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Vårt val att skriva om detta ämne grundar sig i vårt intresse för de tysta barnen. 
Ämnet är angeläget att diskutera eftersom det finns för lite forskning kring 
fenomenet. Syftet med vår studie var att uppmärksamma de tysta och ”osynliga” 
barnen för att få en insikt i hur dessa tysta och tillbakadragna barn bemöts av 
omgivningen. Vi använde oss av kvalitativa metoder i form av observationer och 
intervjuer i två förskoleklasser och i en årskurs 1 för att få fram vårt resultat. 
Intervjuerna fungerade som ett komplement till observationerna där vi kunde ta del 
av lärarnas perspektiv. Resultatet visade att lärarna hade skilda synsätt på de tysta 
barnen och att några är bekymrade över de tysta barnens förutsättningar att lyckas i 
ett samhälle som premierar extroverta och socialt kompetenta människor. Vår 
slutsats är att lärarna har svårt att se de tysta barnen och att tystheten blir ett 
dilemma för de passiva eleverna och för lärare som inte vill tvinga barnen att delta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________  
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1. Inledning  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 
2011) står det att skolan ska erbjuda alla elever samma rätt till kunskap. Varje elev 
ska ha rätt att oavsett personlig karaktär få utvecklas och att inte bli diskriminerad. 
Skolan ska skapa trygghet och varje individ ska kunna utveckla sin egen självkänsla. 
Lärare ska arbeta för att främja barns och elevers olikheter, men ändå finns det 
egenskaper hos barn och elever som inte passar in i skolans normer. Med normer 
menas att barn och elever förväntas vara på ett visst sätt inom skolan och samhället 
för att inte avvika. Samhället har sina förväntningar på hur skolan ska forma och 
uppfostra barnen för att klara samhällets framtida behov där egenskapen att vara 
socialt kompetent prioriteras. Det gemensamma för barnen i vårt arbete är att deras 
egenskap som ”tysta” innebär att de lätt försvinner i klassrummet för både kamrater 
och lärare. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att observera tysta barn i två förskoleklasser och i en 
årskurs 1 för att studera deras interaktion med omgivningen och att undersöka hur 
läraren och kamraterna förhåller sig till dessa barn. 
 
1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur utmärker sig tysta barn gentemot de ”icke-tysta”? 
2. Hur förhåller sig läraren till de tysta barnen i undervisningen? 
3. Hur förhåller sig de ”icke-tysta” barnen till de tysta i klassrummet? 

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Passiva/Tysta barn. Svenska akademins ordlista definierar begreppet passiv 
som ”overksam och oföretagsam”. I vår studie har vi valt att tolka passiv som ett 
begrepp som syftar på ett barn som framträder som en tyst betraktare och/eller som 
en tystlåten och blyg person. Inom vårt arbetsområde har vi inte haft som syfte att ta 
reda på bakgrunden till varför dessa barn är tysta. Det betydelsefulla i studien är att 
undersöka hur dessa individer framträder och blir bemötta under skoltid. 
 
Icke-tysta barn/pratsamma barn. Svenska akademins ordlista definierar begreppet 
pratsam som en person som ”pratar gärna (o. mycket), språksam och talför” och är 
motsatsen till tystlåten. För att detta ska passa in i vårt arbetsområde har vi valt att 
tolka begreppet på så vis att de pratsamma eller icke-tysta barnen är de som vågar ta 
för sig. I sammanhanget betyder det inte att de alltid pratar mycket, utan de ses i 
stället som nyfikna och alerta i förhållandet till de tysta barnen. 
 
Social kompetens. Enligt Lillvist (2009) är begreppet svårdefinierat, men omfattar 
individer som har sociala färdigheter och som kan umgås med andra. Att vara socialt 
kompetent innebär att individerna kan avgöra vad som är ett lämpligt beteende i de 
sociala sammanhangen som hen befinner sig i och agera utifrån vad situationen 
kräver. I vår studie kommer begreppet att handla om hur de tysta barnens sociala 
beteende ser ut i förhållande till normer, utanförskap och relationer och hur dessa 
barn som inte bedöms ha dessa kunskaper kommunicerar i sin omgivning. 
 
Inkludera. Svenska akademins ordlista definierar begreppet som att ”inbegripa, 
inberäkna och att medräkna”. Vi tolkar och använder begreppet så att det kan 
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sammanfattas som att lärare har ett arbetssätt och ett synsätt på barnet som omfattar 
kommunikation, delaktighet, likgiltighet, samverkan och påverkan på barnets 
förutsättningar. 
 

2. Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet redogör vi den vetenskapliga litteratur som vi har valt att använda 
oss av för att belysa vårt ämnesområde. 
 
2.1 Att vara tillbakadragen och passiv 

Johannessen (2007) skriver att barn som är tillbakadragna och passiva, betraktas 
som individer med dåligt självförtroende och som gärna håller sig i bakgrunden där 
de kan titta på i stället för att vara delaktiga. Vid lekar med andra barn kan de tysta 
barnen bli tilldelade en lägre status. Det är sällan någon blir arg på dessa barn men 
ofta förekommer det att de försvinner i gruppen. Collins (1996) beskriver dessa barn 
som oförmögna eller motvilliga att samtala inför större grupper på grund av att de 
känner en alltför stark rädsla. De har ett begränsat uttryckssätt och har därmed svårt 
att skapa goda och långvariga relationer med både läraren och kamraterna. Eftersom 
de är tillbakadragna riskerar de även att fastna i sin roll, vilket kan leda till att de 
även som vuxna kommer att ha svårigheter med att knyta sociala kontakter.  
 
Johannessen (2007) belyser att de som är tysta i skolan sällan är det hemma eller när 
de umgås med någon som de känner, men att de blir socialt hämmade av att tvingas 
vara i fokus. Eftersom de hellre tycks vilja vara i bakgrunden, menar författaren att de 
lätt blir osynliga för både sig själva och för andra, men även om de uppfattas som 
väldigt passiva betyder det inte att de saknar fantasi eller ett aktivt inre. I skolan och i 
förskolan handlar det främst om att kunna uppträda på ett lämpligt och önskvärt sätt 
inom ramen för normerna för att inte uppfattas som avvikande. Miljö, vuxna och 
andra omsorgspersoner påverkar barnet och det är viktigt att tänka på bemötandet 
när man ska vägleda och uppfostra dem. Det är lätt att tro att de som är tysta tillhör 
en homogen grupp, men Collins (1996) skriver att det enda som dessa individer har 
gemensamt är deras begränsning i att kunna uttrycka sig. Oavsett kön, etnicitet och 
uppväxtförhållanden menar hon att egenskaperna som de tysta uttrycker är en 
respons på de omständigheter som en handling eller situation innebär för dem. 
 
2.2 Motiven bakom tystnaden 

McCroskey och Richmond (1991) skriver att det är allt för komplicerat att beskriva en 
gemensam anledning till varför vissa barn och elever väljer att vara tysta, men att det 
kan bero på hur de upplever kontexten de befinner sig i. För att förtydliga kontextens 
inverkan på barn och elever refererar Townsend (1998) till sin studie där hon följde 
tre elever som hon uppfattade som tysta. I hennes studie framkommer det att en av 
elevernas tystnad berodde på att han var förvirrad av kursmaterialet som han tyckte 
var svårt, och som han kämpade för att förstå. Då han inte kunde ta till sig innehållet 
påverkade det hans förberedelser inför lektionstillfällena. En annan elev i samma 
klass var däremot ganska tyst på grund av sin blyga personlighet, men pratade likväl 
under vissa omständigheter som hon upplevde var uppmuntrande för henne. Den 
tredje eleven var också hon tyst på grund av sin personlighet, men tystnaden berodde 
även på att hon kände sig irriterad och otålig kring innehållet i aktiviteterna. 
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Med sin studie ville Townsend (1998) visa att enskilda elever kan ha olika skäl att 
avstå från att delta i undervisningen och att detta beror på faktorer i omgivningen 
som för tillfället påverkar eleverna. För dessa tre elever, handlade deras tystnad om 
otillräckliga förberedelser, vilka möjligheter för deltagande som uppstod samt om det 
fanns ett personligt intresse för innehållet. Detta påverkade således deras val 
om när, hur, och även om, de kunde delta. Fördomar om andra kamrater i klassen 
var också en bidragande orsak som styrde deltagandet, vilket hon konstaterade i sin 
studie med de tre eleverna där det framkom att eleverna ofta ignorerade kamrater i 
klassen som de inte respekterade. Denna kamratbedömning kan därmed ha ett stort 
inflytande över de blyga och osäkra eleverna som blir hämmade av den. Ännu ett 
motiv till varför vissa elever föredrar att inte bidra med något kan vara att de 
upplever situationen som tidskrävande. Författaren förklarar att de genom sin 
tystnad kan sitta och lyssna på när läraren och kamraterna diskuterar, vilket bidrar 
till att de får den tid de behöver till att skapa sina egna tankar och idéer som de 
senare kan nyttja. 
 
2.3 Situationer som frambringar tystnaden 

Det har länge varit känt inom de två stora vetenskapliga ämnesområdena psykologi 
och pedagogik att människor varierar mycket i sin vilja att kommunicera, skriver 
McCroskey och Richmond (1991). Elever uppfattar en situation olika utifrån hur de 
bedömer den, det vill säga vad de upplever att de kan vinna eller förlora i kontexten 
genom att inte uttrycka sig verbalt. Tystnaden beskrivs därmed som ett normalt 
beteende för att kunna anpassa sig till omgivningen och att detta sker när vuxna eller 
barn konfronteras med en auktoritet eller ställs inför nya situationer, men också 
genom att möta situationer som de tidigare har misslyckats i, förklarar författarna. 
Denna anpassning som de skriver om är snarlik det Hundeide (2006) belyser kring 
hur barn påverkas av de sociala och de formella koderna som finns i de miljöer som 
de befinner sig i samtidigt som de strävar efter att uppnå en kontraktsmässig 
kongruens, där barnen anpassar sig utifrån de förväntningar som omgivningen har 
på dem i de situationer som de ställs inför och genom de individer de möter. Barn 
som är duktiga på att avläsa det sociala samspelet som äger rum i de vardagliga 
situationerna inom verksamheten kommer att välja ett handlingssätt som de anser är 
rätt utifrån hur de har tolkat dessa, medan barn som saknar denna insikt kommer att 
få svårigheter med att tolka och förstå dessa underförstådda koder beträffande vilka 
ramar och roller som gäller inom de olika kontexterna, det vill säga vad det är för en 
diskurs och stil som förväntas av dem och vilket tillvägagångssätt som krävs av dem i 
mötet med andra (Hundeide 2006). 
 
2.4 Lärarens uppfattning av de tysta 

Det som kan förväntas från tysta elever är att de inte är engagerade, att sinnet är 
någon annanstans, men att kroppen är närvarande. Townsend (1998) och Collins 
(1996), som båda har gjort varsin studie kring tysta elever och hur de uppfattas av 
läraren, konstaterar i sina studier att i de diskussioner som sker i helgrupp tenderar 
läraren att lägga mer fokus på de talföra eleverna än på de tysta. Vad detta beror på 
framkommer enligt Townsend på den uppfattning som läraren bildar sig av de tysta 
eleverna, att de är tysta för att de kommer oförberedda till lektionen, är ointresserade 
av ämnet eller inte är tillräckligt alerta som sina mer frispråkiga kamrater. 
Författaren belyser att lärarens negativa intryck av de tysta eleverna leder till att de 
inte känner att de har tid eller energi att oroa sig över att de inte talar när det i stället 
finns andra som gör det och som är mer engagerade.  
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Collins (1996) visar också med sin studie att ett klassrum som är livfullt på olika sätt 
med stojiga elever och höga ljud, gör det svårt för läraren att höra och reagera på de 
tysta barnen. Det kan tyckas vara en självklarhet att ge de tysta eleverna den 
uppmärksamheten som de behöver, men enligt McCroskey och Richmond (1991) 
liksom Collins, kan det vara svårt att ge de här eleverna den tid och energi som går åt 
för att lära känna dem. Därför kan det vara så att lärare förbiser de tysta eleverna på 
grund av oron för de andra eleverna som är mer pratsamma och som kräver mer av 
lärarens uppmärksamhet, eftersom de ser tysta elever som disciplinerad och som 
rättar sig efter det som sker enligt skolans struktur. Trots den frustration som lärarna 
i studierna uttrycker över att få de tysta eleverna att delta aktivt, ser många lärare 
ändå dessa elever som favoriter, enligt McCroskey och Richmond som lyfter fram hur 
de ses som skötsamma och inte kräver mycket av lärarnas tid. 
 
2.5 Dilemman i klassrummet 

Ett dilemma med tysta barn är att de ofta intar en passiv roll där de upplevs som 
ointresserade av det som sker i klassrummet, vilket gör det svårt att aktivera dem i 
diskussioner skriver Collins (1996). När de inbjuds att svara på frågor ger de oftast 
enkla svar, och om de stöter på problem med skolarbetet frågar de inte om hjälp. De 
verkar oförmögna och ovilliga att arbeta med andra i klassen vilket kan bli ett 
bekymmer på så sätt att de blir socialt isolerade och får det svårt att hitta 
klasskamrater att arbeta med vid olika uppgifter och aktiviteter. Detta 
sammanhänger med deras kroppsspråk som visar att de inte vill ha någon kontakt 
med någon. Det som de tysta barnen går miste om, när de är observanta hellre än att 
vara delaktiga, är att de inte låter den kunskap som presenteras för dem få någon 
djupare inverkan i deras uppfattning, menar författaren. 
 
Här framkommer det att kommunikation är en central och viktig del i barns lärande 
samt för den kognitiva och känslomässiga utvecklingen för hur de uppfattar sig 
själva, men också för hur andra uppfattar barnet. Barn utvecklar sin uppfattning om 
sig själva och världen i samspel med andra genom att kunna tala och berätta. Språket 
fungerar som ett verktyg för att kunna förmedla tankar och känslor till andra, som är 
en del av barnets kultur och generation. För att de tysta och tillbakadragna barnen 
ska lyckas i skolan är det, enligt Collins (1996), viktigt att de blir delaktiga i 
gruppaktiviteter och i klassrumsdiskussioner. Men det är svårt att inkludera de tysta 
barnen i dessa sammanhang, och det kan vara så att det får motsatt effekt om man 
som lärare försöker få dem att delta aktivt. Det kan upplevas som väldigt kränkande 
och kännas obehagligt för de elever som är tysta när läraren ber dem svara på en 
fråga, trots att de inte räcker upp handen. Detta kan leda till ännu mer 
obehagskänslor och är därför inte ett bra sätt att inkludera dem på. Det är tydligt att 
sätten att inkludera de tysta på blir ett dilemma för lärare, där riskerna står mellan 
att låta eleverna vara passiva och observanta, vilket kan förstöra deras chanser till 
viktiga kunskapserfarenheter, eller genom att ansätta dem med frågor i hopp om att 
de ska bli mer aktiva.  
 
Ett annat dilemma är att många av de diskussioner som eleverna bjuds in att delta i, 
oavsett om det är i helgrupp eller i mindre grupper, har läraren själv startat. Detta 
innebär att läraren både styr och kontrollerar innehållet i diskussionerna. Collins 
(1996) förklarar att eleverna därmed orienteras mot ett bestämt mål där eleverna tror 
att de måste ge ett korrekt svar för att inte bli avfärdade av läraren, vilket kan ha en 
hämmande effekt på vissa elever. Även otydliga regler med dubbla budskap kan 
skapa förvirring hos en del barn, menar författaren och ger exempel på hur lärare kan 
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uttrycka att de ska arbeta under tystnad, men att detta inte nödvändigtvis betyder 
enskilt arbete. I likhet med Collins (1996) skriver McCroskey och Richmond 
(1991) att problemet med barn som är socialt inåtvända är att de föredrar att vara 
ensamma än att vara tillsammans med andra, och att problematiken med det består i 
att de har en benägenhet att dra sig undan samverkan med andra vilket kan leda till 
att de utvecklar brister i sin sociala kompetens. Även om de här barnen kan 
kommunicera när de själva vill, menar författarna att de till största delen ändå väljer 
att vara tysta. 
 
2.6 Samhällssynen och social kompetens 

Enligt Assarson (2009) är det vanligt att pedagoger beskriver social kompetens 
utifrån en samhällssyn där strävan ska vara att utveckla socialt kompetenta 
medborgare. Författaren förklarar att det beror på det värde som tydliggörs inom 
yrkeslivet där arbetsgivarna många gånger föredrar att anställa personer som är 
socialt kompetenta, oavsett om de har eller saknar den kunskap och erfarenhet som 
behövs för att arbeta inom yrket. En samhällssyn som bygger på att alla ska ha en 
social kompetens innebär en strävan efter att få samhället homogent, vilket skapar en 
motsättning som grundar sig på de personliga egenskaperna som samhället högaktar 
och eftersträvar av framtidens medborgare med skolans öppenhet för mångfald. 
 
Aasebø och Melhuus (2007) menar att detta krav på social kompetens som 
genomsyrar samhället har fått en allt större betydelse inom både förskolan och 
skolan, där de båda verksamheterna ska bedriva projektliknande arbetsformer i syfte 
att skapa individer som ska kunna klara av att fatta egna beslut och att kunna 
reflektera och motivera dessa. Problemet med detta är att inte alla barn har dessa 
förmågor för att kunna klara av att arbeta på detta sätt och därför riskerar dessa barn 
att missgynnas.  
 
Assarson (2009) liksom Aasebø och Melhuus (2007) anser därför att detta strider 
mot skolans utformning av en skola för alla, där ingen ska diskrimineras. Ändå 
upplever pedagoger att det finns barn och elever i verksamheten som är svåra att 
inkludera på grund av ett avvikande beteende och som leder till ett fortsatt 
särskiljande mellan dem och de övriga. Detta beror på att avvikelser fortfarande ses 
som något störande, men som kan accepteras först när avvikelsen kan förklaras eller 
får ett namn. För de tysta eleverna vars beteende inte kan förklaras eller 
diagnostiseras innebär detta synsätt på avvikelser att de betraktas som udda, när 
deras tillbakadragenhet inte passar in på dagens normalelev. Assarson skriver att 
pedagoger som ser barns och elevers svårigheter och avvikande beteende som en 
konsekvens av något medfött, kommer inte att se den del som skolan medverkar i att 
upprätta dessa problem för eleverna. 
 
I dagens kunskapssamhälle där förändringar är allt vanligare har förutsättningarna 
för egenskaper som lydnad och disciplin, enligt Williams (2006), ändrats eller 
utökats med nya förmågor. Författaren betonar att barn idag behöver lära sig att 
tänka logiskt, kunna samarbeta med andra, vara kritiska, ansvarsfulla, 
anpassningsbara samt ha en god social kompetens och vara problemlösare. 
Förväntningarna på barnen är höga, då de som vuxna bör ha egenskaper som ger 
dem ett större inflytande i samhället där de inte längre ska vara bundna att endast 
åtlyda andra. För att detta ska uppnås skriver hon att det är viktigt att lära sig 
behärska språket som ett verktyg. Möjligheterna att utveckla språket grundar sig på 
klimatet i klassrummet och har en avgörande betydelse för hur väl individerna 
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anpassar sig till varandra och om de får möjlighet att uttrycka sig. Hundeide (2006) 
förklarar att det upprättas ett metakontrakt mellan barnen i en klass. Kontraktet 
fungerar som en ram, i vilket individerna förväntas delta under vissa bestämda 
förutsättningar för vad som anses vara acceptabelt för den position och roll som 
barnet har i gruppen. Författaren förklarar att detta kontrakt upprättas i tysthet 
mellan individerna och har förhandlats fram genom de regler som sätter ramarna för 
vilket beteende som anses vara passande. 
 
2.7 Att inte uppträda enligt normen 

Normers huvudsakliga betydelse handlar, enligt Eek-Karlsson (2012), om att styra 
och kontrollera människor på ett integrerande och sammanhållande sätt. Detta leder 
till att de som väljer att följa en norm enkelt socialiseras in i grupper där de fortsätter 
att bevara den sociala ordningen, och där upprättandet av känslan att vara trygg och 
säker ständigt vidmakthålls. Hon framhåller därmed att ett ifrågasättande av normer 
inte är lätt, då man riskerar att förlora den sociala gemenskapen. Den som avviker 
från en norm blir ofta bemött med någon form av sanktion som kan vara av både 
positiv och negativ karaktär, där syftet är att få personen att anpassa sig. Ett exempel 
på en positiv sanktion kan vara att förstärka och belöna det önskvärda beteendet, där 
en person både blir bekräftad och får en tillhörighet. En negativ sanktion kan vara 
både formell och informell där det värsta som kan hända är att individen blir 
exkluderad från gruppen.  
 
Eek-Karlsson (2012) menar att personer som avviker från en norm på så vis kan 
utveckla mycket starka och djupa känslor som de bär med sig under en stor del av sitt 
liv, vilket i sin tur kan fungera som ett normstödjande, då obehaget inför en situation 
eller ett handlande kan överträffa den vinst som annars skulle ha varit möjlig. Colins 
(1996) förtydligar detta resonemang genom att visa hur barn som är medvetna om 
sina fysiska symtom, till exempel att de kan börja rodna, fnittra eller flacka med 
blicken i samband med att göra sig hörd, kan bli mer osäkra på sig själva eftersom de 
upplever dessa tillstånd som besvärande. Att vara medveten om att inte ingå i en 
norm för vad som betraktas som normalt, kan leda till flera års utanförskap då 
personen slutligen kommer att acceptera sin roll som avvikande, förklarar Eek-
Karlsson, som skriver hur makt och normer samverkar och sätter gränser, och att den 
som avviker riskerar att hamna utanför. Skiöld (1992) skriver likaså om detta 
fenomen där han klargör att när ett barn har tillägnat sig sin roll i gruppen är det 
besvärligt att träda in i en ny roll och detta beror på den osäkerhet och rädsla som 
barnet känner över att våga hävda sig i den nya positionen som rollen kräver. 
 
2.8 Lärarens förhållningssätt 

Varför lärare inte uppmärksammar tysta elever kan enligt Skiöld (1992) bero på att 
de saknar egna erfarenheter om vad det innebär att känna talängslan, men också för 
att de här eleverna arbetar på ett lugnt och stillsamt sätt utan att opponera sig. 
Läraren behöver därmed inte ge lika mycket av sin tid till dem som gör det de ska och 
blir av den orsaken inte uppmärksammade på samma sätt som de andra. Författaren 
skriver att lärares stoffcentrering skulle kunna vara en bidragande faktor till att de 
tysta eleverna inte blir uppmärksammade eftersom läraren är allt för fokuserad på att 
genomföra sina inplanerade aktiviteter för dagen. Det är därmed lätt hänt att lärare 
missar att läsa av det kroppsspråk som de tysta barnen uppvisar. Brodin och 
Hylander (2002) skriver, i likhet med Backlund (1992), att känslor som inte kommer 
till uttryck verbalt kan synas via ansiktsmimik, kroppshållning och på rösten. Att vara 
uppmärksam på barns kroppsspråk kan på så sätt ge läraren indikationer på vad som 
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försiggår i klassrummet. Backlund (1992) förklarar detta närmare genom att belysa 
hur vi genom kroppsspråket kan uttrycka våra inre känslor och den attityd vi har och 
som vi omedvetet förmedlar till vår omgivning. Kroppsspråket avslöjar verkligheten 
på ett helt annat sätt än vad vi uttrycker verbalt, vilket författaren redogör för genom 
att referera till tidigare forskning som har kommit fram till att kroppsspråket utgör 
cirka 70-80 procent av det verbala språket.  
 
Hur vi blir bemötta beror således till stor del på vad vi utstrålar. Brodin och Hylander 
(2002) skriver, med utgångspunkt från detta, att det är vanligt att barn får en etikett 
på sitt beteende av andra, där det är den mest förekommande attityden hos barnet 
som blir till en personlig egenskap. Varje dag gör vi tolkningar av de barn och vuxna 
som vi möter i vår vardag där vi tillskriver varandra egenskaper som påverkar vårt 
sätt att agera, skriver Hundeide (2006) och förklarar i likhet med Eek-Karlsson 
(2012) hur vårt sätt att bemöta varandra leder till att våra inre föreställningar om hur 
vi ska vara till slut blir självuppfyllande. Hundeide belyser hur barn påverkas av 
omgivningens sätt att handla utifrån den attityd de visar upp i förhållande till barnets 
personlighet och sättet att uttrycka sig på, vilket inverkar på både motivation och 
initiativförmåga. Författaren berättar att denna påverkan handlar om att eleverna 
approprierar, det vill säga upprättar ett kontrakt för vilka de är och hur de i 
fortsättningen ska vara, där syftet är att anpassa sig till omgivningens krav och 
förväntningar som kontraktet innebär. 
 
2.9 Skolan som en arena för relationsarbeten 

Wrethander Bliding (2007) skriver att skolan är en arena där relationer, vänskap, 
konflikter och kärlek skapas. Under en hel skoldag får eleverna ständigt erfara det 
sociala samspelet. När barn lär sig om samspel, handlar det om att kunna etablera 
relationer från omgivningen, men också att kunna bryta upp relationer. På så sätt 
utvecklas och förändras det sociala samspelet. Vid skolor och andra verksamheter ska 
vuxna arbeta på ett sådant sätt att barn och elever ska kunna samspela och interagera 
med varandra. Några faktorer som kan påverka barns relationsarbeten berör alltifrån 
rummens utformning till rutiner, vänskap och outtalade regler. Davidsson (2008) 
beskriver hur barns fysiska miljö kan påverka samspelet genom de sociala och 
kulturella värderingar som finns där och som förmedlas via de möbler och material 
samt genom de regler som har upprättats för hur barnen får använda sig av rummet. 
De rum som barnen i förskolan och i skolan använder sig av fungerar som en miljö 
för att underlätta lärandet och undervisningen. Författaren lyfter därmed fram 
betydelsen av hur rummen organiseras då det antingen kan gynna eller hämma det 
sociala samspelet. Ett exempel på detta ger Davidsson genom att referera till ett antal 
undersökningar som har genomförts, där lärandemiljön i ett klassrum för årskurs 1 
har jämförts med den lärandemiljön som förskoleklassen använder sig av. Utifrån 
detta skriver hon att det är vanligt förekommande att det materiella organiseras på 
ett sådant sätt att läraren har kontroll över klassrummet, vilket leder till ett minskat 
samspel. Detta var helt tvärtemot förskoleklassen som ofta hade avgränsat rummet 
med olika platser som uppmuntrade barnen till samspel och som tvingade läraren att 
röra sig runt i rummet. 
 

Aasebø och Melhuus (2007) skriver om och förklarar betydelsen av att ha vänner och 
att vänskap handlar om både inkludering och exkludering, eftersom vänskap sätter 
tydliga gränser mellan dem som befinner sig utanför respektive innanför kretsen. De 
beskriver att vänskap fyller en viktig funktion för att utveckla individernas intressen, 
kunskap och den egna identiteten genom att pröva de regler och normer som finns. 
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Relationerna konstrueras och rekonstrueras i samband med detta utifrån de 
allmänna och sociala reglerna som upprättats inom gruppen. Barn som saknar 
vänner eller endast har ett fåtal att umgås med, kommer därmed att berövas dessa 
betydelsefulla erfarenheter, menar Aasebø och Melhuus (2007) och förklarar hur 
barn som hamnar i utanförskap får det svårare att lära sig det sociala samspelet, 
vilket leder till att de får det besvärligare att kunna etablera relationer till andra. Det 
är därför viktigt att vuxna är aktiva och engagerar sig i barns relationsarbeten. 
Orsaken till att det finns barn som inte har några vänner, kan enligt författarna, 
grunda sig i olika faktorer. En orsak kan vara att de kulturella koderna inom 
verksamheten är svåra att förstå och att detta påverkar barnet som hämmas av den 
struktur som finns och som skiljer sig från barnets hemmakultur. Aasebø och 
Melhuus syftar på de diverse samvaro- och uppföranderegler som barnen varje dag 
möter inom institutionen och förklarar att barn som har svårt att förstå hur de ska 
förhålla sig till sin miljö eller till sina kamrater, kommer känna sig främmande och 
hamna utanför. 
 
Detta blir tydligt i de lärarstyrda situationerna där det finns mycket som kan påverka 
barnens delaktighet. Förutom att barnen förväntas delta i samtalet, belyser Williams 
(2006) också de outtalade regler i förhållningssättet mellan individerna för vad som 
gäller för att få tillträde till en pågående diskussion. Hon förklarar att detta kan bli ett 
problem om det finns barn som inte får komma till tals för att de inte vågar, samtidigt 
som det finns andra barn som inte har något emot att ta plats. Författaren skriver att 
det är de dolda aspekterna av den kultur som råder inom klassrummet som ligger till 
grund för de värden och normer som förmedlas och som påverkar lärandemiljön. Att 
vissa barn väljer att bli tysta kan därmed vara en bidragande orsak till de 
uppföranderegler som finns inom klassrummets kultur. Detta överensstämmer med 
det Wrethander Bliding (2007) uttrycker kring barns anpassningsförmåga till de 
koder och regler som skolan har, och som är grundläggande för att skapa 
samhörighet. 
 

3. Metod 
I detta kapitel beskriver vi studiens utförande genom att redogöra för våra val av 
forskningsstrategier, urval, datainsamling, och analys. Vi berättar också hur vi 
förhåller oss till reliabilitet och validitet och till forskningsetiska principer. 
 
3.1 Forskningsstrategi 
I detta arbete valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i syfte att fördjupa vår 
förståelse kring fenomenet med tysta barn. Kvalitativt betingade metoder används för 
att samla in så mycket information som möjligt genom att låta ett fåtal personer stå i 
fokus. Det är utifrån ett litet antal personer som vi har försökt hitta det som varit 
utmärkande eller avvikande i vår empiri, genom att vi ständigt gjorde tolkningar av 
våra data för att försöka förstå det vi hade sett. Enligt Stukát (2011) är det vanligt att 
arbeta på detta sätt då kvalitativa metoder går ut på att beskriva och åskådliggöra ett 
fenomen utifrån de egna tankarna och upplevelserna som uppkommit utifrån hur vi 
har uppfattat de situationer som studerats. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod(er) 
Vi har med hjälp av observationer av första ordningen observerat barnen i sin 
klassrumsmiljö och vi skrev ner det vi såg i en ostrukturerad loggbok. Som ett 
komplement till observationerna använde vi oss av intervjuer med barnens lärare för 
att få kunskap och förståelse kring de tysta barnen och hur deras lärare förhåller sig 
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till dem. Att vi valde observationer av första ordningen beror på – vilket Bjørndal 
(2005) belyser – att endast följa hur den pedagogiska situationen ser ut genom att 
som observatör inte aktivt medverka i den. Fördelen med detta är att vi kunde 
säkerställa en bättre kvalité av det vi observerade eftersom vi inte deltog i 
undervisningen, och därmed kunde vi också välja att fokusera på de specifika 
situationer som uppkom i relation till det vi eftersökte. Med intervjuerna kunde vi få 
möjlighet att bekräfta det vi hade sett och uppmärksamma det som vi eventuellt hade 
missat i observationerna, samtidigt som vi ville få en djupare insikt i lärarnas 
perspektiv kring de tysta barnen och deras eget förhållningssätt (Bjørndal, 2005). 
 
Våra intervjuer är vad Denscombe (2009) kallar för semistrukturerade intervjuer, där 
frågorna är öppna och där fördelen ligger i den flexibilitet som är karaktäristiskt för 
denna form av intervju. Beroende på hur vi formulerar frågorna kan vi ge 
respondenten möjlighet att utveckla och beskriva sina svar mer utförligt. Nackdelen 
med denna typ av intervju är att den kan ha en benägenhet att övergå till ett mer 
vardagligt samtal, och det kan finnas en risk att tappa fokus när frågorna 
omformuleras, vilket leder till att det inte längre går att följa frågornas ordningsföljd. 
Detta kan medföra att respondenten inte berättar om viktiga sakfrågor som inte 
uttryckligen efterfrågas. En av intervjuerna genomfördes efter respondentens eget 
önskemål om att besvara våra frågor via e-post, eftersom hen inte kunde delta på 
annat sätt. Vi anpassade oss efter önskemålet, då det var viktigt för oss att hen kunde 
delta, och kom överens om att skicka frågorna som skulle besvaras. Att utföra en 
intervju på detta sätt har den fördelen att den inte tar lång tid att genomföra och den 
är lättare att analysera, eftersom respondentens egna ord redan finns sammanfattade 
under frågeställningarna (Bjørndal, 2005). Problemet som vi upplevde med denna 
typ av intervju var att vi, innan frågorna besvarats, fick skriva följdfrågor utifrån hur 
vi trodde att respondenten skulle svara på frågorna, eftersom vi ville ha så utförliga 
svar som möjligt. 
 
De semistrukturerade intervjuerna valde vi att spela in med hjälp av en diktafon, 
eftersom vi tyckte att det var lättare att kunna skapa ett positivt intervjuklimat i 
samband med att dessa utfördes i en lugn och avskild miljö med en respondent i 
taget. Genom att spela in ville vi få respondenterna att känna sig mer naturliga och 
avspända. Vi la diktafonen vid sidan av och utom synhåll, i stället för att placera den 
mitt på bordet. För att undvika uppkomsten av en förhörssituation valde vi att inte 
använda oss av anteckningar som ett komplement under intervjuerna, vilket gjorde 
att vi kunde förmedla det som Bjørndal (2005) kallar för en grundläggande attityd 
under hela intervjun. Dock är nackdelen med att spela in att det går åt mycket tid att 
transkribera de olika intervjuerna, vilket också Denscombe (2009) påpekar. 
 
3.3 Urval 
 
3.3.1 Observationer 
Urvalet i denna studie består av två förskoleklasser med cirka 20 barn i varje samt en 
årskurs etta med 24 elever. Dock blev det endast ett barn i de båda förskoleklasserna 
och ett barn från årskurs 1 som till slut kom att bli viktiga för vårt urval. Vårt urval 
grundar sig på studiens kvalitativa riktning vilket medför att arbetet till största delen 
utgick från det som Denscombe (2009) beskriver som ett subjektivt urval, där vi med 
en viss insikt kring fenomenet med tysta barn använde oss av observationer. 
Observationerna genomfördes sammanhängande under fyra heldagar i 
förskoleklasserna samt under två icke-sammanhängande heldagar i årskurs 1 för att 
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vi skulle få en så bra bild som möjligt av de tysta barnen. Under observationerna såg 
vi speciellt två barn som vi klassificerade som tysta barn. 
 
3.3.2 Intervjuer 
Utöver barnen är det också sammanlagt fyra lärare i samband med klasserna som 
deltog i studien, där vi dock misslyckades med en av våra ljudinspelningar. Vi tror 
inte att bortfallet av denna intervju har någon större inverkan på studiens resultat, då 
de övriga lärarnas intervjuer representerar varsin klass. Intervjuernas syfte var att 
fungera som ett komplement till observationerna och därför valdes lärarna ut för att 

de kunde bistå med värdefull information kring de utvalda barnen som inte 
framkommer i observationerna. De kunde ge oss ett annat perspektiv på det vi hade 
sett och därför också svara för dessa barn. 
 
3.4 Databearbetning och analysmetod(er) 
 
3.4.1 Observationer 
Efter varje avslutad observation renskrev vi våra fältanteckningar på dator, som vi 
noggrant läste igenom, vi också la till våra egna reflektioner utifrån hur vi tolkade de 
skrivna situationerna. I samband med renskrivningen sammanfattades och kortades 
observationerna ner. På så vis ville vi att det skulle bli tydligare och lättare att läsa. Vi 
jämförde likheter och skillnader mellan observationerna, som vi kommer att 
presentera i arbetet under avsnittet som heter resultatanalys. Den nya text som 
observationerna efter bearbetningen består av, har vi sedan noga valt ut med hänsyn 
till den relevans de har till frågeställningarna. Därefter har vi kategoriserat de utvalda 
observationerna utifrån det tema som dessa belyser, genom att använda rubriker som 
har ett samband med arbetets frågeställningar för att göra det tydligare för läsaren att 
förstå vad vi vill lyfta fram i observationerna. 
 
3.4.2 Intervjuer 
De intervjuer som spelades in lyssnade vi igenom i samband med att vi 
transkriberade dessa. Intervjuerna skrev vi ut i sin helhet, dock utan att vara allt för 
detaljerade kring vissa språkliga uttryck som inte fyllde något större syfte för studien. 
I arbetet har vi sedan kortat ner och redigerat svaren för att dessa ska bli mer lättlästa 
och för att det ska bli tydligare kring det som är mest betydelsefullt för studien. Vi har 
varit noga med att inte ändra eller ta bort något av det som har sagts, för att inte 
riskera att förlora värdet av respondenternas egna ord. Svaren jämförde vi sedan med 
den intervju som skedde genom de frågor vi hade skickat via e-post, för att se om vi 
kunde hitta några likheter eller skillnader i de svar som vi hade fått. Under 
bearbetningen försökte vi plocka ut en till tre huvudpunkter var och som vi tyckte var 
av betydelse. I resultatdelen presenterar vi dessa genom att kategorisera svaren under 
teman som har koppling till studiens frågeställningar. 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitliga våra värden i datainsamlingen är utifrån dem 
undersökningsmetoder vi har använt, medan validiteten avser hur giltig dessa 
metoder har varit för att fastställa det som vi undersökte (Stukát, 2011). Då vårt 
arbete utgår från en kvalitativ ansats, innebär det att resultatet inte bör ses som 
generaliserbart eftersom urvalet består av ett fåtal personer. I stället bör det som 
Denscombe (2009) uttrycker det, ses som en överförbarhet, vilket innebär att läsaren 
bedömer om resultatet går att använda på andra likvärdiga exempel. Det resultat vi 
har fått fram kan därför inte ses som något representativt för tysta individer, utan är 
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endast något som kan relateras till vår undersökningsgrupp. Detta innebär att 
tillförlitligheten i det resultat vi har kommit fram till inte kommer att bli likadan om 
studien görs på nytt. Till exempel kan intervjuerna ge helt andra svar och 
observationerna kan uppvisa nya situationer om studien görs om. Därför menar 
Denscombe (2009) att det är viktigt att redogöra för studiens tillvägagångssätt och 
val av strategier för att öka tillförlitligheten i resultatet.  
 
Validiteten av studiens metoder bedömer vi som god, då vi med observationer och 
intervjuer har undersökt det som var vårt syfte. Denscombe (2009) framhåller dock 
att objektiviteten och forskarens ”jag” alltid har en inverkan på tolkningsprocessen av 
den insamlade datan. Detta får till följd att våra egna identiteter, värderingar och 
övertygelser i viss mån kan ha påverkat analysen och framställningen av resultatet, 
trots att vi har försökt arbeta opartiskt. Med intervjuerna ville vi få ett lärarperspektiv 
på det vi hade sett och de kunde även bistå med djupgående information om de 
utvalda barnen. Stukát (2011) förklarar att intervjuer ändå kan innebära att 
respondenterna inte lämnar helt uppriktiga svar och därför bör läsaren beakta alla 
dessa tänkbara felkällor i studien. 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
I studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som omfattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde vi genom att skicka ut ett missivbrev innan 
observationerna och intervjuerna kunde genomföras, där vi informerade 
vårdnadshavare och respondenter om vårt syfte. Respondenterna informerades även 
muntligt i god tid innan intervjuerna genomfördes. I brevet lyfter vi fram att det är 
frivilligt att delta i både observation och intervju, där vi även informerar om 
observationernas syfte och under hur lång tid dessa ska pågå. Vi förklarar att de 
medverkande är anonyma i det slutliga arbetet och att vi behandlar den insamlade 
datan och arbetet i helhet som konfidentiellt. I brevet framkommer det även att 
observationerna och intervjuerna endast är i ett studiesyfte, som kommer att 
redovisas inför andra lärarstudenter och därefter publiceras. I resultat och i 
resultatanalys har vi utifrån konfidentialitetskravet valt att fingera namnen för att 
skydda deltagarna från att identifieras. 
 

4. Resultat 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera det mest väsentliga från datainsamlingen 
som rör studiens frågeställningar, genom att redovisa de observationer och intervjuer 
som vi har gjort i avsnittet som följer under rubriker som tydligt sammanfattar 
innehållet vi vill belysa. 
 
4.1 Observationer i förskoleklasserna 
 
4.1.1 Att inte märkas 
Under en samling berättar läraren om ett projekt som hela skolan medverkar i. Alice 
sitter ordentligt på sin plats och räcker upp handen, men får av någon anledning 
ingen respons av läraren som i stället blickar runt i samlingen efter de barn som inte 
sitter upp ordentligt. Efter en stund tar Alice ner sin hand igen. Läraren ser däremot 
ett annat barn som även hon har suttit ganska länge med handen efter att Alice tog 
ner sin, och frågar; ”Vad tänkte Johanna på?”. En stund senare i samma samling, när 
läraren ska demonstrera för barnen hur en vattendroppe kan bilda ringar på 
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vattenytan, räcker Alice upp handen igen. Denna gång håller hon handen något lägre, 
men blir ändå inte uppmärksammad då läraren plötsligt avbryter för fri lek. 
 
4.1.2 Att inte säga ifrån 
I en annan samling håller läraren på att visa barnen något, vilket leder till att många 
av barnen nyfiket böjer sig framåt, så att de nästan ligger på mage medan andra 
flyttar sig närmare mitten ståendes på knä. Detta leder till att Alice inte ser något då 
hennes grannar, som sitter intill henne på varsin sida, skymmer sikten. Alice tittar på 
sina kamrater, först den ena och sen den andra utan att säga ifrån. Det är som om 
hon försöker använda sin blick för att tala om för de andra att de måste flytta på sig, 
eftersom hon inte ser någonting. När hon inte får någon respons av kamraterna 
försöker hon hitta ett ”hål” att se igenom, men lyckas inte utan att behöva lämna sin 
plats. Det hela slutar med att hon sätter sig ordentligt på knä, i en rak position som 
tidigare, men något längre bak på mattkanten med händerna i knät. Det ser ut som 
att hon låtsas kunna se, eller att hon väntar på att läraren ska uppmärksamma henne 
som duktigt sitter på sin plats jämfört med de andra. Läraren som är upptagen med 
aktiviteten säger dock ingenting. 
 
4.2 Intervju med förskoleklassernas lärare 
 
4.2.1 Idealbarn och tysta barns framtidsutsikter 
Läraren Eva beskriver sina idealbarn som ganska livliga, aktiva och kreativa med en 
ständig vilja att göra många saker. Könet spelar ingen roll, men hon ser helst att 
barnen ska vara fysiskt aktiva. Samhällets idealbarn beskriver Eva som 
anpassningsbara eftersom hon tycker att samhället i sig är väldigt tufft. Därför 
förklarar hon att samhällets idealbarn bör komma från studiemotiverade familjer för 
att barnen ska klara av sina studier och känna sig motiverade att fortsätta studera. 
Idealbarnet behöver därmed ha mycket tålamod och energi. Eva tycker att den största 
svårigheten med de tysta barnen är att de inte vågar fråga när de inte förstår. Att inte 
våga ta för sig som barn innebär, enligt Eva, att inte våga prata och det leder till 
konsekvenser i framtiden när det gäller studier och att söka jobb. 
 
Läraren Anna beskriver sitt idealbarn som ett barn som kännetecknas av att må bra, 
som vågar utrycka sig genom att säga vad det tycker. Hennes farhåga är att tysta barn 
inte ska våga säga ifrån, vilket ökar risken att bli nonchalerad av andra. Därför 
uttrycker hon att idealbarnet måste kunna leka bra tillsammans med andra barn 
genom att kunna klara av att ge plats och ta utrymme i det sociala samspelet. Skolans 
idealbarn beskriver Anna som teoretiskt lagda, det vill säga barn som kan klara av att 
sitta stilla och jobba vid sin plats. Hon anser dock att detta inte är särskilt optimala 
egenskaper, eftersom det är mycket annat utöver att bara kunna sitta still och lyssna 
som barnen behöver träna sig i och kunna. Anna lyfter fram social kompetens och 
förmågan till rörlighet och kreativitet, egenskaper som hon i stället tycker borde 
uppmuntras mer i skolan. 
 
4.3 Observationer i Årskurs 1 
 
4.3.1 Den tysta pojken och de livliga kamraterna 
Miljön i klassrummet ser ut på så sätt att eleverna sitter i grupper om fyra med 
bänkarna mitt emot varandra. Det finns fria ytor vid klassrummets väggar och längst 
fram vid bordet sitter läraren Ada. Det finns elever som behöver träna på att ta 
ögonkontakt och de är placerade i klassrummet på så sätt att de sitter mitt emot 
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läraren och så pass nära att läraren har lättare att se dem under lektionerna. När det 
är eget arbete i klassrummet får eleverna chansen att arbeta med någon och många 
av eleverna springer omkring och samtalar med sina vänner i stället för att sitta med 
sina bänkkompisar. Det finns barn som sitter kvar i sina bänkar, men de pratar med 
sina bänkkamrater, i vissa fall frågar de varandra om hjälp som berör skolarbetet. 
Under observationen av elevernas eget arbete är jag uppmärksam på Martin som 
sitter vid sin bänk. 
 
Martin flackar runt med blicken i klassrummet, ligger med överkroppen över bänken 
och pratar inte med någon av sina klasskamrater, fast han har gjort några försök att 
ta kontakt med två pojkar, men de har inte besvarat honom. När det blir för hög 
ljudnivå går läraren runt i klassrummet för att tysta ner eleverna, men också för att se 
hur det går med arbetet. Hon går dock förbi Martin som inte ens har öppnat sin 
arbetsbok och som ligger över bänken. Martin sitter ofta på det sättet när det är eget 
arbete eller läraren håller föredrag. När Läraren inte går runt i klassrummet och tittar 
till eleverna, sitter hon vid ett bord så att eleverna kan komma fram till henne och be 
om hjälp eller visa vad de har gjort i sina arbetsböcker. Vid ett tillfälle reser sig 
Martin och går mot läraren, men samtidigt kommer det fyra andra elever som går 
mot läraren och ska fråga om hjälp. Martin väljer då att gå tillbaka till sin plats. 
 
4.3.2 Inkludera och exkludera 
Det märks att läraren är genusmedveten vid situationer då eleverna ska räcka upp 
handen för att få svara och väljer varannan flicka och varannan pojke. Under 
matematiklektionen frågar hon matematiska frågor och är ute efter ett rätt svar, men 
om det är så att barnen inte kan svaret får de gissa med lite vägledning av läraren. 
Om svaret är fel frågar Ada hur eleven tänkt för att de tillsammans ska kunna ta fram 
det rätta svaret. Det leder ofta till diskussioner mellan läraren och eleverna där också 
eleverna får ta några minuter att diskutera olika frågor sinsemellan. Läraren väljer 
ibland elever som inte räcker upp handen, när någon till exempel ser ut att ha tappat 
fokus och sitter och göra andra saker. Vissa av eleverna kan svaret på frågan, men 
annars hjälper hon som vanligt dem som inte kan, men när hon frågar Martin som 
under en lång tid suttit tyst svarar han inte på hennes fråga. Då går hon vidare med 
sin fråga till nästa elev. Även när Martin vid ett annat tillfälle rycker på axlarna går 
hon vidare med frågan till någon annan. Efter en stund får eleverna arbeta själva i 
sina arbetsböcker. För dem som behöver hjälp eller vill visa sitt arbete för läraren, 
finns ett lappsystem. 
 
Eleverna har en lapp med sitt namn som ska sättas upp på den vita tavlan, läraren 
tittar på tavlan och ropade då fram dem en efter en. Det som kan observeras då är att 
läraren är upptagen med de elever som hon har hos sig och tittar inte ut över 
klassrummet och på de övriga eleverna, det finns flera elever som ännu inte har 
kommit igång med sitt arbete. Vid slutet av dagen har klassen ett system för att ta 
reda på hur eleverna tycker att dagen har varit, vilket görs med hjälp av stjärnor, (tre 
som mest) är ett högt betyg. Eleverna får räcka upp handen för att berätta sitt och det 
är många flickor som är engagerade i den aktiviteten, det blir väldigt högljutt för det 
är många som pratar i munnen på varandra. 
 
4.3.3 Lärarens regler och elevernas sammanhållning   
När eleverna har eget arbete är det okej för dem att gå runt till olika kompisar och be 
varandra om hjälp när de har kört fast. Det märks att vid dessa situationer blir det 
väldigt högljutt men det finns de elever som sitter själva vid sina bänkar och jobbar. 
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Det är också tydligt att många av de elever som går till varandra inte arbetar, de 
pratar om privata saker istället och många börjar leka vid bänkarna. 
En pojke, Anders, säger att han ska gå och vässa sin penna. Det blir snabbt ett gäng 
som står vid papperskorgen som också ska vässa sina pennor. Ljudnivån där blir 
snabbt hög och läraren får säga till. Martin sitter bredvid en tjej som pratar med två 
andra som är i närheten. Hans blick vandrar runt i klassrummet sedan vänder han sig 
mot sin arbetsbok, men blicken vänds ganska fort upp igen och han tittar runt. 
Martin försöker att få kontakt med några av sina klasskamrater under lektionen, men 
han blir nonchalerad av dem och några av barnen väljer i stället att prata om Martin 
sinsemellan. Martin ser detta och tittar på dem ett tag, men vänder sig sedan framåt 
igen och till sin arbetsbok. 
 
Något som läraren märker är när två pojkar börjar bråka och deras ljudnivå blir så 
pass hög att hon måste avbryta. Hon ber dem att genast sluta eller så får de dela på 
sig så att ena får gå in till klass 1B i stället. I övrigt verkar det som att ljudnivån är 
acceptabel eftersom pratet fortsätter. Martin lägger sig över bänken. Även denna 
gång när läraren väljer att använda sig av lappsystemet för att eleverna ska veta vem 
som ska komma fram, märks det att hon inte ser att flera barn har grupperat ihop sig. 
 
4.4 Intervju med läraren i årskurs 1 
 
4.4.1 Tystheten är inget dilemma 
Läraren Ada berättar att det finns barn som är blyga i klassen och hon berättar att det 
finns speciellt två stycken som hon tänker på. Hon förklarar att man kan märka en 
tyst elev på så sätt att eleven inte pratar med sina kompisar, inte pratar inför de andra 
i klassen och i bland även ha svårt att tala med sina föräldrar. De tittar hellre någon 
annanstans än att titta en i ögonen, och de undviker att räcka upp handen. Men Ada 
vill inte tvinga de elever som inte vill tala inför klassen att göra det. Hon förklarar att 
det beror på individens personlighet. Det finns de som gillar att ta för sig och de som 
inte gör det. 
 
Att inkludera eller tvinga in ett sådant barn i en situation som definitivt inte ligger i 
deras personlighet är helt irrelevant, menar Ada. Att inkludera ett tyst barn är i stället 
att INTE tvinga denne till att behöva prata. Däremot är det viktigt för Ada att som 
lärare se vilka andra förmågor och kunskaper dessa barn besitter och stärka dessa 
sidor hos barnen. Hon vet också att situationen gör att det kan vara obehagligt att 
våga tala, men hon förklarar också att det kan vara svårt att avgöra när det blir 
sådana blockeringar hos eleven. Men bara för att ett barn väljer att vara tyst så tror 
hon inte att det kommer att gå sämre för hen bara för den saken skull. 
 
4.4.2 Lärarens syn på kamratskap och delaktighet 
Det har tagit nästan en hel termin för Ada att få sin klass att kunna komma överens 
med varandra, samarbeta och att kunna acceptera varandras olikheter, vilket är en 
viktig del, menar hon. Men hon förklarar att alla inte har kompisar att vara med, men 
berättar att alla någon gång hittar någon som de kan vara med. Sen väljer barnen 
självklart olika kompisar att vara med beroende på om det är grupparbete eller om 
det är lek. 
  
Det hon kan se i sin grupp är att de flesta barnen i princip kan vara med alla men att 
det finns något undantag. Ada förklarar också att hon inte tycker att alla barn är 
inkluderade i alla sammanhang hela tiden och lika mycket. Hon förklarar att så är det 
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ju med vuxna med. Alla är inte lika mycket delaktiga hela tiden och det måste man 
acceptera, anser Ada. Eftersom det finns elever som försvinner och inte syns lika 
mycket så är det extra viktigt att man tar fram sidor hos dessa elever som man kan 
stärka i stället. Hon säger att vara tyst inte är ett handikapp och att det inte finns 
något barn som är som ett idealbarn. Alla är olika och därför finns det olika saker att 
jobba med och det är hon som lärare som måste se sådant hos varje person. 
 

5. Resultatanalys 
Vi ska här analysera studiens resultat mot den teoretiska bakgrund som ligger till 
grund för vår studie och som vi särskilt har funnit vara av intresse. 
 
5.1 Analys av observationer i förskoleklasserna 
 
5.1.1 Osynliggörande av tysta barn 
Situationen med läraren som inte uppmärksammar Alice, trots att hon räcker upp 
handen, skulle kunna tyda på det Skiöld (1992) beskriver som en situation där 
läraren är alltför styrd av att följa sin planering och av att ägna stora delar av tiden åt 
att rätta de barn som stör. Observationen visar tydligt hur vanliga aktiviteter som 
sker i helgrupp kan leda till att lärare inte lägger märke till de tysta barnen när deras 
fokus är inriktat på att skapa ordning i klassrummet och på att genomföra de 
inplanerade aktiviteterna.  
 
Utöver denna situation lade vi även märke till hur vanligt det är att barn som sitter 
lugnt och stilla på sin plats ofta fick sitta med handen uppsträckt länge innan de blev 
uppmärksammade, medan de livliga barnen många gånger prioriterades i första 
hand. Vi ser ett samband i lärarens förhållningssätt till den tysta flickan i 
observationen med det som McCroskey och Richmond (1991) belyser, att orsaken till 
lärarens osynliggörande av Alice kan vara en följd av den oro som lärare kan uppleva 
över de mer livliga barnen. Känslan av att förlora kontrollen över barngruppen och 
stressen över att inte hinna med det som är planerat skulle kunna förklara varför 
läraren i vår observation inte såg Alice, eftersom hon i stället var fokuserad på att 
förhindra uppkomsten av oordning under samlingen. 
 
En annan förklaring till varför tysta barn kan bli osynliggjorda på detta sätt kan vara 
den uppfattning som läraren har om tysta barn. I den här situationen kan det röra sig 
om att Alice tidigare under terminen har fått en etikett utifrån sin mest dominerande 
egenskap som ”tyst”. Detta innebär att läraren inte lägger märke till när Alice räcker 
upp handen, eftersom hon bryter mot den bild som läraren har av henne som ett tyst 
barn. Lärare kan, som denna observation visar, ta för givet att tysta barn inte har 
något att säga, vilket är vanligt bland både vuxna och barn, eftersom vi gör tolkningar 
av varandra utifrån hur vi som mest väljer att agera i omgivningen. Observationen 
visar hur dubbla budskap kan komma till uttryck genom den maktposition som lärare 
har i undervisningssammanhang, där läraren är med och skapar och upprätthåller 
kontexter med regler kring vad som är tillåtet och inte tillåtet samt när det är tillåtet 
och inte tillåtet.  
 
Det som händer i samlingen där Alice inte blir uppmärksammad och mer eller 
mindre tvingas till tystnad till förmån för ett annat barn, tolkar vi som en situation 
där reglerna för vad som gäller är otydliga. Det syns att hon blir förvirrad när 
Johanna får ordet, vilket kommer till uttryck när hon för andra gången räcker upp 
handen, men inte lika tydligt. Vi tolkar hennes andra försök som att hon tvekar om 



16 
 

vilka regler som gäller för att få tillträde att delta när läraren förbiser henne och låter 
Johanna komma till tals, och att hon visar den osäkerheten genom sitt kroppspråk. 
 
5.1.2 Rädsla för att uttrycka sig 
I observationen där läraren visar barnen något, framkommer det åter hur tysta barn 
kan osynliggöras av sina kamrater, eftersom de inte vågar säga ifrån. Vi tolkar Alice 
tystnad och kroppsspråk som att hon först gör en bedömning av kamraternas 
reaktioner. Men på grund av det Hundeide (2006) skriver kring metakontraktet, 
väljer Alice förmodligen att agera utifrån den position och roll som hon har fått i 
gruppen. I det här fallet upplever vi att kamraterna i situationen är medvetna om sina 
och varandras roller genom sättet som de tar för sig på, där det emellanåt förefaller 
som om de andra barnen medvetet sätter sig i vägen. Eftersom läraren inte säger 
någonting kan den här situationen leda till det Hundeide (2006) belyst kring 
metakontraktet, vilket innebär att Alice fortsätter att upprätthålla sin roll som tyst 
och anpassar sig till omgivningens krav och förväntningar på hur de uppfattar att hon 
ska vara. 
 
Vi uppfattar att denna anpassning sker då hon väljer att flytta sig något längre bakåt 
mot kanten av mattan, där hon sätter sig omsorgsfullt med händerna i knät. Hennes 
tystnad och sättet att agera på, kan också visa på de uppföranderegler som 
klassrummet präglas av. En vanlig regel som finns i många klassrum är att barnen 
ska sitta lugnt och ordentligt på sin plats, vilket Alice gör i denna situation. Hennes 
skötsamhet går att tolka som att hon hoppas på att bli uppmärksammad av läraren, 
som kan påminna de andra barnen om den regeln. Ytterligare en förklaring till varför 
tysta barn inte vågar komma till uttryck, som flickan i vår observation visar, kan vara 
det Skiöld (1992) konstaterar angående osäkerheten och rädslan över att behöva 
lämna tryggheten i sin roll. Det kan vara så att Alice är medveten om vilka risker hon 
tar genom att hävda sig, och vill undvika att hamna i konflikt med någon annan i 
gruppen. Detta skulle kunna förklara varför hon väljer att inte säga ifrån, då hon kan 
vara rädd för hur hon ska uppfattas av de andra. 
 
5.2 Analys av intervjun med förskoleklassernas lärare 
 
5.2.1 Idealbarnet gentemot en skola för alla 
Utifrån respondenternas beskrivning av idealbarnet, tolkar vi det som att dessa barn 
är de som är socialt kompetenta och aktiva, som har lätt för att anpassa sig till 
omgivningen och som kan klara av att hantera och hävda sig i olika situationer som 
de ställs inför. Med andra ord framställer de samhällets och skolans idealbarn inte 
som ett lugnt och tillbakadraget barn, utan som ett barn som måste kunna anpassa 
sig och våga ta plats. Respondenterna är överens om att barn som är självständiga 
och som kan hantera det sociala samspelet, har lättare för att undvika de 
konsekvenser som annars väntar dem. Deras beskrivning av idealbarnet tycks ske 
utifrån den norm och det värde som samhället efterfrågar, där alla ska vara socialt 
kompetenta. Vi tolkar deras svar utifrån Assarson (2009) som att detta är en vanlig 
uppfattning bland lärare och pedagoger och som grundar sig i skolans uppdrag: att 
läraren ska arbeta för att uppfylla de förväntningar och krav som samhället och 
skolan har på barnen.  
 
Av respondenternas svar uppfattar vi också att det finns en tendens att uppfatta 
tystheten som ett problem, något som måste tränas bort för att på så vis ”hjälpa” de 
tysta och tillbakadragna barnen att anpassa sig till omgivningen. Detta vill de göra 
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genom att se fler aktiviteter inom skolan som ska ge utlopp för barns livlighet och 
skapande arbete där barnen tillsammans måste använda sin egen kompetens och 
drivkraft, vilket respondenterna menar ska främja både kommunikation och lärande. 
Deras farhågor om att de tysta barnen ska misslyckas i livet belyser, i enlighet med 
Williams (2006), att dagens kunskapssamhälle kräver individer som är starka nog att 
möta samhällets och omvärldens utmaningar genom att anpassa sig. 
 
5.3 Analys av observation och intervju i årskurs 1 
 
5.3.1 Hänsynsfullt osynliggörande  
I resultatet av studiens observation visar Ada att hon vill alla elevers bästa, men 
samtidigt innebär hennes arbetssätt att alla elever inte får chans att visa sin 
kompetens. ”Jag är rädd för att peka ut de elever som är tysta av sig” säger Ada och 
anser att man ska inte tvinga elever till sådant som de inte vill. I detta fall ser man att 
det påverkar Marin negativt och han försvinner in i bakgrunden.  
 
I observationen kan man se att Ada bemöter den tysta eleven på ett hänsynsfullt sätt 
eftersom att hon tänker på elevens integritet men samtidigt är risken att hon 
osynliggör denna elev. Eftersom att Ada inte vill tvinga Martin att synas vid 
klassdiskussioner, ser varken läraren eller kamraterna vad han kan och har fått lära 
sig under lektionen. Eftersom att Martin verkar vara passiv och även kan framträda 
som ointresserad, kan det vara en anledning till att de andra eleverna inte vill ta 
kontakt med honom och heller inte vill arbeta tillsammans med honom. I situationer 
där man är med i grupparbeten är det önskvärt att alla är ansvarsfulla och aktiva. 
Wrethander Bliding (2007) menar att en utvecklad social kompetens är till individens 
fördel: att kunna kommunicera med andra och tolka situationer och att kunna erhålla 
och behålla relationer.  
 
Martin blir inte inkluderad i lektionerna. Han får ingen hjälp med att komma vidare i 
sina uppgifter. Hans tysthet, som är en del av hans personlighet, blir en negativ faktor 
som utgör en grund till att han inte kan lära sig och inte kunna ta del av det som 
läraren undervisar om. Adas undervisningsstruktur visar sig vara till för de elever 
som är socialt kompetenta och för de elever som behöver mycket uppmärksamhet, för 
att dessa elevers livliga personlighet kan istället störa klassens arbetsro. I livliga 
gruppsammanhang upplevs de tysta eleverna vara de individer som är disciplinerade 
och anpassar sig efter de situationer som de hamnat i och antas därför inte kräva 
någon uppmärksamhet utan förmår istället sköta det egna arbetet självständigt 
(Collins 1996 och Skiöld 1992). Men i vår observation behöver Martin 
uppmärksamhet även om han sitter tyst med sitt arbete för problemet är att han inte 
arbetar med det som ska göras under lektionen.  
 
Observationen visar hur Adas arbetssätt påverkar Martin. Istället för att inkludera 
Martin in i klassens arbeten och i hans eget arbete, antar hon att Martin själv väljer 
att inte vilja vara socialt aktiv i klassen. Hon låter honom vara tyst och tillbakadragen 
eftersom det strider mot skolans utformning och läroplaner att elever får 
diskrimineras för att de är på ett visst sätt. Adas arbetsätt blir ett dilemma för honom 
och hans självförtroende. Det utvecklas inte, vilket det skulle kunna göra om han blev 
inkluderad och fick bevisa sina kunskaper och fick samma möjligheter till att få lära 
sig som de andra i klassen.  
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Johannessen (2007) och Assarson (2009) lägger vikt vid hur läraren ska använda 
sina kunskaper och hur man ska arbeta med elever som har ett så kallat avvikande 
beteende. Det är viktigt hur man bemöter dem, för att de barn som håller sig i 
bakgrunden kan gå in i ett negativt mönster och betyda att de kan ha/har dåligt 
självförtroende. Om tystheten skulle förklaras med en diagnos måste det påbörjas ett 
utvecklingsarbete. I detta fall med Martin vet vi inte bakgrunden till hans tysthet, 
men det kan bero på olika situationer där eleven känner sig obekväm och då väljer att 
inte vilja tala. Det kan också vara så att han inte vill tala eller vill be om hjälp för att 
han tycker att skolan är tråkig, men Ada känner inte till hans tillstånd och hur han 
mår och därför kan hon heller inte hjälpa honom. Det kan vara en anledning till 
varför Ada hellre väljer att inte gå fram till honom under lektionerna. 
 
5.3.2 Hänsynslöst osynliggörande (elevernas förhållningssätt) 
Ada har en maktposition och det är hon som styr över hur hon vill att eleverna ska 
agera och vilka regler som hon väljer att ha i sitt klassrum. Det ingår också i lärarens 
maktposition att se till att ingen blir utanför. Ada har ett arbetssätt som är 
demokratiskt och hon väljer att låta eleverna få påverka lektionerna genom att hon 
tillåter dem att reflektera och diskutera utifrån olika frågor som hon ställer och de får 
även chansen att reflektera över sina egna frågor. Men det är bara en förmån för de 
aktiva eleverna, eftersom att det är dem som hon väljer att lyfta fram, eftersom hon 
inte vill tvinga in de elever som väljer att inte vilja svara eller att tala inför klassen. 
Men i detta avsnitt ska elevernas förhållningssätt till varandra belysas. Eftersom Ada 
också är positiv inställd till att eleverna kan arbeta med vem de vill när det är eget 
arbete, ger hon dem ansvar och makt över arbetssituationen. 
 
Eek-Karlsson (2012) förklarar att det blir ett maktspel mellan vissa elever. I 
observationerna har vi sett att det finns elever som fryser ut de barn som de inte vill 
vara med. Därför blir det också ett problem för det tysta barnet Martin som inte tar 
något initiativ till att ta kontakt med någon och därmed blir bortglömd av läraren på 
grund av hur hon har valt att arbeta med tysta barn. Han blir således bortvald av sina 
klasskamrater. Eftersom Martin blir bortvald av sina kamrater, får han inte heller 
tillfälle att utveckla sina relationer. I studien framgår att det upprepas vid flera 
gånger när eleverna har eget arbete att ingen tar kontakt med Martin. Anledningen 
kan vara att läraren inte har varit tillräckligt tydlig med hur och med vem som hon 
vill att eleverna ska arbeta, men eftersom detta har skett upprepade gånger och Ada 
inte har sett hur Martin blir behandlad, förstår vi situationen så att Ada inte tycker att 
eleverna gör något fel. Wrethander Bliding (2007) skriver att när barn lär sig 
samspel, handlar det också om att kunna etablera och bryta upp relationer. I skolan 
ska vuxna se till att lära barn och elever att kunna samspela med varandra, vilket kan 
göras via grupparbeten och andra aktiviteter. 
 
Ada säger i intervjun att hon arbetar med alla olika individers personligheter och vill 
lyfta fram dem, speciellt Martins egenskaper, eftersom att han är tillbakadragen och 
då behöver ett positivt bemötande som passar hans tysta personlighet. Vi antar att 
Ada med det menar att läraren måste vara förstående mot dem som är tysta, att man 
som lärare ska man vara tillåtande och kunna anpassa miljön och arbetet efter 
individen för att hitta en glädje hos barnen så att de kan tänka positiva tankar om sig 
själv för att öka självförtroendet. Men samtidigt som Ada säger att hon vill arbeta 
med att lyfta fram alla elever för att de ska bli inkluderade, säger hon även att hon 
inte tycker att alla barn är inkluderade i alla sammanhang hela tiden och lika mycket. 
Hon förklarar att så är det ju med vuxna med. Om Ada inte är engagerad kring 
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Martins situation riskerar det, i enlighet med Aasebø och Melhuus (2007) att påverka 
hans relationsutveckling. Det kan även göra att det kan bli besvärligare att kunna 
etablera relationer och kan leda till att det kan ta lång tid att hitta en trivsam tillvaro i 
klassen. 
 
5.4 Aktiv och passiv tystnad 
Utifrån det resultat vi har fått fram av observationerna har vi lagt märke till att 
tystnaden hos Alice och Martin skiljer sig åt. Detta tyder på att tystheten hos tysta 
barn kan komma till uttryck på två olika sätt, antingen som en aktiv eller som en 
passiv tystnad, så som vi har valt att kalla det för. 
 
Alice är ett exempel på hur den aktiva tystnaden visar sig. Hon försöker vara delaktig 
i samlingarna genom att räcka upp handen. Men eftersom hon inte är lika ivrig som 
de andra barnen är – som oftast uttrycker en frustration över att behöva vänta eller 
som gör överdrivna rörelser för att på så vis bli sedd av läraren – finner hon sig i 
stället i att inte bli uppmärksammad. Eftersom Alice inte gör en stor sak av att hon 
inte får komma till tals så som andra barn kan göra, riskerar hon på så sätt att 
osynliggöras av sitt lugna förhållningssätt i aktiviteterna. 
 
Martin är tvärtom ett exempel på hur den passiva tystnaden kommer till uttryck. Han 
gör inte mycket väsen av sig alls utan håller sig för det mesta vid sin plats. När läraren 
ställer frågor till honom, svarar han inte eller rycker bara på axlarna. Han flackar runt 
med blicken i klassrummet eller ligger över bänken. Martin undviker dessutom att gå 
fram till läraren för att be om hjälp om han ser att andra elever närmar sig läraren. 
Martins passiva tystnad till skillnad från Alice aktiva tystnad, innebär att han är 
övervägande tyst i klassrummet. På så sätt osynliggörs han av både läraren och 
kamraterna, där hans passivitet kan uppfattas som att han inte är intresserad av det 
som sker. 
 
Gemensamt för både Alice och Martin i vår studie, är att oavsett om de är aktivt eller 
passivt tysta blir de ändå osynliggjorda i klassrummet där lärarna har fokus på de 
livliga barnen. Vi uppfattar att den aktiva tystnaden har ett samband med det som 
Hundeide (2006) kallar för metakontrakt då Alice trots sin tysthet ändå tycks kunna 
växla i sin roll från passiv till aktiv. Till skillnad från Martin förefaller det som att 
Alice ändå visar ett intresse och nyfikenhet för det som händer i samlingarna, men 
hindras av att hon inte vågar säga ifrån och genom att läraren fokuserar på de andra 
barnen. Tysta barn som i likhet med Martin aldrig syns, kan så som McCroskey och 
Richmond (1991) uttrycker det, riskera att försummas då de inte kräver lika mycket 
av lärarens uppmärksamhet. Lärare kan utifrån den passiva tystnaden tro att det går 
bra för de här tysta barnen eftersom de inte ber om hjälp under lektionstid, och antar 
därmed att de är kapabla att arbeta på egen hand och kan i stället ge sin tid åt dem 
som kräver mest. 

 
6. Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt att reflektera över de metoder vi har använt för 
datainsamlingen och diskutera vårt resultat i ett större perspektiv. Som avslutning 
kommer vi att berätta om de slutsatser vi har dragit och ge förslag på nya 
forskningsfrågor kring detta område. 
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6.1 Metoddiskussion 
Då vi ville undersöka fenomenet med tysta barn och samtidigt få lärarnas eget 
perspektiv kring tystheten och hur de förhåller sig till dessa barn, blev valet att utföra 
en kvalitativ studie med kvalitativa datainsamlingsmetoder. Observationerna som vi 
genomförde var därmed av första ordningen, där vi som observatörer endast följde 
den pedagogiska situationen för att säkerställa en högre kvalité av datan kring de 
observerade barnen och lärarna. De lärare som deltog i studien fick dela med sig av 
sina egna synpunkter på tystheten genom de semistrukturerade intervjuerna, där 
frågorna var öppna och flexibla. 
 
Vi upplever att de metoder vi valde att använda oss av var lämpliga för att vi skulle 
kunna undersöka och besvara arbetets frågeställningar, men att det inte var helt lätt 
att genomföra då det emellanåt var tidskrävande. Vår invändning mot de metoder vi 
valde att använda oss av baseras på de många anteckningar som gjordes kring 
observationerna, där också intervjuerna transkriberades. Dessa skulle vi förutom att 
bearbeta till läsbara texter, läsa igenom, jämföra och tolka med våra egna reflektioner 
utan att låta våra personliga åsikter påverka resultatet allt för mycket. Det hade varit 
önskvärt om vi hade haft mer tid till förfogande, då vi hade kunnat följa de tysta 
barnen under en längre tid och även observerat hur tystheten ter sig utifrån ett 
genusperspektiv. Men vi upplever ändå att vi fick ett tydligt och godtagbart resultat 
med den tid och de resurser vi hade för att genomföra arbetet. På grund av de 
kvalitativt betingade metoderna, där urvalet utgörs av ett fåtal individer går det 
därför inte att generalisera det resultat som vi har kommit fram till. I stället får 
läsaren fråga sig om det vi har undersökt går att överföra eller relatera till andra 
liknande exempel. Något vi känner att vi hade kunnat göra annorlunda med vår 
undersökning är att vi kunde ha valt att fokusera på endast en klass, där vi kunde ha 
utfört gemensamma observationer under flera sammanhängande dagar. Vi tror att 
gemensamma observationer hade fungerat bra för denna typ av undersökning, då 
båda hade kunnat komplettera varandra med sina anteckningar. Med två olika 
perspektiv på samma observerade situationer hade vi kunnat få ett ännu tydligare 
resultat kring fenomenet med tysta barn. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är inte att ta reda på varför eller vad som är orsaken till varför de tysta 
barnen i studien är tysta. Vi har fokuserat på hur de genom sin tystnad uttrycker sig i 
klassrummet och hur andra uppfattar dem. Av vårt resultat kan vi se att lärarna är 
medvetna om att det finns tysta barn i deras klasser. Samtliga respondenter förklarar 
att de tysta utmärker sig genom sitt kroppsspråk och att de håller sig utanför vid 
gruppdiskussioner och att de inte vågar ta kontakt när de behöver hjälp, vilket 
tidigare forskning indikerar (t.ex., Johannessen 2007, Collins 1996 och Townsend 
1998). Trots att lärarna har uppmärksammat detta uppstår det ändå ett splittrat 
klassrum där planeringen och arbetet blir ett dilemma för de tysta barnen. Även om 
lärarna anser att de är medvetna om situationerna med de tysta barnen, blir det en 
problematik så småningom. Bedömningen av observationerna tyder på att 
klassrumsmiljön och verksamheten är konstruerad för de barn som har lätt för att 
anpassa sig efter de normer och regler som finns i skolans olika kulturer. De barn 
som passar in är de som visar sin nyfikenhet och som agerar efter vad som förväntas 
av dem som elever. Dessa barn är för en lärare lättare att se och utmana i 
klassrummet. Det vi såg var att lärarna oftare stödde de barn som verkade mest 
nyfikna och hjälpte de barn som var högljudda och störde arbetsron i klassen. 
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Lärarna har olika sätt att se på de tysta barnen och deras utveckling. De respondenter 
som arbetar i förskoleklass har en gemensam åsikt om hur ett idealbarn bör vara, där 
de beskriver de personliga egenskaper som samhället eftersträvar, som t.ex. social 
kompetens, som stöds av tidigare forskning (Assarson 2009). Eftersom de tysta 
barnen tycks sakna dessa egenskaper kan det gå mindre bra för dem senare i livet 
eftersom de kan uppfatta sig själva som misslyckade då de inte vågar ta för sig. Detta 
understödjs av lärarnas strävan efter att hjälpa dem som är tysta. Läraren för årskurs 
1 anser tvärtom, och menar att man inte ska pressa dessa barn till att prata, eftersom 
det kan hindra barnet från att utvecklas positivt och förbättra sitt självförtroende. 
Läraren följer med andra ord Skolverkets rekommendationer om att var och en ska få 
utveckla sin egenart utan att diskrimineras, men resultatet blir ändå att många tysta 
elever lämnas åt sitt öde. 
 
Oavsett respondenternas syn på de tysta barnen, visar våra observationer hur barn 
som är aktivt tysta eller passivt tysta kan försvinna i klassrummet för både kamrater 
och lärare. Konsekvensen av ett långvarigt osynliggörande oberoende av vilken 
tystnad som det handlar om, kan leda till att de tysta barnens självbild påverkas 
negativt där de blir allt mer osäkra i sin roll. Det är synd att de tysta barnens intresse 
och nyfikenhet inte uppmärksammas av lärarna i lika stor utsträckning, som allt för 
ofta fokuserar på de livliga barnen (Collins, 1996). Vi känner inte barnen som har 
deltagit i vår studie och vi har heller inte varit med dem tidigare, men både vi och 
respondenterna urskilde att tystheten karaktäriserades av kroppsspråket, vilket var 
framträdande i både den aktiva och passiva tystnaden. 
 
Som vi varit inne på tidigare riskerar barn som är tysta och tillbakadragna och som 
inte vågar göra sig hörda, att missgynnas genom de sätt skolan arbetar på där sociala 
egenskaper främjas (Aasebø och Melhuus, 2007). Att vara passiv och tyst tillhör inte 
dessa egenskaper då skolorna förväntas utveckla individer som är starka nog att möta 
samhällets och omvärldens utmaningar. Normen säger att alla barn ska vara socialt 
kompetenta, och lärarna vill genom skolans uppdrag förhindra att de tysta barnen går 
utanför denna norm för att förhindra de konsekvenser som deras tysthet kan 
medföra. Vi ser att arbetet med att få de tysta barnen att anpassa sig socialt till sin 
omgivning bidrar till att skapa ett problem, där problemet ligger i att skolan ska vara 
för alla samtidigt som skolan inte tillåter att det finns barn som är tysta och 
tillbakadragna (Assarson 2009, Aasebø och Melhuus 2007). Skolan medverkar på så 
sätt till att diskriminera de barn och elever som inte uppfyller samhällets krav och 
förväntningar på hur de ska vara. Utifrån intervjuerna med lärarna uppfattade vi att 
tysta barn omedvetet bedöms som avvikande, som måste bli ”hjälpta” att komma bort 
från sin tysthet. Med andra ord tillåts de tysta barnen inte alltid att få vara tysta och 
tillbakadragna.  
 
En utvecklad social kompetens är till fördel för att kunna kommunicera med andra 
och tolka situationer och för att kunna erhålla och behålla relationer. Talet är en 
central del av barns kognitiva utveckling, för hur barn uppfattar sig själv och för hur 
andra uppfattar barnet. Att kunna berätta och tala om saker och ting, att göra sig 
förstådd, är utmärkande för människors sociala utveckling. Därför är det vanligt att 
lärare ofta arbetar med att utveckla den sociala kompetensen och framför allt talet, 
hos sina elever (Wrethander, Bliding 2007). Lärarens synsätt och bemötande spelar 
stor roll i klassrummet. Det är den person som kan åstadkomma förändring. 
Samtidigt som lärarna ställer krav ska de även se till att barnen får stöd och att de 
möter upp barnet i dess utveckling. Att utsätta ett tyst barn för situationer där de 
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upplever att de inte kan uttrycka sig blir tystheten en reaktion på de 
omständigheterna (Collins, 1996). Även om samhället har sina normer och 
värderingar, har läraren ansvar för sin klass och kan därför motsätta sig de normer 
som samhället har och faktiskt förändra hur synen på individer kan se ut. Skolan kan 
vända normerna så att de kan passa barnen i stället för tvärt om. Det skulle förhindra 
att barn skulle behöva känna sig utanför. Det medför också att barn kan undvika att 
vara rädda för att möta okända och obehagliga situationer. 
Syftet med den här studien var att undersöka hur skolan stödjer barns och elevers 
tysta och passiva karaktär och hur resten av klasskamraterna ser på dessa. Utifrån 
detta har vi undersökt hur tysta barn utmärker sig i sin omgivning och hur läraren 
och kamraterna förhåller sig till deras tystnad. De frågeställningar vi ville få svar på 
var följande: 
 

1. Hur utmärker sig tysta individer gentemot de ”icke-tysta” 
2. Hur förhåller sig läraren till tysta elever i undervisningen 
3. Hur förhåller sig de ”icke-tysta” eleverna till de tysta i klassrummet 

 
Vi bedömer att frågeställningarna är besvarade, då det i resultatet av de 
observationer och intervjuer som har genomförts framkommer hur tysta barn oftare 
uttrycker sig genom sitt kroppsspråk och riskerar att osynliggöras av både kamrater 
och lärare. Vi har även redogjort för den problematik kring samhällets inflytande över 
skolan och hur den yttrar sig inom praktiken, sett utifrån skolans pretention att vara 
en skola för alla. 
 
6.3 Slutsats 
Vi kan utifrån den empiri vi har använt och från den teoretiska ansats som studien 
utgörs av, konstatera att barn som är tysta i klassrummet med stor sannolikhet 
osynliggörs i skolans verksamhet av kamraterna och lärarna. Tystheten kan uppträda 
som en aktiv eller som en passiv tystnad, där båda leder till ett osynliggörande och 
som har ett samband med vad de tysta barnen utstrålar genom sitt kroppsspråk och 
sin tillbakadragenhet, som är typisk för dessa barn. Lärarna är medvetna om att de 
tysta barnen finns, men ändå är miljön inom verksamheten och som utgör skolans 
kultur inte anpassad för de här barnen, vilket gör att de inte alltid kan få vara sig 
själva. Det är de högljudda och aktiva barnen som får det mesta av lärarnas 
uppmärksamhet. Lärarna beskriver idealbarnet utifrån egenskaper som samhället 
eftersträvar och som omfattar skolans uppdrag, där det framkommer att de tysta 
barnen inte passar in eftersom deras tysthet endast kommer att medföra svårigheter i 
framtiden. Därför uttrycker lärarna ett behov av att vilja hjälpa de tysta barnen att 
komma över sin tysthet. 
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Under tiden som vi har arbetat med denna studie har vi funderat lite kring sådant 
som vi inte har fått svar på och som kan vara en fortsatt och relevant forskning kring 
detta ämne. Vi har märkt att det är ett problem för lärare att se alla barn även om 
man tror sig veta vad som försiggår i klassrummet och att läraren inte uppfattar att 
vissa behöver mer stöd än andra. Hur kan läraren få kunskap om de tysta barnen och 
gå in mer på djupet för att kunna förebygga att någon kommer i skymundan?  
Ämnet kan få en vidare bredd där forskningen inkluderar barnens egna tankar och 
svar, till exempel; Hur upplever de sin tysthet? Hur ser/tänker de andra kamraterna 
på de som är tysta? Även familjen till de här barnen kan delta i forskningen och bidra 
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med värdefulla svar som; Hur ser (eller upplever) föräldrarna att deras barn 
betraktas som tyst av skolan? Är det ett problem hemma också? 
 
För att lyfta fenomenet från grundskolan och i ett större perspektiv kan man ställa sig 
frågan; Hur vanlig/utbredd är tystheten inom grundskolan och hur ser den ut högre 
upp i utbildningen? Finns det något som tydligt visar att främst tysta barn får det 
sämre som vuxna? 
 
6.5 Pedagogisk relevans 
Eftersom lärare arbetar utifrån läroplanen, där arbetet ska främja alla barns och 
elevers olikheter, vill vi med vår studie lyfta fram hur de tysta barnens förutsättningar 
i verksamheten ser ut. Barn får ofta lära sig om olikheter, att vi till exempel ser olika 
ut och tycker olika, men ändå lyfts inte personliga egenskaper upp på samma sätt 
som något lika normalt. Oftast pratar läraren med barnen om olika känslor, men det 
är sällan eller aldrig som lärarna tar hänsyn till de tysta barnens känslor och behov. 
Ett tyst barn måste utifrån lärares syn och utifrån läroplanens mål få hjälp med att 
komma över sin tysthet för att klara av att anpassa sig till omgivningen och uppnå de 
förväntningar som samhället har. Eftersom skolan arbetar för att främja de sociala 
egenskaperna, dels genom diskussioner i helklass och dels genom arbetssätt som 
grupparbeten och redovisningar med förväntningar på att alla ska vara delaktiga, kan 
det leda till att lärare i årskurser där betyg ska sättas väljer att bedöma och 
betygssätta de tysta eleverna utifrån deras tysthet och inte utifrån deras kunskap. De 
här eleverna kan därmed få det svårt att tillägna sig höga betyg även om de är duktiga 
eftersom de inte anses vara tillräckligt sociala under lektionstid, vilket kan påverka 
deras motivation och självkänsla. Vi menar att studien är betydelsefull eftersom den 
visar en del av verkligheten som något helt annat än vad läroplanen förespråkar, och 
som kan utgöra ett hinder för de tysta barnens självkänsla och att växa som individer. 
Det största hindret är att dessa barn som finns i verksamheten inte alltid inkluderas i 
alla sammanhang i undervisningen och riskerar att osynliggöras. Vi anser att detta 
problemområde är viktigt att framhäva och diskutera, då lärare är medvetna om att 
de tysta barnen finns, men det är sällan som de tysta barnen framhävs på grund av 
sin skötsamhet. Av det resultat vi har fått fram bedömer vi att studien kan ge en 
inblick och bidra med intressant information kring tysta barn för lärare och vidare 
forskning. 
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Bilaga 1 
 
Årskurs 1 intervjufrågor 
 

 Finns det barn i din barngrupp som du upplever/ser att de inte tar för sig/som är 

tysta? Vad i så fall tror du att det kan bero på?  

 Hur definierar du ett ”tyst” barn? 

 Hur kan man som lärare inkludera ett tyst barn in i det gemensamma arbetet, 

eftersom att oftast kan det förekomma att de inte vill synas/vågar synas och höras?  

 Hur upplever du din barngrupp, tycker du att alla elever är inkluderade i alla 

sammanhang som berör klassen? Finns det några som försvinner i dessa 

sammanhang?  

 Tycker du att klassens sammanhållning är bra, har alla någon kompis att vara 

med? Om inte, vad tror du att det kan bero på? 

 Hur tycker du att det ideala barnet är respektive skolans idealbarn? 

 När tycker du att det blir ett problem för ett barns lärande om ett barn är för tyst? 

 Finns det något speciellt som syns på kroppsspråket hos ”tysta barn”? 

 Ser du någon skillnad mellan tysta flickor och tysta pojkar, till exempel på deras 

sätt att kommunicera och samspela med andra barn? Beskriv hur de skillnaderna i 

så fall kan se ut.  

 Berätta hur du som lärare tänker och resonerar kring ”tysta barn” Förklara vilka 

slags svårigheter du tror att de barnen kan möta senare i skolan respektive 

framtiden? 

 Hur kan man göra för att variera så att det inte är samma barn som till exempel 

alltid får svara på frågor.   

 Hur kan man också tänka på då som lärare att respekterar barnen till exempel i de 

sammanhangen som de inte vill svara på någon fråga och samtidigt tänka på att de 

inte blir för ”tysta” och i stället kanske hamnar utanför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor förskoleklasserna 

 

 Hur upplever du den här barngruppen jämfört med den barngrupp du hade innan? 

Vilka skillnader kan du se? Hur kommer det sig att du tycker så? 

 Berätta vilket/hur idealbarnet är, enligt dig. 

 Vad tror du är samhällets eller skolans idealbarn? Beskriv det barnet! 

 Berätta vad du tycker kännetecknar ett ”tyst” barn? 

 Kan du se direkt om det är någon som är ”tyst”? 

 Finns det något speciellt du ser hos dessa barn, att de uttrycker sig med kroppen? 

 Vem eller vilka barn i din barngrupp upplever du inte tar för sig? 

 Upplever du att det finns pojkar i din barngrupp som är tysta? Beskriv hur de 

utmärker sig! 

 Ser du någon skillnad mellan tysta pojkar och tysta flickor, t.ex. i sitt sätt att 

kommunicera och samspela med andra barn? Beskriv hur den skillnaden ser ut! 

 Hur lång tid ungefär tog det för dig att upptäcka det tysta barnet/de tysta barnen i 

denna grupp? 

 Berätta hur du som pedagog tänker och resonerar kring de här tysta barnen. 

Förklara vilka slags svårigheter du tror att de här barnen kan möta i framtiden. 

 Vad kan man göra för att ”hjälpa” de här barnen? 

 Hur kommer det sig att du ser Jessica som ett tyst barn? 

 Kan du se genom att titta på barnen vilka som är tysta, eller vilka som riskerar att 

hamna i kategorien ”tysta barn”? På vilka sätt kan du se det? 

 Har du lagt märke till om det finns några utmärkande kännetecken/drag som är 

gemensamma för de tysta barnen? 

 Berätta hur du gör vid samlingar, eller vid aktiviteter, för att inkludera (få med) de 

tysta barnen? 

 Är det alltid samma barn som pratar vid samlingarna? Är det alltid samma barn 

som är tysta? 

 Kan du se någon skillnad beroende på vad det är för aktivitet? 

 Upplever du att ”tystheten” hos barnen varierar? Vad skulle detta i så fall kunna 

bero på? 

 Tycker ni att det är svårt att upptäcka de här som är lite mer lugnare av sig? 

  Hur kommer det sig att ni låter barnen arbeta till lugn musik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Maria och Sandra, och vi är två lärarstudenter som går sista terminen på 

lärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu arbetar vi med vår C-

uppsats som involverar observationer och intervjuer, därför tänkte vi informera er för 

att så många som möjligt av barnen i klassen skulle kunna vara delaktiga för att vi ska 

kunna fullgöra denna undersökning. Deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella i alla redovisningssammanhang vilket innebär att alla deltagarna i det 

slutliga arbetet kommer att vara anonyma, detta inkluderar även skolans namn. De 

barn som inte vill vara deltagande under vår observation behöver inte vara det, och 

de som inte får delta för vårdnadshavare ska heller inte delta. 

 

Vårt arbete handlar delvis om grupprelationer, kontroll och inkludering inom 

klassen, och med hjälp av observation tänkte vi titta efter hur dessa begrepp kommer 

till uttryck i klassrummet. Vi kommer att observera klassen som helhet och eventuellt 

också enskilda barn. Observationen kommer vi att genomföra på två skolor under 

vecka 10 där Maria i samband med sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kommer 

att fördela sig över samtliga förskoleklasserna under cirka två heldagar för respektive 

klass, och där Sandra på den andra skolan kommer att fördela sig över årskurs 1. Vår 

metod för att samla in all data kring observationerna kommer att ske genom skriftliga 

anteckningar. 

 

Uppgifterna som vi kommer att samla in från observationen mellan barn och lärare 

samt intervjun med lärare kommer inte att utlånas eller att användas för annat än i 

studiesammanhang. Detta arbete kommer att redovisas inför andra lärarstudenter 

och därefter kommer det att publiceras på DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) och 

kommer således att kunna läsas av er och av andra. 

 

Om det är något ni känner er osäkra över går det bra att maila till oss med era frågor: 


