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Abstract 

 

The purpose is to find out how teachers work with students that don´t speak in the classroom. The 

questions that will be answered in this text are: If teacher include every student in class? How 

teachers identify students that doesn´t speak up in class? What reasons the teacher´s see to students 

that doesn´t speak in the classroom? How teacher´s include the quiet students in the classroom? 

 

The participants are from two different schools. At each school 2 teacher´s are interviewed. So there 

are 4 participants in total. Every participant got almost the same open questions. The questions are 

open questions that are based on research.  

 

The result shows that all the teachers in the study are working towards the purpose of this study. In 

some ways they do the same thing, but they also have different approaches in how to reach the 

students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Inkludering, retorik, tysta elever. 

 

 

 

 

 

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................ 5 
1.1.1 Frågeställningar ........................................................................................................................... 6 

2 Forskningsbakgrund ................................................................................................ 7 

2.1 Inkludering ...................................................................................................................... 7 

2.2 Inkludering i praktiken .................................................................................................... 8 
2.2.1 Social Rättvisa .............................................................................................................................. 9 

2.3 Retorik .......................................................................................................................... 10 

2.4 Elever som inte talar ..................................................................................................... 12 
2.4.1 Skolorganisationen ..................................................................................................................... 13 
2.4.2 Orsaker till att elever inte talar .................................................................................................. 13 
2.4.3 Förstärka elevers prestationer.................................................................................................... 14 
2.4.4 Talängslan .................................................................................................................................. 14 
2.4.5 Blyga elever ................................................................................................................................ 15 
2.4.6 Självkänsla och självpåverkan .................................................................................................... 16 

3 Metod och material ................................................................................................. 18 

3.1 Intervju .......................................................................................................................... 18 

3.2 Urval ............................................................................................................................. 19 

3.3 Giltighet och tillförlitlighet ........................................................................................... 19 

3.4 Etiska aspekter .............................................................................................................. 20 

3.5 Genomförande .............................................................................................................. 21 

3.6 Bearbetning av material ................................................................................................ 21 

3.7 Informanter ................................................................................................................... 22 

4 Resultat .................................................................................................................... 23 

4.1 Inkludering .................................................................................................................... 23 

4.2 Undervisning för muntlig kommunikation ................................................................... 24 

4.3 Tysta elever ................................................................................................................... 27 

5 Resultatanalys ......................................................................................................... 30 

5.1 Inkluderar lärare alla elever i klassrummet? ................................................................. 30 

5.2 Hur identifierar lärare elever som inte talar? ................................................................ 33 

5.3 Vad ser lärarna som orsaker till att elever inte talar i klassrummet? ............................ 33 

5.4 Hur inkluderar lärare elever som inte talar i klassrummet? .......................................... 34 

6 Slutledning ............................................................................................................... 36 

7 Diskussion ................................................................................................................ 38 

8 Litteraturlista .......................................................................................................... 40 



 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 43 



5 

1 Inledning 

I läroplanens värdegrund Skolverket (2011, 7) står det klart och tydligt att skolan ska se 

till alla människors lika värde och att skolans verksamhet ska präglas av omtanke om 

den enskilde individen och den enskilde individens utveckling. Under min andra vfu-

period mötte jag en elev som var väldigt tyst. Hon undvek att prata, pratade väldigt tyst 

och undvek att räcka upp handen i klassrummet. Men ute på rasten kunde hon prata med 

sina kompisar. Hon låg inte efter i arbeten men kommunikationen behövde utvecklas. 

Jag försökte hjälpa henne, och tyckte även att jag verkade nå fram även om det bara var 

lite. Därför intresserar jag mig om vad mer tid och kunskap kan göra, för lärare med 

elever i liknande situationer. 

Nybäck (2012) skriver i en tidningsartikelartikel på internet att en av fem elever som går 

på högstadiet och gymnasiet har någon gång mått så dåligt att de stannat hemma för att 

slippa prata inför andra. Men Nybäck menar att detta obehag är något som går att öva 

bort. Författaren påpekar att det går att se skillnad om elever redan från låg ålder som 

till exempel förskoleklass jobbar med retorik. Retorik beskriver Nybäck som en dialog 

och att det är något som blir bättre om en talare känner sig trygg. Obehagskänslan att 

tala inför grupp är något som enligt henne ökar med åldern och därav vikten av att 

bearbeta detta i tidig ålder. Men hur kan lärare då nå dessa elever tidigare i deras 

utveckling? I skolans kunskapskrav för årskurs 3 står det att elever ska kunna ge 

kommentarer och framföra egna åsikter (Skolverket, 2011, 228). Värt att nämna kan 

även vara att i årskurs 3 finns det ett långsiktigt strävansmål mot kunskapskraven för 

årskurs 6. I kunskapskraven för årskurs 6 står det att eleven ska kunna ”genomföra 

enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och 

avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare” (ibid., 229). Detta kan förklaras 

som en förberedelse för att kunna hålla muntliga redovisningar inför en grupp. Fyssa, 

Vlachou & Avramidis (2014, 228) menar att inkludering i förskoleklass handlar om alla 

elevers förmåga att tillgodogöra sig kunskap för att nå kraven från den vanliga 

undervisningen, förmåga att kunna anpassa sig till andra och lämplighet av beteende. De 

påpekar att inkludering i förskolklassen ska ses som en process (ibid.). Mistry & Sood 

(2015, 562) uttrycker att bra undervisning ska underbyggas av demokratiska sociala 

värderingar något som även stöds av Skolverket (2011, 7) och Herrlin, Frank & Ackesjö 

(2012, 22). Därför har jag valt att fokusera på elever som upplevs som tysta av lärare i 

årskurs F-3. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att forska i hur lärare förhåller sig till alla elever i 

klassrummet. Men även hur lärare står i relation till elever som inte talar.  
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1.1.1 Frågeställningar 

1. Inkluderar lärare alla elever i klassrummet? 

2. Hur identifierar lärare elever som inte talar? 

3. Vad ser lärarna som orsaker till att elever inte talar? 

4. Hur inkluderar lärare elever som inte talar i klassrummet? 
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2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden beskrivs vad inkludering är. För att sedan beskriva hur lärare 

kan arbeta med inkludering i praktiken. Retorik är också ett begrepp som förklaras 

tydligt och hur lärare kan använda sig av kunskapen. Det avslutas med vetenskapilig 

informationnom elever som inte talar, orsaker till att de inte talar och vad lärare kan 

göra för att hjälpa dem. 

Nyckelbegrepp: inkludering, inkludering i praktiken, social rättvisa, retorik, 

undervisning av elever i grundskolans första år och elever som inte talar. 

2.1 Inkludering 

Calvert (2015, 994) menar att lika undervisning för alla innebär att individer inte bör ha 

det sämre på grund av deras sociala situation. Frances et al. (2015, 85) nämner att det är 

lärarna som är medlet för framgångsrik inkludering. De anser att det är viktigt att förstå 

hur lärarna ser på inkludering, för att effektiva metoder för inkludering ska kunna 

belysas (ibid.). Solli (2010, 39) uttrycker att inkludering inte är ett mål som man siktar 

mot, utan att det är en process som ingår i den vardagliga pedagogiska verksamheten. 

Inkludering handlar om att nå alla barn (ibid.). Fyssa et al. (2013, 228) har en studie där 

en lärare förklarade inkludering som att elever jobbar tillsammans med sina 

klasskamrater. Enligt Ainscow (2005, 15) finns det fyra element som fungerar som en 

definition av inkludering om lärare vill titta djupare på det egna utbildningssystemet. 

Dessa är: 

1. Inkludering som process: Att inkludering ses som ett evigt sökande för att hitta bättre 

vägar för att regera på mångfald. Det handlar om att lära sig att leva med skillnader och 

att det går att lära sig något av dessa skillnader. Då ses dessa skillnader som något 

positivt bland både barn och vuxna. 

2. Inkludering handlar om att identifiera och undanröja hinder: Det handlar om att 

samla, jämföra och utvärdera information från olika platser. Detta för att planera för 

förbättringar av riktlinjer och undervisningen i skolan. 

3.Inkludering handlar om närvaro, deltagande och prestation av alla elever: Det handlar 

om var elever utbildar sig, hur duktig de är på att närvara och delta i undervisning. 

Prestationen handlar om vad de lärt sig. 

4. Inkludering innebär en särskild tonvikt på grupper av elever som kan vara i riskzonen 

för marginalisering, utanförskap eller lågpresterande: Det handlar om att nödvändiga 

steg tas för att försäkra gruppens närvaro, deltagande och prestation i skolan. 
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Inkludering kan ses som en process. Det handlar om att som lärare nå alla elever och att 

se till att de arbetar tillsammans. Av Ainscow´s definitioner är det punkt två, tre och 

fyra (se ovan) som det kommer att ligga mest fokus på. Utgångspunten i denna studie 

med inkludering är fördjuning om elevers deltagande i klassrummet och se till de elever 

som är i riskzonen för utanförskap. 

2.2 Inkludering i praktiken 

 

Det finns flera olika sätt att arbeta med inkludering i praktiken och här presenteras några 

som är relevanta för studien. Dessa är universiellt lärande, själveffektivitet och social 

rättvisa.  

 

Herrlin, Frank & Ackesjö (2012, 34) tycker att för att få en god undervisningsmiljö ska 

läraren förena undervisning, fostran och omsorg. Fyssa, Vlachou & Avramidis (2014, 

228) menar att vid införande av inkludering ansåg både speciallärare och vanliga lärare i 

deras studie att den mest effektiva metoden för inkludering var ett program där eleverna 

plockas ut. Men enligt Vlachou, Didaskalou & Kontofryou (2015, 559) håller inte alla 

lärare med om att det är en bra metod att plocka ut elever. Chen (2015, 175) säger att 

om lärare försöker främja elever till att bli fördomsfria, kommer det att leda till att de 

blir mer redo att ta sig an verkligheten och all dess komplexitet. Johnson - Harris & 

Mundschenk (2014, 171) har genomfört en empirisk studie som visar på ett universiellt 

lärande. Universiellt lärande är ett sätt att nå alla elever, som då även kan kopplas till 

inkludering. Det universiella lärandet indelas i fyra frågor: 

A: Vad är de önskade resultaten? Författarna beskriver det som att separera målet från 

de medel som behövs för att uppnå målet. För att det ska finnas flexibilitet i hur elever 

kan nå ett mål, behöver lärare separera målet från de metoder som används för att nå 

målet.  

B: Vad är acceptabelt bevis på elevernas förståelse? Här menar de att lärare ska göra 

bedömningar flexibla och på flera olika sätt för att eleverna ska få variation. Och då kan 

eleverna också välja den typ av bedömning som passar på dem. 

C: Vilka erfarenheter från lärande når upp till målet/målen och samtidigt tar elevers 

styrkor, preferenser och intressen i åtanke? Vad som menas med detta är att aktiviteter 

för lärande används för att ge flexibilitet och stöd. När eleverna får välja olika 

lärandeaktiviteter som ger flexibilitet och stöd, kan deras styrkor bli starkare och 

svagheter minska. 

D: Hur kan teknik integreras i presentationen av innehåll, elevernas erfarenheter av 

lärande och bedömningar, för att öka tillgängligheten och engagemang hos alla elever? 

Johnson - Harris och Mundschenk menar att genom att använda sig av teknik blir det 
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lättare att anpassa lektioner  och elevengagemanget ökar, eftersom det är något som de 

flesta elever känner sig bekväma med och tycker om (ibid.). 

Här ger författare exempel på hur lärare kan nå elever som inte känner sig inkluderade 

och att motivation är en viktig aspekt. Goodson, Slater & Zubovic (2015, 29) uttrycker 

att om lärare har elever med dåligt elevengagemang och dålig motivation kan det bero 

på att lärare använder gamla metoder, det vill säga traditionella metoder. Och att lärare 

då genom att använda aktiva lärmetoder kan förbättra detta. De framhåller att genom att 

låta elever diskutera om känsliga ämnen tillsammans med en lärare kan det medföra att 

eleverna själva kommer med frågor om andra viktiga ämnen (ibid.). Författarna 

uppmärksammar metoden att utveckla team-building i klassrummet som bra för att 

eleverna ska kunna hjälpa och även utvärdera varandra. De trycker på att om eleverna 

själva får skriva ner vad de förväntar sig att de ska lära sig fungerar det som en 

motiverande aspekt (ibid., 30). Och på så sätt kan de även förstå sin egen utveckling. 

Elever behöver även en variation av aktiviteter för att de ska lära sig på ett mer varierat 

sätt (ibid.). Själveffektivitet handlar enligt Merrotsy (2013, 32) om en förmåga att kunna 

planera och uppnå önskade resultat, något som även stöds av Hsieh, Sullivan & Guerra 

(2007, 468). Merrotsy menar att om vi inte anser att vi kan uppnå ett önskat resultat från 

åtgärder, har vi väldigt lite eller ingen alls motivation till att agera eller fortsätta agera 

när vi ställs inför motgångar (ibid.). Han betonar att själveffektiviteten påverkar val av 

uppgift, hur mycket arbete som görs, hur länge individer orkar jobba med uppgiften och 

vad som faktiskt uppnås. 

För att inkludera alla elever kan lärare använda sig av en metod som kallas universiellt 

lärande. Det är främst fråga B och C som kommer att beröras i denna studie (se sida 8). 

De handlar om hur lärare bedömer eleverna på olika sätt och vilka aktiviteter lärare 

använder för att stärka elevers lärande. Hur lärare i sin verksamhet motiverar elevers 

själveffektivitet är även en viktig aspekt. Att eleverna själva får skriva ner vad de 

förväntar sig att lära, är motivernade för eleverna. Men även variation av aktiviteter ses 

som motiverande för elever. Motivation, själveffektivitet och elevangageman kommer 

beröras i denna studie. Vid arbete med inkludering kan lärare låta elever diskutera 

känsliga ämnen och arbeta med teambuliding där eleverna får utvärdera varandra. 

2.2.1 Social Rättvisa 

Att inkludera alla elever handlar också om social rättvisa (Ainscow, 2011; Lindström & 

Pennlert, 2011; Hawkins, 2014). Lindström & Pennlert (2012, 11) uttrycker att det 

eleverna lär sig i skolan sker i en social omgivning. Hawkins (2014, 734) ger uttryck åt 

att skapandet av social rättvisa i skolan ska börjas med redan i grundskolans lägre 

åldrar. Lindström & Pennlert (ibid.) pekar på att det är viktigt att lärare jobbar med att 

upprätta bra relationer till eleverna och även goda relationer mellan elever. Författarna 

menar att elever vill bli sedda, bekräftade och känna sig trygga i klassrummet. Ainscow 

(2011, 61) anser att genom att studera den existerande undervisningen som lärare har 



10 

mot den sociala dynamiken i skolan, kan inkluderande strategier uppstå. Och att man då 

även kan ingripa för att öppna upp för nya möjligheter med att föra verksamheten 

framåt. Ainscow påpekar att det mesta av det lärare gör, görs automatisk och grundar 

sig på intuition. Han menar då att det finns väldigt lite tid för lärare att stanna upp och 

tänka. Ainscow (2011, 61) säger att det är därför det är så viktigt att det finns tillfällen 

att se hur kollegor jobbar för att de framgångsrikt ska kunna försöka att utveckla en mer 

inkluderande praktik. Genom att dela upplevelser med varandra kan de hjälpa varandra. 

London et al. (2007) har en studie som visar att om elever har kamrater som är 

avvisande  kan det över tid medföra till att elever blir mer ängsliga. Elevers kamrater 

kan alltså påverka om elever känner sig inkluderade i klassrummet eller inte. Vlachou, 

Didaskalou & Kontofryou (2015, 557) menar att det är lärarnas ansvar att främja 

delaktivitet i klassummet. 

Capper (2010) referad i Maxam & Henderson (2013, 189) beskriver riktlinjer som lärare 

kan använda sig av för att skapa integrerad social rättvisa i skolan. Vad han menar med 

integrerad social rättvisa är att försöka få eleverna att smälta samman till en helhet där 

alla elever blir socialt rättvist behandlade. Dessa riktlinjer är: I. Integrerad social rättvisa 

i skolan är något som alla elever kan dra fördelar av. II. Elevers placering i klassrummet 

ska spegla det naturliga förhållandet över elever i den totala skolpopulationen. III. 

Rektorer behöver jobba aktivt med att rekrytera och anställa högkvalificerade lärare och 

stödja alla lärares instruktionskapacitet. IIII. Alla elever måste ha tillgång till en ytterst 

noggrann varierad, kulturellt lyhörd instruktion. V. Lärare måste hålla kvar en stark 

vision om en socialt rättvis utbildning och jobba för att alla berörda parter jobbar mot 

det. VI. För att röra sig mot en mer integrerad social rättvis utbildning behövs det  en 

meningsfull plan. VII. När man söker inkluderad, integrerad socialt rättvis skola, kan 

ledarnas engagemang inte sluta när de möter någon elev med någon slags 

funktionsnedsättning, utan alla elever måste inkluderas (ibid.). 

Elevers sociala förhållande till sin omgivning påverkar inkludering av elever i 

klassrummet. Det är lärarnas ansvar att främja elever till delaktighet. Capper´s 

riktlinjerna kan användas för att stödja de elever som inte talar i klassrummet eftersom 

det riktas mot den sociala rättvisan i klassrummet. Men det är punkt I, II,  IIII, V och 

VII som kommer att beröras i denna studie. Centralt för studien är att integrering kan 

alla elever dra fördelar av, undervsining ska varieras, lärare ska ha en vision om en 

socialt rättvis utbildning och att lärarnas engagemang bör inte sluta när det möter något 

hinder. 

2.3 Retorik 

I skolan ska det finnas ett underlag för att elever ska kunna fortsätta utbilda sig 

(Skolverket, 2011, 17). Med det menas att lärare ska även titta mot vad eleverna ska 

kunna senare, till exempel i 6.an och 9.an. I skolan finns det kunskapskrav som handlar 

om att elever ska kunna kommunicera och argumentera för sin sak (Skolverket, 2011, 
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227, 228, 229, 230, 231, 67, 68, 69, 70, 71). Brummet (2014, 381) menar att retorik bör 

vara kärnan i utbildning redan i yngre ålder. Därför är retorik är ett begrepp som är 

viktigt att få grepp om eftersom det bland annat handlar om talförmågan som även har 

koppling till tysta elever. Retorik handlar även om att skriva texter, men eftersom det 

inte är relevant för studien kommer det inte att tas upp här. 

 

Hellspong (2014, 45) beskriver att retorik kan kopplas till den sociala förmågan. Vad 

han menar är att retoriken står för tro och tillit mellan människor (ibid.). I skolans 

värdegrund (2011, 7) står det att skolan är en social och kulturell mötesplats. Och det är 

skolans ansvar att stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in i andras situationer  

och skapa en trygg identitet (ibid.). Olson (2008, 221) uttrycker att retorik handlar om 

det sätt som symboler kan påverka människor och skapa och utöva makt. Retorik är 

nyckeln till att leda kritiskt offentlig ledning effektivt, särskilt i situationer som kan 

kännetecknas av sociala rättvisor (ibid.). Gunnarson (2012, 8) menar att det finns flera 

olika definitioner på ordet retorik, men att det vanligaste är talekonst, ett begrepp som 

även stöds av Lindhart (2009, 25). Men ofta handlar det också om att kunna övertyga 

mottagaren (Gunnarson 2012, 8 & Hellspong 2014, 43). Hellspong uttrycker även 

retorik som konsten att överväga (ibid.). Och enligt Hellspong är den huvudsakliga 

metoden för att överväga och övertyga, argumentation (ibid., 45). Argumentation 

uttrycker han som centralt för retorik (ibid.). Brummet (2014, 382) framhäver att en bra 

taktik för undervisning som är retoriskt baserad är att eleverna får lära sig att 

argumentera för båda sidor om en fråga. Och då är det även viktigt att eleverna lär sig se 

mönster vid argumentation av båda sidor av en fråga (ibid.). Lindhart (2009, 26) fastlår 

två saker om retorisk konst. Den första är att konst kan skapas när hänsyn tas till de 

talaren har i åtanke att tala till (ibid.). Den andra är att ”konsten tolkar och tyder 

verkligheten genom att ordna och reglera den” (Lindhart, 2009, 26). Vad som menas 

med detta är att hur verkligheten ser ut bestämmer och påverkar hur konsten kan ordnas 

och regleras. Lindhart (2009, 29) uttrycker att retoriken har som uppgift att slå fast vilka 

regler som gäller för att bli en bra talare. Gunnarsson (2012, 9) säger att det finns ett 

retoriskt uppdrag i skolan. Vad han syftar på är att det i skolans uppdrag står: ” Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, 9).   

 

Hellspong (2014, 46) påpekar att grunden för relationen mellan lärare och elev är 

förtroende mellan givande och mottagande. Om talaren inte lyckas övertyga sina 

åhörare, kan hon/han inte få frivilligt stöd av dem (ibid., 47). Men det finns även fall då 

retorik kan användas som maktmedel, och då finns det risk för manipulation. Det är inte 

något som ses som positivt (ibid.). Olson (2008, 221) påtalar att ett bra ledarskap kan bli 

mer effektivt med mer uppmärksamhet på resurser som disciplin av retorik. Genom att 

utblilda retoriska ledare förenas lärarteori med praktik. Då produceras förmågan att 

kritiskt kunna bedöma, forma och kunna möta de olika situationer och krav individer 
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kan ställas inför i framtiden (ibid.).  

 

Watson & Emery (2010, 779) beskriver att även om en individ känner sig säker med att 

utföra sociala interaktioner på ett visst sätt i klassrummet, kan det ändå ta väldigt lång 

tid för individen att få ett självförtroende till att upprepa detta i andra sammanhang. De 

säger att individen behöver förtroende, stöd och motivation. Med olika miljöer och 

sociala grupperingar kan individer framkalla olika svar som kan anpassas till liknande 

situationer (ibid.). Gunnarson (2012, 9) säger att när individer ställer sig inför publik 

kan det väcka många känslor. Kanske är de nervösa över att komma av sig och vad de 

då skulle göra, det kanske känns spännande att stå i centrum och sen upplever många 

stress över att hålla tiden (ibid.). För att retoriken ska fungera behövs även ett bra 

klassrumsklimat. Ett bra klassrumsklimat innebär att eleverna lyssnar, eleverna har rätt 

attityd till talaren, ämnet och kommunikationen (ibid., 15-25). Han menar att när lärare 

ska få eleverna att lyssna kan lärare förklara att hjärnan fungerar så att den bara 

fokuserar på en sekvens i taget (ibid., 18). Eftersom hjärnan ofta bara kan fokusera på 

en sekvens i taget är det viktigt att eleverna inte håller på med andra saker samtidigt 

som de ska lyssna. Vad gäller attityder till talaren är det bra att förstå att om åhörarna är 

negativa redan innan talaren satt igång kan det hända att budskapen avfärdas redan från 

början (ibid., 23). Om åhörarna istället är överdrivet positiva kan det medföra att 

budskapet accepteras utan att kritiseras. Författaren anser att om elever bestämt sig för 

att ett ämne är ointressant eller orelevant blir det ett hinder för lärande (ibid., 24). För att 

bryta den attityden, förklaras varför ämnet är viktigt för dem. Lyssnande är en aktiv 

process där talaren kan få hjälp och det är något som åhörarna behöver vara medvetna 

om (ibid., 25). Som talare är det viktigt att ha kontakt med publiken (ibid., 24). 

Brummet (2014, 383) poängterar att genom att göra retorik central i elevernas 

utbildning, får de kraft eftersom retorik blir tillgänglig för dem. 

 

Retorik är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Det handlar om tro och 

tillit mellan människor. Det kan handla om att skapa och utöva makt. Retorik ses som 

talekonst. Konsten att övertyga och överväga där argumentation har en central funktion. 

I undervsningssyfte kan det arbetas med genom att låta elever argumentera för två sidor 

om en fråga. Om en talare inte lyckas övertyga sin mottagare blir det även svårt att få 

stöd av mottagaren. Retorik är också att ta hänsyn till de mottagare man har framför sig. 

Det kan ta väldigt lång tid för individer att få ett självförtroende till att utföra sociala 

interaktioner i alla sammanhang. Retoriken har även som uppgift att sätta upp vilka 

regler som gäller för en bra talare. Det krävs mycket träning och att individen får möta 

många olika miljöer för att bygga upp självförtroendet för sociala interaktioner. 

2.4 Elever som inte talar 

Det finns olika orsaker till varför elever inte talar. Xie (2010 , 18) menar att elevers 

passiva tal inte enbart grundar sig i deras kultur om lärande, begränsade resurser eller 
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ångest som många forskare påstår. Utan även till en avsaknad av möjligheter för 

intraktion som kan vara ett resultat av för mycket lärarkontroll (ibid.). Därför är detta ett 

begrepp som är viktigt för studien.  Relevanta orsaker för elever som inte talar  i denna 

studie är skolorganisationen, rädsla, talängslan, blyghet och självpåverkan. I varje 

underrubrik presenteras både orsak till elever som inte talar och vad lärare kan göra för 

att hjälpa eleverna. 

 

2.4.1 Skolorganisationen 

Frambach et al. (2014, 1009) har genomfört en studie som visar på att elever i lite lägre 

åldrar kan känna en viss osäkerhet och inte talar eftersom de känner att de inte har 

tillräckligt med relevanta förkunskaper för att kunna diskutera problemet som ska 

diskuteras. De säger att om en gymnasieskola är mer lärarcentrerad får elever fler 

erfarenheter som leder till hinder när de ska delta i diskussioner. Men att med en mer 

elevcentrerad skola blir det fler elever som deltar i diskussioner. Dock har denna studie 

gjorts på gymnasieelever. Tolkar trots detta att studien även kan tillämpas på elever i 

lägre åldrar. Att inte känna gruppmedlemmarna kan vara en bidragande faktor till att 

elever känner sig obekväma med att delta i diskussioner (ibid., 1011).  Författarna 

menar att genom att fokusera på grupprelationer kan elever känna sig mindre obekväm i 

diskussionsituationer (ibid., 1012). Frambach et al.´s studie visar att i 

diskussionsgrupper blir de tysta och dominanta eleverna inte uppskattade av de övriga 

eleverna. Detta eftersom de tysta tillför för lite till gruppen och de dominanta tar över 

för mycket. Författarna uttrycker att när elever ska våga ställa frågor vid diskussioner, 

upplever en del elever att om de ställer frågor betyder det att de inte har tillräckligt med 

kunskaper och därför väljer de att inte göra det. De menar hur lärare genomför ett 

diskussionstillfälle självklart också påverkar hur elever beter sig i diskussionen (ibid., 

1014). Författarna visar på att vissa kulturella faktorer kan påverka eleverna till att delta 

eller inte delta i diskussioner, men att det oftast beror på själva organisationen. Duenas 

& Vargas (2013, 79) säger att när lärare vill nå elevers språkfärdigheter behövs det 

mycket variation, eftersom att eleverna är mer villiga att lära sig när de får delta i 

aktiviteter som är roliga, utmanande, tillfredställande och igenkännande. 

2.4.2 Orsaker till att elever inte talar 

Bosacki et al. (2011, 277) studie fokuserar på att orsakerna till att elever förblir tysta 

och tvekar handlar om elevers bristande kunskap, förståelse, självförtroende eller 

osäkerhet. En annan orsak som författarna också fann i studien var att tysta elever 

kanske väljer att inte prata för att de är rädda för att göra fel eller göra något misstag. 

Detta är något som även stöds av Gunnarsson (2012, 26). Gunnarsson har som åsikt att 

elever kan vara rädda för redovisningar, att läsa högt, att räcka upp handen och svara på 

frågor och att de flyr undan problem (ibid.). För att förebygga rädsla kan läraren göra 

övningar som är lyckade. Det medför då en känsla av trygghet och ökar då 
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självfortroendet (ibid., 33). Lyckade övningar kan förklaras som att allt är tillåtet och att 

positiva sidor tas fram. Thomson & Bell (2011, 405) däremot, har gjort en studie som 

visar på att tysta elever kan delas in i tre olika diskurser. Dessa är rädsla, belöning eller 

fly från disciplinär blick. Men författarna menar att ofta kan de tysta eleverna röra sig 

mellan dessa diskurser. Det tysta elever ser som möjligheter domineras av 

uppfattningen av deras differentiering genom en terräng av rädsla, belöning och önskan 

att fly en blick. Thomson & Bell menar att det inte är någon överraskning att tysta 

elever är rädda, men däremot varför de är rädda. Det handlar om att tysta elever 

undviker sådant som kan få negativa konsekvenser (Thomson & Bell, 2011, 406). En 

elev i studien uttryckte sin rädsla för sin lärares makt eftersom den tycktes utövas 

kollektivt. En annan rädsla som visade sig i studien var rädslan för ett negativt omdöme. 

Thomson & Bell påpekar också att det kan handla om rädsla för att hamna i trubbel eller 

rädsla för att stå ut i mängden. Att fly från disciplinär blick genom att vara tyst menas 

oftast med att elever accepterar att skolan värderar lydnad och foglighet (Thomson & 

Bell, 2011, 407). 

2.4.3 Förstärka elevers prestationer 

Thurneck (2011, 20) har som åsikt att elever inte ska vara rädda för publiken, utan de 

ska lära sig hantera den. Det hjälper till exempel att komma ihåg att publiken är 

egocentrisk, det vill säga de tänker mer på sig själv än på att bedöma talaren (ibid.). 

Publiken blir mer intresserad om talaren har ett innehåll som de kan relatera till (ibid., 

21). Genom att använda sig av lämplig humor, ögonkontakt och vara intresserad av 

presentationen kan talaren möta den publik som är mer fokuserad på sig själva. Något 

som också är bra att undika när man talar enligt dem är att talaren inte ska använda sig 

av ifyllnadsord som  till exempel uhm och eehh. Man kan använda visuella hjälpmedel 

som förstärker och förtydligar det som presenteras. Men att talaren då innan ska tänka 

efter vilken typ av visuellt hjälpmedel som passar till presentationen. Att det inte 

handlar om att alltid använda en powerpoint. Och slutligen ska talaren vara sig själv 

under presentationen (ibid.). 

2.4.4 Talängslan 

Vad är det egentligen som händer när en talängslan yttrar sig? Gunnarson (2012, 27) 

menar att det är en akut stress. Vid den akuta stressen börjar pulsen slå fortare, 

blodtrycket ökar, ansiktet blir rött, knäna börjar skaka och svetten börjar komma. Och 

enligt författtaren kan detta faktiskt om det inte blir för stark stress, skärpa 

prestationsförmågan (ibid.). Men om stress blir för stark kan det skapa blockering av 

minnet (ibid.). Gunnarson uppger att för att komma över en blockering kan talaren 

berätta att den är nervös och varför den är nervös för lyssnarna (ibid., 28). Författaren 

uttrycker att de vanligaste skälen till talängslan är : ” - har för höga krav på sig själv, - 

har en känsla att sakna kontroll, - känner sig skild från gruppen, - är rädd att göra bort 

sig”(Gunnarson, 2012, 28). Axelson et al. (2009, 14) menar att en undervisning som på 
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något sätt stjälper en elevs språkliga självförtroende aldrig är bra. Gunnarson säger att 

för att bygga upp elevers självkänsla så att de känner att de har mer kontroll över 

situationen, kan läraren ge eleven gott om möjlighet till förberedelse, se till att eleven 

vet hur den förbereder och råder över ett tal (ibid., 29). Axelson et al. (2009, 15) menar 

att en utveckling av talförmågan hänger nära samman med identitesskapande och 

lärande. Enligt Duenas & Vargas (2013, 79) kan lärares undervsningsmetod ses som en 

yttre motiverande rot till elevers talförmåga. Och då är det varierande 

undervisningsmetoder som motiverar dem bäst (ibid.). 

2.4.5 Blyga elever 

Bosacki et al. (2011, 274) har genomfört en studie som visar att elever kan vara tysta för 

att de är blyga. De menar att om lärare ser till hur viktigt det faktiskt är med den sociala 

kompetensen i skolan, så är den underliggande vetskapen om vad som ligger bakom 

blyga barn väldigt liten. Detta eftersom de flesta forskningar riktar sig mot de elever 

som är utåtagerande på något sätt. Men författarna påpekar dock att alla tysta elever inte 

behöver ses som blyga (ibid., 277). Enligt Bosacki et al. är det mer troligt att blyga 

elever gör precis som läraren säger, vilket kan upplevas som positivt av många lärare. 

Men lärare upplever också i denna studie att blyga elever ofta kan få en lägre 

självkänsla än de övriga eleverna. Men vilken självkänsla de blyga eleverna har beror 

helt på hur de ser sig själva. De uttrycker att de blyga eleverna ofta har lite svårt att hitta 

vänner, men när de väl gör det håller de fast vid den eller dem (ibid., 278). Författarna 

säger också att ur ett lärarperspektiv är det verkligen tillfredställande när man lyckas nå 

en blyg elev. Men det kan dock vara svårt att lära känna blyga elever just på grund av 

deras begränsade sociala förmåga. Bosacki et al. (2011, 279) framhåller att en nackdel 

är att många av dessa blyga elever glöms bort och ignoreras av lärare. Hornstra (2014, 

143) menar att elever som har någon svårighet inte påverkar de övriga elevernas 

utveckling. Bosacki et al. (2011, 279) påpekar att de mer utåtriktade eleverna är de som 

oftast syns mer av läraren. Bra strategier att jobba med blyga elever kan vara att 

använda sig av aktiviteter som uppmuntrar till muntlig kommunikation som till exempel 

drama eller en cirkelgemenskap och detta tolkar jag även kan hjälpa de tysta eleverna. 

De skriver om en lärare som säger att om elever filmar sig själva när de talar inför 

publik kan det främja kritisk självbedömning, reflektion, och självförtroende och 

kompetens hos blyga barn (ibid.). Bosacki et al. (2011, 945) upplyser i en annan studie 

om hur lärare upplever att blyga elever kan bero på den egna uppfattningen om vad blyg 

är. Studien visar att lärare nu mer än tidigare är medvetna om att förutse negativa 

sociala och akademiska konsekvenser för blyga/tysta elever. Detta menar författarna att 

det även finns studier som visar på samma resultat (ibid. 946). Xie (2019, 19) uttrycker 

att lärare måste erbjuda utvärdering på hög nivå, som medför till att eleverna svarar i 

ytterliggare frågor. Det kan utöka elevers mängd att prata, motivera dem och ge dem ett 

utvidgat tänkande och förståelse (ibid.). 



16 

2.4.6 Självkänsla och självpåverkan 

Hatch, Shelton & Monk (2009, 7) har gjort en studie som visar på att elever behöver 

ingripande för att få hjälp med sin egen självpåverkan. Vad elever behöver lära sig 

enligt författarna är att elever behöver kunskap om vad de behöver förespråka för, 

attityd och tron på att de kan påverka sin egen framtid. De undersökte detta närmare 

genom att eleverna bemöttes enskilt och i små grupper för att ta itu med attityder och 

den kunskap och kompetens som behövs för att bli framgångsrik i gymnasiet och efter 

det (ibid.). Hatch, Shelton & Monk (2009, 12) uttrycker att om en elev ropar på en 

lärare, har läraren tre alternativ att välja på: att svänga sig mot, vända sig bort eller 

vända sig mot. Att svänga sig mot menas att vända sig mot med försiktighet. Författarna 

förklarar det med att om till exempel en lärare svänger sig mot eleven nås eleven på ett 

mer emotionellt plan och då förstår också eleven hur viktigt det är bygga upp sin 

emotionella bank till exempel mot lärare eller föräldrar. Detta för att det ska finnas ett 

emotionellt stöd när eleven själv har det svårt. Författarna menar också att genom att 

jobba med elevernas vänskapsfärdigheter kan det medföra att eleverna känner sig 

närmare skolan och det leder till en mer positiv skolkultur (ibid.). De säger att dessa 

metoder kan man användas på vilken elev som helst som behöver mer stöd, men att det 

mest riktar sig till elever med någon typ av funktionsnedsättning (ibid., 14). Med en 

strukturerad dialog med eleverna kan lärare stärka självmedvetenheten. Walker (2012, 

105) säger att lärare som använder metoder som har som syfte att främja en 

sammanhängande och samarbetande klassrumsmiljö, som har fokus på elevers 

förståelse av ett ämnes nytta för framtiden, leder troligtvis till elever som blir positiva 

till sina egna personliga mål. Field & Hoffman (2012, 9) menar att genom att träna 

sociala färdigheter hjälps elever att utveckla färdigheter för effektiv och positiv 

kommunikation med andra. Då ingår färdigheter som det aktiva lyssnandet, bestämd 

kommunikation, förhandling och konflikthantering. De anser att grundläggande för 

positiva relationer och självbestämmanderätt, är sociala förmågor och 

problemlösningsförmåga (ibid.) Författarna påpekar att något som är viktigt att komma 

ihåg, är att när social- och problemlösningsförmågor används för att stärka relationer 

och öka självbestämmandet, måste de läras ut med aktiviteter som hjälper eleverna. 

Detta för att eleverna ska vidareutvecklas och visa uppskattning för att bli medvetna om 

sina egna styrkor, svagheter, behov och önskemål. 

Med dessa tysta elever i åtanke är målet med studien ta reda på om de deltagande 

lärarna är medvetna om vilka orsaker det kan bero på att elever är tysta eller blyga. Det 

kan vara rädsla, bristande kunskap, dåligt självförtroende, önskan att fly en blick och 

osäkerhet. Lärare kan hantera elever som inte talar på olika sätt för att förebygga 

orsakerna till att de inte talar. För att elever inte ska bli rädda för att tala inför publik 

kan lärare påminna om att publiken ofta tänker mer på sig själv an på att bedöma 

talaren. Lärare kan hantera elevers talängslan genom att ge elever gott om tid att 

förbereda sig och även berätta hur elever kan göra det. Det är viktigt att lärare är 
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medvetenheten om att elever även behöver hjälp för sin egen självpåverkan. Genom att 

jobba med elevers vänskapsfärdigheter kan det medföra att eleverna känner sig tryggare 

i skolan. För att elever ska bli mer medvetna om sina egna styrkor och svagheter, behov 

och önskemål, är det viktigt att läraktiviteterna i undervisning hjälper eleverna med 

detta. Även hur skolorganisationen ser ut kan påverka eleverna. 
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3 Metod och material 

Detta är en empirisk studie. Det betyder enligt Dalen (2015, 53) att det är 

informanternas egna uppfattningar och perspektiv som bildar utgångsläge för analys. 

Datainsamling sker i form av intervjuer. Studien bygger också på egna tankar, ord och 

data, vilket är något som Yin (2013, 43) påpekar krävs för att det ska vara en originell 

studie (ibid., 55). Lärarna kontaktas i förväg för att kolla om de vill ställa upp på 

intervju. och även ställa frågan om det går att spela in samtalet eftersom det kan vara 

väldigt svårt att hinna med att anteckna allt de säger. Att göra både observation och 

intervju av lärarna hade varit det ultimata för att samla in material. Som Stukat (2011, 

132) beskriver det, att med fler metoder kan studien illustreras tydligare. Men efter att 

ha avvägt för och nackdela,r ansågs observation för tidskrävande. Elever kan även 

känna sig utpekade och det behövs även tillstånd från föräldrar för att få tillåtelse att 

göra en observation. Eftersom elever inte ska känna sig utpekade även har stor vikt för 

studien är det en nackdel som väger över fördelarna. Fördel med observation är att då 

går det att se om det lärarna säger att de gör i praktiken, stämmer överens med vad de 

faktiskt gör.  

3.1 Intervju 

Vad gäller intervjun är det viktigt att nämna att det kommer att vara öppna frågor och 

eventuellt följdfrågor.Yin (2013, 138) säger att fördelen med öppna frågor är att det 

tillåter att allmänna åsikter och deltagarnas svar inte begränsas i bara några enstaka ord. 

Intervjufrågorna ska baseras på forskningsbakgrunden (se Bilaga 1). Yin menar att när 

forkare utför denna typ av intervjuer finns inget strikt manus. Frågeformuläret kommer 

inte att vara helt fullständigt, utan intervjun kommer att föregå som ett samtal där 

forskaren är beroende av den enskilde deltagaren. Enligt Dalen (2015, 34) är 

målsättningen med denna typ av intervju att informanterna ska få möjlighet att berätta 

så fritt som möjligt.  Den som intervjuar ska enligt Denscombe (2011, 235) ingripa så 

lite som möjligt. Något som enligt Yin är viktigt när forskare ska utföra intervjuer är att 

de intervjuade är bekant med de begrepp som kommer uttryckas under intervjun, annars 

kan det uppstå svårigheter (ibid.). Yin (2013, 139-143) tar upp sex viktiga punkter som 

forskare ska tänka på vid genomförande av intervju. 1. Forskare ska lära sig tala mindre 

än deltagaren, det vill säga att forskare ska tala mindre och därför måttligt mycket. Det 

innebär då att undersökaren inte ställer ja- och nejfrågor, ställer inte flera frågor på en 

och samma gång och undersökaren är beredd på att ställa följdfrågor för att be 

deltagaren utveckla sig (ibid.,139-140).  2. Forskare ska inte styra deltagaren (ibid., 

140). 3. Forskare ska vara neutral, både genom kroppsspråk och känslouttryck. 4. 

Forskare ska upprätthålla en god relation till deltagaren, det vill säga forskare undviker 

sådant som på något sätt skulle kunna skada deltagaren. 5. Forskare kan använda sig av 

ett intervjuprotokoll som innehåller ämnen som är relevanta för intervjun. 6. Forskare 

ska analysera medan hen intervjuar. Undersökaren tar till exempel ett beslut om när hen 
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behöver föröka hitta fler detaljer. Det kommer att användas ljudupptagning vid 

intervjuerna. Enligt Dalen (2015, 37) rekommenderas ljudupptagning vid intervjuer 

eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord.  

3.2 Urval 

Denscombe (2011, 40) menar att en urvalsram används för att göra en förteckning över 

de som går att göra ett urval ifrån. Vad som analyserades var hur lärare inkluderar 

elever som väljer att inte tala. Detta gjordes med intervjuer. De informanter som deltog i 

intervjun var 4 lärare som jobbar på två olika skolor i en norrländsk mellanstor stad, det 

vill säga 2 lärare på varje skola i de lägre åldrarna, 6-8 år. Detta eftersom det inte fanns 

tillräckligt med vetenskapliga undersökningar som kan ge svar på syftet. Varför det var 

två skolor som undersöktess var på grund av att det kan se olika ut på olika skolor och 

blev då en mindre risk att det blev ett missvisande resultat. Lärarna valdes ut 

slumpmässigt på det sättet att de som först ställde upp på intervju fick ingå i studien. 

Vad som menas med slumpmässigt urval är enligt Yin (2013, 94) är att välja ut ett 

stickprov från en känd population av enheter. Enligt Denscombe (2011, 33) ska det 

stickprovet då kunna representera ett snitt över hela populationen. Skolorna valdes 

däremot genom att kontakta närliggande skolor på grund av bekvämlighet.  

3.3 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011, 24) menar att kvaliteten ska bedömas efter 

egenskapernas originalitet, externa och interna validitet, precision och etik. Originalitet 

uppfylls genom att syfte, frågeställningar och frågebatteri till intervjuer är 

egenproducerade. Yin (2013, 83) menar att för att en studie ska ses som giltig ska datan 

ha insamlats och tolkats på ett sådant sätt att slutsatser korrekt återspeglar den del av 

verkligheten som studerats. Frågor intervjuare kan ställa sig själv under arbetets gång 

är: Är lärarna verkligen ärliga och uppriktiga när de talar med mig?, Stämmer verkligen 

mina grundläggande antaganden om mitt ämne? (Ibid. 85). Stukat (2011, 133) beskriver 

validitet som att man verkligen mäter det som ska mätas. Det handlar alltså om öppna 

frågor under intervjuer verkligen svarar på syfte och frågeställningar. Även om det finns 

en chans att frågor kan tolkas på olika sätt kan intervjuare alltid ställa följdfrågor eller 

ge en vidare förklaring på frågan. Men självklart finns det då en chans att det påverkar 

resultatet genom att frågan kanske inte blir så öppen som det var tänkt från början. 

Stukat framhåller reliabilitet med att forskare undersöker studiens tillförlitlighet. Hur 

bra är frågorna utformade? Även om frågorna är utformade så att det inte ska kunna bli 

något missförstånd kan det ändå bli det. Även om det är öppna frågor till lärarna, kanske 

vissa lärare undanhåller information för att det är känsligt på något sätt. Men 

förutsättning är att alla lärare i studien svarar sanningsenligt och därför inte påverkar 

resultatet. Yin (2013, 173) menar att för att få använda sig av inspelningsapparater krävs 
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det tillåtelse av dem som ska spelas in.  Med en väl förberedd intervju blir 

ljudupptagningen mer lyckad (ibid., 174).  

 

Enligt Stukat (2011, 133) kan även en person ses som mätinstrument. Det är forskaren 

som kommer att tolka resultatet, och hur forskaren tolkar det kommer självklart ha en 

viss påverkan på utfallet. Men forskare kan även utan att tänka på det utföra någon 

muntlig eller kroppslig handling som kan påverka resultatet. Detta är något som även 

stöds av Yin (2013, 125) att människor som instrument för insamling kan förorsaka 

mätfel som är oönskade. Dalen (2015, 16) menar att studenter ofta har en personlig 

anknytning till det som ska studeras. Och det säger författaren både kan ge insikt i det 

som ska studeras, men samtidigt kan det bli en allt för stark involvering. Yin (2013, 95) 

uttrycker att forskare kan få ett bättre resultat om man utför studien på fler enheter, det 

vill säga fler intervjupersoner. Denscombe (2011, 41) säger att när forskare använder en 

urvalsram finns det alltid en risk att ramen är ofullständig. Författaren beskriver att det 

ibland finns situationer då det är svårt att göra urval (ibid., 36). Eftersom tiden inte 

räcker till utförs studien endast på 4 lärare. Men det behöver ändå inte betyda att 

forskare inte får ett tillräckligt innehåll för ett resultat. Även om ett större urval ofta 

betraktas som att det ger ett mindre risk för snedvridet resultat, så finns det olika 

faktorer att ha i åtanke (ibid., 48). Även om antalet människor som ingår i urvalet inte är 

många, ska forskare även ta hänsyn till innehållets komplexitet (ibid., 49). Vad som 

menas med detta är att om studien skulle ha ett större urval skulle det kunna medföra att 

studien inte ger ett svar på alla frågor. Men enligt Denscombe (2011, 51) ska forskare 

inte ha ett mindre urval än 30. För att bekräfta att resultatet är sant eller om det ska 

förkastas, behövs fler studier.   

 

Stukat (2011, 136) menar att vad forskare också behöver fundera kring är vem 

resultaten riktar sig mot. Eftersom studien har ett lärarperspektiv hela vägen i arbetet så 

är det också mot dem resultaten riktar sig. 

3.4 Etiska aspekter 

 

Lärarnas ålder, kön eller namn tas inte med i beräkningen i enlighet med regler som 

Datainspektione tar upp (2013, 3). För att lärarna inte ska känna sig kränkta på något 

sätt utlämnas inte namn. Det är krav på samtycke från samtliga informanter (Dalen, 

2015, 25). Samtycke förklarar Dalen (ibid.) med att informanter ska informeras om allt 

som rör hens deltagande i studien innan intervju. Stukat (2005, 138) och Gustafsson, 

Hermerén & Petterson (2011, 16) menar att det är viktigt att skydda individen. Som 

Stukat (2005, 139) uttrycker det så ska deltagande lärare i studien informeras innan om 

syfte och att deltagande är helt frivilligt samt att de har rätt att avbryta om de vill. De 

har rätt att själv bestämma över sin medverkan (ibid.) 
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3.5 Genomförande 

 

Först lästes det på om bakomliggande forskning till studien. Och sedan skapades 

intervjufrågor som baserades på den forskningen (se Bilaga 1). Därefter kontaktades 

tidigare VFU- plats om det fanns två lärare där som ville ställa upp på intervju, och det 

fanns det. Sedan kontaktades en rektor på en annan skola i närheten. På grund av inget 

tydligt svar besöktes skolan för att ta kontakt med rektorn personligen. Och då bokades 

in tillfällen för intervjuer. Innan intervjuerna förklarades att det inte fanns några 

förväntningar på vad informanterna skulle säga. För att samtalet skulle flyta på visades 

ett intresse för vad informanterna i studien hade för information. Att ställa fråga om 

retorik upplevdes av alla lärare utom en som komplicerad och de ville ha vidare 

förklaring till vad det betyder och vilket svar som förväntades. Vid förklaring av 

begreppet försöktes att inte ge för mycket information eftersom en grundtanke var att ta 

reda på om de var bekant med begreppet och hur lärare kan använda det i 

undervisningen. Gav dem också möjlighet att hoppa över frågan om de inte var bekanta 

med begreppet. Alla intervjuer utfördes i lokaler utan något större störningsmoment. 

Intervjuerna tog mellan 40-90 minuter. Ljudupptagningen fungerade utmärkt. Efter 

intervjuerna transkriberades intervjuerna, för att sedan bearbetas till det som var 

väsentligt för studien. 

3.6 Bearbetning av material 

Till att börja med behövdes ett frågebatteri. Först skissades det upp frågor som 

eventuellt kunde användas. Sedan ändrades och utvidgades dessa genom att titta till 

forskningsbakgunden för att försöka få öppna frågor som tydligt kunde kopplas till 

studien (se Bilaga 1). Efter bearbetning av de frågorna som kom till att ligga till grund 

för studien, sorterades de i tre kategorier för att intervjun skulle flyta på bra. De tre 

kategorierna som frågorna sorterades under var: inkludering, undervisning för 

kommunikation och tysta elever. Yin (2013, 104) menar att för att kunna analytiskt 

generalisera resultatet krävs det att forskare använder en omsorgsfull argumentation. 

Men för att få ut så mycket som möjligt under inspelningarna krävs det att man har en 

systematisk genomgång. Vad som menas med detta är att det tas ut olika delar som 

inrymmer stora mängder av information. Efter utförda intervjuer transkriberades 

intervjuerna. Varje intervju lyssnades och skrevs ner allt som informanterna sa, fast det 

skrevs om till skriftlig form. Sedan plockas det som var relevant för svaren på 

respektive fråga ut, för att till sist sammanfatta resultatet av intervjuerna. Eftersom 

Intervjufrågorna var samlad under tre rubriken, användes även dessa i sammanfattning 

av resultat. Men när resultatet skulle analyseras kopplades det till syftesfrågorna för att 

veta om de besvarats. 
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3.7 Informanter 

Lärare 1  

Lärare 1 har jobbat som förskolelärare i 36 år. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 har jobbat som grundlärare i 13 år.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 har jobbat som grundlärare i 15 år. Och har även erfarenhet av att jobba som 

förskolelärare.  

 

Lärare 4 

Lärare 4 har jobbat som förskolelärare i 34 år. Och har jobbat i förskoleklass i 13 år. 
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4 Resultat 

 

Här redovisas vad som kom fram från intervjuer av respektive informanter. 

Presentationen av resultatet är indelad på samma sätt som intervjufrågorna är indelade. 

Först presenteras vad lärararna tyckte lika och sedan vad de tyckte var för sig. 

 

4.1 Inkludering 

 

Inkludering menar alla lärarna i studien att det handlar om att inkludera barnen i skolans 

värld, där lärare både ska se till individen och gruppen. Och då även ge dem möjlighet 

att utvecklas. Alla barn ska även ges möjlighet att ta del av allting.  Lärare ska följa 

individen och hela tiden kontrollera att alla förstår. Vid arbete med inkludering kan 

lärare försöka skapa ett intresse för de eleverna ska lära sig. Lärare kan ibland anpassa 

undervisningen efter de elever de har framför sig. Lärare 2 jobbar efter elevernas behov. 

Lärare 2 menar att inkludering i klassrummet även handlar om samspel med 

specialpedagog och språklärare för att hjälpas åt med att jobba med elever som har 

särskilda behov. Lärare 2 och 4 uttrycker också att ett inkluderande arbetsätt i 

klassrummet kan handla om att anpassa arbetsmaterial och klassrumsplacering utefter 

elevers behov. Lärare 3 anser att det är lärare själv som skapar en bra lärmiljö, det är 

inte eleverna som ska anpassa sig. Lärare 4 menar att att alla elever ska få möjlighet att 

hitta sin plats i en klass. Lärare 4 beskriver att det inte behöver vara lika regler för alla 

elever. 

 

Social rättvisa handlar för lärarna om att alla elever ska få ta del av samma möjligheter i 

skolan och även i livet utanför skolan. Social rättvisa kan handla om vilka förhållanden 

elever kommer ifrån. Det är skolans ansvar att stötta upp dem som kommer från hem 

som kanske inte är lika resursstarka. Lärare 1 och 2 kan ge elever möjlighet till läxhjälp 

för de elever som behöver det, eftersom det finns tillgängligt på skolan. Lärare 3 

uttrycker att alla elever inte får stöd hemma när de gör sina läxor. Lärare 2 menar att om 

lärare ser till den sociala rättvisan i klassrummet, försöker läraren att sprida på 

talutrymmet. Lärare 2 framför att alla elever behöver få bli hörda och sedda. Det 

försöker lärare 2 arbeta med varje dag. Lärare 2 nämner också att ha halvklasser 

underlättar för att alla elever ska få synas. Lärare 4 menar att social rättvisa handlar om 

att alla inte alltid kan göra lika och jobba med samma saker. En del elever behöver 

kanske mer av en sak än en annan elev. Lärare 4 uttrycker också att i klassrummet ska 

det finnas en hög acceptans, att alla elever är olika och behöver olika saker. Lärare 4 

tycker att det är bra att låta elever själva komma med lösningar. Alla lärarna i studien 

uttrycker mer eller mindre att social rättvisa är svårt. 
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Lärare kan nå elever som inte talar genom att försöka nå alla elever. Lärare 1 och 3 

menar att med de yngre barnen går det bättre, men ju äldre barnen är desto svårare kan 

det bli. Lärare 1 förklarar det som att när de är yngre är de inte lika rädda för vad andra 

ska tycka om deras svar, men när de blir äldre blir de mer medvetna om vad som finns 

omkring dem och då också mer rädda för vad andra ska tycka. Lärare 2 jobbar mycket 

med delaktighet av alla elever i klassrummet och en varierad undervisning, vilket 

gynnar alla elever. Lärare 2 påpekar att alla språkutvecklande arbetssätt gynnar alla 

elever. Lärare 3 uppger att litteratur och bilderböcker är ett bra hjälpmedel för att nå alla 

elever. Alla elever har synpunkter om litteratur och bilderböcker. Lärare 4 menar att det 

är viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna. Läraren kan till exempel ge föräldrar tips 

om vilka elever som gärna skulle vilja leka med varandra på fritiden och skapa 

föräldrakontakter. Om elever får följa någon hem blir det ofta starkare relationer dem 

emellan. 

4.2 Undervisning för muntlig kommunikation 

Rika möjligheter att tala utvecklar lärarna genom att använda ett rikt språkinnehåll. Det 

handlar om att elever ska kunna berätta, förklara och uttrycka sig. Lärare ska ge 

eleverna tillfällen att prata. Lärare 1 framför att lärare då inte ska ställa några krav. 

Något som lärarna jobbar med i verksamheten, med hjälp av många varierade 

aktiviteter. Om elever svarar fel på en fråga är det viktigt att lärare inte gör så stor grej 

av det utan istället hjälper dem på vägen mot korrekt svar. I stället för att formulera 

frågor som bara har ett rätt svar kan lärare använda sig av mer öppna frågor. Lärare 4 

uttrycker att lärare själv ska vara medveten om att alla barn kan tänka ut rätt svar på 

många olika sätt. Lärare 3 anser att språket är grunden till det mesta.  

 

Lärarna i studien ger olika exempel på hur lärare kan jobba med inkludering i praktiken. 

Lärare 1 menar att om lärare vill förebygga att alla elever ska tala kan lärare skicka runt 

en berättarsten eller låta eleverna sitta på en berättarstol eller sagostol. Lärare 1 

uttrycker att lärare kan låta elever ta med sig en grej att berätta om, då blir det grejen 

som är i fokus och inte eleven. Lärare 1 anser även att om elever får klä ut sig till någon 

annan, kan det hjälpa elever att tala. Lärare 2 menar att sprida på frågan är viktigt. Detta 

gör läraren genom att dra stickor med elevernas namn på. Lärare 4 anser också att sprida 

på frågan är viktigt, men gör det på ett annat sätt. Eleverna har ett äpple framför sig med 

en siffra på och blir tilldelad ordet med att höra sin siffra. Lärare 2 uttrycker att ibland 

behöver lärare göra eleverna medvetna i förväg att alla elever inte kommer hinna få 

ordet under ett undervisningstillfälle. Lärare 2 och 3 använder sig av metoder som att 

låta elever prata ihop sig två och två, jobba i grupper och lyssnar och ser till att alla 

elever får prata. Lärare 3 säger att efter eleverna jobbat i par kan lärare sedan lyfta det i 

helklass. Lärare 3 menar att det viktigaste är att ha ett tillåtande klassrumsklimat. Detta 

eftersom alla elever ska känna sig trygga och kunna säga saker. Det är något som övriga 

lärare även tar upp som viktigt. Lärare 3 tycker att det är vikigt att vara lyhörd och 
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känna av vad som är ok hos eleverna. Lärare 4 menar att det handlar om att lärare ska 

vara flexibla och ta tillvara på de tillfällen elever vill tala om något. Lärare 4 ser även 

till att det i klassrummet finns mycket material, för att snabbt kunna ändra sin planering. 

Lärare 4 säger att när de läser sagor, frågar läraren alltid om det är någon som har varit 

med om något liknande. Lärare ska ha ett aktivt berättande och stanna upp och låta 

eleverna ha egna tankar. Lärare 4 pratar mycket med eleverna om socialt bemötande, 

det vill säga hur eleverna ska vara en god kamrat. Lärare 4 har en sköldpadda som heter 

Skalman i klassrummet som är väldigt ljudkänslig, rädd och gillar inte stora sällskap. 

Läraren hänvisar ofta till Skalman om eleverna behöver sänka ljudnivån. Lärare 4 

menar att ett talutrymme handlar även om att eleverna ska bli medvetna om att de tänker 

på ett visst sätt.  

 

För att stärka elever som behöver stärkas och få svagheter att minska, behöver lärare 

först ta reda på vad elever behöver jobba med och sedan utgå från det. Lärarna 

berömmer elever och låter alla elever vara med och svara. Det är också viktigt att lärare 

lyssnar på eleverna. Det ska vara ett öppet och tillåtande klassrum. Lärare 1 menar att 

om lärare inte vill att elever ska agera på ett visst sätt, berömmer läraren elever när de 

inte agerar på det sättet. Lärare 1 säger: ” vad som är viktigt är att man måste alltid prata 

med barnen, för att de ska få veta att om de tycker något är svårt, kan de få hjälp”. Och 

då kan lärare berätta hur eleverna kan hjälpas framåt. Lärare 3 menar att lärare inte bara 

ska träna på elevers svagheter, utan även utgå från elevers styrkor. Lärare 3 uttrycker att 

eleverna ska vara trygga med varandra. Trygghet menar läraren till exempel kan byggas 

upp genom att låta eleverna massera varandra. 

 

Lärare 2 menar att retorik handlar om hur vi pratar. Lärare 2 och 4 säger att det är 

viktigt att ställa mer öppna frågor. Lärare 2 anser att det även handlar om hur lärare 

pratar vid genomgångar. Lärare 4 uttrycker att retorik handlar om hur lärare tar emot 

och svarar eleverna i en dialog. Lärare 2 uttrycker att det är viktigt att vara tydlig, fånga 

elevernas intressen, sprida på ordet och ha ett varierat undervisningsklimat. Läraren 

menar att eleverna behöver få många möjligheter till att träna på retorik i klassrummet. 

Lärare 2 påpekar att undervisningsmetoder ska anpassas efter den grupp som läraren har 

framför sig. Elever kan få prata ihop sig två och två och redovisa tillsammans. Även i 

matematiken får lärare 2 elever att träna på att redovisa för varandra med hjälp av en 

ladybug där de presenterar sina lösningar som då kommer upp på projektorduken. 

Lärare 4 låter ofta eleverna träna på att argumentera för sin sak. Lärare 4 tränar mycket 

på att låta eleverna komma fram och berätta om något. Lärare 4 säger att det är bra att 

låta elever ha ansvarsvecka där de får presentera dagen, matar sköldpaddan Skalman 

och beskriva vädret. Då blir eleverna bekanta med att komma fram och berätta för de 

andra i klassrummet. Lärare 2 anser att träna eleverna till att presentera för varandra är 

något som lärare kan börja tidigt med. Lärare 4 menar att det inte finns någon nedre 

gräns för  att undervisa om retorik, utan att det handlar om att lägga nivån där eleverna 

är.  
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Elever lyssnar ibland på varandra när de pratar. För att få elever att lyssna kan lärare 

påminna eleverna att om de själv pratar vill de att kamraterna ska lyssna. Om elever har 

attityder mot talaren, ska lärare uttrycka tydligt att det inte är acceptabelt. Lärare 4 

hanterar attityder mot talaren olika beroende vilken klass läraren har framför sig. Lärare 

4 brukar ofta visa med teckenspråk vad som inte är ok, detta eftersom läraren arbetar i 

en hörselklass. Det är också viktigt att lärare lyssnar på eleverna. Lärare 1 menar att det 

det inte får vara för långa samlingar för då orkar eleverna inte lyssna. Lärare 1 säger att 

om lärare själv vill att elever ska lyssna kan lärare försöka fånga elevers 

uppmärksamhet med en handdocka. Lärare 2 framför att om elever får sitta nära 

varandra går det oftast bättre. Lärare 2 ger ett exempel på ett material som Skolverket 

har som lärare kan använda för att elever ska lyssna på varandra. Det heter 

Leksaksfabriken och är en berättelse som är spännande för eleverna. Eleverna får börja 

med att återberätta det som hände förra gången. De får även veta att i målen för svenska 

ingår det att kunna lyssna. Lärare 2 pratar även med eleverna om hur de kan visa att de 

lyssnar. Lärare 4 brukar prata med eleverna om att åsikter kan ha olika värden och att 

det kan påverka individers känslor. Lärare 4 menar att lärare kan förstärka elever så att 

de ger åsikter som är positiva för talaren. 

 

För att stärka elevers muntliga kommunikation gör lärarna i studien lite olika. Att låta 

elever tala i mindre grupper är dock något som alla lärarna tycker är bra. Lärare 2 

uttrycker att en annan metod till att stärka elevers muntliga kommunikation kan vara att 

säga saker tillsammans. Läraren säger också att elever kan jobba i hem och 

expertgrupper. Det betyder att eleverna forskar om någonting i grupp, men att alla 

grupper forskar om olika saker. Sedan delas de in i tvärgrupper och då blir det deras 

ansvar att berätta för den gruppen vad de forskat om. Lärare 4 ger tips på om elever 

lever om kan lärare sjunga ”Nu vill jag det blir tyst, nu vill jag det blir tyst, nu vill jag 

det blir tyst”. Sista gången sjunger läraren ganska tyst. Lärare 4 tar ofta Bamse till hjälp, 

eftersom Bamse är snäll och stark, men inte gillar att slåss. Även Alfons menar läraren 

kan vara ett bra hjälpmedel. Lärare 4 menar att berättande är viktigt i lärarens 

undervisning. Lärare 4 jobbar mycket med boksamtal vid högläsning. Vid 

elevkonflikter jobbar läraren utifrån Komet som handlar om att förstärka, förstärka, 

förstärka. Komet är en förkortning för kommunikationsmetod som går ut på att det  

finns verktyg som leder till mindre bråk och konflikter i skolan. Läraren ger som 

exempel att hen brukar rita upp en bild på hur elever ser ut när de är arga, och eleverna 

får sedan ge förslag på hur de kan ändra på den bilden. Lärare 4 använder även gult och 

rött kort till en elev som är väldigt fotbollsintresserad vid konflikthantering. 

 

Ibland bedöms elever efter samma mall. Men ofta i de lägre åldrarna handlar det mycket 

om att lärarna gör formativ bedömning, där lärarna snabbt kan kolla av vad elever kan 

eller behöver jobba mer med. Det handlar om att lärare behöver ta reda på var eleverna 

är just nu, och vad som är deras nästa steg i utvecklingen. Lärare 4 menar att elever kan 
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ha olika bagage och lärare kan därför inte ha samma krav på alla elever. Lärare 4 säger 

också att när eleverna ska överlämnas till årskurs 1 är det viktigt att berätta vilken resa 

eleverna har gjort. 

4.3 Tysta elever 

Tysta elever kan vara blyga elever som backar undan lite grann, de kanske inte står 

längst fram i ledet och de säger inte så mycket. Tysta elever kan även handla om att de 

inte har så mycket kunskaper. De är sociala med andra, men kunskaperna räcker inte till 

i undervisningsituationer. Lärare 4 uttrycker att det också kan vara elever som gärna inte 

pratar, elever utan kompisar, osäkra elever, försiktiga elever, elever med dåligt 

självförtroende, tillbakadragna elever eller elever med mutism. Men lärare 3 menar att 

det finns de elever som kan mycket, men ändå inte visar att de kan. Det är dock oftast 

först i högre ålder som elever frå ”stämpel” att vara en tyst elev. Lärare 4 uppger att 

sätta en ” stämpel” på elever ska göras med en väldig försiktighet och helst kanske inte 

alls. Lärare 4 menar att elever i skolan ska vara mainstream, vilket läraren blir irriterad 

på. Lärare 4 förklarar det som att även om alla har rätt att vara olika och är lika mycket 

värda, blir det på något sätt inte ok att vara tystlåten. En tidig stämpel kan följa elever 

genom hela skolgången. 

 

Det kan finnas flera orsaker till att eleverna är tysta. Orsaker till att elever är tysta kan 

vara: blyghet, otillräckliga kunskaper, tillbakadragna, dåligt självförtroende. Lärare 2 

menar att vissa elever bara lyssnar in (det upplevs inte som ett problem av eleven). 

Lärare 3 menar att det i början kan bero på att eleverna inte hunnit lära känna varandra 

än. Lärare 4 anser att det kan vara elever med någon diagnos eller arv, där föräldrar är 

tysta och barnen tar efter. Lärare 2 uttrycker också att det kan bottna i att elever känner 

sig osäkra för att de är rädda att svara fel. 

 

Språklust är något som alla lärare jobbar med. Lärare 2 menar att för att elever ska våga 

uttrycka sig muntligt är det viktigt att börja tidigt och att det avdramatiseras. Lärare 3 

uttrycker att elever lär sig mycket av varandra, och då är det lärares uppgift att de får 

möta sådana undervsisningssituationer. Det handlar om att ta reda på mer om helheten 

runtikring eleverna och bygga upp relationer med dem. Och då kan lärare utgå ifrån 

detta och stärka dem därifrån. Det är viktigt att elever känner sig trygga i klassrummet. 

Detta eftersom elevers självförtoende handlar mycket om stämningen i klassen. 

Specialpedagoger och fritidspersonal finns även till hjälp för eleverna. 

 

Rika möjligheter att tala utvecklar lärare genom att använda ett rikt språkinnehåll. Det 

handlar om att elever ska kunna berätta, förklara och uttrycka sig. Något som lärare 

jobbar med i verksamheten, med hjälp av många varierade aktiviteter. 
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Det finns olika sätt att öka elevers självförtroende. När elever är yngre är de ofta inte 

oroliga vad andra tycker och tänker, men ju äldre de blir desto mer bryr de sig. Elevers 

självförtroende handlar mycket om stämningen i klassen. Elever ska få börja i det lilla, 

för att sedan utöka det genom att ställa frågor som ger längre svar. Det lilla kan vara 

elevnära ämnen. Och lärare kan även ge exempel på hur de kan svara. Lärare kan 

behöva prata med elever enskilt för att veta hur lärarna tillsammans med eleverna kan 

föra dem framåt. Det är viktigt att elever inte ska behöva känna sig utpekade på något 

sätt.  

 

För att stärka elevers självförtrende kan lärare lyssna på eleverna, låta eleverna jobba i 

mindre grupper, låta dem ha olika rastkompisar, utforma ett varierat 

undervisningsklimat och jobba för en god stämning i klassen. Det är viktigt att lyfta, 

berömma och uppmuntra det elever gör bra. Lärare 1 menar att ett sätt är att låta elever 

ta med sig gosedjur och att det då är gosedjuret som pratar. Lärare 1 brukar ta reda på 

vem det är som elever skulle kunna leka med. Med stöd av en kompis kan det bli lättare 

för en elev att uttrycka sig mer. Någon som eleven känner sig trygg med. Det viktigaste 

är att elever ska känna sig trygga. Utan trygghet blir det svårt att utvecklas. Lärare 1 

menar att om elever inte har tillräckliga kunskaper kan läraren lyfta detta och hjälpa 

eleven att utveckla kunskaper som då kan fungera som stöd till den kommunikativa 

förmågan. Lärare 2 anser att sprida på frågor på olika sätt i klassrummet stärker alla 

elever. Lärare 4 framför att lärare kan påverka elevers självförtroende genom att 

signalera att allting är tillåtet och ingenting är fel. 

 

För att hjälpa elevers egen självpåverkan behöver de få bli stärkta om saker som är dem 

nära. Lärare 2 ger som förslag att eleverna kan berätta om familj, eller födelsedagen, det 

vill säga sådant som oftast inte känns så svårt för elever. Lärare ska börja i elevnära 

ämnen. Lärare 2 menar att det kanske inte alltid behöver vara en redovisning utan att 

elever får chans att berätta något som de gjort. Lärare 2 uttrycker att dra en sticka med 

elevernas namn på kan vara bra eftersom då får även de som inte räcker upp handen 

chans att svara. Och då kanske elever mer och mer vill vara delaktiga. Det är oftast 

roligare för elever att berätta om något som de känner sig trygga med. Enligt lärare 2 

kanske det också  till slut medför att det även blir lättare att berätta om andra saker som 

inte är lika elevnära. Lärare 1 menar att för att få hjälp med sin egen självpåverkan kan 

elever rita en egen berättelse. Sedan kan de stå bakom papperet när de presenterar sin 

berättelse. Då hamnar eleverna inte i centrum utan det blir bildberättelsen som står i 

centrum. Även lärare 4 pratar om bilder som ett alternativt sätt att elever kan uttrycka 

sig. Lärare 3 uttrycker att genom att ge elever flera tillfällen att höras i grupp stärks 

elevers egen självpåverkan. När elever får möta fler tillällen, får de automatiskt fler 

tillfällen att träna på. 

 

För att elever som inte talar ska bli mer delaktiga i klassrumet kan lärare använda sig av 

olika metoder, låta eleverna jobba i par och bygga relationer med eleverna. Lärare 1 
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menar att lärare måste se till att elever har ett samarbete där det blir ett ”vi”. Då blir den 

tysta eleven stark av den elev som är trygg och sitter bredvid. Men för att eleven ska bli 

stärkt måste det verkligen ”klicka” mellan dem. Metoder som lärare 1 använder för att 

förbättra delaktigheten är samarbete, lekkompisar, alla får prata, alla får berätta 

någonting, turordning, lek, Kims lek: alla får gissa. Lärare 4 menar att för att elever ska 

bli delakiga i klassrummet ska lärare: inte ha för höga krav, ha nolltolerans till 

nedtryckning och skapa en trygghet i klassrummet.  Lärare 4 berättar att hen försöker 

vid konflikter hitta ett forum där läraren kan ta upp konflikten utan att peka ut någon 

elev. Det kan vara rollspel, rita på tavlan eller magnetfigurer. Lärare 4 menar att det är 

bra om elever hittar lösningar på problem tillsammans med läraren vilket även stöds av 

lärare 2. 

 

Med elever som har talängslan frågar lärarna först eleverna hur det känns, vad det är 

som är jobbigt. För de kan oftast uttrycka vad som är jobbigt. Lärare 2 uttrycker att hen 

är medveten om att det vara olika orsaker till att elever har talängslan. Lärare 1 säger att 

talängslan kan bero på att elever upplevt en situation där de blivit utskrattad eller 

liknande, men detta är något som enligt läraren oftast förekommer i högre åldrar. Det är 

bra om elever får börja i det lilla. Lärare 2 menar att det är viktigt att elever får känna att 

de är förberedda och därför också säkra. Det är något som lärare kan hjälpa eleverna 

med. Lärare 4 anser att lärare kan hjälpa elever genom att vara positiva, skapa en 

relation, inte kräva för mycket på en och samma gång och att hitta olika arbetsformer. 

  



30 

5 Resultatanalys 

Här presenteras en diskussion om frågeställningarna i syftet blivit besvarade och om 

resultatet är tillförlitligt. 

5.1 Inkluderar lärare alla elever i klassrummet? 

Fyssa, Vlachou & Avramidis (2014, 228) uttrycker tydligt hur viktigt de faktiskt är, att 

det verkligen finns behov för att utveckla ett inkluderande pedagogiskt bemötande för 

alla elever (ibid., 234). Inkludering är något som alla i studien använder sig av i sin 

undervisning. Inkludering för dem är att alla elever får möjlighet att ta del av allting i 

skolans verksamhet, se till både individen och gruppen och ge elever möjlighet att 

utvecklas. Lärare 1 menar att ett bra sätt att få elever att känna sig inkluderade är att 

försöka skapa ett intresse för det eleverna ska lära sig. Lärare 4 säger att det handlar om 

att alla elever ska få möjlighet att hitta sin plats i en klass. Lärare 4 framför också att 

inkludering ibland kan betyda att det inte är lika regler för alla.,  Vissa elever kanske till 

exempel behöver sitta på en viss plats i klassummet eller behöver ett visst hjälpmedel. 

Lärare 2 menar att inkludering i klassrummet även rör sig om samspel med 

specialpedagog och språklärare för att hjälpas åt och försöka jobba med elever som har 

särkilda behov. Lärare 2 säger att ett inkluderande arbetsätt i klassrummet kan handla 

om att anpassa arbetsmaterial, klassrumsplacering utefter elevers behov och anpassa 

genomgångar. Det är något som också Maxam & Henderson (2014, 189) stöder med 

punkt I, II,  IIII, V och VII (se sida 10). Lärare 2 påpekar att elever ska ges många 

möjligheter att få talutrymme och få chans att höras. Då utvecklas deras språk. Mistry & 

Sood (2015, 562) påpekar att bra undervisning i den tidigare grundskolan ska 

underbyggas av demokratiska och socialt rättvisa värderingar. Lärare 3 uttrycker att det 

är lärare som ska skapa en bra lärmiljö, att det inte är eleverna som ska anpassa sig. 

Även Frances et al. (2015, 85)  menar att det är lärarna som är medlet för framgångsrik 

inkludering. Herrlin, Frank & Ackesjö (2012, 34) tycker att för att få en god 

undervisningsmiljö ska lärare förena undervisning, fostran och omsorg. Detta är något 

alla lärarna i studien utför i sin undervisningsmiljö. 

Alla lärare i studien påpekar att inkludering kan göras med varierade aktiviteter. Enligt 

Duenas & Vargas (2013, 79) kan lärares undervsningsmetod ses som en yttre 

motiverande rot till elevers talförmåga. Och då är det varierande undervisningsmetoder 

som motiverar dem bäst (ibid.). Ainscow (2005, 15) ser bland annat inkludering som 

process där det är ett evigt sökande för att hitta bättre vägar för att regera på mångfald. 

Det handlar alltså om att lära sig att leva med skillnader och att lärare kan lära sig något 

av dessa skillnader. Då ses dessa skillnader som något positivt bland både barn och 

vuxna (ibid.). Och det är precis vad lärarna i studien gör, de söker alltid efter bättre 

vägar att nå alla elever. Ainscow (2005, 15) säger även att inkludering innebär en 

särskild tonvikt på grupper av elever som kan vara i riskzonen för marginalisering, 
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utanförskap eller lågpresterande: Det handlar om att nödvändiga steg tas för att försäkra 

gruppens närvaro, deltagande och prestation i skolan. Och det gör alla lärarna genom att 

se till elevernas trygghet, jobba med värderingar, ha ett tillåtande klassrum, visa tydligt 

när något inte är ok, ge positiv förstärkan och mycket beröm till elever när de gjort 

något bra. Walker (2012, 105) säger att lärare som använder metoder som har syfte att 

främja en sammanhängande och samarbetande klassrumsmiljö med fokus på att elever 

förståelse av ett ämnes nytta för framtiden, leder troligtvis till elevers som blir positiva 

till sina egna personliga mål. 

 

Calvert (2015, 994) menar att lika undervisning för alla handlar om att individer inte bör 

ha det sämre på grund av deras sociala situation. Detta är något som även lärarna i 

studien håller med om. Lärare 3 påpekar också att ingen elev ska behöva känna sig 

utpekad. Lärare 2 sprider på talutrymmet för att se till den sociala rättvisan i 

klassrummet. Lärare 2 menar att det är viktigt att alla elever får känna sig hörda och 

sedda. För att förebygga detta försöker lärare 2 se alla elever i ögonen varje dag. Lärare 

4 uttrycker att social rättvisa även handlar om att alla elever inte alltid kan göra lika och 

jobba med samma saker. Detta eftersom elever har olika behov. Lärare 4 försöker även 

förmedla en hög acceptans hos eleverna att alla elever kan vara olika och därför också 

behöver olika saker. Lärare 4 säger också att det är bra om elever själva får komma med 

lösningar på problem som de möter i skolan. Solli (2010, 39) uttrycker att inkludering 

inte är ett mål som man siktar mot, utan att det är en process som ingår i den vardagliga 

pedagogiska verksamheten. Inkludering handlar om att nå alla barn (ibid.). Att det 

handlar om att nå alla barn är något som även alla lärarna i studien uttrycker.  

 

Shelton & Monk (2009, 12) menar också att genom att jobba med elevernas 

vänskapsfärdigheter kan det medföra att eleverna känner sig närmare skolan och leder 

till en mer positiv skolkultur (ibid.). Med en strukturerad dialog med eleverna kan man 

stärka självmedvetenheten. 

Chen (2015, 175) säger att om lärare går mot att försöka främja elever till att bli 

fördomsfria, kommer det att leda till att de kommer vara mer redo för ta sig an 

verkligheten och all dess komplexitet. Även detta är något som jag tolkar att lärarna i 

studien hela tiden försöker göra. Capper (2010) referad i Maxam & Henderson (2013, 

189) beskriver riktlinjer som man som lärare kan använda sig av för att skapa integrerad 

social rättvisa i skolan. Vad han menar med integrerad social rättvisa är att försöka få 

eleverna att smälta samman till en helhet där alla elever blir socialt rättvist behandlade. 

Vilket alla lärarna föröker även om två av lärarna anser att det är svårt. Elevers 

placering i klassrummet i förhållandet till den sociala förmågan är något Maxam & 

Henderson (ibid.)  och de flesta av lärarna i studien ser som viktigt. Lärarna varierar sin 

undervisning och lyssnar på eleverna som även stöds av Maxam & Henderson (ibid.).  

Maxam & Henderson (ibid.) menar också att lärare måste hålla kvar en stark vision om 

en socialt rättvis utbildning och jobba för att alla berörda parter jobbar mot det. Och det  
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är något som lärarna arbetar mot.  Lärarna försöker att inkludera alla elever och deras 

engagemang slutar inte när de möter någon elev med svagheter. Det betyder att de gör 

precis som Maxam & Henderson (ibid.) tycker är bra för den sociala rättvisan. I skolans 

värdegrund står det att skolan är en social och kulturell mötesplats (Skolverket 2011, 7). 

Och det är skolans ansvar att stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in i andras 

situationer  och skapa en trygg identitet (ibid.). Det är väldigt tydligt att lärarna jobbar 

med detta.  

Hellspong (2014, 45) beskriver att retorik kan kopplas till den sociala förmågan. Vad 

han menar är att retoriken står för tro och tillit mellan människor (ibid.). Den 

kopplingen har dock lärarna i studien inte gjort. Endast två av lärarna var bekant med 

begreppet retorik. Olson (2008, 221) uttrycker att retorik är nyckeln till att leda offentlig 

ledning effektivt, särskilt i stiuationer som kan kännetecknas av sociala rättvisor. 

Eftersom alla lärare i studien inte jobbar aktiv med retorik i undervsiningen kanske 

retorik är ett begrepp som fler lärare skulle behöva få mer kunskap om. Och att det även 

i skolans uppdrag står att: ” Språk, lärande och identitetskapande är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed får tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Skolverket, 2011, 9). De lärare som använder retorik i sin undervisning låter eleverna 

träna på retorik i olika sammanhang. Lärare 4 låter eleverna träna på att argumementera 

för sin sak. Brummet (2014, 382)  och Hellspong (2014, 45) framhäver att en bra taktik 

för undervisning som är retoriskt baserad är att eleverna får lära sig att argumentera för 

båda sidor om en fråga. Lärare 2 och 4 tar hänsyn till de elever de har framför sig när de 

talar.  Lindhart (2009, 26) menar att retorisk konst kan skapas när hänsyn tas till de man 

har i åtanke att tala till. Lindhart uttrycker även att retoriken har som uppgift att slå fast 

vilka regler som gäller för att bli en bra talare (ibid., 29). Lärare 2 säger att det är viktigt 

att eleverna får förbereda sig. Gunnarson (2012, 29) säger att för att bygga elevers 

självkänsla så att de känner att de har mer kontroll över situationen, kan läraren ge 

eleven gott om möjlighet till förberedelse, se till att eleven vet hur den förbereder och 

råder över ett tal.  Lärarna har dock inte uttryckt att retorik kan användas för att slå fast 

vilka regler som gäller för en bra talare. 

Frances et al. (2015, 85) nämner att det är lärarna som är medlet för framgångsrik 

inkludering. De anser att det är viktigt att förstå hur lärarna ser på inkludering, för att 

effektiva metoder för inkludering ska kunna belysas (ibid.). Lärarna i studien anser att 

genom använda metoder att inkludera alla elever kan de även nå de elever som inte 

talar. Det styrker att lärarna håller på med eller är påväg mot framgångsrik inkludering. 

 

Tre av lärarna  uppger att de använder formativ bedömning i sin undervisning, där 

lärarna tar reda på var eleverna är just nu, och vad som är deras nästa steg i 

utvecklingen. Då blir bedömningen mer individanpassad. Johnson-Harris & 

Mundschenk (2014, 171) menar att lärare ska göra bedömningar flexibla och på flera 
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olika sätt för att eleverna ska få variation. Men lärarna säger också att de ibland gör test 

där eleverna bedöms utefter samma mall. 

5.2 Hur identifierar lärare elever som inte talar? 

Alla lärare i studien uttrycker att tysta elever är elever som inte säger så mycket i 

klassrummet. Lärarna menar dock att elever blir ”stämplad som tyst” först i högre ålder. 

Lärare 1 säger att det kan vara elever som backar undan. Lärare 3 nämner att det kan 

vara elever som kan väldigt mycket, men som ändå inte räcker upp handen. Lärare 4 

beskriver tysta elever som blyga, utan kompisar, osäkra, försiktiga, har dåligt 

självförtroende och/eller är tillbakadragna elever. Det är nära kopplat till orsaker till att 

elever inte talar. Bosacki et al. (2011, 274) menar att orsaker till att elever förblir tysta 

kan vara att de är blyga. Författarna pekar på att lärare ofta upplever blyga elever som 

något positivt eftersom de oftast gör som läraren säger (ibid., 277). De säger även att 

blyga elever ofta har dålig självkänsla och svårt att hitta vänner (ibid., 278).  

5.3 Vad ser lärarna som orsaker till att elever inte talar i 

klassrummet? 

Alla lärarna i studien verkar ganska eniga om att orsaker till att elever inte talar i 

klassrummet kan var blyghet, otillräckliga kunskaper eller ont om sociala erfarenheter. 

Det stöds också av Bosacki et al. (2011, 274). Men författarna påpekar dock att alla 

tysta elever inte behöver ses som blyga (ibid., 277). Duenas & Vargas (2013, 79) säger 

att när lärare vill nå elevers språkfärdigheter behövs det mycket variation, eftersom att 

eleverna är mer villiga att lära sig när de får delta i aktiviteter som är roliga, utmanande, 

tillfredställande och igenkännande. Frambach et al. (2014, 1014) uttrycker att när elever 

ska våga ställa frågor vid diskussioner, upplever en del elever att om de ställer frågor 

betyder det att de inte har tillräckligt med kunskaper och därför väljer de att inte göra 

det. De påpekar hur lärare genomför ett diskussionstillfälle självklart också påverkar hur 

elever beter sig i diskussionen. Lärare 2 menar att ibland kan det vara så att det inte 

upplevs som ett problem av eleven. Som lärare 3 beskriver kan tystnaden vara riktad 

mot enbart vuxna så kallad selektiv mutism. Lärare 3 påpekar att klassrumsklimatet 

också kan vara en stor påverkansfaktor, något som även stöds av Frambach et al. (2014, 

1009). 

 

Vad lärarna inte nämnt är som Thomson & Bell (2011, 406) uttrycker det att orsak till 

tysta elever kan vara rädsla, belöning eller fly från disciplinär blick. Författarna menar 

att tysta elever undviker sådant som kan få negativa konsekvenser. De påstår att det kan 

vara en elev som är rädd för lärarens makt, rädsla för negativt omdöme, rädd för att 

hamna i trubbel eller rädd för att stå ut i mängden. Rädsla är något som även Gunnarson 

(2012, 26) ser som orsak. Talängslan som orsak nämner lärarna inte. Men de vet vad det 

är och är väl medveten om hur de kan hjälpa elever som har det. Gunnarson  (2012, 28) 

uttrycker att de vanligaste skälen till talängslan är att individer: ”har för höga krav på 
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sig själv, har en känsla att sakna kontroll, känner sig skild från gruppen, är rädd att göra 

bort sig” (Gunnarson, 2012, 28). Gunnarson säger att för att bygga elevers självkänsla 

så att de känner att de har mer kontroll över situationen, kan läraren ge eleven gott om 

möjlighet till förberedelse (ibid., 29). Axelson et al. (2009, 15) menar att utveckling av 

talförmågan hänger nära samman med identitesskapande och lärande, vilket lärarna i 

studien inte tagit upp. 

5.4 Hur inkluderar lärare elever som inte talar i klassrummet? 

Lärare i de tidigare åren har olika metoder för att inkludera elever som inte talar. Vad 

lärarna har gemensamt är att de arbetar med ett språkrikt innehåll, att bygga relationer 

med eleverna, varierade aktiviteter, berättarsten, grupparbete, elever får prata ihop sig 

två och två så att alla får berätta för någon, att lyssna på eleverna, att elever får berätta 

om elevnära ämnen, att ge beröm och positiv förstärkning, att samtala med eleverna, 

lek, gåkompisar och rastkompisar. Hellspong (2014, 46) påpekar att grunden för 

relationen mellan lärare och elev är förtroende mellan givande och mottagande. 

Frambach et al. (2014, 1012) menar att genom att fokusera på grupprelationer kan 

elever känna sig mindre obekväma i diskussionsituationer. Hatch, Shelton & Monk 

(2009, 12) uppger att om lärare för en strukturerad dialog med eleverna kan man stärka 

deras självmedvetenhet. Alla lärare menar att elever behöver känna sig trygga och lärare 

2 ger då som exempel att det kan förebyggas med värdegrundsarbete. Alla lärarna 

uttrycker hur viktigt det är med ett bra klassrumsklimat och även att det kan kopplas till 

den trygghet som elever behöver. Walker (2012, 105) säger att lärare som använder 

metoder som har syfte att främja en sammanhängande och samarbetande klassrumsmiljö 

som har fokus på att elevers förståelse av ett ämnes nytta för framtiden, leder troligtvis 

till elevers som blir positiva till sina egna personliga mål. Field & Hoffman (2012, 9) 

menar att genom att träna sociala färdigheter hjälps elever att utveckla färdigheter för 

effektiv och positiv kommunikation med andra. Då ingår färdigheter som det aktiva 

lyssnandet, bestämd kommunikation, förhandling och konflikthantering. De anser att 

grundläggande för positiva relationer och självbestämmanderätt är sociala förmågor och 

problemlösningsförmåga (ibid.). Något som alla lärarna i studien verkar vara överens 

om är att om de möter elever som har talängslan så pratar de med eleverna och tar reda 

på var problemet sitter. Sedan löser lärarna det tillsammans med eleverna. Att sprida på 

frågan på olika sätt genom att dra stickor med namn på eller äpplen med siffror på ser 

lärare 2 och 4 som en bra metod till att nå de elever som inte talar. Lärarna i studien ser 

även till att de som inte räcker upp handen får chansen att svara på en fråga och hjälper 

också elever på vägen om de tycker det är svårt. Lärare 4 säger att det är viktigt att 

lärare har en stark medvetenhet. Lärare 1 och 4 ger som förslag att man kan låta elever 

klä ut sig eller ta med sig ett gosedjur som får prata i deras ställe. Lärare 3 påpekar att 

det är viktigt att ta tillvara på de tillfällen som elever själva väljer att berätta något. 

Lärare 1 framför att om lärare låter elever jobba i par är det viktigt att läraren ser till att 

den mer dominanta eleven inte får ta över. Lärare 2 berättar att hen brukar låta elever 
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läsa en text tillsammans för att då stöttas eleverna av varandra. Lärare 3 ser till att elever 

får möta undervisning där eleverna får möjlighet att lära sig av varandra, eftersom det 

gynnar alla elever även de som inte talar. Lärare 4 använder pedagogiska hjälpmedel vid 

konflikthantering. De är till exempel sköldpaddan Skalman som symboliserar rädsla och 

ljudkänslighet och Bamse som är stark men inte gillar att slåss. Lärare 4 menar att en 

bra ingång till att elever ska tala är att börja i lekens värld. Lärare 2 påpekar att vara 

medveten om att alla elever gör framsteg även om de är små som lärare kan berömma. 

Lärare 4 säger att elever inte ska behöva känna sig utpekade. Lärare 3 menar att när 

elever får möta fler tillfällen får de automatiskt fler tillfällen att träna på. Lärare 4 går 

försiktigt fram innan hen höjer ribban. Men ibland kan läraren behöva provocera lite för 

att de inte ska bli tysta. Lärare 4 använder sig ibland av observation och sociogram för 

att kartlägga elever, för att sedan utgå ifrån detta och hjälpa elever med 

kompisrelationer. Lärare 3 uttrycker att det är viktigt att elever får börja tidigt med att 

träna sig på att uttrycka sig muntligt. Hawkins (2014, 734) ger uttryck åt att skapandet 

av social rättvisa i skolan ska påbörjas redan i grundskolans lägre åldrar. 

  



36 

6 Slutledning 

Lärarna i studien jobbar med alla frågor från studiens syfte i sin undervisning. Även om 

de ibland utför sin undervisning på olika sätt, går de mot samma mål, ett inkluderande 

arbetssätt. Därför tolkas det som att de flesta lärare jobbar på detta sätt. Inkludering är 

för lärarna att alla elever får möjlighet att ta del av allting i skolans verksamhet, lärare 

ska se till både individen och gruppen och ge elever möjlighet att utvecklas. Inkludering 

kan ibland betyda att det inte är lika regler för alla. Ett inkluderande arbetsätt i 

klassrummet kan handla om att anpassa arbetsmaterial och klassrumsplacering utefter 

elevers behov och anpassa genomgångar. Det är viktigt att elever ges många möjligheter 

att få talutrymme och få chans att höras. Då utvecklas deras språk. Genom att sträva mot 

att inkludera alla elever, inkluderas även tysta elever. Det är lärare som ska skapa en bra 

lämiljö för eleverna. Det handlar om att lära sig att leva med skillnader och att man kan 

lära sig något av dessa skillnader. Då ses dessa skillnader som något positivt bland både 

barn och vuxna Alla elever ska få möjlighet att hitta sin plats i klassen. Det är bra med 

varierade aktiviteter, sprida på ordet på olika sätt, att lyssna på elever, prata med elever, 

låta dem arbeta i mindre grupper, låta dem berätta om något i sin närhet, låta ett föremål 

prata i elevers ställe. Lärarna ser till elevernas trygghet, jobbar med värderingar, har ett 

tillåtande klassrum, visar tydligt när något inte är ok, ger positiv förstärkan och mycket 

beröm till elever när de gjort något bra. Lika undervisning för alla elever handlar också 

om att individer inte bör ha det sämre på grund av deras sociala situation. För den 

sociala rättvisan kan lärare jobba med inkludering. Lärare ska främja elever till att bli 

fördomsfria.  

 

Retorik är ett begrepp som jag tolkar lärare skulle kunna lära sig mer om, och hur de 

kan använda sig av det i undervisningen. Retorik ska tränas i olika sammanhang. Lärare 

kan låta eleverna jobba med argumentation och se till att elever är väl förberedda för 

vad de ska framföra. Det är viktigt att lärare tar hänsyn till de elever som de har framför 

sig. 

 

Tysta elever kan var de elever som: inte säger så mycket i klassrummet, ofta backar 

undan, inte räcker upp handen, är blyga, är försiktiga och har dåligt självförtroende.  

Lärarna identifierar 4 orsaker  till tysta elever: blyghet, otillräckliga kunskaper, ont om 

sociala erfarenheter eller klassrumsklimatet. Men det finns även orsaker som lärarna 

inte tagit upp. Forskningen ser även rädsla, belöning, fly från disciplinär blick och 

talängslan som orsak till att elever inte talar i klassrummet. Alla lärarna i studien anser 

att det inte är något problem med att identifiera de tysta eleverna i klassrummet.   

 

Lärare ska: arbeta med ett språkrikt innehåll, bygga relationer med eleverna, ha 

varierade aktiviteter. Elever behöver känna sig trygga och det kan förebyggas med 

värdegrundsarbete. Ett bra klassrumsklimat är viktigt eftersom det även kan kopplas till 

den trygghet som elever behöver. Om lärare möter elever som har talängslan ska lärare 



37 

prata med eleverna och ta reda på var problemet sitter. Sedan ska lärarna lösa det 

tillsammans med eleverna. Att sprida på frågan på olika sätt i klassrummet är också bra. 

Det är viktigt att se till att även de som inte räcker upp handen får chansen att svara på 

en fråga och hjälpa elever på vägen om de tycker det är svårt. 
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7 Diskussion 

Här presenteras de olika aspekter som på något sätt kan påverkat denna studie. 

 

Ainscow (2005, 15) uttrycker med punkt två (se sida 7) att inkludering handlar om att 

identifiera och undanröja hinder: Det handlar om att samla, jämföra och utvärdera 

information från olika platser. Detta för att planera för förbättringar av riktlinjer och 

undervisningen i skolan (ibid.). Jämföra och utvärdera information från olika platser var 

precis vad som gjordes i denna studie. Dock gjordes den endast på två platser och om 

den utförts på fler platser hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Informanterna i 

studien var 4 stycken, men enligt Denscombe (2011, 51) ska forskare inte ha ett mindre 

urval än 30. Men även om antalet människor som ingår i urvalet inte är så många, ska 

forskare även ta hänsyn till innehållets komplexitet (ibid., 49). Enligt Stukat (ibid.) kan 

även en person ses som mätinstrument. Det är jag som tolkat resultatet, och hur jag 

tolkat det har en viss påverkan på utfallet. Jag kan även utan att ha tänkt på det, utfört 

någon muntlig eller kroppslig handling som kan påverkat resultatet. Detta är något som 

även stöds av Yin (2013, 125) att människor som instrument för insamling kan 

förorsaka mätfel som är oönskade. Om det hade varit en annan person än jag som utfört 

intervjun kanske resultatet hade blivit ett annat. Lärarna kan också misstolkat mina 

frågor och inte fått tillfälle att verkligen berätta vad de gör i sin undervisning för att 

inkludera elever. Eftersom jag själv kände att jag blev bättre på att ställa följdfrågor 

med intervju av lärare 3 och 4 kan det ha påverkat resultatet. Under alla intervjuer 

försökte jag vara neutral, men det är svårt att vara helt neutral eftersom det då kändes 

väldigt stelt och inte lika avslappnat.  

 

Som Yin (2013, 85) uttrycker det ställer jag nu frågorna: Var intervjuarna ärliga mot 

mig? Stämmer verkligen mina grundläggande antaganden om mitt ämne? Min 

upplevelse var att de verkligen var ärliga mot mig. Vad gäller mina egna antaganden 

försökte jag som jag nämnt att inte ha några förväntingar på informanterna och 

förklarade det även för dem. Denscombe (2011, 244) uttrycker att deltagarna i studien 

svarar olika, beroende på hur de uppfattar intervjuaren. Dalen (2015, 16) menar på att 

de svar som studien ger är beroende av informanternas tillgänglighet. Jag anser att 

studien berör alla punkter som jag i forksningsbakgrunden har sagt att jag ska ta upp. 

Dock finns det vissa punker som inte fått lika stort fokus som jag förväntade mig. Till 

exempel Johnson - Harris & Mundschenk (2014, 171) punkt B (se sida 8) om 

bedömningar. Även om alla informanter var inne på att de använde sig av formativ 

bedömning fanns det inte direkt någon tydlig koppling till att bedömningar ska vara 

flexibla och på flera olika sätt för att eleverna ska få variation. Johnson - Harris & 

Mundschenk (2014, 171) punkt C där aktiviteter används för att stötta elever finns med i 

resultatet, men att låta elever välja mellan olika aktiviviteter finns inte med. Kanske det 

kunde funnits med som fråga vid intervjuerna. Och då kanske informanterna hade haft 

svar på det. 
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Hur skolorganisationen såg ut kom i skymundan. Även om det förekom svar om detta 

under intervjuerna, fick det inte stort fokus på grund av begränsat utrymme. Något som 

också eventuellt kan påverka tysta elever är föräldrar och annat som de möter utanför 

skolans miljö. Men i denna studie ansågs det vara svårt att mäta och togs därför inte 

med i beräkningen. 

 

Vidare studier bör innefatta fler informanter på fler områden och att det kanske även 

kan göras observationer. Observationer skulle nog behöva göras vid upprepade tillfällen 

under en månads tid för att kunna se mönster om hur lärare inkluderar tysta elever i 

verksamheten. Dock har jag fortfarande ingen lösning till att det finns en risk att de 

elever det innefattar, kan känna sig utsatta. Särskilt om samma syfte och frågeställningar 

skulle användas. Förslag på en ny problemformulering skulle kunna vara: Vad kan 

lärare göra i sin undervisning för att alla elever ska känna sig trygga, och därför också 

våga uttrycka sig? Då blir det kanske inte lika stort fokus på enskilda elever. Det kan 

även kopplas till resultatet där informanterna flera gånger återkommer i olika former att 

elever ska känna sig trygga. 

 

En ytterligare reflektion är att denna studie skulle kunna läsas av lärare för att få 

ytterligare kunskap om ämnet och fylla i de luckor som saknas. Lärarnas olika 

erfarenheter och vad det tillfört studien kan ses som att de kompletterar varandra till en 

helhet, och blir då en information som kanske skulle kunna vara bra för alla lärare. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare: 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat på skolan där du jobbar nu? 

Vad är det bästa med att vara lärare? 

 

Inkludering 

Vad betyder ordet inkludering för dig? 

Hur jobbar du med inkludering i klassrummet? 

 

Undervisning för muntlig kommunikation 

 

Vad innebär ”rika möjlighet till att tala” för dig? 

Hur hanterar du en elev som säger fel? 

Hur kan du ge stöd till elever som behöver få sina styrkor att stärkas och svagheter  att 

minska? 

Hur kan man skapa social rättvisa i skolan? 

Arbetar du med retorik? 

Vad innebär retorik  för dig? 

Hur kan man skapa bra retorik i klassrummet? 

När ska man börja undervisa om retorik? 

Någon annan metod som du använder dig av ? 

Lyssnar dina elever på talaren?, Om inte, vad skulle du kunna göra för att de ska lyssna? 

Om, de gör det, vad gör du för att de ska lyssna påvarandra? 

Hur hanterar du attityder mot talaren? 



 

Hur kan man förebygga att alla elever ska tala i klassrummet? 

Hur gör du vid bedömning? Bedöms alla på samma sätt? 

 

Tysta elever 

 

Hur  upptäcker du en tyst elev? 

Vad kan det finnas för orsaker till att elever inte talar i klassrummet? 

Vad är det första du gör om en elev vid upprepade tillfällen undviker att talar? 

Hur kan man påverka elevers självförtroende så att de vågar uttrycka sig muntligt? 

Hur kan du som lärare aktivera elevers egen självpåverkan gällande talförmågan? 

Vad gör du om ni har en tyst elev i klassen, för att eleven ska bli mer delaktig och våga 

uttrycka sig? 

Vilka metoder använder du för att nå tysta elever? 

Vad är de som händer vid talänsglan? Hur kan man hjälpa elever med talängslan? 

Kan man genom att försöka nå alla elever även nå elever som inte talar, och i så fall 

hur? 

Är det något som du skulle vilja tillägga som jag inte frågat om? 


