
Specialpedagogiska institutionen

Självständigt arbete 15 hp, grundnivå

Specialpedagogik

Förberedande kurs i specialpedagogik 30 hp

Vårterminen 2009

Examinator: Åsa Murray

English title: Passivity in a goal-oriented school

Passivitet i en målstyrd 
skola
en intervjustudie om att undervisa elever som 

riskerar att inte uppnå kunskapsmålen

Anna Eriksson och Malin Weber Jansson



2

Sammanfattning

Läroplanens övergripande mål är att alla elever ska uppnå kunskapsmålen. Det finns dock många 
elever som riskerar att inte uppnå dessa mål. Med utgångspunkt från studiens syfte om att öka 
förståelsen för arbetet med elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund av passivt 
beteende har vi undersökt hur lärare beskriver dessa elever. Vi har även undersökt hur lärare utformar 
undervisning och klassrumsmiljö för dessa elever, samt vilket pedagogiskt bemötande lärare ser som 
viktigt för att elever med passivt beteende ska kunna uppnå kunskapsmålen. Vi har också sökt svar på 
vilka svårigheter lärarna upplever i arbetet med dessa elever. Vi har genomfört sex kvalitativa 
intervjuer med lärare verksamma i år 1-5. Undersökningen visar att lärarna har erfarenheter av elever 
med passivt och drömmande beteende som har svårt att uppnå kunskapsmålen. De anser att dessa 
elever ofta saknar egen drivkraft och därför har svårt att självständigt föra sitt arbete framåt. Lärarna i 
studien betonar vikten av styrning, tydlighet och struktur, både i undervisning och i klassrumsmiljö. 
Tät tillsyn och regelbunden återkoppling i form av styrning och stimulans anses som avgörande 
faktorer för inlärning. Lärarna menar att det är betydelsefullt med korta och konkreta instruktioner som
ges både muntligt och skriftligt. Även arbetsuppgifterna bör vara väl avgränsade och på rätt nivå. 
Uppmuntran och positiv feedback anses som något centralt och avgörande, i synnerhet för elever med 
passivt beteende. Som lärare är det viktigt att visa på framstegen och uppmärksamma elevernas starka 
sidor. Vidare är det av stor betydelse att aktivt arbeta med att utveckla en tillåtande stämning och en 
acceptans för olikheter i klassen. Enligt lärarna är en av svårigheterna i arbetet med elever med passivt 
beteende tidspressen, vilket påverkar möjligheten att individualisera och utveckla arbetssätten. En 
annan svårighet är bristen på respons från eleverna. Dessa elever behöver en lugn inlärningsmiljö
vilket inte alltid är lätt att skapa. Elevgrupperna är stora och lokalerna bristfälliga. Läraren måste ta 
hänsyn till många elever i klassen och till elever med andra svårigheter. Detta innebär att det hela tiden 
är risk för störningar i samspelsprocessen mellan läraren och eleven med passivt beteende.

Nyckelord: passivt beteende, koncentrationssvårigheter, kunskapsmål, undervisning, bemötande, 
klassrumsmiljö 
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Förord
Det har varit mycket spännande och lärorikt att genomföra denna studie om elever med passivt 
beteende, en elevgrupp som sällan uppmärksammas. Vi vill tacka studiens respondenter som bidragit 
med erfarenhet och kunskap om dessa elever. Vi vill också tacka vår handledare för stöd, hjälp och 
tänkvärda synpunkter.

Stockholm i maj, 2009
Anna Eriksson och Malin Weber Jansson 
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Inledning

Ett övergripande mål i den svenska skolan är att alla elever ska uppnå kunskapsmålen som är uppsatta 
i läroplanen, Lpo94. Det finns dock många elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Dessa 
elever har ofta svårigheter av olika slag. En svårighet kan vara att ha ett passivt beteende. De flesta 
lärare har erfarenheter av elever som är passiva och drömmande, elever som har svårt att koncentrera 
sig på sina uppgifter och som ofta saknar egen drivkraft. Dessa elever ber sällan om hjälp och stör 
heller inte ordningen i klassrummet. Därför kan de lätt glömmas bort.  Ett passivt beteende beskrivs 
hos elever med koncentrationssvårigheter, vilket kan innebära både en svårighet med hyperaktivitet
och med passivitet. Vår erfarenhet är att litteraturen om koncentrationssvårigheter ofta behandlar
hyperaktivt beteende och att det inte finns lika mycket litteratur som lyfter fram elever med passivitet.  
Det finns dessutom få vetenskapliga undersökningar som belyser situationen för elever med ett passivt 
beteende och deras problematik. 

I Lpo94 är aktivitet och självständighet viktiga mål att sträva mot. Tanken om den aktiva, självlärande 
eleven med läraren som handledare upplever vi har ett stort genomslag i skolan idag. Lofors-Nyblom
(2009) har i sin avhandling undersökt texterna i läroplanerna Lgr69 och Lpo94. Hon menar att 
läroplanen har en avgörande betydelse i skapandet av normen för den ideala eleven. I Lpo94 har den 
ärliga, rediga, osjälviska, hjälpsamma och hänsynstagande svensken från 1969 blivit den 
reflekterande, aktiva, ansvarstagande, kreativa och medvetna världsmedborgaren. Att vara aktiv hör 
till egenskaper som är önskvärda. Att ta ansvar för och utöva inflytande för sitt eget lärande bedöms i 
2000-talets skola som något mycket viktigt.  Lofors-Nyblom menar att de mer stillsamma eleverna kan 
få problem när skolan ska bedöma elevens förmåga till ansvarstagande, delaktighet, eget 
ställningstagande, kritiskt tänkande och argumentationsförmåga. I en skola som har som mål att alla 
elever ska uppnå samma kunskapsmål och där prestation och aktivitet står i centrum ser vi det 
angeläget att lyfta fram elever med passivitet som svårighet. Vi anser att det är av intresse att 
undersöka hur lärare beskriver och arbetar med elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på 
grund av passivitet. Vi vill också undersöka vilka svårigheter som lärare upplever i arbetet med dessa 
elever.

Avvikande beteende

Ingestad (2006) diskuterar avvikande beteende och menar att det är olika handlingar som skiljer sig 
från det vi kallar för normalt. Vad som betecknas som avvikande växlar från en tid till en annan tid 
och från ett samhälle till ett annat. Detta, menar Ingestad, gör att normalitet kan ses som en social 
konstruktion. Självbilden skapas kontinuerligt och i kontakten med andra. Avvikelse blir på så sätt till 
i samspel med omgivningen och blir då inte en fråga om egenskaper hos enskilda individer. 

Lofors-Nyblom (2009) lyfter fram läroplanen som en av de auktoriteter som bidrar till formandet av
elever när det gäller vad som betraktas som normalt. Hon menar att egenskaperna och förmågorna som 
Lpo94 benämner som önskvärda och normala sällan ifrågasätts, trots att de fungerar som ett rättesnöre 
i fråga om vad som är önskvärt och normalt. 

Lund (2006) påpekar att vissa barn är medfött mer försiktiga och avvaktande än andra barn och att det 
i sig inte behöver innebära ett problem. Hon använder begreppet inagerande beteende när hon 
beskriver passivt beteende och menar att det är svårt att säga när det inagerande beteendet ska räknas 
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som avvikande. Det är beroende av ålder, person och kontext. Lund menar att det normativa här spelar 
en stor roll. Vad är ett önskvärt beteende och för vem är beteendet ett problem? Hur ett beteende tolkas 
är beroende av kulturen man ingår i. Enligt Lund är eleverna med ett inagerande beteende inte någon 
homogen grupp. Därför är det riskabelt att placera dem i en kategori med stämpeln ”de inagerande”. 
Eleverna med passivt eller inagerande beteende är individer med olika ursprung, bakgrund,
förutsättningar och behov. Detta måste tas i beaktande när svårigheter som rör det mänskliga beteendet
diskuteras.
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Syfte och frågeställningar
Dagens skola har som mål att alla elever ska uppnå kunskapsmålen. Det finns dock elever som riskerar 
att inte uppnå kunskapsmålen på grund av olika svårigheter.  Vi avser att i studien lyfta fram elever 
som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund av passivitet i en skola där tanken om den aktiva, 
självlärande eleven fokuseras. Vår avsikt är att undersöka hur lärare arbetar för att elever med passivt 
beteende ska uppnå kunskapsmålen. 

Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för arbetet med elever som riskerar att inte uppnå 
kunskapsmålen på grund av passivt beteende. Vår avsikt är att undersöka hur lärare beskriver dessa 
elever. Vi avser även att undersöka hur lärare utformar undervisning och klassrumsmiljö för dessa 
elever, samt vilket pedagogiskt bemötande som de anser som viktigt i samspelet med elever med 
passivt beteende. 

Frågeställningar
Vi har för avsikt att i studien söka svar på följande frågor:

• Hur beskriver lärarna elever med passivt beteende?

• Hur utformar lärare undervisningen för elever med passivt beteende?

• Vilket pedagogiskt bemötande anser lärare som viktigt i samspelet med elever med passivt 
beteende?

• Vilka svårigheter anser lärarna finns i arbetet med elever med passivt beteende?
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Bakgrund

Elever med passivt beteende har alla olika bakgrund, erfarenheter, förutsättningar och behov.  Både 
biologiska, psykologiska och sociala aspekter påverkar beteenden såväl som möjligheter att uppnå 
kunskapsmål. Det passiva beteendet beskrivs med många olika termer och begrepp.

Elever med passivt beteende 
Lund (2006) använder uttrycket inagerande beteende som ett paraplybegrepp för den grupp elever man 
i dagligt tal kallar passiva, tillbakadragna eller inåtvända. Hon kallar dessa elever för de tysta eller de 
osynliga eleverna. De inagerande eleverna uppvisar ofta ängslan och kan vara överdrivet oroliga för 
nya situationer. Lund menar att det inagerande beteendet kännetecknas av nervositet, hämningar, dålig 
självkänsla och passivitet i undervisningssituationerna. Enligt Taube (2004) beskrivs barn med 
inlärningssvårigheter i skolan ofta som passiva eller inaktiva elever som inte satsar sina resurser på ett 
helhjärtat sätt och som använder sig av strategier som inte är effektiva. Hon menar att det som 
utmärker dessa elever är en passiv inlärningsstil. Dessa elever saknar målinriktad motivation, de 
engagerar sig inte i sin inlärning och är inte medvetna om sina egna kognitiva processer. De är mindre 
uthålliga och misslyckas ofta med att välja de rätta strategierna. Olsson och Olsson (2007) beskriver 
hypoaktiva flickor, med vilket menas flickor som har tendens till extrem passivitet. Dessa flickor
befinner sig ofta mentalt någon annanstans, har svårt att koncentrera sig på sina uppgifter och blir 
sällan klara i tid. De har svårt att komma igång med ett arbete, har ofta svårt att fokusera på en uppgift 
och dagdrömmer. För dessa barn är det svårt att läsa en text och ur texten sedan välja ut viktig 
information. Många har svårigheter med att avsluta en uppgift och tappar ofta bort sina böcker och 
saker. Ofta kan de misstolkas och upplevas som oengagerade och ointresserade. De kan också ha svårt 
att organisera sin tillvaro. Många av dessa barn lider av psykisk stress och har en låg självkänsla. 
Nadeau, Littman och Quinn (2002) beskriver passivt beteende hos flickor med AD/HD. De menar att 
de blyga och tillbakadragna flickorna lätt hamnar utanför gruppgemenskapen i skolan, eftersom de går 
upp i egna tankar och fantasier. De har ofta svårt för förändringar och svårt att gå från en uppgift till en 
annan. De kan dessutom ha svårt för att etablera nära relationer eftersom de inte vet hur de ska närma
sig andra. 

Passivt beteende hos barn med koncentrationssvårigheter

Kadesjö (2007) beskriver barn med olika typer av koncentrationssvårigheter. Han lyfter fram 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter med lämplig aktivitetsnivå samt svårigheter med 
instruktioner och regler som typiska problem hos dessa barn. Gällande svårigheten att hitta rätt 
aktivitetsnivå menar Kadesjö att man generellt kan tala om två olika typer av barn, de som lätt blir 
hyperaktiva och de som lätt blir överdrivet passiva. Dessa barn kan upplevas som drömmande och 
mycket passiva. Även Duvner (1997) beskriver barnen som har svårt att reglera aktivitetsnivån och 
menar att barn med ett hypoaktivt beteende kan upplevas som initiativlösa. Han menar att de lätt kan 
bli bortglömda eftersom dessa barn sällan har drivkraft att själva be om hjälp i skolan. En annan 
svårighet som Kadesjö lyfter fram hos elever med koncentrationssvårigheter är 
uppmärksamhetsstörning. Ett barn med uppmärksamhetsstörning har svårt att hålla kvar 
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uppmärksamheten på en uppgift och på samma gång sortera bort det som är oväsentligt. Det avleds lätt 
och har svårt att få saker gjorda. De har svårt att mobilisera energi inför en uppgift och har svårt att 
upprätthålla den i uppgiften. Dessa barn kan upplevas som dagdrömmare i egna tankar. Duvner (1997) 
menar att ett problem som är vanligt vid uppmärksamhetsstörningar är att man inte kan skilja ut det 
väsentliga från det oväsentliga. Man störs av det som är ovidkommande samtidigt som man inte 
reagerar på det man borde uppmärksamma.

Förekomst av passivt beteende

Flera norska studier (Ogden 1997, Sörlie & Nordahl 1998, refererade i Lund, 2006) som fokuserar 
beteendeproblem i skolan visar att inagerande beteende nästan är lika vanligt som utåtagerande 
beteende. Dessa undersökningar visar också att omfattningen ökar högre upp i klasserna, att 
könsskillnaderna är små upp till 14 års ålder, men att det är vanligare hos flickor i högre klasser. 
Gillberg (2005) beskriver underaktivitet hos barn med ADHD/DAMP och menar att underaktivitet 
förekommer hos kanske vart tionde barn med dessa diagnoser. Han menar dock att frekvensen av 
underaktivitet hos flickor troligen är högre eftersom det är svårt att upptäcka bakomliggande 
uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter hos barn som är stillsamma. 

Olika perspektiv på skolsvårigheter 
Det finns många olika förklaringar till att elever inte uppnår kunskapsmålen. Enligt Ingestad (2006) är 
det idag allmänt vedertaget att både psykologiska, sociala och medicinska faktorer påverkar elevers 
skolprestationer. Hon menar dock att dessa faktorer var för sig har ett begränsat värde för förståelsen 
av barns kunskapsutveckling eftersom detta är en komplex process. Omgivningens förväntningar 
påverkar vår utveckling och vår sociala tillhörighet skapas i relationerna till de individer som är 
viktiga för oss, menar Ingestad. I diskussionen om elevers skolsvårigheter kan två olika 
förhållningssätt urskiljas där orsaken antingen förklaras med brister hos individen eller med brister i 
miljön. Persson (2005) förordar ett relationellt synsätt. Dess motpol är det kategoriska synsättet. Med 
ett individinriktat eller kategoriskt synsätt förstås individen utifrån beskrivningen av sina egenskaper 
och svårigheter förklaras som medicinska eller psykologiska brister hos individen. Med ett relationellt 
synsättet däremot söks förståelsen av en människa inte endast hos individen själv eftersom det är 
genom samspelet med andra som individen utvecklas. Svårigheterna bör med det relationella synsättet
bemötas både på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Ingestad anser att 
kunskapsutvecklingen kring skolsvårigheter har utvecklats mot att i hög grad fokusera på 
individfaktorer. Hon menar att skolans ökade ansvar för den enskilda elevens kunskapsutveckling och 
uppfyllandet av kunskapsmålen, har bidragit till en medikalisering, dvs. ett ökat intresse för 
medicinska förklaringar till elevers skolsvårigheter. Ingestad menar att faktorer som berör värderingar, 
attityder och ett socialt klimat har större inverkan på resultatet än elevernas individuella egenskaper 
och bakgrund. Lofors-Nyblom (2009) har undersökt vad som avgör om en elev själv känner sig lyckad 
i skolan. Hennes studie pekar på att det som har störst betydelse för detta är huruvida eleven har 
kamrater i gruppen.

Olika förklaringar till passivt beteende
Taube (2004) menar att orsakerna till passivitet kan vara många. Hon anser att både emotionella och 
intellektuella faktorer har betydelse för inlärningen. Taube beskriver barn med låg självvärdering och 
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menar att detta kan leda till passivitet i inlärningssituationer. Orsaken till att elever med 
inlärningsproblem utvecklar en passiv och oengagerad inlärningsstil kan enligt Taube också bero på
sen utveckling av den metakognitiva förmågan som är individens medvetenhet om och förmåga att 
styra sina tankeprocesser. De metakognitiva problemen kan också bero på tidigare erfarenheter. Lund 
(2006) lyfter fram barnets erfarenheter i mötet med vuxna under sina första år och pekar på bristande 
tidig anknytning som en förklaring till ett inagerande beteende. Hon menar att tidiga och senare 
samspelserfarenheter kan leda till osäkerhet och inagerande beteende i mötet med andra. Lund menar 
dock att det inte är alla barn med inagerande beteende som har negativa erfarenheter från samspelet 
med sina omsorgspersoner. Hon menar att det är många faktorer som spelar in. Inagerande beteende 
kan med en biologisk förklaring orsakas av kognitiva brister. Med en psykologisk förklaring kan 
beteendet handla om barnets medfödda psykiska resurser. Med en sociologisk förklaring kan beteendet 
förklaras av begränsningar och brister i den sociala miljön.

Enligt Kadesjö (2007) är passivitet ett symtom hos barn med koncentrationssvårigheter. Han menar att 
det finns olika typer av koncentrationssvårigheter som alla har olika förklaringar. Eftersom flera 
faktorer påverkar varandra menar han att problemen inte kan förklaras utifrån en enda orsak. Kadesjö 
menar att bakgrunden till svårigheterna alltid är sammansatt. Ett barn kan ha primära 
koncentrationssvårigheter som han menar är biologiskt betingade och orsakas av tidiga eller medfödda 
brister i hjärnans funktion. Det har ofta ärftliga faktorer som orsak. Dessa svårigheter kan vara så stora 
och varaktiga att de påverkar barnet i de flesta situationer och skapar problem under barnets hela 
uppväxt. Det kan också handla om sekundära koncentrationssvårigheter som är mer tillfälliga och en 
reaktion på brister i barnets uppväxtmiljö. Svårigheterna kan också vara situationsbundna, dvs. att 
barnet har svårt att koncentrera sig endast i vissa situationer. Det förekommer också kombinationer av 
dessa typer av svårigheter. Enligt Kadesjö överensstämmer begreppet primära 
koncentrationssvårigheter med begreppet AD/HD och översätts vanligtvis med 
uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Man skiljer dock mellan AD/HD av kombinerad typ och 
AD/HD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem respektive AD/HD med huvudsakligen 
hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem. Enligt Kadesjö, Gillbrerg (2005) och Duvner (1997) är 
passivitet ett symtom hos barn med AD/HD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem. Denna 
diagnos kallades tidigare ADD, Attention Deficit Disorder.

Även Juul (2005) beskriver ett passivt beteende hos barn med uppmärksamhetsstörningar. Juul menar 
att uppmärksamhetsstörningar kan förekomma i lättare eller svårare grad och att de kan vara kroniska 
eller övergående. Störd uppmärksamhet kan också vara ett symtom hos barn som är stressade. Juul
beskriver gruppen barn med uppmärksamhetsstörningar och bristande impulskontroll som en brokig 
skara. Vissa barn har en diagnos, andra inte. Gruppen kan delas in i tre olika undergrupper:

 1 de hyperaktiva, impulsiva, konfliktskapande

 2 de tysta, klumpiga enstöringarna

3 de med långsam uppfattning, ”tunga”, tysta. (s.11)
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Att utforma undervisningen för elever med 
passivt beteende

Kunskapsmål och hur dessa ska nås

Enligt Ingestad (2006) är dagens målstyrda skola skyldig att skapa förutsättningar och möjligheter för 
att kunskapsmålen ska nås av de enskilda eleverna. Detta beror på att ett av läroplanens centrala mål är 
att samtliga elever ska ha uppnått en viss lägsta nivå i sin kunskapsutveckling. Hinder ska undanröjas 
genom att skolsituationen tillrättaläggs. Det är skolan som både ska ansvara för och besluta om 
åtgärder som ska leda till att eleverna når kunskapsmålen. Enligt Ingestad har skolan ansvar för att 
dessa mål verkställs. Denna fokusering på individuell måluppfyllelse menar hon har bidragit till att 
intresset ökat för metoder och åtgärder som är individuellt utformade. 

Pedagogiskt förhållningssätt

Juul (2005) förespråkar en inställning till pedagogik och en människosyn som i förhållandet mellan 
vuxen och barn betonar värdighet och lika värde. Den vuxnes uppgift är att överblicka, visa och 
förbereda. Juul menar också att öppenhet om barns svårigheter ger positivt resultat. Enligt Olsson och 
Olsson (2007) har en lärares förhållningssätt stor betydelse för elevers förmåga till koncentration. De 
menar att ett inkluderande synsätt kombinerat med ett lösningsorienterat perspektiv leder till att ett 
respektfullt och positivt förhållningssätt utvecklas. 

Inlärningsvänlig atmosfär

Taube (2004) pekar på klassrumsatmosfärens betydelse för inlärningen. Hon menar att en 
inlärningsvänlig atmosfär kännetecknas av att eleverna känner sig omtyckta och att de möter tolerans, 
förståelse, intresse och respekt. En sådan miljö kännetecknas också av att eleverna vet vad de får och
vad de inte får göra och att de vet varför gränser sätts. Eleverna i en sådan atmosfär får uppmuntran, 
beröm och erkännanden. De får hjälp med sina svårigheter, får pröva nya idéer och får känna att de 
duger. Olsson och Olsson (2007) menar att elevernas inbördes relationer i gruppen är betydelsefulla 
faktorer för elevers förmåga till koncentration. Kadesjö (2007) betonar att de största 
distraktionsmomenten är i det han kallar för den psykiska miljön; i det som sker i samspelet mellan 
barnen i en klass och mellan barn och vuxna. Atmosfären i klassrummet är avgörande för 
koncentrationsförmågan hos alla barn. Därför bör splittring, stress, och irritation undvikas.  

Lösningsinriktad pedagogik

Måhlberg och Sjöblom (2009) beskriver lösningsinriktad pedagogik där ordet pedagogik definieras 
som

det som händer i samspelet mellan läraren och eleven, det vi kallar det pedagogiska fältet. Det 

pedagogiska fältet består av själva interaktionen mellan den vuxne och eleven. (s.25)

Den lösningsinriktade pedagogiken kan delas in i två huvuddelar där förhållningssätt är den ena och 
samtalsmetodik den andra. En pedagog som har ett lösningsinriktat förhållningssätt ser och 
uppmärksammar de tillfällen som fungerar bra. Pedagogen lägger särskilt märke till och lyfter fram 
positiva beteenden och förstärker dessa genom att ge eleven mycket uppmuntran och positiv feedback. 
Samtalsmetodiken innehåller ett intensivt lyssnande, mycket bekräftelse, medveten stimulans av den 
empatiska förmågan och visad respekt för individen. Måhlberg och Sjöblom menar att förhållningssätt 
och samtalsmetodik går hand i hand och att kombinationen av de båda ger ett mycket gott resultat i det 
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pedagogiska arbetet. Genom att pedagogen fokuserar på elevernas framgångar känner eleverna sig 
glada och kompetenta, vilket smittar av sig till omgivningen. På detta sätt skapas en positiv spiral.

Tillhörighet och positiva förväntningar

Ingestads (2006) studie talar för att faktorer som tillhörighet och positiva förväntningar i hög grad 
påverkar studieresultat och motivation. I ett sammanhang där eleven känner sig säker kunskapsmässigt 
eller har en stark social roll kan förmågan att uttrycka sig eller lösa en uppgift vara betydligt högre än i 
en situation där eleven känner att han eller hon inte har något att bidra med. Juul (2005) menar att 
positiv förstärkning bör användas systematiskt och enligt Olsson och Olsson (2007) är positiva 
förväntningar avgörande för elevens framgång i skolarbetet. Därför behöver insatser planeras och 
beskrivas på ett sätt som gör att elevens självuppfattning och självtillit stärks och bevaras. 

Pedagogiskt arbetssätt

Tydlighet och struktur

Enligt Kadesjö (2007) karaktäriseras det önskvärda pedagogiska upplägget för barn med 
koncentrationssvårigheter, vilket han menar att många elever med passivt beteende räknas till, av 
tydlighet och struktur. Han menar att barnet behöver yttre ramar för att veta vad som gäller. Även Juul 
(2005) lyfter fram fasta ramar och struktur som en avgörande faktor för dessa barn. Hon menar att 
dessa barn behöver vuxna med den överblick som de själva saknar. Juul anser att stommen i 
undervisningen ska vara föregripande, förberedande och vägledande. Runt detta ska undervisningen 
sedan byggas. Enligt Juul är pedagogens uppgift att se till att barnet har svar på sina när-var-hur-
frågor:

Var ska jag vara?

Hur ska jag hitta sakerna?

När ska jag göra något?

Vem ska jag vara tillsammans med?

Vilket innehåll handlar det om?

Hur många uppgifter ska jag göra?

När är jag färdig?

Vad ska jag göra sedan? (s.21-22)

Juul menar att det är viktigt att ha ett fast schema där varje dag är strukturerad enligt samma modell 
med fasta rutiner, även om det kan förefalla som trivialt för läraren. Enligt Juul är visuella hjälpmedel 
effektiva för dessa barn och att visuella riktmärken bör användas som ett stationärt språk. En skriven 
text eller en bild försvinner inte på samma sätt som det talade ordet och kan understödja en sviktande 
uppmärksamhet. Juul menar vidare att lärarens framtoning bör vara så tydlig som möjligt. Innehållet i 
det som sägs bör begränsas och budskapet bör vara klart och tydligt. 
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Instruktioner och arbetsuppgifter

Juul (2005) menar att många av barnen med uppmärksamhetsstörningar inte tar till sig kollektiva 
instruktioner. Eftersom många barn med dessa svårigheter ofta glömmer vad som just har sagts, inte 
kan hålla kvar en instruktion i minnet och har svårt att automatisera en färdighet bör läraren upprepa 
och variera sitt budskap många gånger. Vidare menar Juul att det vid en individuell instruktion är 
viktigt att ha ögonkontakt eller att röra vid barnet för att det ska uppfatta budskapet. Som lärare bör 
man dock vara uppmärksam på att vissa barn är överkänsliga för beröring. Kadesjö (2007) menar att 
barnets motivation är beroende av att det upplever framgång. Det är genom barnets styrkor som det har 
möjlighet att kompensera för sina svårigheter och uppleva framgång. Därför är det av stor vikt att som 
pedagog känna till dessa. Olsson och Olsson (2007) pekar på att förväntningarna på elevens 
prestationer bör vara realistiska. De menar att det är viktigt att en uppgift är anpassad efter elevernas 
kunskapsnivå och upplevelsesfär för att de ska kunna koncentrera sig på uppgiften. För att detta ska 
kunna uppnås måste läraren ha goda kunskaper om elevens starka och svaga sidor. Även Duvner 
(1997) pekar på vikten av tydligt avgränsade och intresseväckande arbetsuppgifter. Instruktionerna bör 
vara enkla och avgränsade, gärna med bild och text som stöd för minnet. Juul menar att många barn 
med uppmärksamhetsstörningar har svårigheter med att växla spår eller flytta uppmärksamheten. Så 
långt det är möjligt bör därför barnet få avsluta en uppgift innan uppmärksamheten behöver riktas mot 
en ny uppgift. 

Eleven som en aktiv deltagare

Kadesjö (2007) lyfter också fram att undervisningen bör utgå från barnets aktiva deltagande, till 
skillnad från vuxenstyrd pedagogik där barnet är passivt. Han menar att vuxna bör undvika att 
uppmuntra snabbhet. I stället bör moment av självgranskning uppmärksammas, då de funderar över 
hur de lyckades uppnå resultatet. På samma sätt behöver barnet bli medvetet om vad som kan störa 
inlärningen. Målet är att barnet ska uppleva att det kan styra sin egen inlärning. Kadesjö menar att barn 
är mest engagerade och uppmärksammade när de arbetar med något praktiskt. Enligt Ericsson (2003) 
har elever med passivt beteende ofta en låg motorisk aktivitetsnivå och deras motoriska utveckling är 
ofta sen. Därför menar Ericsson att dessa elever behöver hjälp att öka sin aktivitetsnivå och stöttning 
för att våga pröva nya saker. Får de inte hjälp att komma igång med aktiviteter blir de lätt iakttagare 
som står vid sidan av utan att delta. Enligt Ericsson kan motoriska svårigheter med till exempel balans, 
rörlighet eller koordination påverka koncentrationsförmågan hos elever i de situationer då de är 
beroende av en bra motorik. Ericssons studie tyder på att koncentrationsförmågan ökar i takt med att 
motoriken förbättras. Därför anser Ericsson att för elever med koncentrationssvårigheter och 
motoriska brister är det av vikt att skolan schemalägger specialundervisning i motorik.

Att utforma klassrumsmiljön för elever med passivt beteende

Enligt Kadesjö (2007) får utformningen av lokalerna och miljön i skolan direkta konsekvenser för 
barnens sätt att fungera. Olsson och Olsson (2007) ser elevgruppens storlek och elevernas inbördes 
relationer i gruppen som betydelsefulla faktorer för elevers förmåga till koncentration.

Placering

Barnets placering bör enligt Kadesjö (2007) underlätta samspel och ögonkontakt med läraren och 
innebära minsta möjliga störning från andra barn. I vissa fall kan det dock fungera bättre för ett barn 
att sitta långt bak i klassrummet så det har överblick över klassrummet och klasskamrater. Kadesjö
menar också att det kan vara mycket negativt för ett barn med koncentrationssvårigheter att dela 
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arbetsbord med andra och ha en låda med materialet i en annan del av klassrummet. Juul (2005) menar 
att yttre intryck kan reduceras genom en placering med så få störningsmoment som möjligt, inte 
bredvid en överfull anslagstavla eller ett fönster. En skärm kan hjälpa till att reducera intryck, men får 
inte användas exkluderande. Juul menar även att en permanent arbetsplats är viktigt för dessa barn. 
Vissa barn gynnas av att sitta rakt framför läraren, andra vantrivs att sitta med klasskamrater bakom 
ryggen och behöver kunna överblicka vad som händer i klassrummet. Nadeau, Littman och Quinn
(2002) beskriver vilket stöd flickor med AD/HD kan behöva oavsett om de är hyper- eller hypoaktiva. 
Bästa placeringen för dessa barn är enligt Nadeau, Littman och Quinn bredvid en kamrat de kan be om 
hjälp. 

Att minska störningsmomenten

Enligt Juul (2005) är det viktigt att avlägsna störningsmoment exempelvis oväsen, människor som 
kommer och går och andra oförutsedda intryck. Hörlurar eller öronproppar kan även vara till hjälp om 
barnet är överkänsligt mot ljud. Också Duvner (1997) menar att störningsmomenten bör minskas och 
därför bör ljudnivån och synintrycken minskas för dessa barn. Det bör enligt Juul också finnas 
möjlighet att dra sig undan i en vrå i klassrummet eller ett närliggande grupprum, i synnerhet för barn 
som lätt blir trötta och förlorar överblicken. Duvner anser att med fördel kan en egen arbetsvrå skapas 
för barnet. 

Tydlighet och struktur

Juul (2005) menar att det är viktigt att ha fasta regler för var allt ska vara, t.ex. fasta platser för 
ytterkläderna, böckerna och gymnastikpåsen. Visuell vägledning kan hjälpa till. Barnet behöver tid att 
placera allt på rätt plats. 

Pedagogiskt bemötande i samspelet med elever 
med passivt beteende

Att bli sedd

Lund (2006) har intervjuat elever med inagerande beteende och den viktigaste signalen hon fått från 
dessa elever är behovet av att bli sedd. Lund betonar mötet mellan läraren och eleven där lärarens 
medvetenhet och relationskompetens är viktiga delar för hur mötet utfaller. Att bli sedd är ett 
grundläggande behov, oavsett om man är inagerande eller utagerande. Detta behov hänger samman 
med känslan av att vara med i ett sammanhang. Lund menar att förmågan att se eleverna bör vara det 
viktigaste för lärare att sträva efter. Det handlar om att se hela eleven och att se bakom beteendet. Som 
pedagog medverkar vi till att stärka eller försvaga både självtillit och självkänsla hos eleverna och de 
inagerande eleverna behöver i hög grad trygga vuxna som har ett medvetet förhållande till vad de 
säger och gör. Lund menar att det som pedagog kan vara svårt att tycka om och bejaka en elev som 
visar föga initiativ och som verkar sluten och tillbakadragen. Därför kan det vara en stor utmaning att 
möta dessa elever i skolan. Lund pekar på vikten av att ha en bejakande kommunikation med de 
inagerande eleverna eftersom hon menar att det ger en upplevelse av att bli sedd. Hon hänvisar till 
Schibbyes (2002, refererad i Lund, 2006) som menar att fyra faktorer är viktiga att tänka på i mötet 
med dessa elever.
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• Att lyssna, vilket innebär inte bara att höra utan att använda alla sina sinnen för att uppfatta vad 
som förmedlas, både verbala och icke-verbala budskap.

• Att förstå, vilket innebär att ta in de affekter som finns bakom orden och ge något tillbaka till 
eleven som visar att vi förstår hur de känner.

• Att acceptera och tolerera, vilket innebär att inte bedöma eller betygsätta elevernas upplevelser 
utan att lyssna, försöka förstå och acceptera det eleven berättat.

• Att bekräfta, vilket innebär att upprepa och ge återkopplingar till elevens budskap. På så sätt kan 
eleven uppleva bekräftelse. 

Hos de ungdomar som Ingestad (2006) intervjuat i sin studie framkommer att det i allmänhet är lärarna 
de mött i ordinarie klassverksamhet som de upplevt som betydelsefulla. Hon menar att det viktigaste 
tycks vara att bli sedd av de lärare som även de andra klasskamraterna är knutna till. På så sätt blir 
man relaterad till gruppen, man tillhör och blir en del av gemenskapen. Samhörigheten, tillhörigheten, 
att vara en del av ett socialt sammanhang blir här viktigt för den individuella utvecklingen. 

Självbild i relation till inlärning

Det finns enligt Taube (2004) ett samband mellan självbild och prestationer i skolan. Hon menar dock 
att undersökningar visar att sambandet mellan negativ självbild och låg prestation är starkare än 
sambandet mellan positiv självbild och hög prestation. En negativ självbild kan bidra till att elevens 
kapacitet inte utnyttjas, medan en positiv självbild kan leda till ett maximalt utnyttjande av individens 
kapacitet. En positiv självbild medför inte automatiskt goda prestationer, det behövs också en god 
förmåga att prestera. Taube menar dock att det finns en ömsesidig påverkan mellan prestationer och 
självbild, men att prestationernas inverkan på självbilden är starkare än tvärt om. 

Olsson och Olsson (2007) menar att en god självkänsla utvecklas i miljöer där människor respekteras 
för vilka de är och inte för vad de presterar. Även Kadesjö (2007) menar att om barnet får uppleva att 
dess upplevelser och tankar är betydelsefulla kommer det att känna sig värdefullt, vilket betyder 
mycket för självförtroendet. Därför är barnet beroende av att samspelet med läraren fungerar. Kadesjö 
menar att ett barn som till följd av tillkortakommanden har ett dåligt självförtroende och har en 
bristande tilltro till sig själv och sin egen förmåga ofta har inställningen att det inte är någon idé att 
försöka. Det blir då svårt att anstränga sig för att möta krav som barnet inte vet om det klarar. Barnet 
förväntar sig inte att det kan lyckas med sina prestationer och uppmärksamheten och uthålligheten blir 
därigenom ännu sämre. Sjunkande motivation och självförtroende ökar koncentrationssvårigheterna 
och leder i sin tur till att prestationerna blir sämre. Barnet ger upp innan det försökt och det skyddar 
sig mot att misslyckas genom att inte ens pröva.    

Taube (2004) menar att självbilden kan skyddas om inlärningsuppgifter som kan medföra 
misslyckanden undviks. En helhjärtad satsning på en svår uppgift som kan innebära ett misslyckande 
är riskabelt för en elev som har en självbild som är negativ. Taube menar att det då blir uppenbart att 
misslyckandet handlar om en låg förmåga. På detta sätt kan en passiv inlärningsstil bli en metod att 
skydda självbilden från misslyckanden.

Självbild i relation till kunskapsmålen

Ingestad (2006) visar i sin avhandling att det finns ett fåtal elever som genom hela skoltiden får 
beskedet att de inte når målen. För den som kontinuerligt misslyckas och möts av negativa 
förväntningar är det risk för en avvikarkarriär där avvikarrollen blir alltmer befäst, både för individen 
och för omgivningen. En alltför låg kravnivå kan påverka motivationen och självkänslan negativt. Att 
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definieras som den som har svårigheter kan enligt Ingestad innebära ett hot mot självkänslan. På 
längre sikt menar Ingestad att möjligheten till känsla av sammanhang då minskar.

Ingestad (2006) diskuterar frågan om motgångar och självbild. Hon menar att i ett relationellt 
perspektiv är självbilden och upplevelsen av motgångar mer komplex än att bara handla om en 
specifik förmåga, det handlar om omgivningens accepterande av mig som individ. Hon menar vidare 
att skolan utgår från att barns självkänsla utvecklas ur en känsla av att vara duktig, därför ses 
tillhörigheten som något som är beroende av detta. På så sätt menar Ingestad att tillhörighet i dagens 
skolsystem blivit något man förtjänar genom att uppnå vissa kunskaper, i stället för ett obetingat behov 
och en rättighet. På så sätt stärks självförtroendet kortsiktigt av att kunna tillmötesgå vuxenvärldens 
förväntningar, men samtidigt har man banat väg för ett värderingsmönster där man blir accepterad 
först när man är duktig, menar Ingestad. Med detta resonemang menar Ingestad att det är stämplingen 
som ”misslyckad” och dess självuppfyllande effekter som leder till att man tappar intresset för 
skolarbetet och inte olikheterna i förmågorna. Hon pekar på ett annat värderingsmönster där det i 
stället borde vara tillåtet att inte lyckas och där tillhörigheten blir knuten till innehållet snarare än till 
förmågan att kunna uttrycka det.    

Enligt Taube (2004) föds vi med en lust att lära, men att denna lust kan dämpas om den kommer i 
konflikt med lusten att värdera oss själva positivt. Den sistnämnda prioriteras som viktigast, menar 
Taube. För den som i sin strävan att lära sig stött på ideliga misslyckanden där självbilden fått den ena 
knäcken efter den andra, kan lusten att rädda självkänslan som finns kvar bli starkare än lusten att lära. 
Även Ingestad (2006) menar att för eleverna som inte uppnår kunskapsmålen är risken stor att de får 
en känsla av otillräcklighet och negativ självbild som följd. Innebörden av de förutbestämda målen 
kan för den enskilde eleven antingen upplevas som ett positivt mål som harmonierar med en positiv 
självbild eller det motsatta; ett hot mot möjligheten att uppfylla kraven från omgivningen. Det senare 
innebär att målet inte blir elevens eget, utan snarare andras mål. Genom det målstyrda arbetssättet i 
skolan, menar Ingestad att en gränsdragning skapats mellan de som uppnår målen och de som inte gör 
det och att ett utanförskap skapats för dem som inte uppnår kunskapsmålen.

Studiens teoretiska perspektiv
Ingestad (2006) menar att skolan kan beskrivas och förstås på olika sätt beroende på vilken 
utgångspunkt man intar eller vilket perspektiv man väljer. Vi har valt att stödja vår analys och 
diskussion på delar av Aron Antonovskys och George Herbert Meads teorier. Vi har valt att endast 
presentera delar av dessa teoretikers teorier som vi finner värdefulla för vår studie. Vi har även valt att 
använda en modell för helhetsdynamiken (G. Kylén & K. Frank, 1994) och en samspelsmodell
(Fischbein & Östberg 2003, s. 178) i analysen och diskussionen av resultatet.

Antonovskys begrepp KASAM

Antonovsky (1987) använder i sin teori begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Antonovsky 
menar att känslan av sammanhang är viktig för en människas hälsa. Det är viktigt för människans 
psykiska välbefinnande att den kan begripa och påverka sin livssituation samt att den kan hantera de 
krav som hon ställs inför. Antonovskys modell för psykisk hälsa byggs på tre centrala komponenter; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky syftar begriplighet på i vilken 
utsträckning individens yttre och inre stimuli upplevs som gripbara. Antonovsky beskriver detta som 
information som är ordnad, strukturerad, sammanhängande och tydlig i stället för kaotisk, oordnad, 
oförklarlig och slumpmässig. Hanterbarhet syftar på huruvida man upplever att det står resurser till ens 
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förfogande och att man med hjälp av dessa resurser kan möta kraven som ställs av de stimuli man 
bombarderas av. Resurser som står till ens förfogande kan både syfta på resurser under individens 
egen kontroll och resurser som står under kontroll av behöriga andra individen känner att den kan 
räkna med och lita på.

Meningsfullhet syftar på huruvida man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone 
en del av problemen och kraven som individen ställs inför, är värda engagemang och värda att 
investera energi i och att dessa känns som utmaningar snarare än bördor. Komponenten meningsfullhet 
hänvisar till vikten av att vara delaktig och medverkande i processer som skapar individens öde såväl 
som dagliga erfarenheter. Människan har möjlighet att förstå och hantera sin situation när hon 
upplever sammanhang. Detta sammanhang bygger på ömsesidighet och tilltro i relationer mellan 
individ och samhälle.

Den symboliska interaktionismen 

George Herbert Mead kan enligt Björklid och Fischbein (1996) ses som den symboliska 
interaktionismens förgrundsgestalt. I den symboliska interaktionismen sker individens utveckling i 
interaktionen med andra och där är motivation och mening centrala begrepp. Motivation är drivkraften 
för den sociala utvecklingen och en central del i motivationen är mening. Mening skapas i individens 
sociala sammanhang och leder till medvetande. Självmedvetandet utvecklas genom kontakter med 
betydelsefulla personer i omgivningen där tyngdpunkten ligger på samspelet mellan individen och den 
sociala miljön. Mead (1976) har som utgångspunkt att barnets upplevelse av sig själv har sitt ursprung 
i dess interaktion med andra. Omgivningens förväntningar påverkar oss i vår utveckling och vår 
sociala tillhörighet skapas i relationerna till de individer som är viktiga för oss. Hur en individ kommer 
att betrakta sig själv är en följd av hur andra tidigare har reagerat mot honom. Hur individen tolkar 
omgivningens reaktioner på sitt beteende är enligt Mead beroende av flera faktorer. Björklid och 
Fischbein (1996) sammanfattar detta:

värderingen av dem som reagerat på hans beteende, de Mead kallar de signifikanta andra,

den sociala situationen i vilken individen befinner sig, då han gör tolkningen,

individens mål och ambitionsnivå, tidigare erfarenheter. (s.67)

Resultatet av individens tolkning av omgivningens reaktioner på sitt beteende får enligt Mead 
konsekvenser för hur han kommer att uppfatta sig själv och vilket värde han kommer att tillskriva sig 
själv, dvs. hans självvärdering. Om den bedömning han gör av andras reaktioner stämmer överens med 
hans egen bild av sig själv, bekräftas hans självvärdering genom assimilation. Om bedömningen 
däremot avviker från hans tidigare bild av sig själv, omstrukturerar han sin självvärdering genom 
ackommodation. För att klara att göra en omprövning av sin självvärdering krävs dock en stark 
självkänsla. Denna tolkningsprocess har stora likheter med Kyléns modell av helhetsdynamiken 
(Kylén & Frank, 1994).
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En modell av helhetsdynamiken, en motivationsstruktur

I Kyléns modell av helhetsdynamiken (Kylén & Frank, 1994) är individen utgångspunkten som 
samspelar med miljön. Målet bestäms i en pedagogisk situation av faktorer i miljön som läroplaner, 
ämnesinnehåll och lärares individuella planering. I en pedagogisk modell studeras omgivningsfaktorer, 
individfaktorer och samspelet mellan dessa. Enligt G. Kylén, G. Alba, S. Fischbein, K. Frank och A. 
Kylén (1994/2007) inlärs föreställningar om motivationsstrukturer med mer eller mindre vägledning. 
Om allt är som det ska sker återkoppling kontinuerligt. Utbytet av kunskap bekräftar att målet är där 
det förväntas vara (assimilation). Om något inte stämmer blir det nödvändigt att revidera 
motivationsstrukturen (ackommodation). Dynamik handlar enligt Kylén m.fl. om rörelsen i ett system 
och handlar om samspelet mellan och inom olika delar. I modellen beskrivs helhetens delar. 
Förändringar i systemet influerar hela systemet mer eller mindre. För att kunna förstå en individ måste 
man lära känna både henne, hennes miljö och hennes samspel med miljön. Att vilja, veta, välja och 
handla är enligt Kylén m.fl. psykiska processer som har en biologisk bakgrund vilket medför både 
möjligheter och begränsningar. Vägen till målet har både fysiska och sociala aspekter. Dessa aspekter 
måste enligt Kylén m.fl. tas i beaktande när exempelvis en individ ska beskrivas (modell 1).     

Modell 1. En modell av helhetsdynamiken, en motivationsstruktur.

(G. Kylén & K. Frank, l994). 
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Den pedagogiska samspelsmodellen

Fischbeins pedagogiska samspelsmodell (i Kylén m.fl., 1994/2007) är strukturerad utifrån begreppen 
styrning och stimulans. Påverkan kan vara fri och stimulerande (projektinlärning) eller fri och icke-
stimulerande (låt-gå-inlärning). Den kan också vara styrd och stimulerande (auktoritativ undervisning) 
samt styrd och icke-stimulerande (auktoritär undervisning). Längst till höger i modellen visas utfallet 
av samspelet mellan individ- och påverkansfaktorer. Utfallet kan bestå av kunskapsförändringar, 
beteendeförändringar eller attitydförändringar. 

Modell 2. Den pedagogiska samspelsmodellen, (Fischbein & Östberg, 2003, s. 178).
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Enligt Fischbein (i Kylén m.fl.,1994/2007) är en människas förutsättningar både biologiska och 
psykologiska. Eftersom både individuella egenskaper och faktorer i omgivningen har betydelse för 
erfarenheterna som vi lagrar i vårt medvetande finns faktorerna hembakgrund, bostadsmiljö samt 
etniskt och kulturellt ursprung även med som delar i modellen. Allt detta bestämmer reaktioner på den 
målinriktade påverkan som vi i pedagogiska situationer utsätts för. I en undervisningssituation är 
läraren en betydelsefull påverkansfaktor. Läraren väljer både vad som ska presenteras, hur det ska 
presenteras och hur han eller hon ska bemöta elevernas förutsättningar och egenskaper. Läraren måste 
dock anpassa sig till den skola där han eller hon arbetar och ta hänsyn till exempelvis sociala och 
fysiska aspekter. Faktorer i lärarens omgivning kan begränsa eller stimulera läraren. Regionala och 
samhälleliga förutsättningar och beslut har betydelse för den lokala nivån. Kursplaner, läroplaner och 
ekonomiska ramar styr verksamheten. Detta innebär att samspelet i den pedagogiska situationen 
bestäms både av individer och av omgivningsfaktorer. I en friare utbildningssituation får 
individfaktorerna större genomslag än i en mer styrande situation. För en pedagog är det en avvägning 
att bestämma hur mycket man ska styra mot det uppsatta målet. Fischbein menar att för att kunna 
avgöra hur mycket man ska styra måste man ta hänsyn både till vilken verksamheten är och till vilka 
deltagarna är. Större frihet kan ges åt mer självgående individer och mer styrning, struktur och stöd 
behöver ges till de som har sämre förutsättningar. Oavsett om den pedagogiska situationen är styrd 
eller fri kan den upplevas som mer eller mindre stimulerande. Detta kan handla om lämplig kravnivå, 
att metod och innehåll passar den enskilda individen, att få möjlighet att göra sig hörd och att bli 
bemött med respekt.  
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Metod

Kvalitativ intervjustudie

Vår studie har en kvalitativ forskningsansats. Enligt Trost (2005) är kvalitativa studier bäst lämpade då 
man har en frågeställning där man försöker förstå människors sätt att resonera eller att hitta mönster i 
deras handlande, medan en kvantitativ studie lämpar sig bäst då frågeställningen gäller frekvenser, t ex 
hur ofta, hur många eller hur vanligt. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för elever som 
riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund av passivt beteende. Vi har för avsikt att undersöka 
hur lärare beskriver och utformar undervisningen för dessa elever. Vår avsikt är att även undersöka 
vilket pedagogiskt bemötande som lärare anser viktigt i samspelet med dessa elever och vilka 
svårigheter som finns i arbetet med elever med passivt beteende. En kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor finner vi därför mest användbar för vår undersökning. 

Bell (2005) pekar på både för- och nackdelar med intervjuer. Den stora fördelen är att intervjumetoden 
har hög flexibilitet eftersom intervjuaren direkt kan följa upp idéer och svar, vilket inte är möjligt i en 
enkätundersökning. Pauser, mimik, tonfall och känslor kan ge fakta som inte syns i skriftliga svar. 
Nackdelar med intervjumetoden är att den är tidskrävande, tekniken är subjektiv och att risken för 
skevhet är stor. Vidare kan det vara svårt att analysera svaren från intervjuerna. Genom att genomföra 
kvalitativa intervjuer och analys av intervjumaterialet har vi som avsikt att öka förståelsen om hur 
lärare arbetar för att elever med passivt beteende ska uppnå kunskapsmålen. Eventuella likheter kan 
inte generaliseras men kan hjälpa till att öka förståelsen för svårigheter såväl som möjligheter i arbetet 
med dessa barn.

En kvalitativ tolkningsmetod

Vi använder oss av en kvalitativ tolkningsmetod eftersom vi anser att den lämpar sig väl för vårt syfte 
att öka förståelsen om hur lärare arbetar för att elever med passivt beteende ska uppnå kunskapsmålen. 
Enligt Backman (1998) avser tolkningsmomentet att ge mening och innebörd, men det kräver 
kunskap, insikt och ibland en viss intuition. Thurén (2007) menar att tolkning är en osäker verksamhet 
eftersom den påverkas av tolkarens förförståelse och värderingar samt av den aktuella kontexten.

Reliabilitet och validitet

Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi där man mäter och anger 
värden. Med en kvalitativ ansats blir det annorlunda eftersom man där strävar efter att förstå 
människors tankar, känslor och beteenden.  Trost (2005) menar att det är svårt att tala om reliabilitet 
vid kvalitativa intervjuer eftersom människan inte är statisk i sina beteenden eller föreställningar. Han 
tillämpar ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv och anser att människan hela tiden är deltagare i 
en process och därför är det troligt att resultaten kan förväntas bli olika vid skilda tidpunkter. Med 
hänsyn till detta har vi ändå försökt genomföra våra intervjuer på ett så likartat sätt som möjligt. 

Validitet är ett mått på om frågan mäter det den är avsedd att mäta eller beskriva. Trost (2005) anser 
att trovärdigheten utgör en av de största svårigheterna med kvalitativa studier. För att öka 
trovärdigheten menar han att det är viktigt att vid resultatanalysen ange hur frågor ställts och att 
reflektera över de etiska aspekterna. Detta har vi gjort i vår studie.
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Undersökningsgrupp och urval

Vi har intervjuat sex lärare verksamma i grundskolans år ett till fem som har erfarenhet av elever med 
en passiv problematik. Vi valde att göra ett styrt urval med denna erfarenhet som ett kriterium. Vi ser 
erfarenhet som en viktig aspekt för att kunna ha tillräcklig kunskap och förståelse för barn med en 
passiv problematik.  I vår förfrågan om intervju sökte vi efter lärare med erfarenhet av elever med 
passivt beteende. Tre av lärarna som var intresserade av att vara med i studien hade vidareutbildat sig 
och arbetar idag som specialpedagoger medan tre av lärarna arbetar som klasslärare. 

Anledningen till att vi valt att intervjua lärare som är verksamma i grundskolans år ett till fem är att de 
i regel träffar eleverna under en stor del av dagen och därför får en bred bild av elevernas 
vardagssituation. Trost (2005) påpekar att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än flera 
mindre väl genomförda. Med många intervjuer kan materialet bli för stort att överblicka vilket kan 
medföra svårigheter att analysera svaren. Därför anser vi att sex intervjuer ger ett tillräckligt stort 
material att bearbeta för denna studie. 

Avgränsningar

Vi vill med vår studie lyfta fram lärares arbete med elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen 
på grund av passivitet. I skolan möter vi elever som är stillsamma till sin natur. I vår studie har vi valt 
att lyfta fram elever med passivt beteende där passiviteten påverkar skolresultaten på ett sådant sätt att 
eleven riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Flickor med koncentrationsproblematik lyfts fram av 
Nadeau, Littman och Quinn (2002) som en bortglömd grupp. Eftersom gruppen elever med passivt 
beteende består av både flickor och pojkar har vi valt att i denna studie lyfta fram elever med passivt 
beteende oavsett kön. Vi menar att frågan ur ett genusperspektiv är så stor att den kan utgöra 
grundproblem i en undersökning som enbart berör den problematiken. Passivt beteende beskrivs som 
symtom hos elever med olika diagnoser inom koncentrationsproblematiken. Det är dock fler elever
med passivt beteende som behöver förståelse, ett insiktsfullt pedagogiskt förhållningssätt och ett 
genomtänkt pedagogiskt arbetssätt än de elever som har så stora svårigheter att de uppfyller kriterierna 
för en diagnos. Därför har vi valt att i studien lyfta fram elever som riskerar att inte uppnå 
kunskapsmålen på grund av passivitet oavsett diagnos eller inte.

Genomförande

Trost (2005) menar att den första kontakten ibland med fördel kan tas brevledes för att förbereda den 
tilltänkta personen. Vår första kontakt togs per mail som skickades till rektorer i Stockholms stad för 
att mycket kort presentera oss själva och studien. Efter en vecka skickade vi ut en påminnelse till de 
rektorer vi inte fått svar från. Genom rektorerna fick vi kontakt med sex lärare som var intresserade att 
delta i vår studie. Vi tog kontakt med dessa genom personliga mail och kom överens om tid och plats 
för intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. Vårt syfte var att på detta sätt 
underlätta för respondenterna. De flesta platser har både för- och nackdelar men vi genomförde 
intervjuerna i så ostörd miljö som möjligt. En intervju genomfördes i respondentens klassrum, en i 
intilliggande grupprum, tre i enskilda arbetsrum och en intervju genomfördes i personalens arbetsrum.  
Under intervjuerna ställde vi öppna frågor efter en intervjuguide med en lista innehållande 
frågeområden. Innan intervjuguiden konstruerades läste vi in oss på ämnesområdet och läste en viss 
del av den senaste forskningen inom området.
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Vi genomförde en provintervju för att kontrollera att våra frågor var adekvata och för att öka 
validiteten. Provintervjun genomfördes på en av våra egna skolor med en erfaren lärare. Efter 
provintervjun gjordes vissa korrigeringar i intervjuguiden så att den blev tydligare.

Att vara två vid intervjuerna 

Enligt Trost (2005) finns det både för- och nackdelar med att vara två personer som intervjuar. Till 
fördelarna hör att två samspelta intervjuare vanligtvis utför en bättre intervju med större förståelse och 
informationsmängd än endast en intervjuare skulle göra. En av nackdelarna kan däremot vara att med 
två intervjuare blir maktbalansen rubbad och att den intervjuade lätt kan känna sig i underläge. Trots 
nackdelarna valde vi att vara två vid intervjuerna eftersom vi trodde att vi tillsammans kunde utföra en 
bättre intervju. Vi delade upp intervjuguiden i två delar där vi ansvarade för att ställa frågor från en del 
var. Vi tog översiktliga anteckningar båda två eftersom det då är lättare att följa upp svar samt att gå 
tillbaka till tidigare svar under intervjun. Alla intervjuer spelades också in på mp3 spelare. 

Även vad gäller användandet av bandspelare eller mp3 spelare vid intervjuer finns det för- och 
nackdelar. Till fördelarna hör att man i efterhand kan ta del av intervjun helt ordagrant och lyssna till 
tonfall. Det kan dessutom vara lättare att hålla koncentrationen vid intervjun då man inte behöver 
tänka på att anteckna. En av nackdelarna är att det tar mycket tid i anspråk att lyssna till och skriva ut 
innehållet på banden. För respondenterna kan antecknandet verka störande. 

Bearbetning av materialet

Inför analysen av materialet skrev vi ut övervägande delar av intervjuerna ordagrant. Innehållet från de 
olika intervjuerna strukturerades i övergripande temaområden som valdes ut med relevans till vårt 
syfte och våra frågeställningar. Därefter satte vi samman respondenternas svar inom varje 
temaområde. Slutligen sammanfattade vi svaren i löpande text och med inlagda citat.

Etiska aspekter

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer.

Informationskravet: 

Respondenterna fick innan intervjutillfället ett brev som förklarade syftet med intervjun och vad som 
skulle hända med materialet. Vid intervjutillfällena gav vi samma information innan intervjuerna 
började för att säkerställa att respondenterna var fullt medvetna om syftet med intervjun och kände till 
sina rättigheter. 

Samtyckeskravet: 

Respondenterna fick information om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta 
intervjun om de ville.

Konfidentialitetskravet: 

I analysen har vi avidentifierat respondenterna för att kunna garantera att materialet behandlas 
konfidentiellt. 
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Nyttjandekravet: 

Svaren från intervjuerna har endast använts för resultatbeskrivning. Alla inspelningar kommer att 
raderas efter avslutat arbete.
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Resultat

Resultaten bygger på intervjuer med sex lärare, varav tre arbetar som specialpedagoger och tre som 
klasslärare. Specialpedagogerna har en mångårig erfarenhet av att arbeta i skolan. Klasslärarna har 
något kortare erfarenhet. Samtliga arbetar med elever i årskurs 1 till 5 på skolor i Stockholms stad. 
Ingen av specialpedagogerna arbetar i särskild undervisningsgrupp. Vi har valt att ge dessa lärare 
fiktiva namn. Ann, Bea och Cia arbetar som klasslärare och Dea, Eva och Fia arbetar som 
specialpedagoger. 

Lärarnas erfarenheter av elever med passivt 
beteende 
Lärarna i studien har alla erfarenheter av elever med passivt beteende som riskerar att inte uppnå 
kunskapsmålen. De använder liknande ord för att beskriva sin upplevelse av eleverna; de är tysta och 
stör sällan, de sitter och drömmer, de tänker på annat, de tar inte för sig och de kommer inte till sin 
rätt.  Andra ord som nämns kring dessa elever är svårigheter att fokusera, att organisera och att planera 
sitt arbete. Det poängteras att det hela tiden finns en risk att dessa elever glider undan eller glöms bort.

Lärarna anser att eleverna ofta har svag arbetsmotor, vilket innebär att de har svårt att komma igång 
med skolarbetet och att genomföra sina arbetsuppgifter. Detta leder till att de inte hinner med sina 
uppgifter och därför kommer efter med skolarbetet. Därför anser lärarna att dessa elever behöver 
mycket vägledning och styrning för att komma framåt i sitt arbete. Vidare beskriver lärarna att dessa 
elever ofta har svårt att ta egna initiativ och att de därför har stort behov av att få stöttning och 
feedback i skolarbetet. Bekräftelse och mycket uppmuntran nämns som viktiga faktorer. Att dessa 
elever ofta har en låg självkänsla lyfts fram. Ann beskriver detta:

– Berömmet de får stannar inte kvar i kroppen hos dem. Det blir ledsna och sorgsna barn.  

Enligt lärarna i studien har dessa elever ofta svårt att ta instruktioner i grupp och svårt att ta till sig 
längre instruktioner. Lärarna menar att dessa elever inte ber om hjälp när de inte vet vad de ska göra 
eller behöver få något förklarat för sig, de blir i stället ofta sittande utan att kalla på uppmärksamhet. 

Lärarna har olika erfarenheter kring elevernas självmedvetenhet. Det finns tankar om att eleverna inte 
är så intresserade av sitt arbetsresultat och som möjlig orsak till detta nämns en bristande självinsikt, 
att eleverna i vissa fall själva inte är medvetna om sina svårigheter eller vad som förväntas av dem.  
Några lärare uppfattar att elever med passivt beteende är omedvetna och i sin egen värld. Andra lärare 
beskriver däremot att dessa elever har en medvetenhet om att de inte presterar lika mycket som 
klasskamraterna.
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Att utforma undervisningen för elever med 
passivt beteende

Pedagogiskt arbetssätt för elever med passivt beteende

Tydlighet och struktur

De lärare som ingår i studien har liknande tankar om tydlighet och struktur. De menar att tydligheten 
alltid är viktig i arbetet som lärare, men att den är avgörande för eleverna med passivt beteende. 
Struktur, ”fyrkantighet” och rutiner skapar trygghet, i synnerhet för dessa elever.  Många av eleverna 
behöver ha samma upplägg varje dag så att de känner igen sig. Därför är det viktigt att inte ändra för 
mycket, varken i dagsplanering eller i arbetssätt. Flera av lärarna går varje morgon igenom dagen med 
sina elever och använder sig medvetet av arbetssätt som är välkända. Eftersom lärarna upplever att 
dessa elever behöver styrning då de ofta saknar egen drivkraft anser lärarna att ”eget arbete” eller 
”egen forskning” är arbetssätt som inte är gynnsamma för att dessa elever ska kunna uppnå 
kunskapsmålen. 

Instruktioner och uppgifter

Lärarna menar att det är viktigt med en medvetenhet när det handlar om instruktioner och har liknande 
tankar om hur de bör ges. För elever med passivt beteende är det betydelsefullt att instruktionerna är 
korta och väl avgränsade och att de ges både muntligt och skriftligt. De skriftliga instruktionerna kan 
antingen ges på tavlan eller på en lapp vid bänken. Att använda sig av bilder och symboler för att 
tydliggöra nämns också.

Flera av lärarna brukar vid gemensamma genomgångar ge dessa elever en extra återkoppling efteråt, 
muntligt vid deras plats, eftersom de ofta har svårigheter att ta till sig instruktioner i stor grupp. Mötet 
mellan elev och lärare beskrivs som viktigt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig instruktionen. 
Vidare nämns att det gynnar eleven att med egna ord formulera och upprepa lärarens instruktion.

För elever med passivt beteende är det viktigt att uppgifterna är väl avgränsade och på rätt nivå. Fia 
betonar att det är betydelsefullt att läraren ger uppgifter där eleven ”bottnar” och att eleven tar lagom 
stora steg för att ha möjlighet att lyckas. Ibland kan eleven behöva göra färre uppgifter än övriga 
klasskamrater.  Olika varianter av individuella arbetsscheman används för dessa elever och syftet med 
detta är att eleven ska vara helt säker på vad som ska göras. Ett sådant arbetsschema kan innehålla 
bilder och symboler, främst för elever i de yngre åldrarna. Pauser med motoriska aktiviteter samt 
belöningar kan vara inlagda i schemat.  

Arbetsscheman används även som lärarstrategi för att hinna med elever med passivt beteende. Syftet 
är att alla alltid ska ha något att göra och veta vad som gäller. De som arbetar aktivt har uppgifter att 
göra så att läraren får tid över till eleverna som är passiva inför uppgifterna. Vid redovisningar kan 
elever med ett passivt beteende behöva extra stöd från läraren. Dea berättar:

– En del kan behöva ”multiple-choice” frågor och utifrån det göra en strålande redovisning. De kan 

få ha bilder att redovisa och hänga upp saker och ting på. Eller att man går in vid redovisningen 

med eleven och har en konversation, jag kan ställa frågor till eleven och han får berätta för klassen. 

Det är ju individuell anpassning i väldigt hög grad.
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Regelbunden återkoppling

Lärarna menar att eleverna med passivt beteende behöver tät tillsyn och regelbundna avstämningar. De
behöver också ofta hjälp med att hitta tillbaka till uppgifterna och målen bör vara korta och mycket 
tydliga. Det kan handla om att med kryss markera vad som ska göras till nästa avstämning en stund 
senare. Ett annat sätt som nämns är att använda ett avprickningsschema där det blir tydligt för eleven 
att arbetet går framåt. Mål kan med fördel sättas upp för varje lektion.  

Positiv stress

Stimulans i form av positiv stress är något som nämns som utvecklande för eleverna med ett passivt 
beteende. Ett sätt att använda sig av positiv stress är att ge eleven övningar med tidspress. Eva
berättar: 

– Jag tycker att det ibland kan vara befogat med positiv stress under en kort period, t.ex. att räkna 

en tabell på så kort tid som möjligt och komma ner under en minut. Det tycker jag är positiv stress, 

för då ser man ju slutet. Övningar med lite tidspress för att få den här positiva stressen och få upp 

lite hastighet, det behöver eleverna med ett passivt beteende.

Laborativt material och kompensatoriska hjälpmedel 

Kompensatoriska hjälpmedel kan stimulera dessa elever och exempel som nämns är läromedel 
inspelade i DAISY format, datorstöd med talsyntes och stavningskontroll samt Robo memo och andra 
datorprogram som stimulerar hjärnan. Även vikten av laborativt material betonas, inte endast som ett 
hjälpmedel för att tydliggöra innehållet i uppgifter, utan även för att ”väcka” eleven. Rörelsen i sig kan 
hjälpa eleven att bli mer aktiv. Eva beskriver en elev: 

-Hon måste plocka, hon måste aktivt röra sig när hon jobbar, på något sätt får man känslan av att 

hon sjunker ner, hon sjunker in i sig själv och somnar, då gäller det att koppla på med det 

laborativa materialet.

Pararbete

Pararbete kan vara en gynnsam metod för dessa elever och det finns ofta en medveten strategi för hur 
paren sätts samman. Den vanligaste tanken är att dessa elever inte ska arbeta tillsammans med andra 
elever med passivt beteende eftersom det då inte blir mycket gjort. Man parar istället ihop dem med en 
lite mer alert kompis som drar utan att dominera. Anledningen som nämns till detta är att dessa elever 
behöver mycket stimulans och mycket input.

En annan strategi som nämns vid pararbete är att para ihop två elever som båda har ett passivt 
beteende eftersom de då blir tvungna att ta för sig och göra något. Här betonas att resultatet inte är det 
viktiga, utan delaktigheten. 

Klassrumsmiljö för elever med passivt beteende

Klassrummet

Lärarna i studien lyfter fram den fysiska arbetsmiljön, men betonar olika delar. Vikten av struktur i 
klassrummet är något som lyfts fram. Klassrummet bör vara strukturerat och prydligt. En annan faktor 
som man pekar på är vikten av att var sak har sin plats i klassrummet, att eleverna vet var sakerna 
finns så de kan hämta saker själva utan att fråga. Detta är extra viktigt för eleverna med passivt 
beteende eftersom ”det är mycket som kostar så mycket energi för dem ändå”. Att dessutom känna sig 
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osäker på var saker och ting är placerade, menar man blir ytterligare en svårighet.  Att miljön är 
stimulerande är ytterligare en faktor som betonas. Klassrummet ska inte upplevas som ”sterilt”; kalt 
och tomt. Färger nämns som något viktigt eftersom miljön kan locka till kreativitet samtidigt som 
vissa elever inte klarar av för mycket stimuli. Dea lyfter fram lärarens ansvar att skapa en god miljö:

– En del av de här eleverna klarar inte ett plottrigt klassrum och mycket prylar, men det är något 

man med fingertoppskänsla måste ta reda på.

Placering

Lärarna har tankar som rör dessa elevers placering i klassrummet där en vanlig tanke är att eleverna 
bör sitta långt fram i klassrummet. Olika förklaringar finns till det och en av anledningarna är att dessa 
elever riskerar att glida undan eller glömmas bort om de placeras långt bak i klassrummet. Vikten av 
att se, lätt kunna ”ha koll” och en dialog med eleven är något som också lyfts fram. 

Eva menar att placeringen är beroende av hur undervisningen utformas: 

– Att säga att eleven ska sitta långt fram, det beror på hur man undervisar. Är man en sådan lärare 

som undervisar runt omkring i hela klassrummet, då spelar det ingen roll var man sitter, men om 

man har en traditionell undervisning och står där framme, då bör man ha en sådan här elev ganska 

långt fram, så att man får den med sig och hela tiden har chans att observera, plus att det blir 

lättare med handpåläggning.

Lärarna föredrar att placera eleverna i mindre grupper, men har olika tankar om hur det ska ske. Att 
placera eleverna två och två eller tre och tre vända mot tavlan menar man har fördelen att alla ser 
tavlan och har lätt att hänga med vid genomgångar. Man har dessutom lätt att ha överblick över alla. 
Nackdelen med större grupper, menar man är att eleverna lätt störs av varandra. En annan tanke kring 
placering är att bänkar bör användas i stället för bord, eftersom man uppfattar att dessa elever mår bra 
av att ha sin egen bänk och sin egen plats. 

I vilken grad eleverna ska få ha inflytande över sin placering i klassrummet råder det delade meningar 
om. Flera betonar att man som lärare bör samråda med eleven själv om var den ska sitta. Andra menar 
att eleverna ska ha inflytande över mycket i skolan, men att placering är något som läraren måste 
bestämma. Lärarna lyfter också fram att vem man sitter bredvid, är något som i hög grad påverkar 
arbetsmiljön. Det är viktigt att man placerar dessa elever med kamrater man vet att de fungerar med. 
Vikten av att vara trygg med sin bänk- eller bordsgranne är något som lyfts fram.

En tillåtande atmosfär

En tillåtande atmosfär lyfts fram som något helt avgörande för en god arbetsmiljö. Eva menar: 

– Man skapar den där tillåtande stämningen, det är något som är A och O att man jobbar på, med 

alla elever.  

Vidare betonas vikten av ett lugnt arbetsklimat. En synpunkt som kommer fram är att dessa elever inte 
ska sitta bredvid någon som pratar mycket eller precis bredvid dörren. Det är viktigt att på olika sätt 
minimera spring och störande moment så mycket som möjligt. 

Gruppstorlek lyfts fram som en avgörande faktor för klassrumsmiljön där lärarna anser att 
klasstorlekarna borde ligga på 20 elever.
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Lärarnas pedagogiska bemötande i samspel med 
elever med passivt beteende

Uppmuntran

Lärarna i studien nämner uppmuntran som något centralt i bemötandet av alla elever, men i synnerhet 
elever med passivitet. De menar att det är avgörande att som lärare vara positiv. Det är viktigt att 
peppa, stötta, ge beröm och positiv feedback på elevernas arbete. Skalövningar kan användas som 
feedback för att låta eleven ge respons på sitt eget arbete och för att öka självmedvetenheten hos 
eleven. Bea berättar hur hon använder skalövningar för att eleverna ska känna att de klarat en uppgift:

– Ser du det här arbetet, vad bra det blev. På en skala 1 till 10, var skulle du lägga det då? 

Självkänsla

Lärarna nämner självkänsla som något centralt när det gäller bemötandet av dessa elever.  Här betonas 
vikten av att som lärare vara stödjande och stärka elevernas självkänsla genom att visa på framstegen 
och uppmärksamma elevens starka sidor. En strategi som nämns är att vid genomgångar ställa lätta 
frågor till dessa elever även om de inte räcker upp handen. På så sätt menar man att eleverna får 
uppleva att de lyckas, vilket kan stärka deras självförtroende.

Dea berättar hur hon som specialpedagog brukar försöka hjälpa elever att hantera sina svårigheter:

– Man får visa på om och om igen, att det här, det kan du bra. Man lyfter fram styrkorna och man 

får visa att det som eleven tycker är svårt, är en väldigt liten pusselbit i det hela stora jaget.

En tillåtande atmosfär

Lärare i studien betonar på liknande sätt att ett tillåtande klassrumsklimat alltid är centralt. Detta är 
helt avgörande för eleverna med ett passivt beteende och det är av stor vikt att aktivt arbeta med att 
utveckla en tillåtande stämning och en acceptans för olikheter. Exempel som nämns är att det bör 
vara självklart att eleverna arbetar i olika böcker och på olika sätt, att det inte måste vara lika för 
alla. Lärarna använder olika metoder i detta arbete där EQ-övningar och kompissamtal är metoder som 
nämns.

Läraren som föredöme och vikten av lärarens respekt för eleven är något som lyfts fram. Dea berättar: 

– Den här respekten för dem som individer, det är nog det jag känner som det viktigaste. Min 

erfarenhet är att om jag som lärare visar den här omtanken och jag respekterar den här eleven, så 

gör de andra det också.

Att vara en del av ett socialt sammanhang

Det är viktigt att eleverna känner en gemenskap, att de vet att man som lärare bryr sig om dem och 
att de känner att de duger. Vikten av att få med dessa elever i det sociala sammanhanget vid 
diskussioner betonas. En strategi som nämns för att få med eleverna i diskussioner är att låta en annan 
elev börja säga sin åsikt och sedan låta eleven med passivt beteende säga att den tycker lika. På detta 
sätt lockas eleven in i samtalet och det sociala sammanhanget. Detta anses vara av större vikt än att 
eleven uttrycker en egen åsikt. 
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Att vara medveten om eleverna

Vikten av att som lärare hela tiden vara medveten om och ”ha koll på” elever med passivt beteende
nämns. Att specifikt tänka på de elever som har svårt att komma igång och som har svårigheter med 
att uppfatta instruktioner påpekas eftersom de annars kan bli sittande utan att arbeta. Eva beskriver 
detta som att läraren måste ha ”skannerblicken”: 

– Det tillhör vårt jobb att vi måste kolla av och se. Man får hela tiden skanna in barnen när man är 

klasslärare; man skannar in och kollar, har alla uppfattat? 

Att väcka

Eva betonar att eleverna med passivt beteende ofta behöver ”väckas” när de arbetar. Hon menar att 
läraren genom beröring och ögonkontakt kan hjälpa dessa elever att hålla fokus på arbetet och betonar 
vikten av att som lärare ha ett aktivt sätt att vara i klassrummet, att röra sig och gå runt i klassrummet.  

Ögonkontakt nämns som en faktor som har betydelse vid genomgångar, där lärarna menar att det 
hjälper eleverna att fokusera och att det kan hjälpa till att ”väcka” dem. Eftersom många av eleverna
ändå har stora svårigheter att ta en instruktion i stor grupp, låter flera av lärarna medvetet dessa elever 
vara i den gemensamma situationen eftersom en återkoppling ändå behöver göras efteråt.

Insikt

Vikten av att som lärare vara insiktsfull betonas. Dea minns när hon själv var ny som lärare, hur hon 
då kunde bedöma barn med passivt beteende som både lata och bortskämda. Nu ser hon det som ett 
stort varningstecken, om ett barn inte utvecklas till att själv vilja. Vad gäller bemötandet säger hon:

– Man får försöka att aldrig någonsin bli irriterad. Att alltid respektera individen efter de styrkor och 

svagheter de har. Det är inte trots, det är inte nonchalans.

Svårigheter i arbetet med elever med passivt 
beteende

Brist på respons

Lärarna i studien ger på olika sätt uttryck för frustration. Ann beskriver brist på respons som den 
största svårigheten:

– Den största svårigheten är frustrationen av att det inte händer något. Vad man än försöker hitta 

på och hur positiv man än är så får man ingen respons. Det finns ofta ingen vilja eller driv hos de 

här barnen. Som pedagog behöver man tålamod och ork.

Tidsbrist

Flera av lärarna ser tidsbrist som den största svårigheten och en orsak till frustration. De beskriver 
frustrationen att inte hinna med, att inte räcka till.  Tid behövs för att hinna tänka på alla elever; för att 
ha möjlighet att individualisera undervisningen. Cia beskriver svårigheten att hinna med:

– Med en stor klass är det svårt att hinna med, för har man fem elever som sitter och räcker upp 

handen och börjar bli otåliga och behöver hjälp, då kanske man aldrig hinner gå och titta till de som 

man vet man borde titta till. Man har så fullt upp att man inte hinner med. Det är svårt att räcka till, 
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för de här barnen tar inte för sig och de märks inte. Det här är ju också ofta barn som inte ber om 

hjälp, vilket gör att det är ännu svårare att komma ihåg att titta till dem.

Få tillfällen att fylla på batterierna

En stor svårighet som lyfts fram är att man som lärare har väldigt få tillfällen att ”fylla på batterierna”. 
Detta skulle kunna ske genom handledning. Hälften av skolorna som representeras i studien kan 
erbjuda någon form av handledning till lärarna, vilket betyder att hälften inte kan det. Det lyfts även 
fram att pedagogiska diskussioner väljs bort på skolorna till förmån för annat som tar tid, ork och 
kraft. Flera lärare uttrycker att man upplever att många klasslärare har en alldeles för svår
arbetssituation. 

Gruppstorlek

Stora grupper lyfts fram som en svårighet i arbetet. Med större grupper ökar svårigheterna att hinna 
med att räcka till för elever med passivitet, såväl som hyperaktivitet. Samtidigt ska man stimulera 
ambitiösa elever som vill komma vidare. I denna situation menar man att det ofta är eleverna med 
passivt beteende som får ”stryka på foten”, de stora grupperna är förödande, i synnerhet för eleverna 
med passivitet. Det behövs fler pedagoger såväl som mer ändamålsenliga lokaler med fler grupprum. 
Det efterfrågas också större möjlighet till ”en till en -undervisning”, mer lugn och ro och ökat 
specialpedagogiskt stöd. 

Analys av resultatet med hjälp av en modell av 
helhetsdynamiken, en motivationsstruktur
Vi har valt att belysa resultaten med hjälp av Kyléns modell av helhetsdynamiken (Kylén & Frank, 
1994). 

Figur 1. En modell av helhetsdynamiken, en motivationsstruktur,

(G. Kylén/K. Frank l994). 
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Lärarnas erfarenheter av elever med passivt beteende

Lärarna beskriver eleverna med passivt beteende som stillsamma och drömmande med svag 
arbetsmotor. De är starkt beroende av lärarens uppmärksamhet och återkoppling. Lärarens roll är av 
största vikt för dessa elever som behöver stark stöttning och feedback. Utan läraren händer mycket lite
då deras egen drivkraft är svag. Läraren har svårighet att ge eleven det kunskapsmässiga och 
emotionella utbytet den behöver för den inre processen. Eleven har svårighet att tillgodogöra sig det 
utbyte läraren ger. Kyléns modell av helhetsdynamiken (Kylén & Frank, 1994) visar hur en elev 
behöver förmågan att kunna vilja, veta, välja och handla för att kunskapsutbyte ska ske. För en elev 
med passivt beteende blir det lätt störningar i läroprocessen, då de enligt lärarna har svårigheter just 
med detta. 

Sociala och fysiska mål finns på olika nivåer, exempelvis i läroplaner, kursplaner, lokala mål och 
lärares individuella planeringar. Eleven ska i en pedagogisk situation uppnå mål, vilket på flera sätt 
kräver ett aktivt handlande. Eleven måste vilja, veta, välja och handla. Dessa processer har en 
biologisk bakgrund, vilket innebär att i elevens biologiska förutsättningar finns både möjligheter och 
begränsningar. Att vilja, veta, välja och handla är processer som påverkar och bygger på varandra. 
Detta betyder att störningar lätt uppstår i processen för elever med passivt beteende. Förändringar eller 
störningar i en del påverkar helheten.

Undervisning, klassrumsmiljö och bemötande för elever med passivt 
beteende 

För att eleven ska nå uppställda mål behövs både ett kunskapsutbyte och ett emotionellt utbyte. Detta 
förutsätter ett för eleven relevant innehåll, på rätt nivå samt medvetna pedagogiska arbetssätt och 
insiktsfullt pedagogiskt bemötande. Eleven med passivt beteende beskrivs som beroende av att väckas, 
att få hjälp att fokusera och att stimuleras. Läraren ger mer eller mindre kontinuerlig återkoppling och 
vägledning. Vägen till målet har både fysiska och sociala aspekter. Vad som exempelvis händer i 
gruppen runt omkring har stor betydelse och andra störande moment i den pedagogiska arbetsmiljön 
påverkar. Dessa aspekter kan också göra att det blir störningar i processen. 

Kunskapsutbytet påverkar vetandet och är en förutsättning för att kunna välja och handla. Det 
emotionella utbytet påverkar viljan, som också är en förutsättning för att kunna välja och handla. 
Läraren står i större eller mindre utsträckning för kunskapsutbytet och för det emotionella utbytet. I en 
mer styrande undervisning är det i hög grad läraren själv som står för kunskapsutbytet och det 
emotionella utbytet. I en sådan undervisning får läraren vara arbetsmotor för elever med passivt 
beteende.  I en undervisning där eleven aktivt söker sin egen kunskap står eleven delvis själv för detta. 
Läraren kan då mer i en handledarroll bidra med kunskapsutbyte och emotionellt utbyte.    

Svårigheter i arbetet med elever med passivt beteende

Lärarna i studien upplever frustration i arbetet med elever med passivt beteende. De beskriver att dessa 
elever är beroende av lärarens regelbundna återkoppling för att inlärning ska ske. Trots att de ger 
denna återkoppling, får de mycket lite respons från eleverna själva. Samspelet störs av olika faktorer, 
till exempel för stora elevgrupper där många elever är i behov av lärarens uppmärksamhet. För läraren 
själv saknas utrymme att fylla på batterierna för att orka stimulera eleverna så att de får utbyte både 
kunskapsmässigt och emotionellt. Läraren behöver också mer tid för att kunna individualisera 
undervisningen för att kunna möta alla elevers behov.
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Analys av resultatet med hjälp av den 
pedagogiska samspelsmodellen
Vi använder oss av den pedagogiska samspelsmodellen (Fischbein & Östberg 2003, s. 178) för att 
belysa hur undervisningen utformas för elever med passivt beteende.

Figur 2. Den pedagogiska samspelsmodellen (Fischbein & Östberg, 2003, s. 178).
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Lärarna i studien betonar vikten av styrning, tydlighet och struktur, både i undervisning och i 
klassrumsmiljö. Tät tillsyn och regelbunden återkoppling anses som avgörande faktorer för inlärning. 
Lärarna i studien använder sig av laborativt material och kompensatoriska hjälpmedel för att stimulera 
dessa elever. Några lärare stimulerar eleverna genom att använda positiv stress under begränsad tid. 
Pauser med lekar och motoriska aktiviteter samt belöningar är andra exempel på stimulansfaktorer. Att 
arbeta tillsammans med en mer alert kamrat kan också fungera som stimulans för dessa elever.  I
modellen karaktäriseras den styrda, stimulerande undervisningssituationen av en auktoritativ lärare 
som styr eleverna mot ett uppställt mål samtidigt som han/hon försöker stimulera eleverna och locka 
fram deras starka sidor. Lärarna i studien arbetar enligt en auktoritativ undervisning där restriktivitet 
och stimulans är i centrum.

Vad gäller bemötandet av elever med ett passivt beteende pekar lärarna i studien på vikten av att styra 
eleverna genom att hela tiden ”ha koll” på dem och att göra regelbundna återkopplingar. Att stärka 
elevernas självkänsla genom att visa på framstegen och uppmärksamma elevens starka sidor betonas 
också av lärarna som mycket betydelsefullt. Samtidigt uttrycker lärarna att det är viktigt för dessa 
elever att de stimuleras genom individuell feedback i form av uppmuntran och stöd så att de känner att 
de lyckas. En lärare i studien menar att om dessa elever kommer med egna initiativ är det extra viktigt 
att uppmuntra och stötta detta, eftersom det är ett tecken på framsteg hos eleven. Vad gäller 
bemötandet av elever med passivt beteende kan lärarnas förhållningssätt passa både i den auktoritativa 
undervisningen där restriktivitet och stimulans är i centrum, men även i ”projekt” inlärning där 
lärarens handledning och individuella feedback är det centrala. 
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Diskussion

Vår avsikt har varit att i studien lyfta fram elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund 
av passivitet i en skola där aktivitet och självständighet är viktiga mål att sträva mot. Syftet med 
studien har varit att öka förståelsen för arbetet med elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen 
på grund av passivt beteende. Vår avsikt har varit att undersöka hur lärare arbetar för att dessa elever 
ska uppnå kunskapsmålen.

Vi har haft för avsikt att i studien söka svar på följande frågor:

• Hur beskriver lärarna elever med passivt beteende?

• Hur utformar lärare undervisningen för elever med passivt beteende?

• Vilket pedagogiskt bemötande anser lärare som viktigt i samspelet med elever med passivt 
beteende?

• Vilka svårigheter anser lärarna finns i arbetet med elever med passivt beteende?

Interaktion lärare – elev i undervisning och bemötande

Kyléns modell för helhetsdynamiken (Kylén & Frank, 1994) visar ett samspel mellan individen och 
miljön där läraren och eleven samspelar i kunskapsutbytet och det emotionella utbytet. Enligt Mead 
(1976) sker utveckling i samspelet mellan individen och den sociala miljön. Lärarna i studien betonar 
samspelet mellan lärare och elev som avgörande för utveckling. Mead beskriver i sin teori hur en 
individ interagerar med den signifikanta andra, som i det här fallet kan vara läraren eller 
klasskamraterna. Lärarna lyfter fram sitt eget samspel med den enskilda eleven. 

Lärarnas frustration över elevernas brist på respons

Det är tydligt att klasslärarna i studien upplever en stor frustration över elevernas brist på respons. 
Detta upplevs som en av de största svårigheterna i arbetet med barn med passivt beteende, vilket 
illustreras i Kyléns modell (Kylén & Frank 1994). Här kan vi se en skillnad; klasslärarna upplever 
frustrationen tydligare än specialpedagogerna. Specialpedagogerna lyfter i större utsträckning fram 
elevernas svårigheter som det svåraste.  Detta tror vi kan förklaras utifrån klasslärarens och 
specialpedagogens olika roller. Klassläraren är ansvarig för att den ordinarie undervisningen i klassen 
leder till uppsatta kunskapsmål. Specialpedagogen arbetar i större utsträckning med enskilda elever 
och blir ofta inkopplad när det redan finns tydliga svårigheter.

Skillnader mellan klasslärarna och specialpedagogerna i samspelet med eleven

Inför analysen av materialet trodde vi att vi i resultatet skulle se en större skillnad mellan de olika 
yrkesgruppernas svar än vi gör. En skillnad vi ser vid sidan av klasslärarnas frustration är att 
specialpedagogerna har större kunskap om olika specialpedagogiska insatser. Klasslärarna efterfrågar 
dessutom mer specialpedagogiskt stöd för elever med passivt beteende. En annan, viktig skillnad vi 
uppfattar mellan dessa yrkesgrupper är att klasslärarna i något högre grad ser behov av styrning 
jämfört med specialpedagogerna och att specialpedagogerna i något högre grad ser behov av stimulans 
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jämfört med klasslärarna. Också detta kan förklaras utifrån klasslärarens och specialpedagogens olika 
roller i förhållande till eleven med passivt beteende. Behovet av styrning kan bli tydligare i 
klassrumssituationen där elevens förmåga till självständigt arbete är en förutsättning för att 
klassläraren ska räcka till för alla elever i klassen.  

Att öka elevernas begriplighet och hanterbarhet

Litteraturen och resultatet pekar på att det behövs struktur i både undervisning och klassrumsmiljö 
samt regelbunden återkoppling till elever med passivt beteende. Lärarna betonar extra starkt vikten av 
återkoppling i form av kunskapsutbyte och emotionellt utbyte i enlighet med Kyléns modell (Kylén & 
Frank 1994). Lärarna i studien nämner uppmuntran, beröm och positiv feedback som något centralt 
och avgörande, i synnerhet för elever med passivitet. De lyfter också fram vikten av kontroll och 
styrning. De menar att det är avgörande att ”hålla koll på” och ”skanna in” dessa elever. Lärarens roll i 
inlärningsprocessen kan vara att stärka elevens KASAM, enligt Antonovskys tankar, genom att hjälpa 
till att göra världen begriplig och hanterbar. Exempel på detta är att hjälpa till att strukturera, ordna 
och göra innehållet i undervisningen gripbart och sammanhängande. Lärarna menar också att det är 
viktigt att ge avgränsade och lagom svåra uppgifter; att möta eleverna ”där de bottnar”. På så sätt kan 
man som lärare öka både begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten så att elevens KASAM 
stärks. 

Stimulans och aktivt deltagande

Kadesjö (2007) lyfter fram vikten av att eleven själv är en aktiv deltagare i inlärningssituationen. 
Lärarna ger konkreta exempel på hur dessa elever kan göras delaktiga, väckas och stimuleras. 
Övningar med positiv stress lyfts fram som stimulerande för dessa elever. Lärarna pekar på vikten av 
laborativt material och kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. De menar att det både kan 
stimulera och väcka elever med passivt beteende. Att arbeta med en mer aktiv kamrat kan också vara 
stimulerande. Vi ser detta som att den mer aktiva eleven här kan fungera som den som till viss del 
återkopplar, ger visst kunskapsutbyte och emotionellt utbyte. På så sätt kan läraren avlastas i 
klassrumssituationen. Samspelet mellan elev och elev kan på detta sätt bidra till kunskapsutveckling. 
Vi ser klasskamraten som den signifikanta andra enligt Mead (1976). En elev med passivt beteende 
speglas i en mer aktiv elev och utveckling sker i interaktionen mellan dessa elever. På samma sätt kan 
en kreativ och stimulerande klassrumsmiljö bidra till elevens kunskapsutveckling.

Den pedagogiska arbetsmiljön

I litteraturen diskuteras på vilket sätt en strukturerad respektive rörig klassrumsmiljö har inverkan på 
inlärningssituationen. Lärarna betonar struktur och stimulans även på detta område, men har konkreta 
tankar och idéer främst gällande elevernas placering i klassrummet. Detta förvånar oss. Möjligen kan 
det förklaras av att frågeområdet klassrumsmiljö i alla intervjuer kom efter frågeområdena 
undervisning och pedagogiskt bemötande och att dessa tre frågor delvis överlappar varandra. Enligt 
lärarna bör elever med passivt beteende i de flesta fall placeras längst fram i klassrummet där läraren 
kan samverka, stimulera, ge återkoppling och öka elevens hanterbarhet. Ett lugnt arbetsklimat 
tillsammans med ett accepterande och positivt klassrumsklimat, lyftes fram som avgörande faktorer 
för en inlärningsvänlig miljö. 
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Att öka elevernas meningsfullhet

Enligt Antonovsky (1987) syftar meningsfullhet på huruvida kraven och problemen som individen 
ställs inför är värda att investera tid i och känns som utmaningar i stället för bördor. Taube (2004) 
beskriver hur en passiv inlärningsstil kan bli en metod för att skydda självbilden från misslyckanden.
Därför är barnet beroende av att samspelet med läraren fungerar. Kadesjö (2007) beskriver hur ett barn 
med dåligt självförtroende och en bristande tilltro till sig själv och sin egen förmåga ofta har 
inställningen att det inte är någon idé att försöka. Barnet ger upp innan det försökt och det skyddar sig 
mot att misslyckas genom att inte ens pröva. Lärarna i studien menar att det är viktigt att man hela 
tiden visar på styrkorna, visar när det går bra. De menar att detta stärker elevens självförtroende och att 
metoder som att använda skalövningar kan hjälpa eleven att värdera sig själv och lära sig se 
framstegen. Ingestad (2006) pekar dock på att det finns risker med att skolan utgår från att barns 
självkänsla utvecklas ur en känsla av att vara duktig. Hon menar att tillhörigheten på detta sätt blir 
något man förtjänar genom att uppnå vissa kunskaper, i stället för ett obetingat behov och en rättighet. 
Ingestad tydliggör en del av problematiken med att skolans grundläggande mål är att eleverna ska 
prestera och uppnå kunskapsmål. 

Motivation nämndes endast i liten utsträckning i intervjuerna. Möjligen kan det förklaras av att 
motivation kan höra samman med uppmuntran och positiv respons och att det kan förefalla självklart
att detta ger motivation. Att innehållet i undervisningen kan påverka motivationen var inte något som 
nämndes i hög utsträckning. Finns det en risk att motivation är en faktor som kan glömmas bort när 
styrning, struktur och återkoppling så starkt står i fokus?    

Att bli sedd och vara en del av ett sammanhang

Flera lärare betonar vikten av att eleverna känner en gemenskap och är en del av det sociala 
sammanhanget. Enligt Lund (2006) hänger ”att bli sedd” samman med känslan av att vara i ett 
sammanhang. Att bli sedd upplevs som det viktigaste av de elever Lund intervjuat. Detta stämmer 
överens med Antonovsky (1987) och hans tankar om att KASAM, känslan av sammanhang är viktig 
för en människas psykiska välbefinnande. Detta sammanhang bygger på ömsesidighet och tilltro i 
relationer. Lund betonar mötet mellan läraren och eleven där lärarens medvetenhet och 
relationskompetens är viktiga delar för hur mötet utfaller. Ingestad (2006) pekar på vikten av att bli 
sedd av klassläraren. På så sätt blir man relaterad till gruppen och på så sätt tillhör man och blir en del 
av gemenskapen. Detta stämmer överens med Mead (1976) och hans tankar om att vår sociala 
tillhörighet skapas i relationerna till de individer som är viktiga för oss, i detta fall klassläraren. 
Samhörigheten, tillhörigheten, att vara en del av ett socialt sammanhang menar Ingestad är viktigt för 
den individuella utvecklingen. Enligt Meads terminologi kan de signifikanta andra även vara 
klasskamraterna. Lärarna ger olika exempel på hur man kan locka elever med passivt beteende in i det 
sociala sammanhanget. En strategi som nämns är att vid gemensamma diskussioner locka eleven in i 
samtalet genom att låta den ”kopiera” andras åsikter. Att vara en del av det sociala sammanhanget 
framhålls av lärarna som viktigare för elever med passivt beteende än en av förmågorna som lyfts fram 
i Lpo94, att kunna uttrycka en egen åsikt. 

Lärarroll och elevroll

Lärarna i studien har en klar bild av vad elever med passivt beteende behöver för att utvecklas. De ser 
sin egen roll som avgörande och har en klar vision om arbetssätt och bemötande för dessa elever. Det 
blir dock tydligt att vision och verklighet inte alltid går hand i hand. Lärarna upplever en tidspress, 
vilket påverkar möjligheten att individualisera och utveckla arbetssätten. De saknar även tillfällen att 
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fylla på batterierna. Elevgrupperna är dessutom stora och lokalerna bristfälliga. Läraren måste ta 
hänsyn till många elever i klassen och till elever med andra svårigheter. Den lugna inlärningsmiljön 
man menar att eleverna med passivitet behöver är inte alltid så lätt att skapa. Detta innebär att det hela 
tiden är risk för störningar i samspelsprocessen mellan lärare och elever med passivt beteende. Vi ser 
här en komplikation. Elever med passivt beteende har ofta svårt att fokusera, har en svag arbetsmotor 
och saknar ofta egen drivkraft. I skolan ska eleverna prestera och uppnå uppsatta mål. Lärarna 
balanserar i sitt arbete med dessa elever behovet av styrning och behovet av stimulans. Vi uppfattar att 
klasslärarna ser behovet av styrning starkare än behovet av stimulans för att elever med passivt 
beteende ska uppnå kunskapsmålen. Lärarna upplever att eleverna inte når dessa mål utan deras 
återkoppling. Samtidigt ser vi en risk med att läraren får en styrande roll i samspelet och att detta kan 
innebära att en passiv och osjälvständig elevroll förstärks och blir befäst. Vi ser även en risk att 
elevens självkänsla påverkas av ett starkt beroende av läraren. Ingestad (2006) pekar på risken för en 
avvikarkarriär där avvikarrollen blir alltmer befäst, för den som kontinuerligt misslyckas och möts av 
negativa förväntningar. Enligt Mead (1976) påverkar omgivningens förväntningar vår utveckling. 
Detta ställer krav på lärare att möta elever på rätt nivå med positiva förväntningar. 

Metoddiskussion

Vi har valt att bygga vår studie på kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Vår uppfattning är att det är 
en metod som lämpar sig väl för våra frågeställningar. Genom att intervjua lärare har vi fått djupare 
förståelse för hur lärare arbetar och förhåller sig till elever med passivt beteende. Under intervjuerna 
har vi kunnat ställa följdfrågor och be respondenterna utveckla sina svar om något varit oklart. Enligt 
Trost (2005) lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst då man har en frågeställning där man försöker förstå 
människors sätt att resonera eller att hitta mönster i deras handlande. En enkätstudie hade därför inte 
lämpat sig för våra frågeställningar då vi inte kunnat få lika djup och heltäckande information som vi 
behövde för att täcka in vårt område. 

En alternativ metod för våra frågeställningar hade kunnat vara att utföra observationer. En fördel med 
detta hade kunnat vara att skapa en bild av lärarnas arbete som inte bygger på lärarnas egna 
uppfattningar om arbetet med elever med passivt beteende. Enligt Bell (2006) uppfattar dock 
observatörer skeenden på olika sätt. Bell menar att observatören genom att filtrera materialet från en 
observation lätt kan lägga in privata tolkningar utan att förstå vad den observerade situationen betyder 
för de personer som är inbegripna i den. Med intervjuer fick vi istället ta del av lärarnas erfarenheter 
om att arbeta med elever med passivt beteende. Detta ger andra svar som vi inte vet stämmer överens 
med vad observationer hade kunnat bidra med. Eftersom vårt syfte handlar om att öka förståelsen för 
lärares arbete med elever med passivt beteende blev valet av metod intervju då vi anser att den är mest 
relevant för vår undersökning. En svaghet i undersökningen kan vara att antalet respondenter är 
relativt få; sex stycken, vilket får konsekvenser för hur giltig studien kan anses vara. Vi anser dock att 
det är en rimlig mängd för den tid vi haft avsatt för studien. I resultatet har vi därför inte dragit några 
generella slutsatser.

Slutsats

Studiens resultat visar att lärare beskriver elever med passivt beteende som drömmande och 
stillsamma elever som saknar egen drivkraft och som har svårt att självständigt föra sitt arbete framåt. 
Detta leder till att de har svårt att klara skolarbetet och att det finns en risk att de lätt kan glömmas 
bort. Elever med passivt beteende behöver struktur och regelbunden återkoppling. Lärarna balanserar 
i sitt arbete med dessa elever behovet av styrning och behovet av stimulans. Ett positivt bemötande 
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och en accepterande klassrumsmiljö ser lärarna som viktigt i samspelet med dessa elever. Lärarna 
upplever svårigheter främst gällande bristen på respons, tid och möjlighet att hämta egen kraft. Det 
krävs stor medvetenhet och ett stort engagemang i utformandet av undervisningen och i det 
pedagogiska bemötandet för att elever med passivt beteende ska ha möjlighet att uppnå 
kunskapsmålen. Vi anser att syftet om ökad förståelse för arbetet med dessa elever är uppnått.

Vidare forskning

Vi anser att det finns behov av vidare forskning om elever med passivt beteende. En intervjustudie för 
att undersöka hur eleverna själva upplever sin skolsituation och huruvida de själva upplever behov av 
styrning och stimulans är av intresse. Vi ser även behov av att undersöka vilka tankar eleverna själva 
har om vad som påverkar deras inlärningsprocess positivt och negativt. Forskning i form av en 
observationsstudie för att undersöka lärarens arbete och samspel med dessa elever skulle vi finna 
intressant. En sådan studie skulle även kunna undersöka om eleverna riskerar att blir bortglömda,
vilket lärarna i denna studie signalerar.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Inledande fråga:

• Säg något kort om ditt nuvarande arbete

Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund av passivitet

• Vilka erfarenheter har du av elever med dessa svårigheter?

Hur lärare arbetar för att dessa elever ska uppnå kunskapsmålen

Undervisningen
• Hur utformar du undervisningen för dessa elever?

Bemötande
• Hur bemöter du dessa elever?

Klassrumsmiljön
• Hur utformar du klassrumsmiljön för dessa elever?

Svårigheter i arbetet

• Vilka svårigheter möter du i arbetet med elever med passivt beteende?

Avslutande fråga:

• Vid sidan av detta, vilka ytterligare åtgärder anser du skulle kunna gynna dessa elever?
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Brev till rektorer Bilaga 2

Till rektorer i Stockholms stad

Vi studerar vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet där vi går kursen 
”Förberedande kurs i specialpedagogik”. Ett delmoment i utbildningen är att skriva en uppsats utifrån 
ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi har valt att skriva om de stillsamma eleverna som riskerar att inte 
uppnå kunskapsmålen på grund av passivitet.  Det finns få studier som belyser de passiva elevernas
situation i skolan och därför anser vi att det är viktigt att uppmärksamma dessa elever.

Vi önskar komma i kontakt med kunniga lärare verksamma i år ett till fem för att ta del av deras 
erfarenheter och tankar om dessa elever.

Vi önskar spela in intervjuerna på band. Dessa band kommer efter transkribering att förstöras. 
Utskriften kommer endast att läsas av oss och vår handledare. Då kommer de att vara avidentifierade 
så att intervjupersonernas konfidentialitet kan garanteras. Det är frivilligt att delta och man kan avbryta 
sitt deltagande när man vill. 

Vi är tacksamma för hjälp med namn och telefonnummer/ mailadresser till lärare som genom intervju 
kan vara intresserade av att delta i vår studie. Vi önskar svar senast torsdagen den 12 mars 2009. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar 

Anna Eriksson och Malin Weber Jansson

aner6944@student.su.se  061malweb@student.su.se

Handledare: Anna-Carin Rehnman

anna-carin.rehnman@specped.su.se


