under lektionen ska eleverna lyssna på ett band och fylla i de saknade orden i ”workbook”. 
Därefter får eleverna, en och en, läsa upp, turordning bestämde läraren, vilka svar de kommit 
fram till och även skriva svaret på tavlan. Lektionen slutar med att eleverna läser upp olika 
verb.  
 
När eleverna ska hämta sina böcker observerar jag att alla i klassen diskuterar med varandra 
utom en flicka (Elin) som endast hämtar boken och går tyst och sätter sig på sin plats. Innan 
de ska börja lyssna på bandet får en pojke (Arvid) läsa hur de ska gå tillväga. Under tiden som 
läraren startar bandet pratar alla med varandra utom Elin som bara tittar rakt ned i boken. 
Under tiden bandet går och eleverna fyller i ord är det fortfarande småprat i klassrummet. Elin 
sitter tyst och skriver i boken. Därefter börjar läraren med att fråga Arvid vilket det första 
ordet var som han har skrivit och får gå fram till tavlan och skriva ordet. Detta fortsätter 
genom att läraren bestämmer vem som ska läsa upp ordet och skriva det på tavlan. När Elin 
ska läsa upp ordet, läser hon väldigt fort, tyst och någon i klassen undrar vad hon sa. Läraren 
upprepar svaret. Under tiden som läraren upprepar ordet går Elin fram till tavlan och skriver 



    

(fort) ordet på tavlan. Därefter ska eleverna läsa verb som de ska ha till läxa. Vid uppläsning 
av verben börjar även läraren denna gång med att Arvid först får läsa verben. När Elin ska 
läsa verben så läser hon fort, stakar sig och tittar sedan ned i boken. Flickans ansikte visar en 
lätt rodnad. När läraren säger att lektionen är slut upptäcker jag att för första gången under 
lektionen viskar Elin något till sin bänkkamrat. 
 
 
5.2.2 Svensklektion: (45 min) 
 
Denna lektion ska eleverna samtala om en bild. Läraren visar en svart-vit bild på en overhead. 
Bilden visar en man som håller i ett barn. Mannen har en tatuering (SS) på armen.  
 
Läraren frågar vad de tycker bilden föreställer. Två pojkar svarar rakt ut utan att vänta på 
lärarens signal att de ska få svara. En av pojkarna menar att bilden föreställer en pappa som 
håller i sitt barn. Medan den andra pojken anser att en person med SS på armen inte kan vara 
pappa. 
 
Nästa fråga om bilden är vad de tror att symbolen SS betyder. En pojke svarar att det betyder 
att han är nazist. Elin räcker upp handen men läraren märker inte det.  
 
Därefter ska eleverna skriva vilka tankar de får när de tittar på bilden. Under tiden eleverna 
skriver är det inte tyst i klassrummet utan en del pratar med varandra och två flickor kastar 
papperstussar på varandra. Elin är hela tiden under lektionen tyst och koncentrerar sig på att 
skriva. Eleverna får sedan muntligt berätta om sina tankar som de har skrivit ned. Eleverna 
räcker upp handen om de vill berätta men ingen är tvungen att berätta om hon/han inte vill 
och Elin koncentrar sig på att titta på sin nedskrivna text i boken. Alla i klassen utom Elin 
berättar vad de har skrivit och det blir livliga diskussioner. Varje gång en elev berättar hur 
hon/han uppfattar bilden så fälls en kommentar. Elin är tyst och märks inte i klassen, hon 
säger aldrig någon kommentar om någon kamrats berättelse. 
 
 
5.2.3 Svensklektion: (50 min) Blandad klass: år 5 och år 6 
 
Under svensklektionen ska eleverna titta på tre svart-vita bilder. Bilderna visas på en over – 
head. Den första bilden föreställer två personer som rånar en dam, den andra en flicka som 
håller upp en katt på grund av att det är översvämning i området och den tredje bilden visar ett 
nedbränt område och en flicka som skriker. Eleverna samtalar om bilderna och väljer sedan en 
bild för att skriva en berättelse om och den ska innehålla känslor. 
 
Eleverna får börja med att svara på olika frågor om vilka känslor bilderna väcker. Under 
denna lektion är det väldigt stimmigt i klassrummet. När läraren ställer en fråga om bilderna, 
svarar eleverna genom att prata rätt ut. En del elever räcker upp handen och får då svara. 
Eleverna är okoncentrerade och pratar mer med varandra än med läraren. Elin är helt tyst 
under lektionen och märks inte. Hon pratar inte med någon bänkkamrat och blicken riktar hon 
rakt fram på bilderna. När läraren berättar att de ska skriva en berättelse om en av bilderna 
blir ljudnivån ännu högre i klassrummet. Men Elin sätter genast igång med att skriva utan att 
prata med någon kamrat. Lektionen fortsätter med att eleverna skriver på sina berättelser. Vid 
lektionens slut lägger Elin ned sin bok i lådan och går genast rakt ut ur klassrummet. 
 
 



    

5.2.4 Historielektion: (45 min) 
 
Eleverna ska diskutera och berätta vad de vet om Gustav Vasa. Därefter svara på olika frågor 
som de har i ett kompendium. De ska leta reda på svar i olika läromedel och samarbeta med 
bänkkamraten.  
 
Lektionen börjar med att en pojke hittar ett suddgummi på golvet och frågar vem som har 
tappat sitt suddgummi Bänkkamraten till Elin säger till henne att den liknar hennes 
suddgummi. Men Elin säger ingenting utan tittar ned i bänken. Bänkkamraten till Elin säger 
till pojken att det är Elins suddgummi. Pojken kastar suddgummit till Elin. Hon tar emot 
suddgummit under tystnad. 
 
Därefter ställer läraren frågor om Gustav Vasa. Det är relativt lugnt i klassrummet och Elin 
räcker upp handen en gång och får svara på frågan. Elin svara endast ett ja på frågan och det 
relativt snabbt och tyst. 
 
Sedan arbetar de två och två med uppgifterna. Elin och hennes bänkkamrat börjar direkt med 
att leta i olika böcker. Elin skriver genast ned svaret som hon funnit i en lärobok medan 
bänkkamraten frågar vad svaret blev. Elin svarar och fortsätter att leta i böckerna tills 
lektionen tar slut. 
 
 
5.3 Konstsamtal med elever i år 6 
 
Jag utför mitt konstsamtal i en klass där jag har min slutpraktik därför att det är viktigt både 
för eleverna och mig att känna varandra för att på så sätt kunna samtala ledigare. Jag redovisar 
de frågor som den tysta flickan svarar på, vad hennes klasskamrater svarar och slutar med 
diskussionen på en fråga där eleverna var fyllda med stor entusiasm. De övriga frågor jag 
ställde under konstsamtalet finns i (bil.3). 
 
Jag inleder lektionen med att visa en bild av en konstnären Picasso på en overhead (Gedin & 
Taube, 1993) (bil.4). Eleverna får under tystnad titta på bilden ett par minuter eftersom jag 
vill att alla ska få chansen att skapa sig en egen uppfattning av bilden. Under tiden de tittar på 
bilden ställer jag frågan ”Vad ser ni på bilden?” Innan eleverna ska berätta om sina 
iakttagelser berättar jag att alla tycker och tänker olika. Jag förklarar att det inte finns något 
rätt eller fel, att de måste lyssna på varandra och inte prata rätt ut.  
 
Först får alla i klassen berätta om sina observationer. Jag låter den tysta flickan, Elin, svara 
först beroende på att hon inte ska behöva sitta och vara nervös och vänta på sin tur. Den tysta 
flickan får också svara först av den anledningen att jag vill att flickan skulle få säga sin åsikt 
och inte bli påverkad av sina klasskamrater. Elin berättar att hon ser tre män och att det ser ut 
som den ena mannen har en gitarr. När den tysta flickan svarar gör hon det relativt snabbt och 
med låg röst. Därefter får de andra eleverna besvara frågan. En flicka, Emelie, anser att ena 
farsbrodern håller i noter som de andra ska spela. En annan flicka, Maria, ser mannen med 
skägget. En pojke, Adam, berättar att han först uppmärksammade att bilden är kantig, det vill 
säga att figurerna ser kantiga ut. Viktor, menar att han ser en gitarr och en hund. En pojke, 
Sebastian, talar om att han ser tre farbröder och en bit renkött. Renköttet ligger på bordet och 
han pekar på bilden var han menar. Anna förklarar att hon ser en hammare på bordet. En 
pojke, Johan, säger att han ser tre farbröder på bilden. Linda berättar om att det är tre män och 
att de har lustiga kläder på sig. Adam räcker upp handen ytterligare en gång och berättar att 



    

han också ser en björn eller någonting som liknar en björn under bordet. Anna tycker att det 
inte är en hund utan en matta. Adam menar att han tycker det är en hund beroende på att det är 
en skugga och att hunden har en svans. Sebastian tycker inte det är någon björn utan en hund 
eftersom man kan se en svans. 
 
Under frågeställningen ”Vilka känslor väcker bilden?” räcker endast Elin och Sebastian upp 
handen. Sebastian berättar att han blir hungrig när han tittar på bilden eftersom det ligger en 
bit renkött på bordet. Elin tycker att hon blir lycklig när hon tittar på bilden eftersom männen 
spelar musik. 
 
”Vad tycker ni bilden föreställer?” Elevernas intresse ökar och talaktiviteten blir större och 
Elin är den som först räcker upp handen. Hon svarar (mumlande)att männen föreställer de tre 
vise männen och hunden är åsnan. Linda säger att det kan föreställa ett julspel. Adam menar 
att männen är förvandlade eftersom de har så små händer. Sebastian tycker att det ser ut som 
männen är rånare eftersom de har rånarluvor på sig och händerna har kanske krympt i tvätten. 
Men männen kan även vara dvärgar anser Adam. Sebastian tror att männen egentligen är sex 
stycken dvärgar som står på varandra. 
 
Även när jag ställer frågan ”Vilka detaljer/ former tycker ni är viktiga?” är det Elin som 
först räcker upp handen. Elin tycker att noterna är viktiga för annars vet inte musikanterna vad 
de ska spela för låt. (När Elin svarar pratar hon nu med högre röst än tidigare.) Sebastian 
räcker sedan upp handen och svarar att renköttet och hammaren är viktiga eftersom männen 
troligen har offrat. Adam fortsätter på Sebastians teori och han  tror att männen har slagit ihjäl 
hunden och att de offrar mat till vintern. Linda menar att de är satanister. Anna är av en annan 
åsikt och tror att köttbiten är hundens öra. 
 
Under frågeställning ”Kan ni höra något från bilden?” blev det en livlig diskussion. Nu är 
det flera elever som direkt räcker upp handen. Elin berättar att hon tycker att man kan höra 
musik från instrumenten. Adam fortsätter på Elins åsikt och menar att musiken kommer från 
flöjten och gitarren. Maria menar att man kan höra hur hunden flåsar. Jag tycker man kan höra 
att skägget viner fortsätter sedan Adam. Maria tycker att hon kan höra att mannen i mitten 
skriker eftersom hans mun är öppen och att det beror på att den vita mannen står på hans fot. 
Men Sebastian anser att det istället beror på att det är hunden som står på mannens fot. Adam 
berättar att mannen med öppen mun sjunger och mannen med skägget har en mun och att det 
ser ut som ett timglas. Sebastian fortsätter på Adams aspekt att när sanden har runnit ned i 
timglaset betyder det att mannen kan börja att sjunga. 
 
Resultatet visar att den tysta flickan till en viss del besväras av talängslan. Skiöld (1992) 
förklarar att elever med talängslan kan rodna och rösten har en betydelse. När flickan ska 
berätta kan jag se en svag rodnad på kinderna och hon pratar tyst, nästan viskar och ibland 
stakar hon sig. 
 
 
 

6 DISKUSSION 
 
 
Syftet med mitt examensarbete har varit att försöka finna svar på de problemformuleringar jag 
har ställt: Hur uppfattar olika forskare tysta elever? Hur uppfattar de tre intervjuade lärarna 
tysta elever och vilka orsaker anser de finns? Vad säger de två intervjuade bildlärarna om 



    

tysta elever i samband med konstsamtal? Vad visar mina observationer och mitt konstsamtal 
angående tysta elevers talaktivitet? 
 
En av anledningarna till att jag valt att skriva om tysta elever och konstsamtal är att jag anser 
att konstsamtal är ett arbetssätt som är entusiasmerande både såväl för lärare och elever. De 
tysta eleverna i skolan måste få möjligheter att komma över sin talängslan. Elever som är 
tysta måste få en förståelse att det är nödvändigt att kunna kommunicera med olika 
människor, det kan vara av stor vikt för deras framtid det kan till exempel gälla vid 
anställningsintervjuer. Att kunna öka möjligheterna för de tysta eleverna att komma över  
talängslan kan eventuellt en metod vara att arbeta kontinuerligt med konstsamtal. 
 
Sammanfattningsvis var mitt konstsamtal med eleverna i år 6 positivt genom att talaktiviteten 
blev stor. Alla elever var engagerade och det blev många intressanta diskussioner. Det var 
uppskattande att den tysta flickan svarade på några frågor till bilden även om svaren var korta 
och att hon ibland var den första som räckte upp handen. En anledning till att flickan gav 
korta svar kan vara, förutom att flickan var tyst, att jag var lärarkandidat i klassen och att hon 
inte kände sig säker inför mig. En annan orsak kan vara att eleverna i klassen inte var vana att 
samtala till bilder av en konstnär. När jag jämför mitt konstsamtal och de utförda 
observationerna vad det gäller de båda lektionerna när eleverna samtalade till bilder. Jag kan 
då utläsa att den tysta flickan pratade mer under mitt konstsamtal än under de andra 
observerade bildsamtalen. En orsak att Elin var mindre talaktiv kan vara att under det ena 
observerade bildsamtalet var det elever från en annan klass och detta kunde vara besvärande 
för Elin. Att Elin pratade mer kan även bero på att under mitt konstsamtal satt eleverna i en 
ring det vill säga inte på sina vanliga platser och hon kanske inte kände sig utpekad när hon 
svarade på frågor. Den ökande talaktiviteten hos Elin under konstsamtalet kan även bero på 
hur frågorna ställs. Vad som bör förtydligas är att under de observerade samtalen undervisade 
klassläraren som klassen har haft som klasslärare de senaste två åren. 
    
Ytterligare en positiv upptäckt var att en pojke som har koncentrationsvårigheter och är 
relativt svag kunskapsmässigt blev väldigt intresserad av att prata kring bilden av Picasso. Jag 
märkte att desto längre samtalet höll på desto mer ”växte” pojken och kom med flera 
intressanta upptäckter. En intressant slutsats som pojken berättade om var att han ansåg varför 
männen på bilden hade små händer var att de var dvärgar och att de var sex stycken till antalet 
som stod på varandra.  
 
De båda intervjuade bildlärarna anser att konstsamtal är ett inspirerande arbetssätt. Bildlärarna 
menade att elevaktiviteten och även talaktiviteten blev större under konstsamtal. Vad som går 
att utläsa av intervjuerna med bildlärarna är att de tysta eleverna engagerar sig och talar mera 
under konstsamtalen än under annan bildundervisning. Annika tycker att hur läraren ställer 
frågor om bilden har stor betydelse för att de tysta eleverna ska våga prata. Trygghet är en 
annan viktig faktor för att de tysta eleverna ska våga tala i klassen. 
 
Grundstam – Thulin (1996) menar att en viktig del i arbetet med konstsamtal är att läraren 
känner lust till sin undervisning om en konstnärs bilder. En betydelsefull del är att eleverna 
får vara tysta någon minut och titta på bilden innan de får uttrycka sin åsikt. Detta gör att de 
tysta eleverna får en chans att beskriva sina iakttagelser. De tysta eleverna bör få en lätt fråga 
i början för att de tysta eleverna ska förstå att deras idéer är bra (Grundstam – Thulin, 1996). 
Två av de tre intervjuade lärarna anser att tysta elever, främst flickor, oftast är 
kunskapsmässigt duktiga och att de inte vill svara när det ställs lätta frågor på grund av att 
flickorna tycker att frågan är för lätt.  



    

Grundstam – Thulin (1996) anser att det inte har någon betydelse om läraren använder 
abstrakta eller konkreta bilder vid samtal, medan Skoglund (1993) tycker att konkreta bilder 
är betydelsefulla vid samtal med elever i den meningen att elever känner större trygghet vid 
samtal om konkreta bilder. Vad jag kan utläsa från mitt eget konstsamtal anser jag att det inte 
har någon betydelse om det är abstrakta eller konkreta bilder eftersom det vikiga är att 
eleverna känner lust och får använda sin fantasi även hur man som lärare introducerar bilden. 
Genom att låta eleverna fritt fantisera kring bilder anser jag att eleverna inte blir hämmade 
vad det gäller aspekten rätt eller fel och det är en viktig del vad det gäller tysta elevers 
talaktivitet. Jag tror att om allting i skolan kretsar kring rätt eller fel blir det svårt att få de 
tysta eleverna att börja prata mer aktivt. 
 
En annan metod som jag tror kan användas för att få tysta elever att prata mer är boksamtal. 
Under boksamtal diskuterar eleverna om en gemensam läst bok. I likhet med konstsamtal 
finns här inget rätt eller fel och varje elevs åsikt respekteras. Det är ett sätt att få eleverna i 
klassen att känna samhörighet och förstå hur olika vi alla är. När elever främst tysta samtalar 
om konstbilder eller lästa böcker tror jag att de känner att det finns något att samtala om och 
att de tysta med eventuellt talängslan känner att de inte exponeras inför de andra 
klasskamraterna eftersom kamraterna då har uppmärksamheten på bilden eller boken.  
 
En elev som ideligen känner rädsla över att göra fel och inte duga betecknas ofta som tyst 
skriver Gröning (1987).Annika uppfattar en tyst elev att hon/han är rädd för att inte räcka till, 
rädd för att göra fel och att inte veta vad läraren förväntar sig av henne/honom. Att se varje 
elev varje dag, få eleven att känna sig behövd och värdefull istället för att tala om vad eleven 
gör fel kan vara en början till att bygga upp en tyst elevs självförtroende. En tyst elev har i 
allmänhet inget stort självförtroende utan det sviktar oftast. Att få en tyst elev att känna att 
eleven är behövd och värdefull är också en väsentlig del för att få den tysta eleven att börja 
tala mer. 
 
Jag anser mig fått en viss indikation på genom lärarintervjuer och mitt eget konstsamtal att de 
tysta eleverna kan genom regelbundna samtal kring bilder bli mer talaktiva än under den 
ordinära undervisningen. För att tysta elever ska öppna sig och våga prata mer tror jag att det 
också kräver en stor trygghet i klassen samt en regelbundenhet vad det gäller samtal kring 
konstbilder. 
 
Två av de tre intervjuade lärare ansåg att en orsak till att elever är tysta i klassrummet kan 
vara att elever är blyga och tycker det är obehagligt att prata inför klassen. Skiöld (1992) 
framhåller också att blyghet kan vara en bidragande orsak till att elever är tysta.  
 
En positiv del som framkom vid intervjuerna var att Annika och Madeleine är medvetna om 
och tar hänsyn i sin undervisning till de tysta eleverna i klassrummet. Det är varje lärares 
ansvar att få varje enskild elev att våga, vilja och förstå innebörden av att prata i klassen. 
 
 I kursplanen för svenska står det att skolan ska sträva efter 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, 1996 s 75) 
 

Om läraren i klassen har som målsättning att varje elev ska få möjlighet att tala varje dag och 
att det sker rutinmässigt får de tysta eleverna hjälp med sitt problem. En talövning som 



    

Annika berättade om var ”talstenen” och den övningen hade fungerat bra i de olika klasser 
som hon hade utfört denna övning. Efter att eleverna hade övat sig cirka ett år märkte hon en 
skillnad på de tysta eleverna talaktivitet, de var inte så hämmade att prata inför klassen som 
innan övningen med talstenen. Denna övning hade Annika använt med elever från förskolan 
upp till och med år tre. Elever som är äldre kan det finnas andra talövningar för att få att de 
tysta eleverna att börja tala mera. En övning är att redovisa veckans nyheter och det är 
angeläget att den elev som ska redovisa nyheterna inte står inför klassen och pratar utan att 
eleverna istället sätter sig i en halvcirkel. Detta medför att eleven som ska berätta nyheten inte 
behöver exponeras inför de klasskamraterna.  
 
Det är också betydelsefullt att det finns ett samarbete mellan stadieövergångarna. Att lärarna 
samtalar med varandra och beskriver vilka talövningar de använder. Det är lika viktigt att 
berätta vilka elever som är tysta i klassen som det är vilka elever som är duktiga respektive 
svaga. Den lärare som får en ny klass där det tidigare har använts olika talträningsövningar 
måste få kännedom om dessa. Om så inte sker kan det inträffa att de tysta eleverna faller 
tillbaka till tystnaden och då är det arbete som har hjälpt de tysta till att tala mera ogjort 
arbete. 
 
 
6.1 Fortsatt forskning 
 
En fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua elever som har haft talängslan och blivit        
undervisade i konstsamtal. Om dessa elever anser att konstsamtal är en fungerande metod vid 
hjälp med talängslan. En undersökning om hur tysta elevers talaktivitet är under boksamtal 
kan också vara en tänkbar forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

7 REFERENSER 
 
 
Litteratur 
 
Börjesson, K. & Henriksson, S. (2000), Att arbeta med konstverk – ett medel för att nå det 
aktiva samtalet. Linköping: Institution för tillämpad lärarkunskap, Linköpings Universitet. 
 
Cederberg, A. (1997), Från tystnad till tal I: Rhetorica Scandinavica 4/97 s.28 -36 
 
Chambers, A. (1993), Böcker inom oss. Solna: Rabén & Sjögren Bokförlag. 
 
Einarsson, J. & Hultman, T. (1984), God morgon pojkar och flickor. Malmö: Gleerups förlag. 
 
Gedin, M & Taube, M. (1993), Hjärtats bilder – en modern konstbok: Natur och kultur.       
 
Grundstam – Thurin, B. (1996), Låt lusten leva!. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Gröning, M. (1987), Säg det. Trelleborg: Skogs. 
 
Györki, I. & Malmström, S. (1981), Bonniers svenska ordbok. Finland, Otava: Bonnierfakta 
Bokförlag AB. 
 
Lindén, M. (1998), Våga tala. Uppsala: Repro HSC. 
 
Pedagogiska Uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar. (1996),  Stockholm: 
Lärarförbundets Förlag, Informationsförlaget. 
 
Rogers, N. (1982), Våga tala. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Skiöld, B-A. (1992), Tal och samtal. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skoglund, E. (1993), Leken och konsten. Stockholm: Berghs Förlag AB. 
 
Skolverket, (1996), Grundskolan, kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket och 
CE Fritzes AB. 
 
Strömquist, S. (1996), Talarskolan. Kristianstad: Gleerups förlag. 
      
Zimbardo, P. & Radl, S. (1982), Det blyga barnet – att förebygga och betona blyghet hos 
barn och ungdom. Stockholm: Liber Förlag.  
 
Utbildningsdepartementet, (1998), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Västerås: Skolverket och CE Fritzes AB. 
 
 
 
 

 
 



    

      Bilaga 1 

BILAGOR 
       
Frågor till tre lärare 

 
1.  Hur uppfattar du en tyst elev? 
 
2. Vad tror du kan vara orsaken till att dessa elever är tysta? 
 
3. Vad gör du för att hjälp en tyst elev för att öka elevens talaktivitet? 
 
4. Anser du att de tysta eleverna uppfattas som tysta av sina klasskamrater? 
 
5. Hur påverkar kamraterna de tysta elevernas talaktivitet? 
 
6. Anser du att de tysta eleverna påverkar undervisningen d.v.s. negativt eller positivt? 
 
7. Tycker du att det är någon skillnad på talaktiviteten mellan en tyst pojke respektive 

en tyst flicka? 
 
8. Vid grupparbete märker du om de tysta eleverna talar mer än vid 

helklassundervisning? 
 
9. När du ställer frågor till klassen, ställer du då speciella frågor d.v.s. 

”ifyllnadsfrågor” eller lätta frågor, till de tysta eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 2 
Frågor till två bildlärare 
 
1. Hur upplever du talaktiviteten hos tysta elever vid konstsamtal? 
 
2. Vid grupparbete under konstsamtal märker du om de tysta eleverna talar mer än 

vid helklassundervisning? 
 
3. Vad skulle du ställa för frågor till tysta elever när du visar denna bild? 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Bilaga 3 

Konstsamtal 
 

”Tre musikanter” (1921) av Pablo Picasso 
 
Frågor till elever i år 6: 
 
2. Vad ser ni på bilden? 
 
3. Vad var det första du la märke till? 
 
4. Vilka känslor väcker bilden? 
 
5. Vad kommer ni att tänka på när ni ser bilden? 
 
6. Vad tycker ni bilden föreställer? 
 
7. Vilka detaljer/ former tycker ni är viktiga? 
 
8. Hur berättar Picasso med sina färger?  
 
9. Känns bilden spännande? 
 
10. Kan ni höra något från bilden? 
 
 
 
 

 
 
 


