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1. Inledning

I skolan finns det alla möjliga barn. Spralliga barn, livliga barn, barn som hörs och syns, barn
med koncentrationssvårigheter och barn med socioemotionella svårigheter etc., men det finns
även de barn som är alldeles tysta och bara är. Dessa barn som ofta är väldigt duktiga och
ordentliga, högpresterande, eller tysta och lågpresterande försvinner i mängden och glöms lätt
bort i mullret och bullret av de mer krävande som i många fall får mer och fler resurser.
Lärare kämpar och jobbar på men glömmer ibland att titta till det som också är lugnt och ser
ut att fungera.

Själv så var jag en ganska tyst elev och ju äldre jag blev desto tystare blev jag i skolan. Jag
tordes sällan räcka upp handen för tänk om man skulle svara fel och andra skulle skratta, eller
om svaret var så ”dumt” så att andra skulle säga: ”- Jamen hallå, är du dum eller!”. Jag gjorde
allt jag skulle, oftast jättebra, och det var aldrig någon lärare som tyckte jag var besvärlig eller
uppmärksammade mig på något sätt. Eventuellt då genom att jag alltid var så snäll, duktig och
glad, utåt sett. Men hur är det då med ”tysta” elever? Finns det något gemensamt för oss lärare
att titta på för att bli mer uppmärksam på dessa elever och hur bemöter vi dem som lärare? Jag
tror att de som är mera lågpresterande har lättare att upptäckas, dock för sin låga prestation
och inte kanske för sin tysthet, medan de högpresterande sällan eller inte alls upptäcks eller
noteras som tysta alls. Allt detta är bland annat saker som jag i det här arbetet har velat
försöka reda ut.
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2. Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte

Ofta när jag har varit ute på VFU och observerat eller haft andra uppgifter så har jag sett just
de som är tysta och som försvinner bland alla de andra barnen. De har rört på sig mycket fast
smått, och även flackat oroligt med blicken vilket har fått mig att fundera mycket på tysta
elever. Finns det några gemensamma kännetecken hos dessa elever som kanske kan underlätta
mitt kommande arbete med dem inom läraryrket? Eftersom jag också i en tidigare intervju
med en lärare fått kommentaren: ”Oj, henne hade jag inte sett. Det är så lätt att man blir
hemmablind och bara ser de stökiga eleverna.”, så har det gjort min fundering över lärarens
syn på dessa elever större. Hur bemöter läraren eleven? Försvinner de lätt i mängden och är
det ett dolt problem eller en lärares dilemma?

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att undervisningen skall anpassas till varje
elevs förutsättningar och behov och att hänsyn till eleverna skall tas utifrån detta. Skolan har
även ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. I kursplanen för svenska står det också att språkförmågan har stor betydelse för
allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet (Skolverket, 2000). Genom
språket sker kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och
genom språket görs den synlig och hanterbar. Eleven skall också i slutet av det nionde
skolåret aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt
så att innehållet framgår och är begripligt. På så sätt skall skolan i sin undervisning, enligt
kursplanen i svenska, sträva efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift samt
kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang. Har man då, genom detta arbete,
uppmärksammats på de ”tysta” eleverna och deras eventuella kännetecken så kanske inte de
”tysta”, som jag uppfattar det, förblir dolda och man på så sätt kan nå målen i
styrdokumenten.

Syftet med detta arbete är därför att försöka ta reda på hur läraren ser på den ”tyste” eleven
och hur han/hon bemöter denne. Syftet är också att försöka hitta några gemensamma
kännetecken för dessa elever samt att försöka få fram hur eleven ser på situationer såsom
handuppräckning och skolan.

2.2 Frågeställningar:

1. Finns det några gemensamma kännetecken hos ”tysta” elever?

2. Hur ser den ”tysta” eleven på skolan samt handuppräckning?

3. Har läraren uppmärksammat den ”tysta” eleven?

4. Hur bemöter läraren den ”tysta” eleven?

5. Hur ser läraren på den ”tysta” eleven?
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3. Forskningsöversikt - Litteraturgenomgång

När det gäller litteratur och ”tysta” elever har det varit jättesvårt att hitta något. Det har inte
funnits några rena specifika böcker, utom en engelsk, som behandlar ämnet utan det kan ha
funnits några rader eller ett litet kort stycke i någon bok. Utifrån det har jag valt att ha den
engelska boken som utgångspunkt för arbetet och att jag i övrigt har fått inrikta mig på böcker
som berör det jag annars skall observera. Nämligen kroppsspråket, engagemanget i
klassrummet och interaktionen lärare – elev. Då det gäller forskning om roller i grupper, som
jag i min forskningsöversikt valt att ta med som viss beskrivning av engagemanget i
klassrummet, så har jag hittat vissa böcker samt ett examensarbete om grupprocesser som till
viss del beskriver tysta personer. Eftersom jag däremot, efter att letat i den hänvisade boken
flera gånger, tyvärr inte kunde hitta vart författaren skrivit om ämnet så valde jag att i mitt
arbete hänvisa till det examensarbetet.

För att försöka hitta böcker om ”tysta” elever har jag letat på universitetsbibliotekets hemsida
i Album och Libris, i Artikelsök samt på flera Internetsökmotorer såsom; www.google.se,
www.evreka.se och www.altavista.se.  Ord som jag försökt söka på har varit tysta elever, tyst
elev, tysta barn, tyst barn, tysta, tyst, osynliga, tystlåtna och omärkbara m.m. Utöver detta har
jag vänt mig till personal på universitetsbiblioteket men de har inte heller haft några bra tips
utan mest kunnat konstatera att det verkar vara ett ganska outforskat område. Totalt har jag
kollat igenom ett 15-tal böcker som berör ämnen som socialpsykologi m.m.

3.1 Definition av begreppet tyst

I Nationalencyklopedin (2003) beskriver man ordet tyst som något som inte ger något
nämnvärt ljud ifrån sig. Pratar man specifikt om en person som är tyst så menar man här en
som talar mycket litet, eller inte alls, eller med mycket låg stämma och inte heller på annat
sätt ger nämnvärt ljud ifrån sig. I Nationalencyklopedin på ordet välanpassad står det också att
tysta barn ofta automatiskt betraktas som välanpassade och väluppfostrade barn.

3.2 Tysta elever

Karaktäristiskt så beskrivs dessa elever som dem som är oförmögna och ovilliga till att
frivilligt kommunicera med läraren eller med en annan elev i skolan. De har ingen bred
repertoar av beteende och det är som om de inte har tillgång till någon stor variation av svar,
som om det inte har något val. Denna begränsade repertoar av svar är åtminstone på ytan det
enda som dessa elever har gemensamt. Att de kommer från en bred variation av etniska och
kulturella grupper visar att detta inte har någon påverkan (Collins, 1996).

Collins (1996) skriver också att det finns genomgående faktorer hos de tysta eleverna såsom
att de tar mindre fysiskt utrymme, att de sällan svarar på frågor och räcker upp handen, att de
har ett förminskat självförtroende och svårigheter med att skapa relationer som är ihållande
samt att de enligt eleverna själva har en stark oro för att prata i skolan, speciellt framför stora
grupper eller för de man inte känner så bra. I sådana situationer, när de ses av andra eller
tillfrågas att prata, tenderar de att bli blyga och eftersom de vet att de troligtvis kommer att
rodna eller fnittra kan det göra att de tysta eleverna blir ännu mera generade/osäkra. De tysta
eleverna är också, enligt Collins, medvetna om att ett tyst eller blygsamt beteende kan vara ett
handikapp i sociala sammanhang.
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För att underlätta för lärarna att hitta de tysta eleverna har Collins (1996) delat in dem i fyra
typer av tillbakadragenhet; att vara osynlig, att vägra delta, tveksamhet och ett olämpligt
fokus. Att vara osynlig menas här elever som i vissa situationer inte har någon direkt kontakt
med deras lärare under lektionen. Själva osynligheten beror delvis på lärarens agerande att
ibland ignorera eller låta bli att bjuda in eleven samt elevens egen ovillighet över att delta.
Typ två - vägrandet att delta - innebär att eleven blir inbjuden att delta i en diskussion eller
aktivitet men vägrar att delta. I vissa av dessa fall ger eleverna en orsak till att de vägrar,
medan de i andra fall bara hänger ner med huvudet och är tyst. Den tredje typen – tveksamhet
– innebär att eleven försöker delta i klassaktiviteter men att deltagandet då är minimalt eller
tveksamt. Här kan t.ex. eleven i slöjden spendera mycket tid till att observera hur andra gör
och tveksamt engagera sig i sin egen uppgift, vilket i sin tur resulterar i att eleven inte hinner
lika långt som alla andra och därför blir efter. Den fjärde gruppen – ett olämpligt fokus –
innebär slutligen att den tyste eleven verkar arbeta med den eller de aktuella uppgifterna men
att om man tittar närmare ser man att det som eleven gör kanske inte alls har med själva
uppgiften att göra. Här kan det t.ex. handla om att eleven flitigt sitter och skriver i sin bok om
något eget medan han/hon egentligen skall skriva om Gustav Vasa.

3.3 Roller i gruppen

I alla grupper, oavsett om det är formella eller informella sådana, uppstår det roller.
Thornberg (2004) beskriver att roller påminner om normer i det att de beskriver och
föreskriver beteenden. Medan normer tillämpas på gruppen som helhet så tillämpas roller på
individer eller undergrupper inom gruppen.

Precis som det finns formella och informella grupper, exempelvis arbetsgruppen, kommittén
och skolklassen som formell och kompisgänget som informell, så finns det också formella och
informella roller. Här beskriver Thornberg att de formella rollerna, som är
uppgiftsorienterade, kan vara lärare, elev, ordförande och sekreterare. De informella rollerna i
sin tur har inte blivit tilldelade formellt utan det handlar om mer outtalade roller som uppstår
och upprätthålls i gruppen. Några av de vanligaste rollerna är här den dominante, clownen,
budbäraren, arbetsnarkomanen, den tyste och den missnöjde (Brisholm. 2002). Vanliga roller
i en skolklass, utöver den tyste och clownen, beskriver också Thornberg (2004) vara den
duktige, ledaren, den hjälpsamme, den coola, bråkstaken och outsidern etc.

Beskrivning av den tyste är enligt Brisholm (2002) att han/hon kan spela olika tysta roller.
Den tyste kan upplevas som lugn och säker och fungerar då som ett ankare för gruppen, den
som lyssnar och förstår men han/hon kan även fungera som ett osäkert kort. På så sätt kan
gruppmedlemmarna även uppleva den tyste som att han/hon inte bryr sig om gruppen eller är
avogt inställd till de andra gruppmedlemmarna osv. Vilken roll som den tyste sedan intar
beror på gruppen och individen.
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3.4 Kroppsspråket

Ända sedan vi varit små små barn har vi kommunicerat på olika sätt. Det vanligaste sättet vi
kommunicerar på med andra är att använda ord men faktum är att kroppens olika signaler
säger mycket mer. Det kan vara yttre tecken som kroppsställningen (se bild 1 & 2), gester,
rörelser eller röstläge, men också inre kroppsfunktioner såsom andning. (Quilliam &
Dahlman, 1995).

(Bild tagen ur Molcho, 1984)

Bild 1
”Spänd man”

(Molcho & Ekström 1984, s.37)

       Bild 2
       ”Barn som tjurar”

       (Quilliam & Dahlman, 1995, s.49)
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Att uttryck kan ske på annat sätt än genom ord skriver också Stensaasen och Sletta (1985) om.
De säger att varje handling, till och med stillhet är uttryck för kommunikation. En person som
är tyst eller som låter bli att svara, kommunicerar också på ett sätt. Enligt Lyle (1991) så visar
även forskning kring sambandet mellan kropp och sinne att kroppen anpassar sig till och
speglar vår mentala och känslomässiga personlighet på flera sätt som vi kanske inte är så
medvetna om (se bild nedan).

                                                        Bild 3
            ”Utslagen man”

            (Lyle, 1991. s. 8)

På Ordrums hemsida (1998-2004) delar man upp kroppsspråket i två dimensioner.
Kontaktdimensionen, med god och dålig kontakt, och statusdimensionen – i detta fall säkerhet
hos personen, inte social status. Här menar man att kroppsspråket, när det gäller status, kan
visa tecken på hög status genom långsamma, mjuka rörelser, fast blick, god hållning samt
anspänd kropp och på låg status genom hastiga rörelser, ryckiga rörelser, flackande blick,
dålig hållning och överspänd/stel kropp. Det är dock viktigt, enligt hemsidans skribent, att
inte dra alltför stora växlar på denna uppdelning av verkligheten då det självfallet finns
människor som uppvisar flera lågstatusbeteenden men ändå framstår som högstatuspersoner.

I Kinematiken, studiet av kroppsrörelserna, bygger observationer av kroppsspråket på fem
punkter; Centrum, huvudet, hållningen, händerna och benen (se bilaga 1). Alla dessa punkter,
och rörelser av dessa, visar olika saker men viktigt är dock att rörelserna måste kunna
grupperas så att de uppvisar ett inbördes samband, eftersom inga signaler tagna var för sig
avslöjar någonting (Cooper & Karlsson, 1995). Som exempel på osäkert kroppsspråk hos barn
anger dock Quilliam och Dahlman (1995) bland annat stelhet, uppdragna axlar, spänd
ryggrad, lätt rynkad panna, bitande i läppen och vidöppna ögon som ser ner eller ut i fjärran.

3.5 Interaktionen lärare – elev i klassrummet

När man har tittat på en jämförelse mellan hur kommunikationen i klassrummet såg ut 1976
och 1996 har man sett att det inte har blivit så stora förändringar. Den individuella
interaktionen mellan lärare och elev har minskat medan den totala kommunikationen har ökat.
Denna ökning förklarar man med att läraren pratar till eleverna istället för att prata med
eleverna (Einarsson, 2003).  Einarsson skriver också att hur lärare bemöter eleven spelar stor
roll och bemötandet påverkar både elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Varje
dag möts de i klassrummet och skall utföra ett arbete där eleverna befinner sig i en



7

läroprocess och där lärarna ska stödja denna process. Undervisningen hålls och läraren
presenterar uppgifter som skall göras och vad som eventuellt förväntas av eleverna. På så sätt
är kommunikationen mellan lärare och elev centralt för det som sker i klassrummet.

Collins (1996), som skriver om The quiet child, skriver att oavsett hur den tyste elevens
förhållande till andra elever är så har bland annat deras ovilja att tala fritt i skolan med
svårigheter i relationen till läraren. Den tyste söker sällan kontakt med den vuxne och på
grund av elevens mer tillbakadragna sätt kan det vara svårt för läraren att upptäcka vilket
humör eleven är på. Collins anser också att det är lite märkligt att lärare spenderar mindre tid
till att prata med de tysta eleverna medan de istället lägger stor tid på de mer demonstrativa.
När de tysta sedan använder liknande rörelser, som livliga elever, såsom att räcka upp handen
eller gå till lärarens kateder så får de trots det mindre av lärarens tid och skickas också ofta
iväg eller helt enkelt ignoreras vilket på så sätt blir en självuppfyllande profetia. ”Sadly, this
represent something of a self-fulfilling prophecy, as those who have most difficulty in
communicating with their teachers have less opportunity to improve through practice” (s.31)
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4. Metod

För att på bästa möjliga sätt lösa de problem som jag i syftet har ställt så har jag valt att
använda mig utav en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer och observation, både utav
lärare och utav elever. I en kvalitativ forskningsmetod innebär det enligt Kullberg (2004) och
Svensson och Starrin (1996) att man genom undersökningspersonerna försöker förstå
fenomen i omvärlden genom intervju och observation. Eftersom målet med metoden sedan är
att förstå istället för att bevisa, kvantitativ metod, så har jag valt denna metod då det är precis
det jag vill. Själva den kvalitativa intervjun är också en metod för att utröna, förstå, lista ut
beskaffenhet eller egenskaper hos någonting vilket gör att man på så sätt är intresserad av att
försöka ”upptäcka” vad det är som sker, vad som händer snarare än att bestämma
omfattningen av någonting som på förhand är bestämt (Svensson & Starrin, 1996).

4.1 Avgränsning

I mitt arbete har jag valt att inte ta hänsyn till elevernas eller lärarnas sociala förhållanden,
dvs. familjeförhållande och klasstillhörighet. Jag har inte heller tagit någon hänsyn till könet
på läraren eller eleven utan har hanterat dessa utifrån gruppen lärare och gruppen ”tysta”
elever. En annan avgränsning jag valt att göra är att inte ta hänsyn till de ämnen eleverna har
haft vid observationstillfället utan enbart utgått ifrån tidsaspekten _ skoldag per elev.

4.2 Urval

Den skola jag har valt att arbeta med är utifrån det partnerområde jag tillhört under min
lärarutbildning. På så sätt känner jag till lärarna, och även de till mig, samt att många elever
känner till mig då jag varit hos dem på VFU – verksamhetsförlagd utbildning.

För mina intervjuer och observationer av elever har jag valt en och samma årskurs, år 4,
därför att alla ska ha samma referensramar. Dvs. samma generation och utgångspunkt i skolan
samt gemensam bas vad gäller personlig utveckling. Varför det sedan blev just årskurs fyra
berodde enbart på att det var praktiskt enkelt då jag under min sista praktik på
lärarutbildningen var i denna årskurs. Plus var också att jag då redan har haft många av
eleverna i de två parallellklasserna under tidigare praktiker vilket underlättar
intervjuförhållandet till eleverna.

Antalet för urvalet har inte på förhand varit givet då man inte kan veta hur många ”tysta”
elever det är i en klass. Resultatet blev dock totalt fyra stycken ”tysta” elever. Tre flickor och
en pojke.

För att, som min ena frågeställning är, kunna fastställa några gemensamma kännetecken hos
tysta elever har jag också valt att ha en kontrollgrupp på lika många ”glada” elever. Med
”glada” elever menar jag de elever som har uppvisat beteenden som är annorlunda jäntemot
de tysta eleverna. Här har bland annat saker som ett öppet kroppsspråk, glad och spillivinkig
framtoning, mycket handuppräckning och prat rakt ut spelat in. Kort sammanfattat elever som
syns och hörs. På så sätt så har jag kunnat se om de kännetecken som jag har sett hos de tysta
eleverna bara gäller dem eller om det är någonting som även ses hos ”glada” elever. Den
totala gruppen utav elever består på så sätt utav fyra tysta elever samt fyra glada elever. De
”glada” eleverna består av tre pojkar och en tjej.
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Antalet observerade och intervjuade lärare blev totalt tre stycken, vilka har haft ständig
kontakt med de två klasser jag har varit hos.

4.3 Datainsamlingsmetoder

När det gäller observationerna har jag valt att utgå ifrån olika punkter.
I elevobservationen:

• Kroppsspråket hos eleverna utifrån kinematikens fem punkter – centrum, huvudet,
hållningen, händerna och benen

• Räcker eleven upp handen och ber om hjälp?
• Räcker eleven upp handen och svarar på frågor?
• Engagemanget i klassrummet.
• Bemötandet av läraren

I lärarobservationen:
• Bemötandet mot eleven
• Hur läraren låter eleven vara aktiv i klassrummet? (Med aktiv menas här om läraren

låter eleven svara på frågor eller tar med eleven i undervisningen på annat sätt såsom
att be honom/henne läsa ett stycke osv.)

Tittar man på intervjuerna så har lärarintervjuerna gjorts utifrån frågeområdet; hur de ser på
en tyst elev (se bilaga 2). Elevintervjuerna, däremot, har gjorts utifrån elevens syn på olika
saker såsom att räcka upp handen och tillhörigheten till kompisar (se bilaga 3). Dessa två
intervjufrågsunderlag har däremot bara varit ett underlag. I alla intervjuer har jag utgått ifrån
de frågor jag i förväg bestämt men har det sagts något utöver frågorna så har jag följt upp
svaren, ibland med en följdfråga, för att på så sätt få ett bredare svar. Själva gången för
intervju och observation har varit att jag gjort klart alla observationer först innan jag har
intervjuat läraren och därefter eleverna. Allt för att minska påverkan på lärarens intervjusvar
samt bemötandet mellan lärare och elev.

4.4 Procedur

Både när det gäller intervjuerna och observationerna så har jag utgått ifrån
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Svårigheter här när det
gäller informationskravet har varit att jag inte i förväg, vare sig med lärare eller elever, har
kunnat berätta vad jag har observerat eftersom det då skulle ha kunnat påverka resultatet för
min undersökning. Jag har därför utgått ifrån det som står i häftet Forskningsetiska principer
(Vetenskapsrådet Humaniora Samhällsvetenskap, 1991) om att då förhandsinformationen
skulle kunna äventyra undersökningens syfte så bör man istället så snart som möjligt ge
informationen i efterhand vilket jag i detta fall därför har gjort. Här bör dock tilläggas att
informationen till eleverna har gjorts väldigt försiktigt då jag inte velat pådyvla de tysta
eleverna en eventuell bild av dom som tysta, utifall att dom inte tänkt på sig själva som
sådana. Med pådyvla menar jag här att, jag inte velat, rakt och hårt säga till eleven att han
eller hon är en tyst elev som gör si eller så.

Samtyckeskravet har gått till på så sätt att jag kontaktat vårdnadshavarna via brev där jag
beskrivit mitt arbete i stora drag. Jag har även här varit sparsam med att uttrycka det direkta
syftet av examensarbetet då det eventuellt kan påverka undersökningsresultatet genom
påverkan av föräldrarnas samtal med sitt barn om att de skulle vara tysta, samt att det också
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kan starta känslor och funderingar om tysthet hos både barn och förälder som kanske inte
skulle vara nödvändigt annars.

4.4.1 Delstudie 1 – Observation av eleverna

När jag skulle börja observera eleverna, och läraren/lärarna, så introducerade jag ämnet för
klassen och läraren genom att stå längst fram i klassrummet och berätta att jag håller på med
ett examensarbete där jag skall observera aktiviteten i klassrummet, vad eleverna och läraren
gör och säger. Jag berättade att jag mest kommer att sitta på en stol i hörnet av klassrummet
längst fram och inte synas, varefter jag satte mig ner och började observera. Före allt detta
hade också förfrågan till lärarna, som första steg till arbetet i klasserna, gjorts genom att jag
frågade om det var ok att komma till klassen och observera och intervjua men att jag inte
förrän efter observationerna mer preciserat kunde avslöja det specifika ämnet.

Själva elevobservationen gick till så att jag skrev löpande protokoll med hjälp av papper och
penna. Utgångspunkten för det jag antecknade och observerade var utifrån de punkter jag
ställt upp (se punkt 4.3), elevpunkter under metoddelen, och jag skrev vad eleven sa och
gjorde, både för sig själv och tillsammans med andra. För att sedan underlätta analyserandet
av observationen så ritade jag i anteckningarna små streckgubbar för att illustrera elevens
kroppsspråk och ibland rörelse.

Gruppen elever som observerades var i klass ett två stycken ”tysta” elever och två stycken
”glada” elever samt två stycken av vardera kategori i klass två. Det totala
observationsmaterialet blev för ”tysta” elever 22 dataskrivna  sidor, 12 pt med enkelt
radavstånd, samt 27 sidor för ”glada” elever.

4.4.2 Delstudie 2 - Observation av lärarna

Då jag velat se lärarens bemötande av den ”tysta” eleven samt hur läraren engagerar eleven i
klassrummet har observationen av läraren skett i samband med observationen av den specifika
”tysta” eleven. Själva dokumentationen har även här gått till på så sätt att jag haft löpande
protokoll där jag använt mig utav papper och penna. Jag har också vid vissa tillfällen ritat
streckgubbar av läraren och eleven för att tydliggöra bemötandet från läraren till eleven samt
deras kroppsspråk. Det jag har skrivit ner har varit allt som läraren sagt och gjort som har med
den, just då observerade ”tysta” eleven att göra. Även hur läraren har rört sig i klassrummet
och instruerat har jag antecknat. Dvs. kort sagt allting som har hänt i klassrummet vad gäller
relationen lärare och elev.

Eftersom observationerna av de fyra ”tysta” eleverna och de fyra ”glada” eleverna, fyra i varje
klass, har varit under _ skoldag var så har den totala observationstiden för lärare ett och två
varit två dagar och för lärare tre, ur klass två, varit två dagar. Det totala renskrivna underlaget
för lärarnas observation blev 49 stycken dataskrivna sidor, 12 pt med enkelt radavstånd,
inkluderat de små handritade streckgubbarna.

4.4.3 Delstudie 3 – Intervju med lärarna

Intervjun med lärarna skedde var för sig och utan att de kunde prata med varandra innan om
ämnet. Jag och den tillfrågade läraren satt i ett enskilt rum där jag med hjälp av en
bandspelare kunde göra intervjun. Före själva intervjun berättade jag vilket ämne mitt
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examensarbete handlade om men inte vilka elever jag hade observerat. Detta för att inte
påverka deras svar på frågan om de anser att de har någon/några tysta elever i sin klass.
Intervjuerna gjordes också efter det att elevobservationerna var klara för att inte lärarna när de
nu fått veta ämnet skulle kunna påverka resultatet genom att t.ex. tänka på bemötandet till de
utvalda ”tysta” eleverna.

Det sammantaget renskrivna materialet blev från de tre lärarintervjuerna 11_ dataskrivna
sidor, 12 pt med enkelt radavstånd.

4.4.4 Delstudie 4 – Intervju med eleverna

Intervjutillfället började med att jag i klassrummet frågade om det var ok att eleven följde
med mig så att vi kunde prata lite. Jag och den tillfrågade eleven gick sedan iväg till ett enskilt
rum där jag i förväg hade lagt fram tärningar som skulle användas konkret vid fråga 9, bilaga
3, samt ritpapper och ritpennor. Med konkret menas här att ju fler tärningar eleverna visade
för mig desto roligare tyckte de att det var i skolan. Själva ritpappret och ritpennorna hade jag
enbart med för att det skulle bli en mera avslappnad atmosfär och inte så strikt intervjuaktigt.
Svaren på frågorna skrevs ner flytande under intervjun och för att hinna med att anteckna alla
mmm, hmm och ord etc. så blev det automatiskt lite naturliga pauser i intervjun.

Före intervjun hade jag också berättat för eleven att alla uppgifter kommer att vara
konfidentiella samt att han/hon hade rätt att säga stopp när han/hon ville. När intervjun var
slut frågade jag eleven om det hade känts ok vartefter vi spelade ett halvt parti Yatsy om de
ville. Även detta för att det skulle kännas bra och avslappnad atmosfär för eleven.
Intervjutiden för eleverna blev ca 20 minuter per person.
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5. Resultatredovisning och analys

5.1 Finns det några gemensamma kännetecken hos ”tysta”
elever?

Eftersom jag i detta arbete har valt att använda mig av en kontrollgrupp med ”glada” elever
för att kunna ge de ”tysta” elevernas kännetecken tillförlitlighet så kommer jag under denna
punkt redovisa resultatet för de båda grupperna. Jag har också valt att redovisa resultatet
under denna punkt utifrån punkterna för observationen, exklusive punkten om bemötandet av
läraren. Dvs. Kroppsspråket, handuppräckning och engagemanget i klassrummet.

På grund av att det är så pass små skillnader från elev till elev bland de ”glada” eleverna så
kommer jag enbart redovisa de homogena svaren. Dvs. att redovisa det gemensamma och inte
de små individuella skillnader då det bland annat, utöver det som är gemensamt, handlar om
personligheter såsom att en elev är klassens ”myspojk” medan en annan är klassens ”kompis”.
För tysta elever kommer jag dock redovisa vissa skillnader som är stora och tydliga för
resultatet.

Alla resultat som redovisas under punkt 5.1.1 till 5.1.4 kommer utifrån de observationer jag
har gjort och de streckgubbar och figurer som redovisas är också därifrån. Varför jag har valt
att ta med streckgubbarna är för att ytterligare försöka tydliggöra resultatet.

5.1.1 Hur är kroppsspråket hos eleverna utifrån kinematikens fem
punkter – centrum, huvudet, hållningen, händerna och benen?

5.1.1.1. Resultat av ”glada” elever:

• Centrum hos ”glada” elever

Resultatet av observationerna visade att alla ”glada” elever har ett öppet kroppsspråk med
öppet centrum. De är ofta bakåtlutade eller raka och har rak avslappnad rygg med axlar bakåt
och neråt samt bröstkorgen öppet och framåt. På så sätt så har de ett öppet centrum även om
de ibland är böjd fram över bänken.

Bild 4                  Bild 5
Bakåtlutad elev                                                Elev med arm bakom stol
med händerna på magen
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• Huvudet hos ”glada” elever

Ansiktet hos ”glada” elever har under observationerna visat sig vara öppet och glatt med
pigga alerta ögon. De har haft ett lent ansiktsuttryck och rakt upprätthållet huvud. Eleverna ler
också mycket och busigt med ett lekande minspel för att få igång klasskamrater.

Bild 6 Bild 7
Utmanande elev. Intresserad elev
Eleven har ett Eleven ser intresserad ut på den som pratar.
inbjudande, utmanande
kroppshållning och 
ansiktsuttryck.

             .

Bild 8 Bild 9
Uppblåst elev Pimpinett elev. Eleven blåser upp kinderna.

Eleven håller ihop armarna. Händerna är upp
                                                                              mot ansiktet. Lyfter axlarna lite och låter ”Ohh!”
                                                                              med ljus pimpinett

röst.

Bild 10 Bild 11
Glatt ansikte Rynkande ögonbryn
Eleven har jätteglatt och Eleven rör upp och ner på
öppet ansikte. ögonbrynen. Försöker få en

klasskompis att skratta.
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• Hållningen hos ”glada” elever

Resultatet av hållningen går lite ihop med elevernas öppna centrum. Eftersom de har ett öppet
centrum så får de automatiskt en ganska bra hållning när de står (se bild nedan).

Bild 12
Bra hållning

I sittande ställning så är elevernas hållning avslappnad med blandad variation av slapphet
ibland och rakryggad ibland.

Bild 13               Bild 14 Bild 15
Avslappnad elev              Upprätthållen rygg Rakryggad elev

• Händerna hos ”glada” elever

Här visade resultatet att de ”glada” eleverna ofta gör saker med händerna fast inte på ett
nervöst, stressande sätt såsom att bita på naglarna eller trumma med fingrarna utan på ett mera
lugnt och sansat sätt. De har ofta händerna öppna med handflatan synligt och vid
handuppräckning så visar eleverna hela handen, även då med handflatan ofta öppen och
framåt mot läraren (se bild nedan).

Bild 16
Handuppräckning

• Benen hos de ”glada” eleverna
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När det gäller benen så visar resultatet här att eleverna är ganska stilla med dem. De kan byta
benställning till och från fast då med långsamma byten. Det är inga nervöst studsande,
hoppande fötter utan avslappnade. Själva benställningarna varierar (se bilder nedan).

Bild 17                 Bild 18
Snurrade ben                                Korslagda ben

Bild 19                   Bild 20
Vilande ben                                 Elev sittande på knäna

Sammanfattat för glada elevers kroppsspråk är att de har ett öppet kroppsspråk med öppet
centrum. Dom är avslappnade i kroppen. Har axlarna bakåt och avslappnad hållning.
Händerna är ofta öppna med handflatan uppåt och deras rörelser med benen är väldigt lugna.
Slutligen när det gäller ”glada” elevers kroppsspråk så har de mycket minspel, ett glatt ansikte
med öppna alerta ögon, lena ansiktsuttryck och ett rakt upprätthållet huvud.

5.1.1.2. Resultat av ”tysta” elever

• Centrum hos ”tysta” elever

Utifrån observationerna har jag sett att de tre flickorna har ett väldigt slutet centrum medan
den tyste pojken har ett ganska öppet. Tjejerna visar sällan sitt centrum genom att antingen
vara helt böjd över bänken (se bild 21) och genom att, när de lutar sig bakåt, ha axlarna framåt
och huvudet neråt eller genom att bara vara sluten i kroppen (se bild 22).

Bild 21                 Bild 22
Böjd elev.  Eleven sitter och arbetar med matematik.                 Överkroppen sett uppifrån

Hänger över boken                 Tjejernas överkropp
så att kroppen och håret                 sett uppifrån.
döljer vad hon gör.

        Huvudet                         Axlarna
Pojken som har ett mera öppet centrum är dock lite dubbel. Han är ofta bakåtlutad med
axlarna ibland bakåt och ibland framåt samt har huvudet uppåt men eftersom han emellanåt
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satt ihopsjunken med magen så blir det vid dessa tillfällen ändå inte ett så öppet centrum (se
bilder nedan).

Bild 23    Bild 24
Pojke med raka axlar   Pojke med axlar framåt

• Huvudet hos ”tysta”

Huvudet hos de ”tysta” eleverna, förutom ibland hos pojken, är ofta neråtböjt och alla fyra
eleverna flackar med ögonen som om de verkar ”läsa av” de andra klasskamraterna. Flickorna
biter ofta på läpparna, vilket inte pojken gör, och alla fyra lyser upp i ansiktet och blir glada
när någon av deras kamrater pratar.
Själva ansiktet hos de ”tysta” eleverna är väldigt sammanbitet (se bild nedan). Flickorna ser
ofta bekymrad ut fast i olika nivåer, dvs. mer eller mindre.

Bild 25
Sammanbitet ansikte

Flicka nummer ett och tre ser lite rädda ut med flackande blick, stel kropp och rynkade
ögonbryn, medan den andra flickan ser lite mindre bekymrad ut. Även pojken ser bekymrad
ut men ansiktet kopplat ihop med hans övriga mer ”öppna” kropp gör att han får ett mindre
bekymrat ansiktsuttryck.

Resultatet visar också att flickorna ofta håller händerna uppe i ansiktet, antingen med spretiga
fingrar för ansiktet (se bild 26) eller med hakan i handen (se bild 27).

 Bild 26 Bild 27
Händerna i ansiktet Hakan i handen

Flicka ett och två döljer även, vid flertalet tillfällen, ansiktet i tröjan (se bild nedan).
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Bild 28
Dolt ansikte

• Hållningen hos ”tysta” elever

Hållningen hos alla ”tysta” elever är väldigt dålig, lite av en hösäckshållning. Dvs. ganska
slapp och ihopsjunken (se bild nedan).

Bild 29
Hösäckshållning

Flicka nummer tre är till och med så pass stilla i kroppshållningen att man knappt kan se när
hon andas. När det gäller kroppshållningen så kunde dock flicka nummer två vid två tillfällen,
när hon var med sin kompis, ha en liten kaxigare och mer upprätt kroppshållning. Denna elev
byter även kroppsställning ganska mycket fast fortfarande väldigt osynligt.

• Händerna hos ”tysta” elever

Alla fyra ”tysta” elever, utom flicka nummer tre som såg mest rädd ur, rör hela tiden på olika
saker. Dessa rörelser är dock väldigt små och ljudlösa så det är ingenting som märks om man
inte tänker på det.

Eleven har dragit tröjan över händerna.
Biter på naglarna. Gungar långsamt fram och tillbaka över bordet. Stannar upp.
Biter på naglarna igen. Tittar på lärarens instruktion. Drar med tröjan. Tittar lite
snett på bänkkompisen. (Observationsanteckningar. Ca 1-2 minuter)

Flicka nummer tre rör även smått, ljudlöst och försiktigt på saker men inte i lika stor
omfattning.

Observationerna visar också att alla de ”tysta” eleverna använder händerna mycket till att peta
med håret på något sätt.

• Benen hos ”tysta” elever
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Eftersom de observerade ”tysta” eleverna har suttit på sådana positioner i klassrummet, t.ex.
bakom andra, bakom soffan eller mellan två andra, har jag inte kunnat se deras benrörelser så
mycket. Det jag däremot har sett är att eleverna även här, utifall att de gör någonting såsom att
gunga med fötterna, gör det knappt märkbart.

Sammanfattning för kroppsspråk hos ”tysta” elever.

Sammanfattat i resultatet kan jag säga att gemensamma kännetecken i kroppsspråket hos alla
”tysta” elever är att de flackar med blicken och tittar på andra som om de verkar ”läsa av”
skolkamraterna, de blir glada när någon av deras kompisar pratar, de har ett sammanbitet
ansikte som är mer eller mindre bekymrat, de har en hopsjunken kroppshållning, de rör på
saker i varierande mängd fast tyst, smått och knappt märkbart samt att de alla på ett eller
annat sätt håller på med håret. Flickorna har även ett slutet centrum medan pojken är mer
dubbel där med blandat öppet och mindre öppet centrum. Slutligen så biter också flickorna på
läppen samt ofta håller händerna upp mot ansiktet vilket inte pojken gör.

5.1.2 Räcker eleven upp handen och ber om hjälp?

5.1.2.1 Resultat av ”glada” elever

Observationerna visar att de ”glada” eleverna ofta ber om hjälp, antingen genom att räcka upp
handen, att gå fram till läraren eller genom att ropa rakt ut till läraren.

X: - Men hur vet man? (pratar rakt ut)
Läraren fortsätter skriva på tavlan.
X: - Men hur vet man? (rakt ut igen)
Läraren fortsätter skriva på tavlan.
X: - Men hur vet man… (frågar klart)
Läraren svarar. (Observationsanteckningar)

När eleverna sedan inte får hjälp direkt kan de låtsas tjura lite och låta det höras genom att
T.ex. säga: ”- Jamen Åhhh.” och pluta med läppen.

5.1.2.2 Resultat av ”tysta” elever

Resultatet visar att de ”tysta” eleverna väldigt sällan räcker upp handen och ber om hjälp.
Istället kan de fråga en kompis eller helt låta bli. När eleverna väl vill ha hjälp eller säga
att han/hon var klar så kan de räcka upp handen eller gå fram till läraren, dock väldigt
försiktigt.

Elev A skall gå till läraren och säga att hon är klar med matematiken. Hon
ställer sig bakom läraren som hjälper en annan elev och därför står med ryggen
mot A. A står tyst och tittar och tvärvänder sedan och går snabbt och tyst och
sätter sig på sin bänk igen. Lutar sig över bänken. (Observationsanteckningar)
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När eleverna väl räcker upp handen så är det ofta väldigt svårt att se det eftersom det kan
handla om att de vinklar lite på pennan (se bild 30 och 31), att de lyfte lite på handen eller
bara flyttar på den (se bild 32 och 33).

Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33
Elev med penna      Handuppräckning med Elev med hand nere Elev med

              penna hand uppe

5.1.3 Räcker eleven upp handen och svarar på frågor?

      5.1.3.1 Resultat av ”glada” elever

De ”glada” eleverna räcker väldigt ofta upp handen och de svarar eller pratar också ofta rakt
ut. I stort sett så räcker de upp handen varje gång som läraren frågade om någonting. Även här
så låter eleven när han/hon inte får svara.

Läraren frågar.
X räcker upp handen.
Får inte svara. (Läraren ej bestämt sig).
X: - Jamen!!
En anan elev får svara. (Observationsanteckningar)

     5.1.3.2 Restultat av ”tysta” elever

De ”tysta” eleverna räcker i stort sett aldrig upp handen och svarar på några frågor. Gör de det
någon gång så är det väldigt tyst och med ett kort svar. Frågar läraren sedan upp så kan eleven
andra gången bli även ännu tystare.

På matten när läraren har gemensam genomgång så räcker X upp handen och ser
glad ut. Hon sa svaret men glömde mellanledet. När läraren frågade så ser hon
mer osäker ut igen. Blev tyst och sa inte så mycket. Läraren guidar henne lite. ”–
Vad blir 60+20?” X tyst. Läraren börjar skriva 8. Eleven väldigt osäker i
kroppsspråket. Inget svar. (Observationsanteckningar)

Ser man på denna punkts resultat så ser jag även här att när eleverna räcker upp handen gör de
det lika osynligt som jag beskrev på föregående punkt.
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5.1.4 Hur är elevens engagemang i klassrummet?

5.1.4.1 Resultat av ”glada” elever

De ”glada” eleverna är, enligt observationerna, ofta väldigt engagerade i de uppgifter som
skall göras och de arbetar på med uppgiften även om de ibland kan sucka och protestera
halvdant över någonting. Eleverna rör sig väldigt mycket i klassrummet och både hörs och
syns väl genom att de T.ex. pratar högt eller genom att de går runt och pratar med någon i
klassrummet.

X slog tån i bordet. Dramatiserar jättemycket. Hoppar runt i klassrummet och
säger: - Ahh, min stortå. Ingen reagerar. Hon slutar. Står vid nedersta bänkraden.
(Observationsanteckningar)

5.1.4.2 Resultat av ”tysta” elever

Engagemanget hos de ”tysta” eleverna varierar från ineffektiv till effektiv. Flicka nummer ett
och tre är mycket effektiva och gör snabbt och aktivt allt som skall göras medan pojken
varierar i effektivitet och flicka nummer två är väldigt ineffektiv. Hon kan sitta och bara titta
runt i klassrummet utan att göra någonting och hon tar väldigt lång tid på sig att hämta och
lämna böcker och övrigt material. Tittade man efter lite närmare på henne så kan man också
se att hon inte arbetar med den korrekta uppgiften utan att hon gör annat. Eleven är ofta efter i
arbetet och hon kan även vägra göra saker som läraren ber om. Utöver det så går denna elev
ofta och lägger sig på magen på golvet längst bak i hörnet av klassrummet under databordet
bakom bokhyllan och jobbar (se bild 34). Vid dessa tillfällen går läraren sällan fram till
eleven.

Bild 34
Liggande elev under databord

            bokhyllan

          läraren

Fenomenet att eleven arbetar med annat än uppgiften ser man även hos den tyste pojken när
han arbetar med en kompis. Så fort läraren inte är i närheten av honom är han ivrig och pratar
om, för honom, intressanta saker men när läraren kommer närmare så börjar han arbeta flitigt.
Han kan också ställa frågor till läraren som han egentligen inte behöver veta bara för att, som
det verkar, se aktiv ut.

De tillfällen då man kan se att alla fyra ”tysta” eleverna ändrar engagemanget i klassrummet
och blir lite mindre tyst är när de är med sina kompisar. Killen blir kaxigare och kan till och
med låta bli att lyssna på lärarens tillsägelse första gången. Tjej nummer två blir vid ett
tillfälle så pass livlig att hon, för att hjälpa en kompis svara, ställer sig på knä på stolen och
kraftigt viftar med armen och säger: ”Jamen. Hallååå!!!”. Andra tillfällen då dessa fyra elever
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synts lite mer är vid lek i klassrummet. Flicka två blir även mer pratsam vid gruppsamtal i
halvklass då ämnet verkar intressera henne. I övrigt så är eleverna oavsett klassrumssituation
ganska jämnt tysta.

Sammanfattning och analys för gemensamma kännetecken hos ”tysta” elever.

Utifrån att jag i mina observationer har sett och att jag under resultatdelen har visat både de
”tysta” – och ”glada” elevernas sätt att vara har jag kommit fram till slutsatsen att det finns
gemensamma kännetecken hos de tysta eleverna. Det mest slående är att de, förutom pojken,
har ett slutet kroppsspråk med stängt centrum. I övrigt så flackar alla mycket med blicken och
verkar ”läsa” av de andra och de räcker inte heller så ofta upp handen, vare sig när de vill ha
hjälp eller vid svar. Gör de det så gör de det kort. Sammanfattat så visar resultatet också att de
i stort sett inte tar någon kontakt med läraren alls och att de även i kontaktsökandet med
kompisar är väldigt försiktig. Eleverna rör på saker ganska mycket och allting som eleven gör
görs tyst som en mus och knappt synligt eller märkbart.

Skall man analysera allt detta så ser jag att mycket av svaren går att finna i den forskning som
jag har fått fram. Enligt Ordrum (1998-2004) så kan ett beteende med flackande blick, dålig
hållning och överspänd/stel kropp vara tecken på låg status men drar man ihop dessa resultat
med det som Quilliam och Dahlman (1995) säger om att stelhet, uppdragna axlar, spänd
ryggrad, lätt rynkad panna, bitande i läpparna och ögon som ser ner eller ut i fjärran är ett
tecken på osäkerhet så skulle man i så fall få fram att resultaten visar på osäkra barn med låg
status. Tittar man på det Cooper och Karlsson (1995) skriver om kinematiken att centrumet
blir undergivet när vi böjer oss, hänger med axlarna eller böjer huvudet och kisar under lugg
så skulle det ytterligare vara en sak att eventuellt lägga till som analys. Om allt detta sedan
just kännetecknar specifikt tysta elever i litteraturen är svårt att säga då det bara har pratats
om kroppsspråket och inte om tysta elever. Går man sedan vidare i resultatet och tittar på det
Collins (1996) skriver i sin bok om att kännetecken för tysta elever bland annat är att dom tar
mindre fysiskt utrymme, att dom sällan eller aldrig räcker upp handen samt att dom är väldigt
försiktig i sitt kontaktsökande med läraren så stämmer det väldigt bra in på mitt resultat.

5.2 Hur ser den ”tysta” eleven på skolan och
handuppräckning?

Resultatet som jag har fått fram på denna punkt kommer utifrån de elevintervjuer som jag har
gjort med de ”tysta” eleverna. Precis som under lektionstid så gav eleverna väldigt korta svar
och även om jag försökte med följdfrågor så blev inte svaren så mycket längre än ja, nej och
jag vet inte vilket enligt Collins (1996) är ganska vanligt.

5.2.1  Skolan

Enligt elevintervjufrågorna om skolan, (se bilaga 3), visar det sig att eleverna tycker det är bra
i skolan. Det som är speciellt bra, enligt pojken och ena flickan, är att man träffar kompisar.
På frågan om vad som gör dem ledsna svarar tre av eleverna att de inte vet eller att de inte har
varit ledsna det här året. Den fjärde eleven, flicka tre, sa att hon kanske brukar bli ledsen om
någon bråkar på henne eller om hon blir trött eller så så att hon inte orkar. Här lade hon också
till att jättemånga, lärarna, brukar tjata på henne vilket gör att hon blir arg och trött.
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Slutligen när det gäller elevernas önskeskola så svarar den högpresterande flickan och den
mest tysta och stela flickan att den skall vara så som den är nu. De andra två eleverna har
mera fantasifulla önskemål såsom swimmingpool, kinarestaurang etc. samt att de själva skall
få välja när det skall vara lektioner. Flickan som tycker det är jättejobbigt att många tjatar på
henne vill till exempel bara ha lektioner på måndagar.

5.2.2 Handuppräckning

På alla de frågor som berör handuppräckning, (se bilaga 3), är de tysta elevernas svar ganska
enhälliga. Enligt dem skall man räcka upp handen när man kan svaret eller när man vill säga
något. Man kan också, enligt flicka två, räcka upp handen när man inte förstår. På min
följdfråga om man inte kan räcka upp handen annars så svarar den tystaste av eleverna att:
”Ja men det är väll lite dumt om man räcker upp handen och inte läraren frågar.”
(Intervjuanteckningar)

Intervjuerna visar också att eleverna inte tycker det är särskilt roligt att räcka upp handen och
när jag frågar eleverna hur ofta de tycker att de räcker upp handen så tycker två att de gör det
ganska ofta medan de andra två tycker tvärtom. ”Ofta. Det gör jag inte för alla andra räcker så
mycket upp handen.” (Intervjuanteckningar)

Slutligen visar intervjuerna angående denna punkt att ingen av eleverna tycker det spelar
någon roll hur man svarar eller om man svarar fel. Detta svar har jag inte funnit något om i
forskningen men att eleverna sällan eller aldrig räcker upp handen är något som Collins
(1996) tar upp som något som finns hos alla ”tysta” elever.

5.3 Har läraren uppmärksammat den ”tysta” eleven?

Enligt både observationerna och intervjuerna har jag sett att lärarna har uppmärksammat
flicka två, den lågpresterande flickan, flicka tre, den mellanpresterande flickan samt pojken
men inte den högpresterande flickan, flicka nummer ett. Enligt intervjuerna så har även de två
lärarna i klass ett, den högpresterande flickans klass, ytterligare tre till alternativ på eventuellt
”tysta” elever. Om allt detta är ett svar som återfinns i forskningen är svårt att säga då det i
den forskning jag har hittat enbart har sagt att dessa elever vid behov av hjälp kan ignoreras
eller skickas tillbaka till sina platser (Collins, 1996)

5.4 Hur bemöter läraren den ”tysta” eleven?

Under lärar– och elevobservationerna har jag sett att alla tre lärarna bemöter den tysta eleven
på ett speciellt sätt genom att ha ett försiktigt kroppsspråk, ett försiktigt bemötande och
genom att ha en nedtonad försiktig röst.

5.4.1 Kroppsspråket mot eleven

Kroppsspråket hos lärarna är försiktigt på så sätt att de gärna sätter sig bredvid eleven böjer
sig ner på knä eller ställer sig bredvid med armarna bakåt. När lärarna sedan tilltalar eleven
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så gör de det väldigt försiktigt och så att det knappt hörs (se bilder nedan).

Bild 35 Bild 36
Lärare bakom elev Lärare på knä
”Läraren står med händerna
bakom ryggen. Står böjd över
elevens högra axel och viskar
halvhögt i hennes öra.”
(Observationsanteckningar)

Bild 37 Bild 38 Bild 39
Lärare stående bredvid elev Lärare böjd över bänk Lärare bredvid elev

5.4.2 Låta eleven svara på frågor

Tittar man på om eleven får svara på frågor så visar resultatet att då den ”tyste” eleven väl
räcker upp handen så får han/hon svara lite då och då, vare sig mer eller mindre än alla andra.
Räcker eleven inte upp handen så frågar läraren aldrig den ”tyste” eleven men kan försöka
fråga lite lockande, mot de ”tyste”, när turordningen gick runt i klassen så att alla skall prata.
Detta synts exempelvis vid ett grupptillfälle då eleverna sitter fyra om fyra och pratar och då
de sedan skall redovisa gruppens slutsats. När alla utom den ”tysta” eleven säger något så
frågar läraren om hon har något att säga. Eleven viskar kort nej.

Tittar man på detta så stämmer inte det alls in på Collins (1996) bok The quiet child som säger
att den tysta eleven inte alls lockas in i samtal och som till och med kan ignoreras av läraren. I
detta resultat så lockas eleverna till att fortsätta svara när de väl räcker upp handen men de
tillfrågas inte annars.

5.4.3 Hjälpa eleven

Under observationerna visar det sig att lärarna sällan går och kollar hur det går för de tysta
eleverna, särskilt vad gäller den ”tysta” högpresterande tjejen. Räcker eleverna dock upp
handen så går lärarna dit och hjälpte dem.
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Vid ett tillfälle observerar jag dock att ena eleven ”glöms” bort. Eleven har varit sjuk och vet
inte vad som skulle göras. Läraren säger högt till klassen och en annan elev, som varit sjuk,
att hon har ett papper med uppgifter i sin låda men säger inte det till den ”tyste” eleven. En
klasskamrat säger då till högt men läraren reagerar inte förrän andra gången då hon säger att
även X har ett papper i lådan.

Skall man analysera detta så kan just denna specifika händelse eventuellt läggas in i
resonemanget som Collins (1996) har att eleven ignoreras men behöver inte det då man inte
vet varför läraren gör som han/hon gör.

5.5 Hur ser läraren på den ”tysta” eleven?

Lärarnas intervjusvar är väldigt olika och personliga vilket gör att det är svårt att redovisa ett
gemensamt resultat. Skillnaderna i svaren har kanske ändå sitt tydliga svar i det som
Stensaasen och Sletta (1985) skriver: ”Människor tolkar situationer eller förhållanden olika
och deras uppfattning blir därför subjektiv. Den varierar följaktligen också med den verklighet
den förmodas representera.” (s. 134). Tittar man i alla fall på hur lärarna svarar om
gemensamma kännetecken hos ”tysta” elever så blir svaren att dessa elever gör lite väsen av
sig, att de är lite tillbakadragna, att de har lätt att komma i andra tankar och att de har få
vänner. På denna fråga anser det också att dessa elever är rätt så smarta fast de tar få egna
initiativ och deltar inte i diskussioner. ”De väljer att inte räcka upp handen fast man vet att de
kan.” (Intervjuanteckningar)

På frågan om dessa elever lätt glöms bort så anser en av lärarna att de ”tysta” inte glöms bort
mer än andra och att det nog inte heller finns så många tysta elever medan de andra två
lärarna tycker tvärtom.  De anser att de lätt försvinner i mängden och glöms bort vilket, enligt
dem, är ganska hemskt.

- De har väldigt lätt för att försvinna. Ibland kan man efter en lektion
tänka. ”Var dom verkligen där?” (Anteckningar från lärarintervju)

Och det är något man tänker på dagligen och många gånger när man
är mitt upp i det så glömmer man bort det för att man tycker att man
inte hinner med. (Anteckningar från lärarintervju)

När det gäller hur dessa elever eventuellt påverkar undervisningen så säger ena läraren att de
gör att man tänker på gruppsammansättningarna och att man väljer samtalsämne i
gruppsamtal så att det skall passa de ”tysta”. Lärare två anser att undervisningen egentligen
inte påverkas någonting men att den påverkas positivt på så sätt att man måste tänka på att få
med alla elever vilket gynnar de övriga eleverna också. Slutligen så tycker den tredje läraren,
läraren som inte anser att det fanns så många eller att de glöms bort, att det blir problem i
undervisningen för att man tillslut inte vet vad eleven kan eller inte om man inte gör väldigt
mycket skriftligt. Analysmässigt kan jag bara säga att det kanske inte går att få fram ett
gemensamt resultat som passar in på någon litteratur utan att det är som Stensaasen och Sletta
(1985) skriver att vi tolkar saker olika beroende på våra erfarenheter och pedagogiska
glasögon vilket i sin tur kan leda till en förväntan på eleverna.
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6. Diskussion

I denna rapport har jag försökt ta reda på hur läraren bemöter de tysta eleverna och hur de ser
på dem. Jag har även försökt ta fram om det finns några gemensamma kännetecken för de
tysta, vad de tycker om skolan och handuppräckning samt om de räcker upp handen vilket
svaren i resultatdelen visar. Skall jag då själv fundera över resultatet och försöka dra lite
slutsatser så måste jag först säga att det första som slog mig när jag först gick igenom mitt
observationsunderlag och skulle sammanfatta det var att jag hade fått ett helt nytt perspektiv
på tysta elever. Jag har tidigare alltid tänkt mig att de tysta eleverna är de duktiga
högpresterande flickorna vilket resultatet inte visar. Istället har det visat sig att de tysta även
kan vara låg- och mellanpresterande och att det egentligen kanske inte är det som är det rent
utmärkande för dessa elever. Det här tycker jag är en viktig erfarenhet för mig eftersom det då
kan göra att jag som lärare lättare kanske kan upptäcka alla ”tysta” elever. Tidigare skulle jag
nog ha sett de duktiga tysta, eftersom jag själv varit sådan och eftersom jag trodde att det var
det som var karaktäristiskt, men kanske inte sett de andra.

Skall jag diskutera vidare alla de kännetecken som har kommit fram i resultatet och som
också har återfunnits i litteraturen så tycker jag att man kan dra en slutsats att det faktiskt
finns gemensamma kännetecken hos de ”tysta”. Detta också särkilt som beteendena/sätten hos
de ”glada” eleverna var så väldigt tvärtom. Mest slående, och som även Collins (1996) tar
upp, tycker jag nog är att dessa ”tysta” elever inte gör något väsen av sig, att de är just så tysta
och inte märks. Vad de än gör oavsett om det är bus, lek, rörelser, prat, skolarbete eller bara
att andas så märks det knappt. Varje enda liten rörelse är så försiktig och stillasint att jag kan
förstå om dessa elever bara försvinner och som ena läraren sa: ”Undra om eleven var med på
lektionen idag?”  (intervjuanteckningar).

Det som också är väldigt slående, och bra utgångspunkt för oss lärare, är just det här med
kroppsspråket och handuppräckningen, att de är så försiktiga och att de faktiskt sällan eller
aldrig räcker upp handen. Trots att det, angående kroppsspråket, skiljer sig lite åt vad gäller
flickornas och pojkens resultat så var det ändå slående lika hos eleverna. Just de specifika
resultaten med flackande blick, stel kroppshållning, lätt rynkad panna, bitande i läppen m.m.
som både Cooper (1995) och Quillam (1995) tar upp. Att jag dock endast har en pojke kan ju
göra att det inte riktigt går att dra en helt korrekt slutsats för kroppsspråket hos tysta elever.
Nu är det ju inte skillnaden mellan tysta pojkar och tysta flickor mitt arbete handlar om men
just det att det skiljer sig lite åt mellan könen gör att det, med ett så litet underlag, kan finnas
en liten svårighet att säga att alla tysta elever är på ett visst sätt. Dock så gör inte det att detta
resultat blir mindre betydelsefullt. Jag har hittat gemensamma kännetecken, för gruppen tysta
elever, men de små skillnaderna gör att man, i en fortsatt forskning, skulle kunna komma fram
till eventuella kännetecken hos flickorna och andra hos pojkarna.

När det gäller kännetecken vill jag här också diskutera den uppdelning som Collins (1996) gör
på ”tysta” elever. De fyra grupper av tillbakadragenhet, att vara osynlig, vägrandet att delta,
tveksamhet och ett olämpligt fokus, tycker jag stämmer ganska bra in på mitt resultat. Någon
av eleverna tillhör bara en kategori medan de andra tillhör två eller flera vilket har varit
intressant att se. Det innebär, enligt mig, att trots mitt inte alltför stora undersökningsmaterial
så stämmer det, på denna punkt, in på tidigare forskning. Vill man föra resonemanget vidare
lite grann så kan man också här diskutera Hägerfors förklaring om att de tysta kan ta rollen i
en grupp som ett ankare eller ett osäkert kort (Brisholm, 2002). Dvs. en som lyssnar och
förstår eller den som uppfattas inte bry sig om gruppmedlemmarna. Detta skulle bli en
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ytterligare forskningsfråga att kolla. Nämligen hur eleverna i de olika kategorierna uppfattas
av skolkamrater. Om de uppfattas som ankare eller som osäkra kort?

Går jag vidare och diskuterar min andra frågeställning som gäller hur eleven ser på skolan och
handuppräckning så är denna punkt väldigt intressant. Enligt intervjuerna så tycker eleverna
att det är bra i skolan och att det inte gör något hur man svarar eller om man svarar fel. Det
här gjorde mig lite förbryllad eftersom de samtidigt inte tycker det är särkilt roligt att räcka
upp handen och att man egentligen inte skall räcka upp handen om inte fröken frågar något.
För mig så blir detta på något sätt konstigt. De säger att de tycker det är bra i skolan och att
det är ok att svara fel eller konstigt men kroppsspråket och deras handlande säger något helt
annat. Här tror jag då att det på något sätt måste vara något ytterligare som påverkar deras
svar och själva resultatet på intervjuerna. Jag vet, enligt observationerna, att de ”tysta”
eleverna inte så gärna pratar med vuxna och att det för dem kanske kan kännas jobbigt i en
intervjusituation men jag vet inte om det skulle ha varit någon skillnad om det hade varit
deras ordinarie lärare som ställt intervjufrågorna. Collins (1996) skriver liknande om detta
fenomen i sin bok The quiet child. Den undersökning som Collins gör under en lång
forskningsperiod görs i en av hennes före detta klasser som hon haft i flera år och ändå så har
eleverna svårt att prata med henne och ge utförligare svar än typ ja och nej. Hade det då, i
detta arbete, verkligen blivit något annat svar om det varit deras ordinarie lärare som hade
frågat? Jag vet inte och jag vet inte heller hur man skulle kunna göra för att komma fram till
om det finns en felkälla här eller inte. Eftersom eleverna säger att de tycker det är bra i skolan
och att det är ok att svara fel etc. så borde det ju finnas någon annan orsak istället till att de
har det kroppsspråk och beteende som de har eftersom jag, som sagt var, tycker det blir
dubbelt. Det kanske är som Collins skriver att de tysta eleverna inte har någon stor repertoar
av beteenden och att det är som om de inte har någon tillgång till en stor variation av svar
vilket gör att de därför inte har något val samt att de också är oroliga för att prata. På så sätt så
kan dom tycka att det är ok med skolan och handuppräckning och ändå ha det motsatta
kroppsspråket eftersom det är den repertoaren de har. Vad sedan orsaken till den är är en
fortsatt intressant forskningsfråga men som jag utifrån denna rapport inte har underlag för att
diskutera.

Vidare intressant är resultatet av frågeställningarna till lärarna. Hur dom bemöter de tysta, om
de har upptäckt dem och hur de ser på dem. Resultatet att lärarna har upptäckt alla ”tysta”
elever förutom den högpresterande flickan tycker jag är ett intressant resultat även om min
hypotes att de högpresterande sällan eller inte alls upptäcks stämmer. Till detta resultat så
måste jag ändå lägga in en fundering om resultatet hade blivit densamma om lärare två inte
vetat om vilka sex elever jag observerat. På grund av omständigheterna vid föräldrakontakten,
kännedom av mailadresser och skilda föräldrar, så fick hon, efter att alla observationerna var
klara, veta namnen på alla jag observerat. Hon säger själv, under intervjun, att det är svårt att
inte fundera runtikring de barn hon vet att jag valt men hur pass mycket det sedan påverkar är
svårt att säga. Dock så kan detta vara ett tips till andra som skall göra en sådan här
undersökning att man innan man gör intervjun ber om en fullständig adresslista till alla elever
i klassen även om det är omständigt och även om det tar längre tid. På så sätt kan man då
undvika eventuell påverkan på lärarens svar.

Tittar jag vidare på hur läraren ser på eleverna så är, som jag skrivit i resultatet, svaren väldigt
olika och det är därför väldigt svårt att dra några slutsatser runtikring det hela. Stensaasen och
Sletta (1985) skriver här att vi tolkar saker och ting olika beroende på våra erfarenheter och
våra pedagogiska glasögon. Detta, tror jag, gör att vi har olika uppfattningar om olika
fenomen och därav också väldigt olika svar på en sådan här frågeställning. Däremot att
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lärarna bemöter de tysta eleverna väldigt lika går att dra en slutsats om. Trots att en av lärarna
inte tycker att han bemöter eleven särskilt annorlunda så har han precis som de andra två
lärarna ett annat bemötande mot de ”tysta” än mot de ”glada”. På något sätt så får lärarna ett
liknande beteende som de ”tysta” fast i en mycket mindre grad. De har ett försiktigt
bemötande, ganska tyst röst och som ena läraren sa i intervju: ”Man pratar och beter sig
nästan som man gör till små bäbisar.” Leder man allt detta resonemang och sätt till det
Stensaasen och Sletta säger om lärarnas förväntan så kan det bli en självuppfyllande profetia
hos eleverna. Stensaasen och Sletta säger nämligen att lärarens sätt att se på eleven kan leda
till en förväntan på eleven och att denna förväntan i sin tur kan leda till elevernas
självförverkligande i intagandet av den förväntade rollen. Tänker man på en elev som tyst
kanske man bemöter den som tyst och på så sätt stärker dess roll.

Vad gäller då hållbarhet för denna rapport. Dvs. hållbarheten utifrån generaliserbarhet,
reliabilitet och validitet? Börjar jag då diskutera om generaliserbarheten så skriver Johansson
och Svedner (1998) att det handlar om i vilken grad resultatet kan generaliseras och att om
urvalet är ifrån den skola man praktiserat på så bör man vara försiktig med resultatets
generaliserbarhet. Tittar jag då på huruvida resultatet kan generaliseras eller inte så tycker jag
att det finns några aspekter att ta upp. Det första är att det resultat jag har fått fram stämmer
väldigt bra överens med Collins (1996) resultat vilket gör att jag tycker att mitt resultat kan
generaliseras till viss del. Nästa punkt, som är lite emot det Johansson och Svedner (1998)
säger om försiktighet när man valt en praktikskola, är att jag nog ser det lite som en fördel att
i detta fall ha en skola där jag varit på. Det tror jag, när det gäller tysta elever, gör att resultatet
påverkas mindre. Eleverna störs självklart av momentet att det kommer in en person i
klassrummet, men det ger nog ändå bättre och mer sanningsriktiga resultat när eleverna sett
mig förut än om de inte gjort det. I och med att tysta elever har svårt i kontakten med vuxna
människor så tror jag att det skulle ha gjort att det hade varit svårt att få fram ett lika bra
resultat då som nu. Här måste dock tilläggas att en av de tysta eleverna inte hade samma
förmån/möjlighet då jag inte haft henne under tidigare praktik vilket på så sätt kan gör att man
här kan diskutera generaliserbarheten. Slutligen den tredje punkten att diskutera, vad gäller
resultatets generaliserbarheten i denna rapport och som jag redan har varit inne på, är den
enskilda pojkens resultat. Eftersom pojkens resultat skiljer sig lite på vissa punkter så gör det
att resultatet inte rakt av går att generalisera till tysta elever. Det kan, i en fortsatt forskning,
som jag tidigare skrivit visa sig att det finns flera gemensamma kännetecken samt flera
specifika kännetecken för pojkar och för flickor. Dvs. vissa kännetecken för flickor och andra
för pojkar. Dock så anser jag avslutningsvis när det gäller den här punkten att resultatet i det
stora hela går att generalisera då vissa kännetecken fanns hos alla elever oavsett kön.

Går jag vidare till att diskutera reliabiliteten, mätnoggrannheten, så tycker jag att den är
väldigt bra. Alla observationer görs på exakt samma sätt och även alla elevintervjuer. En liten
miss, och som jag redan har tagit upp i diskussionen, är att en av lärarna, innan intervjun,
visste vilka som observerats. Detta gör att reliabiliteten på frågeställningen om läraren har
upptäckt den ”tysta” eleven inte är riktigt bra. Dock så påverkar det inget annat resultat vilket
gör att reliabiliteten ändå i det stora hela är stort.

Slutligen validiteten är en intressant punkt. Här skall man enligt Johansson och Svedner
(1998) fundera över om resultaten ger en sann bild av det som undersökts samt om resultatet
täcker det man har för avsikt att undersöka. Tittar jag först på det sistnämnda så tycker jag att
resultaten täcker hela det område som jag hade för avsikt att undersöka. Jag hade begränsat
mitt område till att inte ta med sociala faktorer och kön m.m. och mitt mål var tex inte heller
att studera skillnader i kön eller orsaker till elevernas beteende. På så sätt så tycker jag att
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resultatet utifrån mitt syfte och mina frågeställningar täcker det jag har haft för avsikt att
undersöka. Går jag sedan vidare till det första som gäller om resultaten ger en sann bild av det
som undersöks så är det lite svårt att svara på när det handlar om kvalitativa undersökningar
än sådana där man t.ex. använder mätinstrument. Beroende av sina uppfattningar och
erfarenheter så ser man och tolkar saker olika men som fördel här tycker jag ändå är att jag
har kunnat släppa mycket av mina uppfattningar och vara ganska opartisk. Det har jag
framförallt sett då jag innan arbetets början trodde att alla tysta var högpresterande. Hade jag
inte kunnat släppa det och vara öppen för några andra intryck så hade jag troligtvis missat de
övriga tysta eleverna vilket jag inte gjorde. Som fördel för arbetet, och i det här fallet
validiteten, är också att jag har haft en ganska diskret roll genom att bara sitta och observera
utan att påverka eleverna drastiskt. Sammanfattat för alla dessa tre hållbarhetspunkter så anser
jag alltså att både generaliserbarheten, reliabiliteten och validiteten håller ganska hög klass
även om det finns vissa småhål.

Avslutningsvis vill jag ta upp och diskutera hur pass det resultat som jag har fått fram kan
påverka arbetet som lärare i skolan. Jag har fått fram många kännetecken hos eleverna och
även fått fram hur läraren bemöter och tänker runt eleven men det är då, enligt mig, viktigt att
även om detta resultat kan ge oss lärare tecken att vara uppmärksamma på så får det inte bli
en stereotypering (Stensaasen & Sletta, 2000). Dvs. att anta att personer har bestämda
egenskaper för att han eller hon tillhör en kategori människor med ett visst gemensamt
kännetecken såsom att ”rödhåriga personer har ett häftigt humör” eller i detta fall att tysta
elever har ett slutet centrum. De eventuella kännetecknen kan alltså ge oss lärare en
vägledning för att hitta eleverna men varje elev är en enskild individ och vi måste lära oss att
vara uppmärksamma på alla, oavsett tyst eller glad. Det här innebär också att även om som
Collins (1996) säger att de fyra kategorierna av tysta elever kan sörja för en bas att reducera
incidenter av tysta elever så kan man, enligt mig, inte enbart utgå ifrån det. Börjar man sätta
normer på hur tysta, glada, okoncentrerade, rörliga elever osv. är så riskerar vi att som lärare
fastna i mönster och missa alla som inte är som den förväntade normen. Mitt arbete kan,
utifrån de kännetecken jag har sett i mitt resultat, hjälpa till att se de tysta eleverna men det får
alltså inte vara en absolut mall för att det är så. Forskning om elever och elevsituationer är
enligt mig ett sätt att försöka se saker på olika sätt. Ju mer forskning och perspektiv vi har på
ett fenomen desto större möjligheter har vi kanske också att upptäcka det och eventuellt ändra
på det, men det ger också möjligheter att själv dra slutsatser och utveckla våra egna
erfarenheter och tidigare kunskaper. Min rapport är alltså inte menad som något enskilt svar
utan mer som en hjälp till att kanske öppna upp ögonen gentemot dessa elever och på så sätt
kunna hjälpa dem. För som det står i läroplanen skall man anpassa undervisningen till varje
elevs förutsättningar och behov och ta hänsyn till alla elever utifrån detta. Eftersom skolan
också, enligt läroplanen, har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen så kanske, som jag nyss hävdade, min rapport kan hjälpa till med
detta. Jag har i alla fall lärt mig att alla tysta elever inte är högpresterande vilket kan hjälpa
mig, i mitt kommande yrke.

7. Fortsatt forskning

Då jag efter mitt arbete har fått många funderingar så har jag hittat flera områden som jag
tycker skulle vara intressant att fortsätta forska runtikring. I resultatet fick jag bland annat
fram ett antal olika kännetecken hos eleverna men vad beror det på att eleverna är så pass
tysta? Vad är det som från början gör att det startar och i längden också fyller på detta
mönster? Detta skulle jag, både ur föräldra- och lärarsynpunkt, tycka vara väldigt intressant
att veta. På så sätt så kanske man som lärare, om det berodde på faktorer i skolan, skulle
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kunna eliminera sådana faktorer eller kanske när det väl uppkommit lättare ”mota Olle vid
grind”. Något som jag också skulle tycka vara väldigt intressant att fortsätta forska om är att
studera vad som händer med dessa elever under årens lopp i skolan. Blir de mer och mer tysta
eller bryter de sig ut och blir rebeller som protest mot att kanske inte ha setts och glömts bort?
Vidare kan man också här forska om det är någon skillnad på de ”tysta” eleverna inom olika
ämnen. Skiljer det sig när de har svenska, matte, bild, idrott eller slöjd m.m? Är de lika
”tysta” rakt igenom eller finns det bättre och sämre ämnen för dem. Som fjärde punkt att
forska vidare om är även det alltid omdiskuterade könsrollerna. Är det någon skillnad på
flickornas och pojkarnas beteende och i detta fall skiljer det sig på tysta pojkar och flickor?

8. Slutord

Detta arbete har gått ut på att få en tydligare och klarare bild runt fenomenet ”tysta” elever.
Jag har lärt mig att det finns olika sorter, hur pass effektiva de är och att de inte räcker upp
handen. Jag har också lärt mig hur olika lärarna ser på dessa elever och att de, som jag
tidigare trodde, lätt glöms bort. Vad allt detta sedan kan bero på blir ett annat
forskningsprojekt men jag tror på det som Stensaasen och Sletta (1985) skriver att om vi
lärare stannar upp och, genom att distansera oss från vårt sätt att förhålla oss till eleverna,
tänker på hur vi ser på eleven och vad man som pedagog kanske gör för att påverka
rollåtagandet så kanske man inte skapar denna roll eller till och med kanske kan hjälpa denna
elev ur rollen.
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10. Bildförteckning

Bild 1 - Spänd man
Bild 2 - Barn som tjurar
Bild 3 - Utslagen man
Bild 4 - Bakåtlutad elev med händerna på magen
Bild 5 - Elev med arm bakom stol
Bild 6 - Utmanande elev
Bild 7 - Intresserad elev
Bild 8 - Uppblåst elev
Bild 9 - Pimpinett elev
Bild 10 - Glatt ansikte
Bild 11 - Rynkande ögonbryn
Bild 12 - Bra hållning
Bild 13 - Avslappnad elev
Bild 14 - Upprätthållen rygg
Bild 15 - Rakryggad elev
Bild 16 - Handuppräckning
Bild 17 - Snurrade ben
Bild 18 - Korslagda ben
Bild 19 - Vilande ben
Bild 20 - Elev sittande på knä
Bild 21 - Böjd elev
Bild 22 - Överkroppen sett uppifrån
Bild 23 - Pojke med raka axlar
Bild 24 - Pojke med axlar framåt
Bild 25 - Sammanbitet ansikte
Bild 26 - Händerna i ansiktet
Bild 27 - Händerna i hakan
Bild 28 - Dolt ansikte
Bild 29 - Hösäckshållning
Bild 30 - Elev med penna
Bild 31 - Handuppräckning med penna
Bild 32 - Elev med hand nere
Bild 33 - Elev med hand uppe
Bild 34 - Liggande elev under databord
Bild 35 - Lärare bakom elev
Bild 36 - Lärare på knä
Bild 37 - Lärare stående bredvid elev
Bild 38 - Lärare böjd över bänk
Bild 39 - Lärare bredvid bänk
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11. Bilaga 1 – Förklaringar av Kinematikens fem
observationspunkter enligt Cooper (1995)

Observationer av fem punkter:
• Centrum
• Huvudet
• Hållningen
• Händerna
• Benen

Centrum
Detta centrum är kanske den mest tillförlitliga kroppsindikatorn. Det är den enda punkt vars
signaler någon gång kan beaktas utan hänsyn till sammanhanget, och det är en
nyckelindikator som visar hur vi betraktar oss själva och andra runt omkring oss.  Detta
centrum kan vara öppet, slutet, aggressivt eller undergivet.

            Centrum         Bröstlinjen

              Armhålslinjen

Vi sluter vårt centrum genom att sitta hopsjunken, korsa armarna över bröstet, sätta oss
bakfram på en stol så att vi har stolsryggen framför bröstet eller vända oss bort från den andre
och tala över axeln. Vårt centrum blir undergivet när vi böjer oss, hänger med axlarna eller
böjer huvudet och kisar under lugg.

Huvudet
Rörelsen kring öronlinjen markerar din inställning till dig själv och rörelsen kring ”näsaxeln”
din inställning till andra.

      ÖVERLÄGSENHET
                     Upp

Mot                Bort
        INSTÄMMANDE             OENIGHET

                     Ned
       UNDERDÅNIGHET

Huvudets olika ansiktsuttryck delas också in i olika underdelar:
• Pannan – Viktig indikator på fysiska och emotionella tillstånd. T.ex. rynkad panna

tillsammans med andra anletsdrag indikerar förvåning, tankfullhet, spänning, oro,
rädsla eller bekymmer.

• Ögonbrynen – kan mildra eller förstärka effekterna av anletsdragen
• Ögonlocken – de primära indikatorerna på vakenhet och intresse
• Ögonen – kallas ofta ”själens spegel” och de visar främst vad det är vi har vår

uppmärksamhet riktad på.



• Läpparna – ger exempelvis uttryck för aggression. Man kan bita sig i läpparna av
nervositet.

• Hakan – avses ofta vara en indikator på viljestyrka och målmedvetenhet. Den mycket
svagt markerade hakan antyder undergivenhet eller karaktärslöshet.

Hållningen
• Hängande axlar kan betyda många olika saker, alla negativa. Du kan vara betryckt,

besvärad, osäker, underdånig, besegrad, skyldig eller rädd.
• Tillbakadragna axlar kan få dig att verka okänslig, förbittrad, impulsiv, stridslysten,

dominant eller något annat negativt. Beroende på de andra tecken man utsänder kan
man också förefalla kraftfull, självsäker, beslutsam, orubblig och auktoritativ.

• Uppdragna axlar tyder vanligen på att man är spänd eller kanske rentav orolig eller
rädd.

• Raka axlar tyder i allmänhet på styrka och vederhäftighet.

Kroppslutningen
Att luta sig bakåt är i allmänhet negativt, att luta sig framåt visar att man är positivt inställd.
Ju mer avslappnat vi sitter desto större är i allmänhet vår status.

Händerna
Handen kan delas upp i fyra områden: Fingertopparna, handflatan, kanten och baksidan.

Att visa handflatan är en vänlig fredlig gest. Gester med handkanten är mycket kraftfulla, som
karateslag. Baksidan av handen visar vitalitet. En knuten näve är det universella tecknet för
kraft.

Benen
Att stå bredbent är ett maskulint drag medan att stå tätt är ett feminint.

I sittande ställning
Vid spända situationer brukar män sitta med vristerna i kors framför sig. En kvinna korsar
dom vanligen under stolen. Ett slags beredskapsställning och tyder på självbehärskning.



12. Bilaga 2 - Intervjufrågor till lärare

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

2. Har du någon/några i klassen som du anser är tysta elever?

3. Hur anser du att omgivningen runtikring den tysta eleven ser ut? Kompisar, skolan etc.
(orsaker)

4. Vilken/vilka situationer ser du då de tysta eleverna är mera tysta, öppna eller
pratsamma?

5. Anser du att undervisningen påverkas av en tyst elev på något sätt? (Dig som
pedagog)

6. Tycker du att de påverkar undervisningen positivt, negativt eller neutralt?

7. Hur känner du att du bemöter en tyst elev?

8. Är tysta elever någonting som du anser lätt glöms bort och försvinner i mängden?

9. Har du något speciellt sätt att arbeta med tysta elever? (handlingsplan)

10. Ser du någon problematik i att ha en tyst elev?



13. Bilaga 3 – Intervjufrågor till elever

1. Hur tycker du det är i skolan?

2. Tycker du om att räcka upp handen?

3. När tycker du att man skall räcka upp handen?

4. Spelar det någon roll hur man svarar?

5. Spelar det någon roll om man svarar fel?

6. Hur ofta tycker du att du räcker upp handen?

7. Vad är kul i skolan?

8. Vad är tråkigt i skolan?

9. Är det mer kul än tråkigt i skolan? (tärningar för att eleven mer konkret skall kunna
visa hur pass kul och tråkigt det är i skolan.)

10. När brukar du vara glad?

11. När brukar du vara ledsen i skolan?

12. Har du ofta kompisar hemma?

13. Har du ofta kompisar i skolan? Hur många? I klassen?

14. Hur skulle du vilja av skolan var om du fick önska precis som du ville?

15. Fråga om eleven vet vad ordet trygg är. Känner eleven sig trygg i skolan?


