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1 Inledning 

Redan ifrån tidernas begynnelse har det funnits en hel del funderingar kring introverta-extroverta 

personlighetstyper, som diktare och dåtidens filosofer tecknat ned för framtida bruk. Det verkar som om 

problemet med tysta och introverta människor alltid varit en del av vardagliga dilemman. Susan Cain 

(2013) berättar följande efter att hon har studerat bibeln om den introverte Moses. Han stammade och 

ansågs ha stora problem att uttrycka sig. I fjärde Mosebok beskrivs han som ”en mycket ödmjuk 

människa, ödmjukare fanns inte på jorden” (4 Moseboken 12:4). Men Gud hade som bekant ett uppdrag åt 

Moses, han skulle nämligen föra judarna ut ur Egypten. ”Skicka någon annan att göra det”, sa Moses. 

”Hur skulle en sådan som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten?” Han vädjade om 

förståelse: 

 

”Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller 

sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt.” 

 (2 Moseboken 4:10:12, citerat i Cain) 

 

Gud kanske gjorde honom till viljes, för han såg ändå potentialen i Moses ledarskap. Han sammanförde 

honom med hans extroverte bror Aron, som tog sig an uppdraget, medan Moses arbetade som talskrivare. 

Att arbeta i det fördolda passade hans natur bättre. Aron blev enligt Guds order Moses mun, som förde 

Guds ord vidare, och understödd av Aron förde Moses judarna ut ur Egypten. Varför Gud valde just den 

stammande och introverte Moses, som var livrädd att tala inför folk, är en väl förborgad hemlighet. En 

anledning var nog att Moses ord var genomtänkta, trots att han inte hade talets gåva. 

 

Den här studien skall vara ett försök att ta reda på vilket stöd de tysta och talovilliga eleverna på ett 

yrkesgymnasium får av sina lärare. Även om studien i första hand har ett lärarperspektiv får eleverna 

betraktas som indirekta deltagare. Dels gäller det ”vanliga” gymnasister, dels en elev som har en 

diagnostiserad språkstörning, näst intill selektiv mutism. Selektiv mutism innebär att en person har 

mycket svårt att tala i vissa situationer men kan prata obehindrat i andra situationer. Här följer 

diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för selektiv mutism1. 

A. Oförmåga att tala i vissa sociala situationer (där det förväntas att man skall tala, t ex i skolan) trots att 

barnet talar i andra situationer. 

B. Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller försvårar social kommunikation. 

                                           
1 American Psychiatric Association (APA). (2002). MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR (J. Herlofson, 
Övers.). Danderyd: Pilgrim Press. 

http://www.roestkonsulten.com/selektiv-mutism
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C. Störningen varar i minst en månad (dock inte enbart den första månaden i skolan). 

D. Oförmågan att tala beror inte på någon brist på kunskap eller förtrogenhet med det talade språk som 

barnet förväntas använda i sammanhanget. 

Eleven med den angivna diagnosen kommer från ett yrkesintroduktionsprogram. I min studie finns det 

också med en vuxengrupp där alla inte har svenska som modersmål. Gemensamt för alla studenter är att 

de går på restaurang- och livsmedelsprogrammet. I studien skall jag undersöka om eleverna får stöd att av 

sina undervisande lärare.  Hur mycket och vilken typ av feedback får en tyst elev av sin lärare? Märker 

läraren när en tyst elev kan respektive inte kan svara på en fråga? Hur mycket talar lärare om tysta elever 

vid arbetslagsmöten? Är tysta elever lika tysta på alla lektioner? Får de rätt stöd så att de vågar ta nya steg 

mot en stadig progression? 

 

För en tyst och talovillig elev kan skolarbetet vara en riktig påfrestning. När man ska redovisa något man 

lärt sig, ska man svara högt och tydligt, för i skolans värld måste man kunna delge omgivningen vad man 

kan och vad man inte kan. Jag vill studera lärarens arbete med de elever som tittar ned i bänken hellre än 

möter lärarens och klasskamraternas blickar.  

 

Jag vill också undersöka om det finns några hinder i lokalerna som går att upptäcka för en utomstående 

och som faktiskt gör att man kan förstå deras tystnad och talovillighet, exempelvis hur möbleringen är i 

klassrummen. Under de praktiska arbetspassen vill jag se hur de tysta och talovilliga eleverna förbereder 

sina arbetsstationer, t ex om de självmant tar reda på svar på sina receptfrågor och hur mycket de ska laga 

av varje maträtt, etc., och se om de hellre gör fel än att fråga lärare eller klasskamrater om hjälp. Så 

kommer jag att studera lärarens förhållningssätt gentemot den inte så pratsamma skaran elever, om läraren 

väntar ut dem eller om hon snabbt korrigerar eventuella felaktigheter. Jag har en tro att man som tyst och 

talovillig praktiker har en stark vilja att vara extremt förberedd för att slippa ta den kontakten med sin 

lärare eller med sina klasskamrater eller arbetskamrater.  

 

Här blir det ett ypperligt tillfälle för den tysta att visa upp sina kunskaper utan att behöva ta till orda så 

mycket. Resultatet av de ”perfekt” tillagade maträtterna talar sitt tydliga språk. I uppsatsen används 

begreppet ”tysta elever och prat/tysta elever” Med tysta elever menar jag elever som sällan eller aldrig 

säger något på lektionerna, som normalt inte öppnar en konversation med lärare och klasskamrater, ställer 

frågor eller ger kommentarer. Uttrycket prat/tyst kommer från mina tidigare minnen från några av 

eleverna i studien, dvs. sådana som jag upplevt som extremt extroverta och störande under teorilektioner. 

Under mitt första pass som observatör hade jag de förväntningarna på dessa elever att de skulle störa och 

prata sig igenom lektionen. 
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 Jag blev överraskad och förvånad av deras förhållningssätt för de var nämligen helt tysta. Så det är en 

anteckningsbenämning som hängt sig kvar i studien. Står det bara ”tyst elev” så är det alltså fråga om en 

lågmäld elev som inte utmärker sig, och den enda introverta eleven som finns med i studien får nog 

betraktas som ”tyst”.  

 

Urie Bronfenbrenner
2
 uttrycker i sin ekologiska teori vikten av omgivningens påverkan och menar att 

samtal och interaktion mellan människor är en nyckel till personlig utveckling. Om det inte varit några 

stora hinder under elevens skolgång borde det alltså inte finnas några problem av utvecklingskaraktär i 

dagens skolor. Nu vet vi att verkligheten inte ser ut så att alla får den hjälp och de stödinsatser som vår 

skollag faktiskt kräver av oss lärare. Tonåringar kan vara både komplexa och självupptagna. De står inför 

en debut i vuxen- och yrkeslivet och borde vara mer inställda på att ta till vara sin utvecklingsprocess och 

lyssna på sina lärare. Studien ska bland annat undersöka om lärarna gör ett gott arbete med de tysta men 

även de lite vilsna ungdomarna. 

 

Jag tror att det fortfarande finns många av de tysta eleverna som får stå tillbaka för de mer högljudda och 

kanske problematiska ungdomarna och att lärarens energi inte sällan går åt till att släcka ”småbränder” 

bland de mer pratiga och störande eleverna.  

 

Jag kommer att följa fyra lärare under en arbetsvecka på höstterminen och göra iakttagelser i en så kallad 

observjustudie. Det innebär att jag observerar situationer i ett klassrum, följer några punkter från ett 

observationsschema och efter de empiriska iakttagelserna och intrycken ställer relevanta frågor till aktuell 

lärare. Stämmer mitt eget antagande – att tysta elever får stå tillbaka för mer pratiga och störande elever? 

Hur kan den tysta/talovilliga eleven uppleva sin situation i klassrummet? Tanken med den här 

undersökningen är inte att hitta felaktigheter i förhållningssättet, som den aktuella läraren arbetar efter, 

utan att hitta de möjligheter till framsteg som finns för den tysta eller blyga eleven. 

 

 

  

                                           

2 http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm 
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2 Studiens syfte 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur läraren hanterar elevers tystnad och 

hur är arbetsklimatet för en tyst och talovillig elev i ett yrkesinriktat gymnasieprogram år 2013. 

Ur det syftet växer följande frågeställningar fram: 

 

 Hur hanterar lärare elevers tystnad och ovilja att ta till orda inför klassen?? 

 Är det en kombination av blygsel och vanligt tonårsbeteende? 

 Att det är ett mognadsproblem?  

 

 

 

2.2 Avgränsningar 
 

Jag har valt att studera lärarens arbete med eleverna, dvs. jag koncentrerar min studie på hur läraren 

hanterar tysta elever i klassen, om hon eller han t ex intar ett elevcentrerat perspektiv och inte tänker på 

hur tidskrävande det kan vara att ha olika elever i en klass utan också ser till den tysta elevens bästa. Det 

här är en studie som gäller ett praktiskt yrkesprogram, i detta fall restaurang- och livsmedelsprogrammet, 

där jag fått möjligheten att följa elevernas dag för att bland annat se om det skiljer i tysthetsgrad i 

praktiska kontra ”vanliga” teoretiska ämnen.  Riskerar en extremt tyst elev att få mindre hjälp och på så 

sätt ett lägre betyg och inte komma igång med sin personliga utveckling och progression? Jag kommer 

också att studera hur den relationella strukturen är i ett klassrum respektive en ”arbetslokal”. 
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3 Litteraturgenomgång 

 

Litteraturöversikten består av två delar, dels en redogörelse för de styrdokument som den svenska skolan 

arbetar efter, dels en genomgång av relevant forskning. 

 

 

3.1 Styrdokument 

 

De aktuella styrdokumenten är skollagen
3
, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, där också kursplaner för 

de olika ämnena i respektive gymnasieprogram ingår. Att utbildningen i skolan ska ”främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” gäller alla skolformer, även yrkes-

programmen på gymnasiet. Detsamma gäller en annan formulering i 4 § i kapitel 1 i skollagen: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-

kännande individer och medborgare.  

 

I 2 kap 9 § läser vi vidare:  

 

I skolan ska alla känna sig trygga och bli sedda, de ska få utvecklas till samhällsmedborgare på sina egna 

villkor. Det ska inte spela någon roll var i landet skolan ligger, vilken ekonomi eller vilka yttre 

förutsättningar skolan och kommunen har. Den som är ytterst ansvarig för det är skolans rektor.  

 

 

Läroplanen ger föreskrifter om den dagliga pedagogiska ledningen av skolan, och lärarnas professionella 

ansvar är en förutsättning för skolans kvalitativa utveckling. Verksamheten ska utvärderas kontinuerligt, 

resultaten ska följas upp, vilket ibland kan kräva att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 

måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och eleverna och i nära kontakt med såväl hemmen 

som det omgivande samhället. 

 

Skolan ska också sträva efter ett gott samarbete med arbetslivet och det omgivande samhället i övrigt. För 

eleverna ska studierna i gymnasieskolan ”stärka grunden för det livslånga lärandet”. De ska få möjlighet 

att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet, liksom att ta initiativ och ansvar genom att arbeta både i grupp 

                                           
3  På Skolverkets hemsida under fliken regelverk finns Skollagen (2010:800), utfärdad 2010-06-23. Kap 15-17 handlar om 

gymnasieskolan. 
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och individuellt (Lgy 11, s. 7-8). Något som påpekas på flera ställen i läroplanen är att eleverna ska få 

utvecklas utifrån sina förutsättningar och stimuleras att använda ”hela sin förmåga”, vilket bland annat 

betyder att vissa elever kan behöva mer stöd än andra. Här ingår också att läraren ska ”uppmuntra elever 

som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det”. När det gäller elevernas eget ansvar och 

inflytande ska de ”fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem” (Lgy 11, s. 12). 

 

Till skolans mål hör också att eleverna ska ta personligt ansvar för såväl studier som arbetsmiljö, att de 

själva ska vara aktiva och bidra till att utveckla demokratin i skolan och i arbetslivet. De förväntas också 

att under utbildningen skaffa sig en tilltro till sin egen förmåga, bli självständiga och försöka påverka sina 

villkor. För alla nationella program gäller enligt läroplanen att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”. 

 

För de program som leder till specifika yrken finns dessutom en del särskilda mål som har att göra med de 

krav som samhället ställer på bemötande, t ex i serviceyrken. Inom sådana yrken är kommunikation en 

viktig komponent. Därför behöver eleverna bland annat lära sig ”att samverka med andra, oavsett till 

exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens”, liksom ”att arbeta i grupp, ta initiativ, 

vara lyhörda, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk”. Dessutom ska utbildningen 

medverka till att ”utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi” (Lgy 

11, s. 12-13) i skollagen. 

 

På ett nationellt yrkesprogram ska varje elev  

 

ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen 

godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet. (Lgy 11, s. 9)  

 

Men skolan ansvarar också för att eleverna får vissa allmänna kunskaper som inte är direkt knutna till 

deras kommande yrke, så att de också ska vara förberedda för högskolestudier och så att de ska kunna 

använda sina kunskaper i olika sammanhang i samhällslivet, både i arbetet och i vardagslivet. Enligt 

läroplanen ska eleverna lära sig att använda sina kunskaper som redskap för att 

 

  - formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, 

  - reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att läsa.  

  - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och 

  - lösa praktiska problem och arbetsuppgifter. (Lgy 11, s. 9) 
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Detta ska de kunna göra både självständigt och i grupp och dessutom ska de ”känna tillit till sin egen 

förmåga”. Allt detta och mer därtill har skolan ansvar för, även om det är eleven som sist och slutligen ska 

lära sig. Förutom de allmänna målen som gäller alla ämnen, finns det målbeskrivningar för varje ämne 

som ingår i respektive program. Eftersom arbetet i livsmedelsbranschen ställer krav på goda kunskaper i 

kommunikation och service, måste utbildningen utveckla elevernas förmåga att bemöta kunder. Att de får 

träna på alla olika positioner i en restaurang är därför viktigt. Kommunikation är en mycket väsentlig del i 

ett fungerande lagarbete. Lärarens roll i utbildningen är att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att 

samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens. 

Utbildningen ska därmed bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbete i grupp, ta initiativ, vara 

lyhörda, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Eleverna ska dessutom i utbildningen 

lära sig planering, organisation och ekonomi (Lgy 11, s. 35-36). 

 

 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Här tar jag upp en del psykologiska begrepp som används i litteraturen som beskriver forskning om 

beteenden hos elever och lärare: extrovert, introvert, utåtagerande (ibland benämnt ”utagerande”) och 

inåtagerande/inagerande. Jag gör också en sammanställning av tidigare forskning som framför allt 

fokuserar på skolan och lärarna i förhållande till tysta elever. Här använder jag följande rubriker: Läraren 

och de tysta eleverna, problematik, åtgärder och en inkluderande skola. 

 

3.2.1  Några psykologiska begrepp 

 

Extrovert-introvert 

I Susan Cains bok, ”Tyst: De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns” (Cain, 2013, s. 

265-266), analyseras flera kända och okända introverta människors livsstilar. Bland annat beskriver Cain 

hur den amerikanska psykologen Richard Lippa gjorde ett ”tvärtom-experiment” för att tydliggöra 

skillnaderna mellan extroverta och introverta personer. Han lät en grupp introverta samlas i hans 

laboratorium och bad dem uppträda som extroverta i en scen som skulle förställa hur det är att vara 

matematiklärare. Teamet runt forskaren videofilmade lektionen; de till och med räknade hur långa steg 

”lärarna” tog, hur mycket de pratade med eleverna och hur mycket ögonkontakt de hade med dem. De 

mätte hur stor del av lektionen som de introverta försökspersonerna pratade, hur högt och hur fort de 

talade i rummet. Med utgångspunkt från det inspelade materialet uppskattade forskarlaget också hur 

extroverta de faktiskt verkade. Därefter upprepades studien, men denna gång genomfördes exakt samma 
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matematiklektion med ”riktiga” extroverta. De extroverta deltagarna framstod som mer extroverta men 

vissa av de ”pseudo-extroverta” var också oväntat övertygande. 

 

 Cain skriver mycket om kroppsspråkets betydelse när man ska avslöja en äkta extrovert person jämfört 

med en ”pseudo-extrovert”. Ibland sipprar vårt sanna jag igenom, exempelvis vid ett ögonkast slår kanske 

den introverta personen automatiskt ner blicken där en extrovert tar chansen och tittar in i de mötande 

ögonen och håller kvar blicken en längre stund. De introverta blir experter på att observera andra och 

deras beteende. Så det kanske inte är någon slump att många artister och skådespelare talar om sig själva 

som mycket blyga och introverta. 

 

Introversion och extroversion tillhör de mest undersökta områdena inom personlighetspsykologin. Enligt 

Cain (2013, s. 15, 83, 152) är det hundratals forskare världen över som drivs av nyfikenhet inför 

fenomenet. I hjärnans kretssystem, signalsubstanserna och det perifera nervsystemet kan man enligt vissa 

forskare utläsa vem som kommer att spekulera hårt på aktiemarknaden, vem som kommer att bedra sin 

partner, vem som är den goda ledaren och vem som klarar sig bäst utan sömn. Med dagens teknik har 

forskare kommit fram till fascinerande upptäckter. 

 

I en gammal del av vår hjärna finns det limbiska systemet, där amygdala utgör en viktig beståndsdel. 

Primitiva däggdjur har påvisat varianter av detta system. I och med att däggdjuren utvecklades till mer 

komplexa varelser utvecklades den del av hjärnan som kallas neo-cortex omkring det limbiska systemet. 

Neo-cortex, och framför allt frontala cortex, hos människan hanterar en imponerande samling funktioner, 

allt från att bestämma enkla saker som t ex vilken lunch man ska äta eller vilken tandkräm man vill ha, till 

att planera möten eller ta en funderare angående verklighetens väsen. 

 

Det är i frontala cortex som det finns funktioner att t ex dämpa omotiverad rädsla. Så hade du en 

förskräcklig upplevelse av att träffa nya människor som högreaktivt barn, kan det vara amygdala som 

spelar dig ett spratt och jagar upp dig även i vuxen ålder av ett nytt ansikte. Känner du med dig att du kan 

hantera sådana händelser bättre nuförtiden, är det på grund av det frontala cortex som lugnar dig och får 

dig att sträcka fram handen, le och säga ”hej, jag heter…”  

 

En nyligen gjord studie med MRT (magnetröntgen) visar att människor som använder självprat för att 

omvärdera påfrestande situationer ökar aktiviteten i pre-frontala cortex, som svarar mot en minskning av 

aktiviteten i amygdala. För att återvända till Moses, så var det väl det han höll på med där på berget under 

sina samtal med Gud, att stärka sig med självprat och jaga undan amygdala. Jag vet inte, men det låter 

logiskt.   
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3.2.2 Läraren och de tysta eleverna 

 

Utagerande eller inåtagerande? 

 

Enligt Nordahl, Sørli, Manger och Tveit (2007/2010, s. 33-34) kan man enklast differentiera de olika 

formerna av beteendeproblem genom att skilja dem åt som externaliserat (utagerande) beteende och 

internaliserat (inåtagerande) beteende. Flera undersökningar har under senare år visat att de två 

problemtyperna hos våra barn och unga är ungefär lika stora. Men fokuseringen har i allmänhet legat på 

de externaliserade beteendeproblemen, medan de internaliserade fått mindre uppmärksamhet. Det finns 

givetvis orsaker till detta, menar Nordahl m fl. I många fall är orsaken självklar.  Det är de utåtagerande 

barnen som är de som märks – de utmanar och provocerar oss vuxna, de utmanar skolans andra 

hjälpinsatser, liksom samhället i stort. De inåtagerande barnen har minst lika stora problem att passa in, 

men det har hittills varit de utagerande som skolorna och utbildningssamhället sett som problem. 

 

I Ingrid Lunds empiriska studier (Lund, 2006, s. 76-81) kan man läsa om både elevers och lärares syn på 

hur det är att vara inåtagerande i grundskolans senare år. Lund citerar en äldre manlig lärare när han 

berättar om sin tjugoåriga lärarerfarenhet och om sin erkända respekt när det gäller att hantera svåra 

elever. Men han är medveten om att för de tysta eleverna är det inte bristen på respekt som är problemet, 

utan de bara sitter där och ger inget av sig själva. De ser ut som om de förväntar sig att andra ska ta 

initiativet. Han tror att de behöver utmaningar. Så han ber dem läsa högt inför klassen trots att han vet att 

de tycker det är obehagligt. Det är så de lär sig, avslutar han sin berättelse. Denne lärare ger uttryck för en 

brist på inkännande. 

 

Lund återger också ett citat från den här lärarens motpol i utövandet av läraryrket: 

 

Jag har kommit på att det bästa jag kan göra med de inagerande eleverna är att ha jämlika samtal med 

dem. Det är inte alltid de säger så mycket, men då vet de åtminstone att det betyder något för mig att veta 

hur det går för dem. Det är också ett bra sätt att få höra vilka mål eleverna själva har med skolarbetet och 

klasskamraterna. Det är också vid dessa möten som vi kan komma fram till hur deras skolvardag skall bli 

så hygglig som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Och då talar jag inte bara om eleverna 

förutsättningar utan om klassmiljön och lärarnas förutsättningar”. (Lund, 2006, s. 77) 

 

Denna pedagog visar upp ett genuint intresse för elevernas väl och ve, skriver Lund. Genom ett sådant 

förhållningssätt hos läraren känner sig nog eleverna sedda och bekräftade. 
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Självreflexivitet 

 

Ovanstående exempel visar tydligt att det är viktigt med reflexivitet hos oss som ska lära andra hur det 

fungerar i samhället. Begreppet självreflexivitet står i allra högsta grad i centrum i den didaktiska 

relationsteorin. Här är en viktig insikt i ämnet som Schibbye tar upp i sin bok ”En dialektisk relations 

förståelse”: 

 

Självreflexivitet handlar om en specifik mänsklig egenskap att kunna förhålla sig till sig själv, att kunna vara sitt eget 

objekt, att kunna observera sig själv, att kunna ställa sig utanför sig själv, det vill säga avgränsa och betrakta sig själv. 

 (Schibbye, 2002, s.351) 

 

3.2.3 Problematik 

Att vara en tyst och talovillig person behöver inte bara vara av ondo, det kan också vara en process framåt 

i livet, där vi inte riktigt är på det klara med vem vi är i de stora sammanhangen, utan vi vet tydligt i en 

krets av familj och släkt som vi föds in i, eller bland vänner och i aktiviteter som vi valt själva. 

Utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner (u.å.) har delat in vår mänskliga vardag i fem zoner: 

 

The microsystem: the immediate environment, in which a person is operating, such as the family, 

classroom, peer group, neigborhood, etc  

The mesosystem: the interaction of two microsystem environments, such as the connection between a 

child’s home and school, home system ↔ school system 

The exosystem:  the environment in which an individual is not directly involved which is external to his or 

her experience, but nonetheless affects him or her. An example of an exosystem is parent’s workplace. 

Although a child never has any role in the parent’s workplace, or, in fact, never even goes there, the events 

which occur at the parent’s place of employment do affect the child. For example, if the parent has a bad 

day at work, or is laid off, or promoted, or has work overtime, all of these events impact the family and the 

child. 

 The macrosystem:  the larger cultural context, including issues of values and expectations 

The chronosystem : events occurring in the context of passing time, these events may have impact on a 

particular birth cohort. 

 

De olika nivåerna påverkar varandra i olika hög grad vid olika tidpunkter i livet och i olika skeden av 

individens utveckling. Alla dessa system karakteriseras av olika roller, normer (förväntat beteende) och 

relationer. Till exempel beter sig en individ vanligtvis annorlunda inom sin egen familj än i ett klassrum.  

Personen kan tala oftare hemma än i skolan, vara mindre målinriktad, och kommer, nästan säkert, inte att 

sitta vid ett skrivbord i flera timmar i sträck. Om relationerna mellan olika mikrosystem är i harmoni med 

varandra sker barnens utveckling utan större problem. Ett exempel här är förhållandet mellan skolan och 



11 

 

hemmet. När förväntningarna är ungefär likadana på båda ställena, t ex gör ditt bästa, jobba på med ditt 

eget, kom i tid, kommer barnen att prestera bättre än om förväntningarna är mycket olika i hemmet och i 

skolan. 

 

Terje Ogden (2003, s. 27) hänvisar till ett antal undersökningar i de nordiska länderna som gjordes under 

1990-talet, där det framgår att gruppen skolelever med allvarliga beteendeproblem (antingen utagerande 

eller inåtvända) som orsakar bekymmer för lärare och/eller föräldrar utgör cirka 10 % av en 

elevpopulation. Utagerande beteendeproblem gäller i första hand pojkar. Det visar sig också att inåtvänt 

problembeteende är vanligast bland flickor och att förekomsten är större ju äldre barnen blir, vilket 

förmodligen har att göra med ”ålderstypiska utvecklingsdrag”, menar Ogden. Sådana beteenden skapar 

större problem för eleverna själva än för deras omgivning. Orsakerna till ett inåtvänt beteende kan finnas 

hos individen, dvs. personlighets faktorer som kan leda till bristande social kompetens, men de kan också 

uppstå i miljön i hemmet eller i skolan. 

 

Helena Hörnfeldt (2009, s. 179) visar i sin avhandling hur man vid införandet av fyraårskontrollen 1975 

först med utgångspunkt i Freuds teorier försökt att kontinuerligt kartlägga barnens utveckling. Sigmund 

Freud, psykoanalysens fader och förgrundsfigur, utgår i sina teorier från att barns utveckling sker i en viss 

ordning, och denna teoribildning har länge legat till grund för barnhälsovårdens syn på barns utveckling. 

Kanske det ändå är så att dagens barnpsykologi och barnhälsovård anammat psykoanalytiker som Mahler, 

Bowlby, Winnicott och Stern, vilka sägs ha utvecklat och till vissa delar föryngrat Freuds mer generella 

teorier om människans utveckling och gjort dem mer anpassade till nutidens barn. 

 

Hörnfeldt tolkar dagens forskare som Hagelin, Magnusson och Sundelin. Det har under senare år 

framförts kritik mot stadieteoritänkandet. Bland annat menar kritikerna att stadieteorierna är abstrakta 

forskarkonstruktioner med det enda syftet att underlätta kategoriseringen av barn. Stadieteorierna får i 

likhet med normalitetsbegreppet en dubbel funktion. Dels kommer normalitetsbegreppet att fungera som 

mått för det genomsnittliga, dels utgör det ett slags ideal. På så sätt kan konstruktionerna börja fungera 

styrande och till slut är det de kriterierna som används som målsättning för barnens utveckling. Enligt 

Hörnfeldt går Sommer längre i sin tankegång och menar att stadieteorierna under sitt skydd av 

vetenskaplig legitimitet är ett sätt att förmedla normativa krav på en viss uppfostran, vars mål är ett mera 

fullkomnat tillstånd. 

 

Hörnfeldt summerar detta resonemang med att antyda att barnhälsovårdens utvecklingsundersökningar 

därmed blir en kontroll av den uppfostran vi ger våra barn, en slags koll på hur duktiga vi föräldrar är på 

att stimulera barnen så att de ska uppnå de förutbestämda utvecklingssteg som krävs för en viss 

ålderskategori. 
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Mot detta kan man ställa följande uttalande från Barnkonventionen
4
: 

 

”Barn och unga skall tillåtas utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar” 

 (Barnkonventionen Ds 2007:9) 

 

Varför måste man kunna prata inför andra? Den frågan kan man ställa sig. Axelsson (2011, s. 25-26, 29, 

34, 62) menar att det har blivit allt viktigare att kunna konsten att kommunicera med och inför andra, för i 

de flesta yrken måste man då och då kunna tala inför en grupp. Man måste till exempel ta telefonsamtal 

och vara med på möten. Men innan man når en anställning måste man gå på anställningsintervjuer. Har 

man barn måste man delta på möten i skolan, man har träffar med myndigheter och kontakter med 

sjukvården. Överallt så underlättar det om man inte är full av talängslan. Inte minst i utbildningss-

ammanhang är det vanligt att man förväntas tala inför andra. 

 

Studenthälsan vid Uppsala universitet
5
, t ex, skriver på sin hemsida att 10-20 % i en vanlig grupp 

människor har svårt för att tala i grupp, de får obehagskänslor i form av hjärtklappning, de blir torra i 

halsen och svettas onormalt mycket.  Man skulle lätt kunna tro att det inte finns några talängsliga 

lärarstudenter – som blivande lärare borde man väl älska att stå inför en publik och undervisa. 

 

Axelsson refererar bland annat till en studie gjord av Cederberg och Nyström (”Röster ur tystnaden”, 

1996) som handlar just om talängsliga lärarstudenter. Resultaten i den studien visar att lärarstudenterna är 

hoppfulla inför sin framtid och tror att nervositeten de känner för att stå inför en klass kommer att gå över 

och att det är mindre farligt att tala inför elever. Axelsson skriver att yrkesrollerna kan hjälpa oss att skapa 

en trygghetsram och att man fortfarande kan ha svårt att hantera sitt privata liv, där man inte representerar 

någon annan än sig själv.  

 

Är tystnaden alltid ett problem? 

Mary M. Reda (2010 s.2-4), professor i engelska vid City University of New York College of Staten 

Island, säger att professorer som hon träffar på älskar att tala om tysta elever, vad som egentligen gör att 

det finns en del killar som drar sig in i hörnen, gömmer sig bakom en neddragen baseboll keps, om flickor 

som ler när de sitter med i gruppen men aldrig någonsin skulle våga göra något som sticker ut och skiljer 

sig från övriga gruppen. Ju mer tryck en lärare skapar genom att göra en gradering av sin klass, ju mer 

komplicerat blir det för eleverna att tala. De observerar sin lärare, ser hur hon interagerar med klassen, hör 

vilken typ av frågor hon ställer, och hur hon reagerar på deras röster, därefter bestämmer de om de 

                                           
Barnkonventionen är ett juridiskt dokument, en folkrättslig och bindande överenskommelse, som alla länder som 

skrivit under konventionen är skyldiga att följa. Den innehåller fura grundläggande principer, varav detta är den andra. 

5  www.sh.uu.se/talängslan 



13 

 

förväntas reflektera, spekulera och ställa upp hypoteser högt inför klassen eller om det handlar om att 

besvara frågor muntligt. Dessa elever är ofta medvetna om att det som de säger högt i klassen bedöms av 

de andra eleverna och blir en del av deras ”identitet”. Ibland kan också deras tystnad bero på att de helt 

enkelt inte vet vad som förväntas av dem. Reda berättar vidare om sina studier av tysta elever:  

 

It came down to this; Student silence isn´t necessarily a problem. Some students choose silence 

because it best fits their learning style, culture, or history. Much contemporary pedagogy lauds the 

calls for “student voice” as empowering. But students who are, for example, visual learners, or 

whose home cultures have taught them to value speaking and silence differently than the 

contemporary culture of American higher education does, often benefit from the inclusion of silence 

in the curriculum (Ibid.) 

 

Det finns, enligt Reda, forskare som påpekar att tystnaden ger utrymme för lyssnande, för meditation och 

reflektion och därmed kan vara lika viktig för lärandet som dialogen. Det betyder att lärare bör vidga sin 

repertoar i undervisningen så att alla elever kommer till tals. Kanske behöver de tysta eleverna mera tid 

för att formulera sina tankar i ord. Man kan heller inte utan vidare ta för givet att tysta elever är tysta 

därför att de inte kan eller är ointresserade, menar Reda. Det är inte alls säkert att de elever som talar mest 

i klassen är de som lär sig mest. 

 

I enlighet med Bronfenbrenners teori om de fem zonerna visar även Redas studier att elevernas hemmiljö, 

deras sociala och kulturella bakgrund spelar stor roll för deras förhållningssätt i skolan. Och att de 

anordningar som görs i skolan för elevens fria prat kan ha motsatt effekt och göra att de pratar mindre.  

 

I can often do more to facilitate student talk by saying less. Taking myself out of the center of 

classroom conversations and being mindful of my own participation can help students reimagine 

knowledge and the classroom. Just as I work to facilitate student talk as a means of learning, I now 

also work to foster generative silences. Listening, introspection, and speculation are critical forms 

of class participation that must be both acknowledged and taught in the dialogical classroom. 

(Ibid.) 

En intressant sida av hur lärare hanterar tysta elever kan man läsa i en artikel av Thomas H Benton 

(2004, S.1) - pseudonym för en biträdande professor i engelska vid Midwestern Liberal-Arts College – 

som i sin artikel Shyness and Academe beskriver sin egen skolgång som en jobbig period i sitt liv på 

grund av sin besvärande blyghet. Trots det arbetar han numera som biträdande professor i engelska. Han 

beskriver här oro och farhågor han fortfarande dras med:  

Students might be surprised to know how nervous some experienced teachers can be at the prospect of a 

new class. I have taught at least 40 classes, but I still find teaching stressful, particularly after the summer 

break or a sabbatical. As the first day approaches, I'll begin to worry: Will my voice tremble? Will I sweat 

profusely? Will I forget my lesson plan? Will I lose their confidence right away? 
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To deal with such anxieties, I have learned to craft initial classes that make me feel less vulnerable to my 

students' scrutiny. I try to become a disembodied voice, directing students' attention away from me and 

toward the material: handouts, readings, film footage, slides, music, and artifacts. As I speak, I try to lose 

myself in my subject (recapturing my experience of research and writing), refining the content of my 

lectures until I am free to improvise without anxiety. (Ibid.) 

  

      

3.2.4 Åtgärder 

 

Talängslan kan försvinna genom träning. Det är något som Axelsson har stor erfarenhet av, hon har 

anordnat kurser för studenter vid ett universitet i flera år. I dessa kurser får de tysta och talängsliga 

studenterna träffa varandra och gradvis lära sig att möta sina faror. 

 De arbetar med KBT (Kognitiv Beteende Träning). I Axelsson bok kan man också ta del av Lennart 

Melins ord om KBT. Han förklarar orden och innebörden på följande sätt: 

 

KBT syftar till att ge människor bättre kontroll över sina liv och detta åstadkommes genom att hjälpa människor att 

ändra sin gamla problematiska livsföring och genom att uppmuntra bättre fungerande sätt att leva. (Citerat i Axelsson, 

2011, s. 34) 

 

Den ursprungliga beteendeterapin växte fram under början av 1900-talet med förgrundsfigurer som 

psykologerna John B Watson och B. F. Skinner. Under 1900-talet utarbetades den kognitiva terapin av 

Aaron T Beck och denna ligger delvis till grund för KBT, som enligt Socialstyrelsen har till syfte 

 

att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer 

funktionella, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.
6
 

 

KBT är alltså en framgångsrik väg att gå när det gäller talängslan, men också genom ”mindfulness” kan 

man komma tillrätta med oron att exponera sig inför en folkmassa.  Axelsson hänvisar också till 

författaren av boken ”Mindfulness i hjärnan”, Åsa Nilsonne, som är professor i medicinsk psykologi, 

legitimerad psykoterapeut och handledare i KBT. Nilsonne säger att tidigare har psykologiska processer 

inte kunnat förklaras vetenskapligt och därför har inte psykologiska teorier fått samma genomslagskraft 

som andra vetenskapsteorier. Den nya forskningen visar att hjärnan är mycket formbar. Denna formbarhet 

eller neuro-plasticitet beskriver Nilsonne som att ”hjärnan påverkas sekund för sekund av det den 

upplever och gör”. Allt detta kan vara både till gott och ont för utvecklingen. 

 Det som är så positivt med just mindfulness är, enligt Nilsonne, att vi lär oss styra vår uppmärksamhet: 

 

 

                                           
6 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/ 

 kbtkognitivbeteendeterapi 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/
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Vi övar oss på att känna medkänsla med oss själva och med andra, och på att styra våra känslor så att 

de blir tillräckligt starka för att livet ska få färg och mening, men inte så starka att de ställer till 

problem. (Citerat i Axelsson, 2011 ) 

 

I Axelssons bok finns många bra tips att studera och även lektionstips som hon använder i sina egna 

kurser. Det finns t ex arton olika övningar som successivt gör den talängslige mer bekväm med att prata 

inför en skara människor.  

 

Övningen Hemliga lådan går ut på att man tar ett föremål ur en väska, ex en boll eller en klädnypa. Den 

som sticker ner handen och känner på föremålet i väskan tar upp det och håller det bakom ryggen och får 

då förklara för de andra om föremålets form, storlek, material osv. Denna övning säger mycket om barnets 

självständighet – vågar han eller hon berätta utan att föräldrarna är där och sufflerar? Det säger mycket 

om deras språkbruk, brist på eller överflöd av fantasi och hur det är med förmågan att framställa en 

presentation av ett föremål på ett begripligt sätt, och allt detta på ett mycket lekfullt sätt. Något som barnet 

inte kommer att uppfatta som otäckt utan bara som en rolig lek. 

 

Ogden (2003, s. 107 f.) beskriver bland annat involveringspedagogik och involveringssamtal som ett sätt 

att dels få eleverna att uppmärksamma sitt eget beteende och ta ansvar för det, dels få dem att bli mer 

engagerade i undervisningen. 

 

Det är ett sätt att stärka självkänslan hos jag-svaga elever. Jag-svagheten kan ta sig uttryck både i 

utagerande och inåtvända beteenden. I involveringssamtalet, som pågår i mindre grupper, ska lärare 

 

 • involvera sig i eleverna situation 

 • inta en öppen och accepterande hållning 

 • lyssna aktivt 

 • undvika att presentera färdiga lösningar och förklaringar 

 • fokusera på skillnader och likheter i de uppfattningar som kommer fram 

 • fråga specifikt och konkret 

              • inta en icke-dömande hållning (t ex undvika tillrättavisningar när det gäller ordval eller grammatiska fel) 

 • stimulera interaktionen mellan eleverna. (Nissen, 1978, i Ogden, 2003, s. 109) 

 

Huvudprinciperna för involveringspedagogiken är involvering, socialt ansvarstagande, självständigt 

tänkande och relevans. På nätet finns det numera ett stort antal sajter som ger råd och tips om hur man 

som vuxen kan arbeta för att komma över sin talängslan
7
.  

                                           
7  T ex Utbildningsradion, www.ur.se/Retorik-ratt-att-tala-vett-att-lyssna/Talängslan 
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3.2.4 En inkluderande skola 

Idag ställs det stora krav på våra ansvariga lärare, de ska ha med sig en förståelse för att samhället men 

även vår närmaste krets präglar våra elevers utveckling och identitet. Som tyst, talovillig och blyg elev 

kan det vara så att man har djupt rotade vanor som är svåra att bryta. Gunnel Colnerud och Kjell 

Granström (2002, s.206-207) har i sin bok Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkesetik 

viktiga punkter som lärare förbinder sig att göra i sin dagliga gärning och sitt yrkesutövande. Under 

rubriken ”Eleven alltid i centrum” skriver de klart och tydligt att läraren ska ”ta ansvar för elevernas 

kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, 

utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande”. De ska även se om sitt eget kunnande så att de inte 

stagnerar i yrkesrollen bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk 

erfarenhet”; de ska alltid se till att ”anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna”.  

Man talar idag om en inkluderande skola där alla elever ska få komma till tals och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, något som nämns på flera ställen i läroplanen (Lgy 11). Skolinspektionen gjorde under 

2013 bland annat en kvalitetsgranskning av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan 

(Skolinspektionen, 2013), där man understryker ”varje elevs rätt att få en utbildning som motsvarar de 

förutsättningar, behov och mål som eleven har”, inte minst viktigt för de elever som gått ut grundskolan 

utan fullständiga betyg och därför erbjuds plats i introduktionsprogrammen. Skolinspektionen menar att 

skolans huvudman, rektor, lärare och ”övriga aktörer” delar ansvaret för detta och ger en rad exempel på 

vad man ska tänka på i detta arbete (Ibid., sid 26). 

En okänd specialpedagog8 har, efter att ha läst Skolinspektionens rapport, sammanfattat sina synpunkter 

på vad som krävs för att skolan ska bli inkluderande: 

• Lärare som kan ta med eleverna mer systematiskt i planeringen av arbeten utifrån deras intressen 

och viljor.  

• Lärare som uppmuntrar eleverna att framföra åsikter och tankar kring planeringen.  

• Lärare som uppmuntrar eleverna att komma på egna lösningar på problem eller situationer.  

• Lärare som utmanar eleverna och får dem att pröva nya saker. Jag tänker att detta går att göra om 

man har en tillåtande attityd till misslyckanden. Jag tänker också att det kräver att man struntar i 

matriser och summativ bedömning av prestationer och istället fokuserar på utveckling.  

                                           
8 http://specialpedagogen.wordpress.com/page/2/ 
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• Lärare som formulerar en uppgift som eleverna kan lösa på flera olika sätt. 

• Lärare som organiserar arbetet så att eleverna kan lösa uppgifter kollaborativt. Enskilt arbete 

används med ett uttalat syfte, till exempel att eleven behöver arbeta själv för att höja sitt 

självförtroende. Gemensamma teman eller projekt möjliggör enskilt arbete men med inslag av 

diskussioner och grupparbeten. 

”Begreppet inkludering har en positiv laddning och många vill därför knyta det till något de själva tycker 

är bra”, säger Claes Nilholm,9 professor i pedagogik vid Malmö högskola.  Här är Nilholms tre 

hållpunkter till en inkluderande skola. Den första fokuserar på placeringen – att även elever i svårigheter 

ska finnas i de vanliga klassrummen. Den andra lägger tonvikt på individen – att varje elev dessutom ska 

trivas, ha vänner och nå skolans samtliga mål. Den tredje inriktar sig på gemenskapen – att alla förutom 

det tidigare nämnda även känner sig delaktiga i ett demokratiskt samarbete och en lärande gemenskap där 

olikhet ses som en tillgång. 

 

  

                                           
9 Publicerat i 2014-02-17 00:51  Nättidningen Lärarnas nyheter (Specialpedagogik) 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod 

 

Jag har beslutat mig för att göra en kvalitativ studie med observationer, dels i vanliga studieklassrum, dels 

i de praktiska arbetslokalerna. Terje Ogden (2001, s. 113) säger att observationen kan ses som mer eller 

mindre systematisk. Den omfattar de dagliga intryck som observatören får av elevens skolarbete och 

vardagliga miljö. Ogden menar att observationer är pålitliga och relevanta i den mån man har kontroll på 

felkällorna. Med felkällor menar han bland annat att observatören kan lägga till eller missa händelser. Det 

är bra att innan observationerna börjar ha bestämt i vilken situation beteendet ska observeras. I den här 

studien kommer lärarens klassrumsarbete att studeras. 

 

Efter mina observationer på de båda arenorna genomför jag intervjuer med de aktuella lärarna. Min studie 

kan därmed beskrivas som en så kallad observjustudie. Ann-Sofie Wedin (2007, s. 83-83) hänvisar till 

Hultman som säger att observju är en kontextuell intervju som dock alltid tar sin början i en mer eller 

mindre deltagande observation. Den syftar till att penetrera intentionerna och ta fram den observerades (i 

detta fall lärarens) egna reflektioner över händelser under arbetsdagen. Detta samtal handlar om lärarens 

arbete och kunskapsbildningsutmaningar och inviter i den vardagliga praktiken. Under observations-

tillfällena för jag också informella samtal med elever och lärare. Observationerna blir på så sätt delvis 

deltagande, även om jag inte har någon förutbestämd funktion i undervisningen. 

 

 

Den här studien är inspirerad av den humanistiska tolkningsmetoden hermeneutik. Med några enkla 

punkter att hålla reda på för att tolka lärarens lektionsarbete.  Vi kan se in i oss själva (introspektion) och 

därigenom förstå andra människors känslor och upplevelser (inkännande, empati).  

 

Man kan tolka människor (människors personlighet och människors handlingar). Men tolkningen kan 

också avse resultatet av människors handlingar. Det kan röra sig om skrifter, bilder, byggnader, 

hantverksföremål och så vidare. (Thurén, 2007, s. 95) 

 

 

 

Finns det då inget att invända emot hermeneutiken? Jo, positivister är ofta mycket misstänksamma emot 

hermeneutiker som väger in sina egna känslor och erfarenheter när man befinner sig på osäker mark. 

Upplevelser och känslor är inte intersubjektivt testbara. De beror på vem det är som upplever och känner. 

Thurén (2007, s. 95) beskriver det som två besläktade problem. Mitt syfte och främsta mål med studien är 

att jag vill försöka ta reda på klimatet i klassrummet och lärarens ingångsläge gentemot de som är tysta 
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och inte verksamma med lektionsarbetet, hur det kan vara för en tyst och talovillig elev i en lärosal på ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram år 2013. För det är klassrummen och de praktiska arbetssalarna som är de 

två arenorna där de här eleverna ska utvecklas till framtida yrkesutövare och allmänbildade vuxna. Om de 

inte väljer att studera på högskola och universitet kan vissa elevgrupper ha svårt att se meningen med de 

”nya” teoriblocken som infördes med Lgy 11 (Skolverket, 2012). Insatserna som görs tillsammans med 

deras lärare är det arbete som ligger till grund för betygen. Jag har i den här studien valt att bortse från att 

studera hur de enskilda eleverna är på sina raster eller hur de ligger till bland sina kamrater, eftersom det 

är lärarna som är i fokus för studien. 

 

 

4.2 Val av informanter 

 

Jag koncentrerar min studie på lärarens arbete med de tysta eleverna. Urvalet som är valt ur ett 

bekvämlighetsperspektiv består av fyra lärare som är mycket erfarna och engagerade i undervisningen. 

Jag vill se hur de hanterar gymnasieelevers och de vuxna studenterna tystnad under deras lektionsarbete 

och vad de tycker är acceptabelt i ett klassrum eller en arbetslokal. 

 

Hur förmedlar lärarna ett lugn som den tysta och talovilliga eleven kanske behöver för att prestera sitt 

yttersta? Hur ”pushar” de för att eleverna ska våga ”ta för sig” under lektionerna? I studien finns bara en 

manlig lärare, de andra tre är kvinnor. Samtliga har fullständig lärarbehörighet och därtill många 

undervisningsår. Samtliga är över 40 år. Jag informerar dem innan studien drar igång att de har rätt att 

hoppa av när de själva vill och att jag inte skall dela med mig av deras ord till andra kolleger på skolan 

utan att allt de säger skall hanteras konfidentiellt och bara användas i denna studie. Det är viktigt att 

informera informanterna om de grundläggande forskningsetiska frågor som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet, när de ingår i forskning av det här slaget.  

 

 

 

 

4.3 Etiska principer 

 

Det finns, enligt Bryman (2008, s. 131-132) fyra viktiga principer som används vid all svensk och 

internationell forskning: 
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Informationskravet: Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella forskningens syfte. Det 

ska vara av frivillighet som de ställer upp och de ska få veta att de när som helst kan hoppa av. 

 

Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Finns 

det minderåriga i studien måste föräldrar eller vårdnadshavare godkänna att de medverkar. 

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla personer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Ytterligare tips och färdigheter om informationsskyddet enligt Bryman (2008,s 133)  

 

 Lagra inte respondenterna namn och adress eller brevväxlingar på datorns hårddisk. 

 Koda information som finns i olika datafiler och förvara förteckningen över deltagarna och deras 

identifikationskoder på skilda plaster och bakom lås och bom. 

 Se till att ev. transkriptioner inte innehåller riktiga namn på respondenterna. 

 Håll transkriptioner av exempelvis intervjuer inlåsta. 

 

 

4.4  Insamling av material 
 

Tanken är att jag följer fyra olika lärare, både teoretiska och praktiska pedagoger, under en arbetsvecka. 

Urvalet av elever kommer att vara desamma under hela studien, men det är framför allt lärarna som är i 

fokus för observationerna, även om det inte går att undvika att ”se” eleverna eftersom de utgör den andra 

parten i klassrumskommunikationen. Det huvudsakliga syftet är att studera de olika förutsättningar de 

tysta och talovilliga eleverna ställs inför med de olika lärarnas förhållningssätt.  

 

 

Det kommer att handla om andraårselever på det nationella programmet, en elev från yrkesintroduktion 

och så vuxengruppen, där alla är över 25 år. De vuxna studenterna har en varierad mängd skolerfarenhet; 

mestadels kommer deras utbildning från deras hemländer. Här i Sverige går de ett läsår på en 

komprimerad kurs som skall ge dem en snabb skjuts rakt ut i arbetslivet.  Likheten för alla eleverna är att 

de går på samma skola och på ett yrkesgymnasium i en kommun som är en stolt förespråkare för sin 

kreativitet. Jag kommer inte att få tid att vara ute för studier under någon längre period, som jag önskat, 
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eftersom mitt ordinarie arbete kräver min närvaro. Jag har en god bild av skolan, eftersom jag haft mycket 

av min VFU där. Jag har tidigare studerat lärarnas professionalism och känner väl till deras yrkesstolthet. 

Jag har även gjort intervjuer på plats med några av de aktuella lärarna. 

 

Bryman (2008, s. 400) beskriver en viktig sak i sin bok, och det är att man måste lära sig det lokala 

språkbruket. Becker och Geer (1957) går, enligt Bryman, så långt att de jämför en deltagande observatör 

med en socialantropolog som ska förbereda sig för att vistas i främmande kulturer under en längre tid. Där 

ser jag mina erfarenheter och tidigare studier av skolan och dess personal som en stor fördel. 

Tillvägagångssättet är följande: Jag kommer att följa med i klassrummen utan att göra några 

arbetsinsatser, bara sitta med och anteckna och vid enstaka tillfällen samtala med elever eller lärare. 

 

 Hartman framhåller följande: 

 

Skrivandet är en process, de första idéerna kastas ned i ett anteckningsblock. De utvidgas, 

omformuleras, skärs ned, ges en ny uppbyggnad. När väl något är nedskrivet kan författaren så att 

säga betrakta sina egna tankar utifrån. Pröva deras hållbarhet och språkliga dräkt. Att skriva är därför 

ofta det bästa hjälpmedlet när det gäller att genomföra en uppgift.  

(Hartman, 2003, s. 10)  

 

 

Mina skrivna ord ska alltså gå från en enkel iakttagelse och utvidgas främst i minnesbanken för att sedan 

hamna i min studie under rätt rubrik. Med den här studien vill jag även känna av stämningen i lokalen. 

Efter lektionen skriver jag in mina noteringar i min dator för vidare bearbetning. 

 

 

4.4.1 Genomförande av observationerna 

 

Jag gör mina observationer bland elever som går på restaurang- och livsmedelsprogrammet och följer dem 

under lektioner i både de teoretiska och de praktiska ämnena. Jag för noggranna anteckningar under 

observationerna och koncentrerar mig på samspelet mellan läraren och gruppen med särskilt fokus på hur 

läraren hanterar de tysta eleverna. 

 

Jag har träffat ungdomsgruppen under en VFU förra året under vårterminen när de gick i ettan. Det var 

under den perioden jag bestämde mig för att göra en studie om tysta elevers vardag. Nyfikenheten över att 

se hur den knäpptyste men mycket ambitiösa eleven som i den här studien kallas den enda introverta 

eleven klarar av utveckling och de krav som de nya läroplanerna sätter på entreprenörer i vardande.  

Många av de nyblivna tvåorna känner igen mig och ropar glatt ”Vad gör du här?” Jag förklarar min 

närvaro. Under den här sejouren kommer jag att vara med på deras lektioner och iaktta deras lärares 

arbete. Det är blivande yrkesmän och kvinnor på en yrkeslinje som jag valt att följa. De har teorilektioner 
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under två till tre arbetsdagar i veckan, då de har ”vanliga” gymnasiekurser i ämnen som svenska och 

svenska som andra språk, engelska, matematik, idrott och hälsa samt religionskunskap, historia och 

samhällskunskap, som numera är obligatoriskt för varje yrkesprogram. 

 

4.4.2. Genomförande av intervjuerna 

 

Utifrån mina anteckningar och iakttagelser intervjuar jag i slutet av min studievecka de fyra lärarna. Min 

tanke är inte att komma med några pekpinnar om deras insatser i klassrummet utan mer ge en 

utomståendes bild av deras arbete med de tysta eleverna, se det som en spegling av vad jag har uppfattat 

under lektionerna.  

 

Jag har enskilda intervjuer med var och en av de medverkande lärarna, där de får svara på tre frågor. Min 

första tanke var att vi skulle sitta ned i ett speciellt rum efter lektionstid och samtala, men jag inser snabbt 

att det har de här lärarna inte tid till. Höstlovet närmar sig med stormsteg, och då skall vissa kurser vara 

klara och genomförda, så att eleverna kan studera vidare under vecka 45. En hel del F-varningar där 

eleverna får en skriftlig varning om att det riskerar att bli utan ett terminsbetyg p. g. a. otillräckliga studie-

resultat har gått ut och skickats hem till föräldrar och vårdnadshavare till de elever som inte kommer att 

klara av kursmålen. De har fått sina F-varningar hemskickade under vecka 43. Det är för många en insikt 

och en ordentlig ögonöppnare när det gäller hur det egentligen går med skolarbetet. Jag minns under min 

VFU, som låg under dessa veckor förra året, att det var en ganska jobbig period för det studerande. 

 

Under de förutsättningarna, med stressade lärare och i vissa fall uppgivna elever, tycker jag att jag fått 

tillfredsställande svar på mina frågor, även om jag fått göra mina intervjuer med de medverkande 

teorilärarna under lektionstid. De övriga två lärarna, som undervisar i praktiska ämnen, bad att få svara på 

frågorna hemma i lugn och ro. Det fick de naturligtvis göra. Jag har genomfört många riktade samtal med 

de lärarna för att få svar på mina funderingar. Jag har träffat dem sammanlagt 32 arbetstimmar under två 

veckor, både under och utanför lektionstid. Lärarna fick frågorna nedskrivna på ett papper (se bilaga 1) 

och vi höll oss i stort sett till dessa frågor under våra samtal. Eftersom två lärare fick besvara frågorna 

skriftligt kan jag med andra ord säga att jag använt en kombination av intervju och enkät. Dessutom har 

jag vid ett flertal tillfällen samtalat med lärarna i samband med att jag gjorde observationerna. 

 

 

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet 
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När studierna i klassrum och arbetssalar är över, är det dags att tyda mina noteringar i anteckningsboken 

som har varit min ”bästa vän” under de här två intensiva veckorna. Min studie skall också redovisas och 

bearbetas, en sådan undersökning är individuell. Det märkliga är när jag läser dessa små ord, så blir jag 

automatiskt förflyttad i tanken till det aktuella klassrummet och se situationen som om den sker just nu. 

Så nu är det en utmaning att få läsarna att se scenen framför sig. 

 

Vid bearbetningen av observationer och intervjuer/samtal har jag utgått från mina frågeställningar och 

försökt att belysa dem genom att beskriva det jag sett och hört så detaljerat som möjligt. Jag har läst 

lärarintervjuerna både högt och tyst och tillsammans med observationerna från de aktuella lektionerna 

försökt se om det finns några tänkbara och synliga hinder som kan göra att eleverna inte medverkar till sin 

progression. Men jag har inte funnit några tänkbara hinder. 

  

Observationer och intervjusvar har jag sedan försökt att samla under tre huvudrubriker: När är tystnaden 

mest påtaglig? Arbetet med de tysta eleverna. Samspelet under de praktiska respektive teoretiska 

arbetspassen mellan tysta elever och lärare.  

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Jag har varit redan från början av den här studiens existens velat få veta hur lärare hanterar elevers tystnad 

men också att känna av klimatet i ett klassrum. För att känna av klimatet har jag använt mig av av den 

humanistiska tolkningsmetoden hermeneutik i kombination med observationer (Thurén, 2007, s. 94-97). 

Hermeneutiken- (tolkningsläran) utgår från en viktig kunskapskälla vid sidan av de fem sinnenas 

iakttagelser och den logiska analysen; den är nämligen inkännande eller empatisk, skriver Torsten Thurén. 

Hermeneutiken skiljer sig därmed radikalt från positivismen. Det går ypperligt med positivistiska metoder 

att förklara ett fenomen som utvandring på grund av dåliga levnadsförhållanden etc. Det är inte svårt att 

rent intellektuellt förstå och förklara dessa förflyttningar till bättre förutsättningar. 

 

 

 

5 Resultat 

 

Nedan följer resultaten från mina observationer, informella samtal under lektionerna med elever och 

lärare samt lärarnas svar på mina intervjufrågor. För att göra framställningen mera levande har jag vävt 

samman intervjusvaren med redogörelsen för observationerna och de informella samtalen. De frågor jag 

ställde till lärarna i intervjun var: Hur upplever du dig själv som lärare till inåtvända och tysta elever? Hur 
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tror du att de elever som har detta beteende upplever dig som lärare? Vad upplever du som största 

utmaningen i det dagliga skolarbetet när det gäller dessa elever?  

 

Jag presenterar resultatet under följande teman: 

 

1. När är tystnaden mest påtaglig? 

2. Arbetet med de tysta eleverna 

3. Samspelet under olika arbetspass mellan lärare och elever  

 

 

5.1 När är tystnaden mest påtaglig? 

 

Under de teoripass som jag var med och observerade var tystnaden mest påtaglig när klassen hade vanliga 

genomgångar av arbetsuppgifter som de borde kunna och hade arbetat med, dels under hela grundskolan 

och nu under hösten på gymnasiet. Den första dagen inleds med ett teoripass i modern historia där de ska 

redovisa och svara på frågor om första världskriget. 

 

Eftersom jag känner igen eleverna förväntar jag mig att de pratiga eleverna ska ta den plats som de brukar 

ta, men så sker inte under genomgången av arbetet. De elever som jag träffat på under våren, som jag 

mindes som mycket störande och som jag tog för givet skulle vara pratsamma under hela lektionspasset, 

är knäpptysta. De har inget material med sig utan sitter bara av lektionen. Här är studiemiljön alltså näst 

intill perfekt för dem som normalt sett inte tar plats; här får de chans att uppleva en fokuserad lärare som 

njuter av att ha elever som faktiskt är aktiva under hela lektionen. De som är intresserade antecknar i sina 

stenciler. Jag ser tyvärr bara tolv till femton av tjugotvå närvarande elever som tycks ha intresse för både 

frågorna och svaren. Fyra elever svarar muntligt på frågorna och verkar hänga med ordentligt. De vill veta 

mera och det blir små diskussioner under frågestunden. 

 

De som jag i anteckningsboken kallar ”prat/tysta” elever har efter en halv timme börjat röra på sig i 

bänkarna, leker lite diskret med sina mobiltelefoner och börjar gå på toaletten. Hade det funnits en central 

pennvässare så hade det varit dessa elever som stått där och vässat. Nu har de inga papper med sig och 

följer inte med i frågestunden utan väntar bara på den fem minuter långa bensträckaren. 

 

Efter den efterlängtade minirasten har en av de ”prat/tysta” eleverna varit i skåpet och hämtat material 

men tyvärr så resulterar det inte i något arbete. Då har den hittills mycket tålmodiga och lugna läraren 

tröttnat på de ”prat/tysta” och ger dem en skarp tillsägelse. Under resterande arbetspass korrigerar hon 

dem med blickar och gester. Klockan 11.30 är lektionen slut och eleverna skyndar mot matsalen för lunch.  
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Läraren berättade för mig efter lektionen att hon känt sig enormt stressad av att hon skulle iväg på ett 

läkarbesök som hon visste skulle resultera i en lång sjukskrivning. Hennes mobiltelefon som var satt på 

vibration hade skakat under hela lektionen - det var vikarier som sökt henne. Men det märktes inget av i 

hennes uppträdande i klassrummet. Hon framstod som en mycket professionell yrkesutövare, väl 

förberedd och lyssnade ordentligt på de som pratade och hade inlägg i debatten. Jag har skrivit i 

marginalen i min anteckningsbok: ”Bra läromiljö som borde ha utnyttjats av flera”. 

 

Andra tillfällen då tystnaden var påtaglig var under receptgenomgångar på morgonen och det är väl i sig 

ingen direkt nackdel om eleverna verkar som om de är med på upplägget. Observationerna från 

receptgenomgångar kommer enbart från gymnasiets tvåor och ingen från vuxengruppen. En recept-

genomgång innan den praktiska matlagningen kommer igång är obligatorium i en yrkesutbildning. 

Här har jag märkt av att flera av eleverna inte riktigt är sig själva. Tysta, eftertänksamma, kanske till och 

med lite nervösa för vad dagen ska bjuda på. Många av de extroverta eleverna är trötta och det är väl 

egentligen inga personer som lägger så mycket vikt vid denna förhandsinformation. De vill helst skapa 

förutsättningarna själva, inte bli matade med en massa ”bra tips”.  

 

I den här gymnasieklassen bland årskurs-tvåorna finns en riktigt introvert elev. Det är intressant att 

studera hans agerande under morgongenomgången. Sådana genomgångar är vardagliga händelser på en 

vanlig restaurang, men då är det kökschef eller förste kock som håller i mötet och ger medarbetarna 

dagens förutsättningar. Läraren är här saklig och mycket väl förberedd på alla sätt och vis. Hon informerar 

om dagens meny och arbetsfördelning, berättar hur många gäster som väntas i matsalen, så att eleverna 

ska veta hur många portioner de ska laga av varje maträtt. Under en viss del av morgonsamlingen ger hon 

dem rena skoluppgifter att arbeta med; de får bestämma själva när de vill göra dem. Tanken är nog att de 

ska arbeta med uppgifterna i naturliga pauser, som när något ska tina upp innan man kan gå vidare. Hon 

vill att de ska klara sig själva, kunna planera sina dagar och göra sakerna i rätt ordning.  

 

Den enda riktigt tysta och talovilliga eleven skriver i marginalen och lyssnar på sin lärare. Sedan kommer 

han snabbt ut till sin arbetsbänk och börjar med receptet i handen plocka ihop sina ingredienser, samtalar 

med sin arbetspartner och gör en ansvarsfördelning. Han är en mycket kompetent elev och en av dem som 

har en framtidsdröm. Jag har gått runt och frågat om deras syn på framtida arbeten. Den här eleven kan 

svara ordentligt och visar att han har klara mål. Redan under våren när jag träffade på klassen hade han ett 

mål att bli kock och det är inget han har släppt. Under sin kommande APU (arbetsplatsutbildning), då de 

är ute åtta veckor på olika arbetsplatser för att göra sin praktik, vill han komma iväg på ett kryssnings-

fartyg. 
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 Han visar stort intresse för att hålla sin planering och för att resultatet av arbetet, i de här fallen 

maträtterna, ska vara klart i tid. Han tycks se sina klasskamrater mer som arbetskamrater där var och en 

gör sin del och inte socialiserar sig mer än nödvändigt med varandra. På det sätt som han samtalar om 

produkterna och egentligen aldrig öppnar något annat samtalsämne med kamraterna, så visar han mig att 

han tar avstånd från klasskamraterna.  I mina ögon verkar det som om han inte har något behov av deras 

kamratskap mer än som arbetskamrater. 

 

Övriga elever visar här en helt annan energi med uppgifterna än vid de teoretiska lektionerna där jag varit 

vid deras sida. Ingen av eleverna verkar störd av min närvaro oavsett om det handlar om vanliga 

skolämnen som samhällskunskap och historia eller om det gäller de praktiska timmarna. 

 

Kommentarer 

I de klasser jag följt i den här studien har det inte funnits så många riktigt tystlåtna elever. Egentligen har 

jag bara stött på en elev som kan betraktas som riktigt introvert. Han kommunicerar inte mer än vad han 

finner nödvändigt med vare sig lärarna eller kamraterna. Å andra sidan visar han ofta intresse för 

undervisningen i både teoretiska och praktiska ämnen och tycks ta sina studier på allvar. Han verkar också 

mycket målmedveten. I övrigt har eleverna varit tysta vid vissa bestämda tillfällen: vid genomgångar på 

teorilektioner och vid receptgenomgångar på morgonen före matlagningslektioner. Tystnaden vid dessa 

tillfällen kan antingen bero på ointresse för de teoretiska ämnena eller på ”morgontrötthet” (enligt 

elevernas egna utsagor). Det är heller inte självklart att samma elever är tysta respektive pratsamma på 

alla lektioner. 

 

 

 

 

 

5.2 Arbetet med de tysta eleverna 

 

Jag följer ”mina” elever både under teoretiska och praktiska ämnen, jag är med dem under sex dagar 

innan höstlovet. De har hunnit komma en bit in på terminen och agnarna har tydligt börjat skiljas från 

vetet. Jag kan se på bara dessa pass vilka som är studiemotiverade; framför allt är det tydligt under 

teorilektionerna, där jag finner ett fåtal arbetsmyror. De teorilärare som jag följt har jag aldrig tidigare 

träffat och har inga som helst förkunskaper om. Min anteckningsbok är fylld med positiva ord om 

studiemiljön och väl förberedda lärare.  
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Studiemiljön har jag i huvudsak skrivit att den är god, klassrummen är möblerade på traditionellt vis med 

bänkarna i par. Det finns bra belysning i samtliga lokaler, det är god ventilation i salarna som är rena och 

utan klotter. Jag har bara träffat tillmötesgående lärare och elever, både tidigare som lärarstuderande 

under VFU och nu i min forskarroll. Det är en mycket bra skola som håller hög klass både när det gäller 

teoretisk undervisning och de praktiska inslagen. Samtliga lektionstillfällen håller mycket hög klass och 

har lärare som undervisat på skolan i tjugo till tjugofem år. Under en filmvisning på Naturkunskaps-

lektionen är de som jag tidigare i studien kallat prat/tysta eleverna precis som jag minns dem pratiga och 

högljudda. 

 

 Jag frågar dem nyfiket hur det kan komma sig. Jag frågar om historia inte är intressant så att tystnaden 

beror på ointresse för det ämnet. En insiktsfull kommentar löser mina funderingar över vad de skulle 

kunna ha emot en film där det talades franska och med svensk textning. I mina funderingar hinner jag 

tänka att det kanske är språket som många kan ha svårigheter att relatera till. En engelskspråkig film 

kanske hade lockat mer med hörförståelse och att det då blir mycket lättare att hänga med i en svensk 

textremsa. Men det är mycket enklare än så. En av de elever som annars mest dras med syndromet ”prat-

tyst” och nu är jättepratig förklarar det på följande sätt: ”I morse då var vi trötta för att det var tidigt och 

nu är vi trötta i skallen för att det är så sent.”. Så är det säkert för många av dem, och då blir det inte lätt 

att vara aktiv med papper och penna och göra noteringar om det som sägs. 

 

 Eleverna har inte riktigt den insikten att det fortfarande är viktigt med vanliga teoriämnen. De är bland de 

första som efter de nya kursplanerna får studera historia, samhällskunskap och, som under filmen, 

naturkunskap på gymnasienivå. De här ungdomarna har valt sina inriktningar utifrån ett specifikt intresse 

och många av dem har sin framtid utstakad med köks-, bageri- och serveringsdrömmar. Som de verkar se 

det, kommer de inte att ha någon som helst nytta av att fördjupa sig i de kunskaper som dessa lektioner 

ger dem.  

 

Alla de fyra intervjuade lärarna säger att de är medvetna om de tysta eleverna och att de helst inte vill 

särbehandla dem. Samtidigt försöker de se till att ge dem utrymme genom att t ex ställa frågor direkt till 

dem, berömma dem för något de gjort bra och på olika sätt få dem att delta i klassens samtal, samtidigt 

som de försöker undvika att pressa dem för hårt. En av lärarna säger att hon satsar mer tid på eleverna 

med uppenbara kommunikationsproblem genom att ställa frågor direkt riktade till dem. 

Frågor som t ex Hur går det? Behöver du hjälp? eller Hur mår du? är de vanligaste för att upprätthålla 

relationen med dem. En annan av lärarna framhåller att den största utmaningen när det gäller att engagera 

de tysta eleverna är att få dem att ”reagera på det som händer under en vanlig lektion”. Ytterligare en 

lärare menar att det gäller att få de tysta eleverna att upptäcka hur mycket de egentligen kan och förstår, 
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eftersom anledningen till att de är tysta kan vara antingen att de är osäkra eller att de inte förstår. Läraren 

säger vidare:  

 

 Men ibland blir man förvånad. De kan massor men får inte alltid chansen att visa det. Då blir det 

 viktigt att använda skriftliga uppgifter eftersom de kanske har lättare att uttrycka sig i skrift. 

 

En av de lärare som undervisar i ett teoretiskt ämne skulle vilja att eleverna ställde större krav på henne 

som pedagog. Hennes uppfattning är att det ju är hennes uppdrag att se alla och att alla elever ska få lära 

sig på sin egen nivå. Visserligen hade hon inte märkt av några extremt tysta i den gruppen som jag 

besökte utan hon relaterar till ungdomar hon mött tidigare. Hon berättar ganska utförligt hur hon brukar 

arbeta med de tystlåtna eleverna för att de ska bli mer aktiva i klassrummet. Genom att alla i klassen 

arbetar med samma uppgifter blir det mindre dramatiskt. Då har hon arbetat med grupparbeten i små och 

stora grupper, där alla elever ska få redogöra för svaret på frågor de arbetat med i samhällskunskap. De 

tysta får då ingå i de små grupperna och får successivt delta i större och större gruppsammansättningar. 

Det kanske är att lura dem, tycker hon, men det har fungerat. Hon brukar ställa frågan ”Vad är du så rädd 

för när du ska läsa högt och svara på frågor?” Till svar får hon oftast: ”Att alla ska skratta åt mig.” För 

dem skulle det vara rent förödande om det blev fel med t ex uttal av svåra ord.  

 

Hon brukar förklara för dem att alla människor mer eller mindre känner av obehagskänslor när vi ska tala 

inför en grupp. Hon tycker det är viktigt att eleverna får veta att även en vuxen person som t ex en lärare 

”kan svaja på orden och vricka tungan”. Som vuxen är det viktigt att kunna bjuda på sig själv och visa lite 

okunskap ibland, säger hon. Det gäller alltså att ta sig tid och individanpassa undervisningen, få dem att 

känna att de gör framsteg, ”puffa fram dem i lagom snabb takt”. Hon tror också att placeringen i 

klassrummet kan ha en viss betydelse för hur ”modiga” de tystlåtna eleverna är. Därför har hon provat så 

kallad konferensmöblering i hästskoform, där alla kan se varandra. Vid de tillfällen som det tillämpats 

med tysta elever var hennes minnesbild att det hade gått bra och de tysta eleverna kommit med i samtalet 

efter ett par lektioner. 

 

 

Kommentarer 

De intervjuade lärarna går medvetet in för att försöka engagera de mera tystlåtna eleverna i sin 

undervisning utan att göra det alltför uppenbart. De använder olika strategier för detta. De samtalar med 

dem, skämtar med dem och berömmer dem inför de andra för att på så sätt stärka deras självkänsla. 

Samtidigt är det viktigt att ge dem en chans att visa vad de kan genom att t ex ställa frågor direkt till dem. 

Arbeten och redovisningar i mindre grupper brukar fungera bra. Någon nämner att en annorlunda 

möblering i klassrummet, så att alla kan se varandra, kan vara värt att pröva. 
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5.3 Samspelet under olika arbetspass mellan lärare och elever 

 

Under de trettiotvå arbetstimmar som jag följt mina respondenter och deras adepter har jag kunnat 

konstatera att det är ett mycket gott arbetsklimat för samtliga. Både extroverta och introverta elever har 

haft stora möjligheter under dagarna att växa, alla efter sina förmågor och förutsättningar.  

En av de lärare som finns med i studien är yngst av lärarna och har sin lärarexamen färskast i minnet. I 

den här uppdelningen av elever som råder när jag är på plats har hon hand om den elev som är den enda i 

den här gruppen som kan betraktas som tyst och talovillig. Jag ber henne tänka speciellt på honom när hon 

svarar på frågan om vilken som är den största utmaningen i skolarbetet: 

 

Intervjuaren: Vad upplever du som de största utmaningarna i det dagliga skolarbetet när det kommer till 

dessa elever? 

Läraren: Att försöka upptäcka hur mycket de kan och förstår. Tysthet kan ju bero på osäkerhet och att man 

inte förstår men ibland blir man förvånad, de kan massor men får inte alltid en  chans att visa det. Viktigt 

även med skriftligt då. 

 

Hon poängterar att hon inte behandlar dem medvetet annorlunda utan försöker att pusha dem milt framåt, 

ställa frågor under arbetets gång, så att de får utrymme när de håller på att producera maträtterna. Hon 

skämtar med dem och berömmer det som eleven gjort, och gärna så att så många som möjligt hör.  

 

  Intervjuaren: Hur tror du att elever som har detta beteende upplever dig som lärare? 

Läraren: En del kanske inte tror att man ser dem för att man inte behandlar dem annorlunda men 

jag hoppas de känner sig delaktiga i arbetet. 
 

Det skiljer mycket på inställningen hos dem när det gäller praktisk och teoretisk undervisning. De säger, 

att studera mat och livsmedel är något de valt själva att utveckla. De andra ämnesvalen har de inte gjort 

och kan då inte heller se eller ge sig själva någon motivation att utöka kunskaperna och göra en 

fördjupning av ämnen som historia, samhälls- och naturkunskap, som jag har följt i den här studien. 

Undantaget är när klassen gör sitt grupparbete om politik, då flyter arbetet bra under 60 minuter. Det är ett 

pass med mycket praktiska inslag. 

 

När eleverna har en grupparbetslektion i samhällskunskap är grupperna sammansatta av läraren; det är 

fyra elever i varje grupp. De ska skriva om våra politiska partier och försöka beskriva det som skiljer 

deras partipolitiska grundsyn från varandra. De har hållit på i några lektioner med det här arbetet och 

några börjar bli klara för utskrifter av sina skriftliga material. De som är klara redan nu har arbetat efter en 

god struktur i sitt arbete, vana att leta information och att redovisa på ett vedertaget sätt. De säger själva 

att det haft stor användning av att deras kommunala grundskola har haft inriktning mot naturkunskap och 

att de därför är vana att skriva rapporter, så de tycker inte att uppgiften var för svår. Det finns andra i 
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lokalen som inte har lika lätt med uppgiften, och det här rör sig inte om de elever som jag tidigare i 

studien kallat ”prat-tysta” elever utan det här är lågmälda elever som verkar sakna studieteknik. 

 

Jag studerar fyra grupper under deras arbete i datorsalen där de ska gör sökningar på ny information och 

relevanta bilder. Väl inne i den lokalen kommer de förvånansvärt snabbt igång med arbetet. Läraren 

cirkulerar runt i salen och pratar och stämmer av hur de tänker lägga upp sina arbeten, hur 

arbetsfördelningen i gruppen är och så vidare. Den kvinnliga läraren är mycket rutinerad när det gäller 

yrkesprogramstudenter. Hon har under sina år på skolan undervisat i samhällskunskap på samtliga 

program. Det är också den lärare som tycker att eleverna ska kräva mer av henne. Hon säger att hon gärna 

vill bjuda på sig själv och att göra bort sig med att inte kunna uttala alla svåra ord ser hon inte som ett 

hinder i sin undervisning. Hon brukar ha några ”tungvrickarord” som hon låter eleverna sufflera henne 

med. 

 

Stämningen i datorsalen är god och det prat som florerar bland eleverna rör hela tiden arbetet med 

partierna och deras olika inriktningar. Eleverna ger förslag till varandra om bra Internetsidor för att få mer 

information och fina bilder. Datorsalen är ljus, har en bra belysning, datorerna är placerade i grupper på 

fyra runt ett bord så grupperna blir sittande med ryggen åt nästa gruppbord. Det ger en känsla av 

samhörighet i gruppen; alla kan se varandras ansikten och de hör direkt vad studiekamraten säger utan att 

behöva böja sig fram.  

 

Denna lärare är mån om att eleverna ska känna sig trygga med henne och att de ska kunna lita på att hon 

inte utsätter dem för något de inte vill. Hon vill gärna att eleverna ska komma och berätta när de inte 

förstår uppgifterna. Hon vill bli påmind om att alla ska lyckas och menar att det ingår i hennes jobb att se 

till att ”alla är med på tåget och inte står kvar på stationen när progressionståget far vidare i 

kunskapslandet”. I samband med att läraren svarar på mina frågor konstaterar hon att det har tagit tid att få 

en relation med den här klassen. Nu har terminen pågått i nio veckor och det är först nu hon har börjat få 

kontakt med dem. Hon är väl medveten om de ”prat/tysta” eleverna och hon tror att det i deras fall handlar 

mycket om attityder. De vill nog också kunna delta i arbetet men vet inte riktigt hur de ska ta sig in i 

lärandet. Eftersom det annars är de som är handlingskraftiga under de praktiska delarna av programmet så 

har de nog missat mycket av studietekniken som många av de andra kan visa upp under hennes lektioner. 

 

Jag fick tillfälle att göra observationer av vuxengruppen när de hade ansvaret i matsalen tillsammans med 

tvåorna på livsmedelsprogrammet. Jag har tidigare varit med och studerade när de haft teorilektion sin 

lärare som låter alla läsa högt i böckerna under sina lektioner. Då var ämnet service och bemötande rent 

teoretiskt. Nu får jag se resultatet av den undervisningen, jag får nämligen uppdraget att stå i kaffebaren 

och serva dem med vatten, öl och kaffe i deras välbesökta lunchrestaurang. Det är ett mycket spännande 
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jobb som jag utför med anteckningsboken lite diskret gömd bakom kaffebryggaren. Det är spännande att 

se hur samspelet går till mellan ungdomarna (tvåorna) i köket och disken och de hjälpligt svensktalande 

vuxna. Allt flyter på bra och det är nöjda kunder som äter den hemlagade maten perfekt serverad av 

vuxengruppen. De har verkligen förstått vad service och bemötande är och har tagit till sig det de fått lära 

under tidigare lektioner. Jag frågar hur de upplever att få läsa inför klassen oavsett hur vana de är vid 

språket och att i vuxen ålder bli beordrade att läsa och förklara olika servicebegrepp på ett språk som inte 

är deras modersmål. Ingen av de fem utländska eleverna upplever det som ett problem utan uppskattar 

lärarens tydlighet och ser hans krav som ett måste om de skall kunna göra ett bra arbetsresultat.  Kanske 

man måste vara vuxen för att kunna se så objektivt på sin lärar-elev-relation och lärarens tänkta goda syfte 

med en sådan undervisning. De unga studenterna är av en avvikande uppfattning. De tycks inte kunna se 

den här lärarens goda avsikter. 

 

När läraren svarar på frågan ”Hur tror du att de elever som har detta beteende upplever dig som lärare?” 

svarar han ”Jobbig!”, antagligen för att han vill ha det på sitt sätt. De unga studenterna tycker enbart att 

läraren är jobbig och konstig, enligt honom själv. Den enda tysta eleven i årskurs två tyckte att det var en 

skräckupplevelse under läsåret var just tillsammans med denna lärare under ett lektionspass i skolans 

butik. Den erfarne säljare som ryms i den något fyrkantige läraren tar för givet att det bara finns ett sätt att 

göra saker på. ”Vad upplever du som de största utmaningarna i det dagliga skolarbetet när det kommer 

till dessa elever?” är en av frågorna jag ställer till denne lärare. I hans fall kanske det är en konstig fråga 

att svara på, eftersom han inte anser att det behöver göras någon skillnad på introverta och extroverta 

elever. Men hans svar är följande: ”Att eleverna ska tycka att det är roligt och viktigt det vi håller på 

med.”  

 

 

Under de praktiska arbetsdagarna har inte någon av eleverna, varken ungdomarna eller vuxengruppen, 

några jättestora behov av raster utan man följer naturliga pauser i sitt matlagande. De enda raster som är 

uttalade är en tjugo minuter lång frukostrast vid 9-tiden. Då äter samtliga grupper en smörgås av nybakat 

bröd från bageriet och tar ett glas juice, sedan dröjer det ända till 13.30 då de får sin lunchrast.  

I vuxengruppen är arbetsfördelningen inte så tydlig och det verkar så självklart att hjälpa varandra, dels 

med arbetsmomenten men även med de få rent språkliga missarna som sker mellan deras kunder och 

arbetskamraterna i tvåan. Även jag från min kaffebar får rycka in och förklara branschord och andra 

dilemman. Som exempelvis när några av stamgästerna frågar om det kommande julbordet och att de redan 

nu vill skriva upp sig på listan.  
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De vuxna eleverna som bara går ett år på sin utbildning hade inte varit med om detta fenomen och den 

hysteri som ett smörgåsbord skapar på en restaurang. Trots att det var ny information för dem, visar de 

inget av den oro som frågan skapade för dem till sina gäster. De lät istället frågan få en liten tid att lösas 

genom att höra efter i köket bland ungdomarna som går i tvåan och fråga sin lärare. Tillsammans löser de 

problemet och upprättar snabbt en gästlista till december månads mathöjdpunkt. Det finns en tydlig 

trygghet i den gruppen; de försöker att stötta varandra att våga prata och skapa en avspänd relation till 

sina ätande gäster. Där tror jag att deras mycket professionella lärare har gjort ett riktigt gott arbete med 

de här eleverna. De har bara gått nio veckor på programmet och de reagerar på ett mycket tryggt och 

funktionellt sätt i allt matsalsarbete. Jag märker att de använder sig av all den kunskap de fått under denna 

intensiva höst, dels den de fått genom serveringslärarens omsorgsfulla undervisning, dels det som de lärt 

hos den lärare som inte är så känd för sina omsorger. Kombinationen av de två lärarnas insatser verkar 

vara lyckosam för den här elevgruppen. 

 

Hos de yngre eleverna i köket är det en annan typ av känsla jag får när jag tänker på samarbete och 

stöttning. De är bara koncentrerade på sina egna maträtter och uppdrag. I de gruppsammansättningar där 

det handlar flicka/pojke är flickan ofta den som har helheten över processerna och styr pojkarna lite mer 

handfast än när det är pojke/pojke.  I en pojkgrupp är det, som jag uppfattar det, så att de ger uttryck för 

lite mer nonchalans, och det är bara från pojkarna man för höra att ”sen när jag är ute på en restaurang, 

då man gör allt på riktigt …” eller att ”det är först då det gäller, då gäller det att visa sitt bästa …” osv.  

I den här gruppen finns tre undantag på pojksidan, det är den introverta pojken som alltid är intresserad av 

sina uppgifter, och så är det två pojkar som utmärker sig genom att vara aktiva vid snabba förändringar, 

som till exempel om något inte är klart i tid – då rycker de här två pojkarna in och hjälper till. Kommer 

det varor som måste plockas in i frysar och övriga utrymmen, är det oftast de här pojkarna som är frivilligt 

framme och erbjuder sin hjälp.  

 

 

 

Där är det inte flickorna som är de som erbjuder sina tjänster, utan deras arbete är mest självcentrerat, och 

så väntar de tills de får en direkt order från läraren att de ska ta hand om varor som har kommit. För mig 

är det oklart varför det är så. När jag samtalar om köksläraren om vad jag sett under mina timmar i köket, 

skrattar hon och säger att ”så är det nog”. Hon upplever de två tjänstvilliga pojkarna som väldigt mogna, 

och hon säger också att de är ett par elever som hon känner att hon kan sätta ihop med vilken annan elev 

som helst i klassen. De gör alltid sitt bästa och är på sitt vis bra förebilder för de andra. Den introverta 

pojken kan givetvis rent praktiskt göra alla de moment som de två andra pojkarna visar men där verkar det 
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som om hans blyghet tar överhand och begränsar hans arbetsutveckling. På så sätt får han inte den 

position i köket som han rent kunskapsmässigt fyller.  

 

Det är veckan innan höstlovet och en viss avstämning sker även i matlagningskunskapen; de ska gå från 

kursen Mat1 till kursen Mat2 och läraren gör under en torsdagsmorgon en genomgång med moment som 

ingår i grundkunskaperna i matlagningen. Eleverna får själva fylla i vad de gjort under terminen, men det 

kan även vara moment som de har ”koll på” hur man ska utföra. De får även svara på om de vet 

betydelsen av en massa branschord. 

 

Under den sista dagen före lovet har yrkesläraren ett ”Hur du ligger till i förhållande till betygskriterier”-

samtal med samtliga elever. Det är ingen av eleverna som vågar ha med en observatör under dessa samtal, 

så jag har inga iakttagelser därifrån.  När jag samtalar med läraren både före och efter samtalen. Säger hon 

att hennes avsikter med samtalet är att inte komma med kritik men framför allt ge positiv feedback. Det 

blir en bra formativ bedömning av deras kunskaper innan de skall få sitt summativa omdöme i form av ett 

betyg för kursen Mat1. Hon tycker att de flesta samtal utmynnar i samförstånd i fråga om kunskaperna 

som eleverna hittills tillägnat sig under hösten. 

 

Den tidigare nämna vuxengruppen fick jag följa i både ett teoriavsnitt, med benämningen service och 

bemötande under ledning av den lärare som ”tvingar” alla att läsa högt i böckerna, och vid praktik-

tillfällen, när de arbetade som serveringspersonal tillsammans med gymnasietvåorna. Den lärare som är 

ansvarig för deras serveringslära är en mycket erfaren lärare med ett stort hjärta. Hon har en stor portion 

omhändertagande i sitt undervisningssätt men också en mycket professionell syn på det hon lär ut. Det är 

serveringsteknik, bemötande emot olika typer av kunder både i telefonen och i matsalen. Det som bärs ut i 

matsalen skall hålla hög klass, såväl mat som blommor och dukning. Innan lunchruschen går hon igenom 

arbetsgången punkt för punkt.  

 

 

 

När restaurangen väl har öppnat får de lita på sina roller som hovmästare och serveringspersonal, de får 

samtala med varandra och försöka genomföra momenten själva. Läraren finns självklart med som backup 

om något skulle gå rejält fel. Som observatör fick jag rollen att sköta vatten- och kaffe-servicen. Utsikten 

över matsalen och dess arbete blev mycket central för mina studier och jag fick med mig mycket 

matnyttiga bilder av den goda arbetssituation som rådde och det goda samarbete som gymnasieelever och 

vuxengruppen hade.  

 

Kommentarer 
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Elevernas motivation är generellt sett större för de praktiska ämnena än för de teoretiska, vilket kanske är 

naturligt med tanke på att de valt att utbilda sig till ett praktiskt yrke. Detta återspeglas också i samspelet 

mellan lärare och elever i de olika arbetspassen. Det märks också att elevernas motivation är högre om 

teoripassen innehåller vissa praktiska moment. Enligt lärarna är relationerna mellan eleverna och mellan 

eleverna och läraren lika viktiga oavsett om det är praktiska eller teoretiska moment i undervisningen. 

Lärarna vill att eleverna ska tycka att det är både roligt och viktigt det som de gör i skolan. Samtidigt som 

de måste ställa krav på eleverna, eftersom de ska bedöma och betygsätta dem, vill lärarna också att de ska 

känna sig trygga med sina lärare. Bedömningssamtalen är därför en betydelsefull ingrediens i slutet av 

varje termin. Men det är också viktigt att se till att samarbetet fungerar eftersom eleverna utbildas till 

yrken där samarbete är en nödvändighet. Detta betyder att lärarna måste se till att få med sig samtliga 

elever, inte minst de som har svårt att kommunicera med andra.  

 

 

  



35 

 

6 Diskussion 

 

Under denna rubrik kan det mesta rymmas. Här kan man argumentera i sakfrågor på grundval av 

resultaten. Det hävdas ibland att man inte får ägna sig åt ”tyckande” i rapporter och examensarbeten. 

Orden är Sven Hartmans, men han undrar samtidigt att om den som genom sitt arbete satt sig in i ett 

område inte är beredd att också ha åsikter om det, vem ska då föra debatten? Diskussionsavsnittet 

underlättar för författaren att skilja mellan sina resultat och slutsatser å ena sida, och sina åsikter å andra 

sidan. Men kom ihåg, säger Sven Hartman, att även om man i diskussionsavsnittet ägnar sig åt 

”tyckande”, så ska denna diskussion ha med saken att göra. Diskussionen ska alltså föras i anslutning till 

det som angivits i problemformuleringen (Hartman, 2003, s. 99). 

 

En elev som är tystlåten och lågmäld kan beskrivas som osynliga, enkla att ha i ett klassrum, men också 

som en utmaning för mig som lärare. Frågan hur man ska få med dem i skeendet i klassrummet besvaras 

på lite olika sätt i min undersökning. En av de intervjuade och observerade lärarna svarade på frågan ”Hur 

tror du de elever som har detta problem upplever dig som lärare?” med ett enda ord: ”JOBBIG!” Och 

mina observationer bekräftar hans ord. Han låter nämligen alla läsa högt ur läroboken. Till saken hör att 

han har en vuxengrupp studenter som mestadels inte har svenska som modersmål. Han ”tvingar” också 

samtliga att högt och tydligt redogöra för vad som står i texten. Han säger under ett samtal vi har under en 

rast att det är det absolut bästa sättet att ”få igång dom”. 

 

Jag lägger inga värderingar i hans uttalande, men övriga respondenter har uttryckt sig på ett mer 

omhändertagande sätt. De säger att de inte vill tvinga någon att göra något de känner obehag inför utan 

hoppas och tror att eleverna känner att de kan komma till lärarna och ”lätta sitt hjärta”. Något som jag 

slagits av under mina observationsstudier är att de flesta av eleverna kommer upp till tio minuter innan 

lektionen börjar. Det får man säga är långt före utsatt lektionstid, och de blir märkbart glada över att 

läraren kommer. De hälsar med glada hälsningar, för att sedan väl inne i klassrummet inte göra ”många 

knop”.  

 

Alla beter sig inte på det viset, men det är påfallande många som inte arbetar med sina skoluppgifter. Då 

tänker jag främst på två av de teoretiska ämnen som jag har följt i studien: historia och naturkunskap; 

undantaget är nog samhällskunskapen där alla var igång på ett eller annat vis.  

 

 

 

Lärarna har varit förberedda och visat eleverna ett starkt engagemang. Var brister det? Varför är inte alla 

igång med sina arbeten? Varför bryr sig många av de här ungdomarna inte om sin progression? Varför 
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måste det utfärdas så många F-varningar? Det är många frågetecken att beakta, och den här studiens 

avsikt har inte varit att räta ut några av dem utan att observera ungdomars lärare. Som (delvis) objektiv 

åskådare kan jag inte se att lärarna agerar på sådant vis att eleverna inte har möjlighet att ta till sig 

undervisningen och det oavsett om man är introvert eller extrovert. Studiemiljön har varit mycket god 

under de tillfällen som jag har varit där för mina observationsstunder. 

 

Freud, psykoanalysens fader och förgrundsfigur, utgår i sina teorier från att barns utveckling sker i en viss 

ordning, och denna teoribildning har länge legat till grund för barnhälsovårdens syn på barns utveckling. 

Man kan undra om det är så att Barnavårdscentralerna har det som målsättning att skapa några i deras 

tycke ”normala” barn. Och hur står det i linje med Barnkonventionens ord om barns olika förutsättningar 

för utveckling? På så sätt riskerar många att falla under normalitetskurvorna (Hörnfeldt, 2009, s. 179). 

Hur är det för ett extremt tyst och talovilligt barn att gå på fyraårskontroll? Är de tysta redan då? Vilka 

hjälpinsatser skulle kunna erbjudas ett tyst och talovilligt barn? Jag har inte kunnat hitta någon 

”handlings-plan” för hur man skulle kunna hjälpa ett tyst och talovillligt barn innan det börjar skolan. 

Skollagen föreskriver att förskolan har i uppdrag lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

 

Det går inte att i förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket, 2010b) utläsa hur pedagogerna ska arbeta med 

tysta och talovilliga barn. Det verkar som om man ska vänta tills skolarbetet tar fart med högläsning och 

svar inför klasskamrater och lärare. Något som är otroligt synd och det är nog många som faller mellan 

stolarna. Inte heller i grundskolans mål (Lpo 11, Skolverket, 2011) för eleven finns det något specifikt 

noterat om tysta och talovilliga barn. Det står en del om att skolan ska se till att eleven t ex ”kan använda 

det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”, ”kan lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt sätt”, och ”kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Ibid., s. 13). 

 

Lite beroende på hur man tolkar riktlinjerna så finns det med några rader där det faktiskt sägs att läraren 

ska ta hänsyn till den enskilda elevens behov. Och det är kanske där som en orolig och nitisk förälder kan 

hävda vad deras blyga, talovilliga barn faktiskt kan kräva av sin skola. Läraren ska: 

 

  • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens 

förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

  • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

  • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och  
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• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lpo 11, Skolverket, 2011, s. 14)   

 

Nordahl m.fl. (2007/2010, s. 33-34) beskriver läget som ”fifty-fifty” när det gäller antalet elever i skolan 

som uppvisar det som de kallar ett externaliserat (utagerande) beteende respektive internaliserat 

(inagerande) beteende. Vidare, enligt kvartetten Nordahl, Sørli, Manger och Tveit ,så har de inåtagerande 

barnen minst lika stora problem att passa in, men det har hittills varit de utagerande som skolorna och 

utbildningssamhället sett som problem. Dessutom verkar det som om ”inåtvänt” beteende är vanligare 

bland något äldre barn eller tonåringar (Ogden, 2003). Det kanske kommer att bli en skillnad i underlag 

för framtida forskararbete nu när skolarbetet kräver mer muntlig framställning i flera ämnen. Nu går det 

inte längre att låta dem sitta stilla i sina egna vrår. Under mina observationer av hur lärare arbetar med 

sina tysta och talovilliga elever, framför allt då i de gymnasiegemensamma (teoretiska) ämnen som jag 

följt, är det en sak som skrämmer mig: att de som på de praktiska arbetspassen arbetar målmedvetet och 

med en frenesi som är rolig att skåda, är så mycket mindre aktiva i de teoretiska, ”vanliga” skolämnena att 

de riskerar att få underkända betyg (F) och inte på grund av frånvaro utan av att de inte är motiverade att 

läsa och göra det deras lärare kräver av dem.  

 

Jag träffade bara på en elev som egentligen kan sägas vara introvert och det är den tysta eleven med 

framtidsdrömmar om ett kockjobb efter skolan. Han gör sina uppgifter även på teorilektionerna men är 

uppenbart mera aktiv på de praktiska lektionerna. Resultatet av mina observationer överlag är att de som 

jag minns som extroverta - eller i varje fall pratsamma - inte gör så mycket på sina lektioner.  

 

Vår nuvarande skolminister Jan Björklund har tagit som sin uppgift att förändra skolan och utbildningen 

för många av våra unga. Alla som gått i skolan har en bestämd uppfattning om hur det borde vara, nytänk 

är nästan inte tillåtet bland gemene man. Men är Björklunds visioner om utbildningen sådana att de 

kommer att bidra till starkare resultat i skolan? Debattören Per-Acke Orstadius skriver i en artikel på sin 

hemsida: 

 

Genom besluten att eleverna ska få betyg i sex steg redan i årskurs 6 har Björklund velat framstå som 

den som mer än andra värnar om kunskap i skolan. Men enligt en samlad forskarkår bidrar inte betyg 

till bättre lärande. Tvärtom skapar de stress och påverkar de skolsvaga elevernas lärande negativt då 
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dessa förlorar självförtroende och studiemotivation genom att de ideligen misslyckas på 

betygsprov.
10

 

 

Det som händer på den teoretiska undervisningen på ett yrkesprogram 2013 verkar vara för svårt eller för 

ointressant för majoriteten av de elever som går där. Om de vid ett senare skede i livet vill byta inriktning, 

ha ett annat arbete än det de utbildade sig till på gymnasiet, så tror jag att de tänker att ”då läser jag in den 

behörigheten på komvux eller folkhögskola, så jag kan gå vidare”.  De tänker inte att ”vad bra, nu är jag 

berättigad att söka högskola senare i livet”. Många av de här ungdomarna är redan skoltrötta och det är på 

absolut maximal nivå att de kan läsa tre år på en praktisk utbildning. De vill inte blanda in så mycket 

vanlig skola i sin värld för de mäktar inte med det. Vid mina observationer i klassrum och arbetslokaler 

ser jag en ganska tydlig bild som visar att elevernas sätt att vara skiftar vid olika undervisning. Under det 

praktiska arbetet kan de agera på ett kreativt och arbetsvilligt sätt där de glömmer bort raster och andra 

avbrott till att under annan typ av mer föreläsningsundervisning bara titta på klockan och sitta av sina 

pass.  

När jag försöker se iakttagelserna objektivt får jag ändå samma uppfattning. Förutsättningarna för 

undervisningen har varit mycket bra. Lärarna är pålästa, de kan alla elevers namn och små egenheter. 

Trots att det är en stor skola med många elever märks det ändå att alla blir sedda av de här lärarna. De fyra 

lärarna har varit närvarande i sitt sätt gentemot eleverna och är väl förberedda i sina ämnen inför 

uppgiften. Nu är jag lite stärkt av Hartmans ord om ”tyckande” i ett område man har studerat och känner 

starkt för. I samhället verkar det inte finnas någon bra väg att ta om man misslyckats med sina betyg på 

grundskolan. Innan den nya skolreformen räckte det med tre godkända betyg i kärnämnena (matematik, 

svenska och engelska) för att komma in på ett yrkesprogram. 

 

Nu ser det annorlunda ut och det krävs numera åtta godkända betyg för att komma in på ett praktiskt 

program. Sedan finns ju efter reformen även möjligheten att studera på yrkesintroduktionen, men där är 

det inte så många som kommit igång med den utbildningsformen. Det har visat sig svårt att integrera de 

elever som läser upp sina teoribetyg i en särskild del av skolan för att sedan ta del av de praktiska 

momenten tillsammans med en vanlig klass. 

 

Under en tidigare sejour på skolan fick jag ansvar för just en sådan elev, en som faktiskt inte pratade alls 

med sin omgivning. Han hade en diagnostiserad språkstörning näst intill mutism.  Han gjorde fem veckors 

kökspraktik i samma lokaler som ”sina” klasskamrater och det gick bra. Så här skrev jag i en uppgift 

under en tidigare kurs: ”Jag har märkt en stor skillnad i pojkens sätt att vara i lokalen. Och hur han nu 

uppfattas av de andra jämnåriga eleverna som också varit på plats för lektioner. Han har arbetat i ett stort 

                                           
10  Per-Acke Orstadius: ”Med lögnen som vapen” www.perackeorstadius.se/pdfArtiklar/logner Vapen.pdf, publicerad 

 2013-0729 

http://www.perackeorstadius.se/pdfArtiklar/logner
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autentiskt restaurangkök vid en arbetsbänk sida vid sida med jämnåriga som skulle kunna vara hans 

klasskamrater. Här är progressionen tydlig från vecka 1 tills igår när vi avslutade vår sejour. Nu svarar 

han på frågor om vad vi lagar och han har lite tyst även frågat några av dem vad de ska göra under dagen. 

Han har visat under veckornas gång att han blivit lättare att nå med instruktioner och mer mottaglig för 

undervisning i takt med att han slappnat av i lokalerna gör också att han ser mer omkring sig; 

’tunnelseendet’ är borta.” 

 

Tanken med ett yrkesintroduktionsprogram är vacker men utformningen och det rent praktiska arbetet 

med att hålla igång ungdomarna i en utvecklande skolform är långt ifrån klar än. Och det kommer att 

behövas utprövningar av flera olika varianter. Jag tror att trycket kommer att öka på program där de tar 

emot elever med ofullständiga betyg. Så en väl utarbetad handlingsplan för hur vi kommer att kunna ta 

emot dessa elever borde vara ett prioriterat ämne att avhandla för skolor och kommuner. Kanske en 

valfråga till nästa riksdagsval. I en framtid där alla ska vara entreprenörer borde alla våra unga åtminstone 

kunna få en ordentlig chans att utbilda sig efter sina egna villkor. För det är långt ifrån alla elever som har 

struntat i skolan som är utan godkända betyg. Det har ju blivit allt vanligare med att ge våra unga 

diagnoser och i kölvattnet av alla utlåtanden så finns den unge, en han eller hon. Och någonstans måste 

deras plats också vara, med en problematik som inte försvinner utan finns livet igenom.  

 

Vid genomgång av mina noteringar och anteckningar kan jag konstatera att jag fått svar på mina 

frågeställningar. Jag har fått veta något om det som var studiens huvudfrågor, även om det i de studerade 

grupperna egentligen inte fanns så många tysta elever. Hur mycket och vilken typ av feedback får en tyst 

elev av sin lärare? 

 

 Respondenterna i min studie är väl medvetna om hur de ska tackla en tyst och talovillig elev, de använder 

olika strategier för att få med en sådan elev i skolarbetet, både det teoretiska och det praktiska. Märker 

läraren av när en tyst elev kan respektive inte kan svara på en fråga? Ja, de använder lite olika metoder 

för att kolla kunskapsnivån hos eleverna, både muntliga redogörelser och skriftliga kunskapsmätningar. 

Hur mycket talar lärare om tysta elever vid arbetslagsmöten? Vid behov är det en given punkt på dessa 

möten, men vid tiden för min undersökning fanns inte det behovet. Är tysta elever lika tysta på alla 

lektioner? Nej, i min undersökning har det visat sig att det skiljer stort på elevernas sätt att vara på olika 

lektioner. 

 

Steget är märkbart från att vara en självständig och kreativ elev i köket, där raster och uppehåll inte 

existerar i styrd grad, till att vara en tyst och oengagerad elev, som enbart väntar på rasterna och på att 

lektionen ska vara till ända under de teoretiska passen, dvs i de gymnasiegemensamma ämnena som de 

numera studerar. Kanske inte en helt förvånande iakttagelse men något skrämmande är det att många av 
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eleverna inte tar så allvarligt på sina teoristudier. Sett utifrån så blir min slutsats att de inte bryr sig om 

resultatet av de teoretiska skolämnena. Det betyder att de försummar och går miste om viktig kunskap 

som gör dem till allmänbildade samhällsmedborgare. I en lång och för studien inte relevant tankekedja 

kan detta vara en fara för vår framtid. När man tänker på att deras myndighetsdag ligger inom ett 

kalenderår. För till hösten så ska många av dessa elever gå till valurnorna för första gången. Hur ska de 

kunna göra objektiva val om saker som inte direkt har med dem själva att göra? Jag tänker på de eleverna 

som jag pratade med om det lama intresset de visade på det teorilektioner där de mer eller mindre satt av 

lektionstid. Och deras försvar var då att de inte valt själva att studera den teorin. 

 

De prat-tysta eleverna som hade den här uppfattningen de såg ingen som helst anledning att förkovra sig 

ytterligare efter grundskolans historiekurs. I studien finns ett enda undantag när intresset för teoristudier 

låg klart över deras tidigare arbetsinsatser och det var när de gjorde grupparbeten om Svensk politik. Det 

kommer jag att minnas som positivt arbete och mycket bra insatser från många av eleverna. Jag får 

hoppas att de har några användbara kunskaper kvar i minnet v dessa grupparbeten när vallokalerna slår 

upp sina dörrar i höst. 

 

Dagens ungdomar är svåra att nå. När inte ens en så etablerad institution når dem. Vem ska då uppdaterar 

ungdomarna om de levnadsförutsättningar och förväntningar som samhället faktiskt har på sina invånare. 

Är det deras föräldrar som ska ge dem en knuff framåt? Eller ska de få lära sig själva genom sina misstag? 

Hur ska vi lärare kunna förmedla budskapet om att det inte bara är egna intressen och de yrken eleverna 

utbildat sig till som gäller att genomföra på ett bra sätt för att vara en välfungerande vuxen. 
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7 Förslag på ytterligare forskning 

 

Att studera introverta elever som entreprenörer, gärna då under vårterminen för tredjeårsstudenter, kunde 

vara en bra fortsättning på studier av tysta elever. Det skulle också vara intressant att se om vår 

sociokulturella familjebakgrund kan spela in vid studieval. 

Man skulle kunna fördjupa denna studie ”Hur lärare hanterar elevers tystnad?” med att följa introverta och 

talängsliga elever under en längre period, kanske en observationsperiod i början av läsåret och en i slutet 

av vårterminen. På så sätt kunde man få veta om de tysta eleverna blir mindre tysta när de har lärt känna 

sina lärare och klasskamrater och när de börjat förstå vad som förväntas av dem i gymnasieskolan. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Tre stycken enkätfrågor från mina observationer av era lektioner under veckorna 42-43 

 

 

 

1. Hur upplever du dig själv som lärare till inåtvända och tysta elever? 

 

 

2. Hur tror du att de elever som har detta beteende upplever dig som lärare? 

 

 

3. Vad upplever du som de största utmaningarna i det dagliga skolarbetet när det 

kommer till dessa elever? 
 

 
 


