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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Tänk dig en mattelektion. Eleverna i klassrummet går sitt åttonde år i grundskolan. Eftersom
klassrummet vetter mot norr känns det mörkt i klassrummet när man kommer från den ljusa
korridoren utanför. Eleverna arbetar med olika uppgifter, några räknar uppgifter i
läroboken, andra räknar uppgifter på ett arbetsblad. Arbetsbladet är ett test. Den som
misslyckas får ett liknande arbetsblad nästa lektion, och så kommer det att fortsätta tills
eleven klarar testet.

Mitt i klassrummet sitter Johan. Han har ett av arbetsbladen framför sig. När jag går förbi
honom ser jag att han bara har skrivit svar på den första uppgiften trots att han har suttit
med pappret ett tag. När jag frågar honom hur det går säger han: - Jag kan inte.

Johan är liten för sin ålder. När man ser honom i korridoren är han full av liv och rörelse, och
skiljer sig inte så mycket från sina kompisar, men när han kommer in i klassrummet och ställs
inför en uppgift är det som om han krymper. Jag vet att han senast igår löste uppgifter
liknande dem han har framför sig nu. Då kunde han, men inte nu, inte av egen kraft. Jag
lirkar med honom, lotsar honom fram till lösningen och efter en stund lossnar det och jag
behöver inte hjälpa honom med resten av uppgifterna. Han gör färdigt arbetsbladet och det
visar sig att han har nästan alla rätt. Johan jublar och verkar glad när han går från
mattelektionen. Nästa lektion sitter han där igen. - Jag kan inte det här. Jag är kass på matte.

Ofta när Johan ska lösa uppgifter frågar han ängsligt om det han har gjort är rätt, men han
är övrigt inte särskilt kontaktsökande. Johan är inte utstött i klassen, han har inga stora
problem med sig hemifrån, ändå misslyckas han med de enklaste uppgifter. Johan ger sig alltid
i kast med ett problem med inställningen att han inte kommer att klara av det, och därför gör
han sällan det trots att han egentligen har kunskapen som behövs.

Känner du igen dig? Trots att jag inte är färdigutbildad lärare så tycker jag att jag har stött på många
elever som beter sig på samma sätt. Varför säger de "Jag kan inte"? En del elever använder den
frasen som om det vore en magisk formel som driver bort onda andar. Är det mig de vill driva bort,
eller är det tvärt om ett rop på hjälp? Hur hjälper jag dessa elever? Det är det jag vill ha reda på och
det är därför jag har valt det som ämne för mitt examensarbete. Texten du precis har läst är den
fallbeskrivning som jag använde när jag gjorde mina intervjuer.

1.2 Syfte

Mitt syfte med det här arbetet är att få kunskap om vad som kan orsaka det beteende som eleven i
min fallbeskrivning uppvisar, och hur man kan hantera problemet och bemöta eleven i en
undervisningssituation.

1.3 Problemformulering
Vad ligger bakom det beteende som Johan uppvisar?
Hur ska jag handla för att få elever som Johan att fungera i skolsituationen?
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2. Litteraturgenomgång

I detta avsnitt kommer litteratur att presenteras som beskriver de elever jag intresserat mig för, och
som ger förslag på hur man ska förstå och bemöta dessa elever. För att lättare kunna jämföra
litteraturen med det resultat intervjuerna gav så delar jag upp litteraturgenomgången i två delar:
orsaker och åtgärder.

2.1 Orsaker

2.1.1 Bevarande av självkänsla
Enligt Donaldson (Donaldson i Taube, 1987) föds alla med en lust att lära, men det finns något som
är starkare: önskan om att uppfatta sig själv positivt. Om man gång på gång stöter på misslyckanden
när man försöker lära sig något, så får självbilden en törn. Till slut blir önskan att behålla den lilla
självkänsla som finns kvar starkare än lusten att lära. Inlärningsuppgiften undviks för att skydda
självbilden. Utåt sett så kan eleven framhålla att uppgiften är mycket svår eller att anledningen till
misslyckandet är att han inte ansträngde sig tillräckligt mycket.
Aronson (1988) förklarar detta med kognitiv dissonans, vilket menas den inre spänning som
uppstår när två tankar inte stämmer överens. Eleven, som alla personer, vill se sig själv som en bra
person, t.ex. vill han inte tro att han är korkad. När eleven sätts framför en uppgift som han tror att
han inte kommer att klara uppstår kognitiv dissonans: "Jag är inte korkad" ställt mot "Jag kan inte
lösa den här uppgiften". När denna situation uppstår är elevens främsta mål att reducera dissonansen.
Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att förklara det med att matematik (om det var en sådan
uppgift) är löjligt eller helt enkelt låta bli att lösa uppgiften (Wood,1988). Aronson (1988) ger
ytterligare en möjlig metod för att reducera dissonansen: eleven kan försöka minska på
förväntningarna. Genom att försöka få omgivningen att ha låga förväntningar på honom så kommer
risken att någon pikar honom för låg intelligens att minska. Varje litet framsteg kommer då att kännas
som en seger.

2.1.2 Hellre ett misslyckande än att sväva i ovisshet
Karin Taube (1987) skriver att barn med inlärningsproblem ofta använder sig av ineffektiva
inlärningsstrategier. De är inte medvetna om sina egna kognitiva processer och de engagerar sig inte i
sin inlärning. Varför utvecklar dessa elever då en passiv och oengagerad inlärningsstil? Författaren
menar att det finns två tänkbara svar på den frågan. Antingen har eleverna med inlärningsproblem en
extremt sen metakognitiv utveckling eller så beror dessa problem på erfarenheter som eleven gjort,
t.ex. kan känslomässiga faktorer påverkat eleven.
Holt (1965) har en förklaring till att eleven utvecklar en ineffektiv inlärningsstil. Han tror att det
orsakas av att den spänning som byggs upp inuti eleven när han oroar sig över att misslyckas är så
stor att det blir en lättnad t.o.m. när läraren säger att han har svarat fel. Det är alltså bättre att snabbt
få fram ett svar som visar sig vara fel, än att sväva i ovisshet genom att man verkligen försöker lösa
uppgiften. Holt kallar dessa elever för "answer-grabbers", och gör följande beskrivning:

Monica wants the right answer, yes; but what she wants, first of all, is an answer, any old answer, and 
she will do almost anything to get some kind of answer (Holt, 1965, s 58).

Eleven ser alltså till att snabbt få fram ett svar som låter det minsta rimligt, och ger sig inte tid att tänka
igenom om det stämmer enligt de regler läraren har lärt ut.
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Människor med låg självrespekt gör sämre ifrån sig på speciella uppgifter när de vet att de blir
observerade än människor med hög självrespekt. Detta beror på att de aktar sig för negativ kritik.
Likaså kan människor med låg självrespekt handla dumt eller omoraliskt utan att skämmas efteråt.
Detta hänger ihop med att deras uppfattning om sig själva som en dålig människa går väl ihop med att
fuska eller strunta i sina förpliktelser (Aronson i Stensaasen, 1997).

Misslyckande kan orsaka en ond cirkel; om eleven ofta misslyckas kommer en stor del av elevens
medvetande vara upptaget med att ängsligt försöka komma på ett sätt att undvika den skada som
det förväntade misslyckandet kommer att tillfoga hans redan tilltygade självförtroende när han ställs
inför en ny uppgift. Eftersom mycket energi läggs på att undvika ett misslyckande så finns det inte så
mycket kapacitet kvar till att hitta en lösning till uppgiften, och då blir det förstås svårare att hitta rätt
svar (Taube, 1987).

Holt (1965) är dock kritisk till att låta elever lyckas jämt. Ibland är det bra att misslyckas. Om man
skulle lyckas jämt så skulle det inte kännas lika bra att lyckas som när man tidigare har misslyckats
och sedan plötsligt lyckas. En lätt uppgift ger inte samma tillfredsställelse att klara av som en svår.

2.1.3 Behov
Abraham Maslow har utvecklat en teori om vilka behov som styr människan. Rangordningen av
dessa behov kallas för Maslows behovshierarki. Den brukar illustreras av en triangel med det mest
grundläggande behovet längst ner, vilket är de fysiologiska behoven.

När ett behov är tillfredsställt så
anmäler sig nästa. T.ex. om
behovet av trygghet och
säkerhet inte är tillfredsställt så
lägger personen i fråga inte ner
möda för att skaffa sig en
positiv självuppfattning.
Däremot blir människan aldrig
tillfredsställd, utan söker alltid
efter något mer, nästa nivå i
behovshierarkin. (Imsen, 1988)

   Figur 1. Maslows behovshierarki (Imsen, 1988, s 55)

Av dessa behov verkar nummer två, fyra och fem vara de som skulle kunna vara aktuella i fallet med
Johan.
Behov nummer två skulle kunna vara det som orsakar att elever blir "answer-grabbers" (se rubriken
"Hellre ett misslyckande..."). Personen strävar efter frihet från oro och ångest (Maslow, 1987). Den
spänning som enligt Holt (1965) byggs upp inom eleven när han ska lösa en uppgift vill eleven bli av
med. Som åtgärd tar eleven första bästa svar, eller så undviker eleven helt enkelt att försöka lösa
uppgiften eftersom han vet sedan tidigare att den orsakar oro.
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Maslow (1987) anser att det fjärde behovet innebär att varje person dels vill vara kompetent, men
också att andra ska ha höga tankar om en själv. Detta skulle också kunna vara orsaken till att eleven
undviker att ge sig i kast med matteuppgifter. Om han ska kunna behålla uppfattningen om att han
inte är korkad så måste han undvika att göra uppgifterna eftersom han tror att han inte kommer att
klara av dem (Aronson, 1988).
Även behov nummer fem skulle kunna vara det som orsakar Johans beteende. Behovet av
självförverkligande innebär att varje person vill göra det han är bra på. En konstnär vill måla och en
poet vill skriva (Maslow, 1987). Om då eleven upplever att han inte är bra på matematik så vill han
inte räkna.

2.1.4 Samspelet med andra
Andras syn har stor inverkan på om en elev tror sig klara en uppgift eller inte. Den som har negativa
förväntningar på sig från andra ger lättare upp inför en uppgift än någon som har positiva förväntningar
på sig. Omgivningens attityder utgör den största risken för att elevens självförtroende ska sänkas
(Taube, 1987).
En människa har lika många sociala jag som det finns individer som känner personen i fråga. Det
skulle kunna innebära att man presterar olika beroende på vem som befinner sig i närheten. Självet
utvecklas genom symboliskt samspel mellan mig och medlemmarna i den grupp jag tillhör. Om
samspelet går ut på att mina vänner hela tiden bevittnar mina misslyckanden, att de påminner mig om
dessa och dessutom har låga förväntningar på mina prestationer, så är det logiskt om mitt
självförtroende blir dåligt (Aronson i Stensaasen, 1997).

Det är inte bara andras förväntningar som inverkar på elevens prestationer. Eleven påverkas av
andras närvaro genom att han jämför sig själv med andra och deras prestationer. Den enskilde har
en tendens till att bedöma sig själv i förhållande till andra (Heider i Stensaasen, 1997). En del
föredrar att jämföra sig med de bästa, dvs uppåtriktad social jämförelse, medan andra i en form av
själv beskyddande, självhöjande strategi väljer att jämföra sig med människor som är mindre
intelligenta eller inte är så väl utrustade som dem själva, dvs nedåtriktad social jämförelse (Aronson
i Stensaasen, 1997).
En elev som sitter bredvid en annan som löser uppgifter mycket snabbare än han själv uppfattar att
den andra har en bättre förmåga. Nu uppstår det problem för den mer långsamma eleven. Om han
jobbar hårt för att uppnå det som verkar lätt för den andra så visar han sin dåliga förmåga. Detta
skulle kunna vara en förklaring till att vissa elever nästan vägrar att räkna matteuppgifter (Wood,
1988).
Stensaasen (1997) menar också att människor med låg självaktning visar en tendens att känna sig
hotade när de samspelar med människor som de betraktar som duktigare än sig själva.

2.2 Åtgärder

2.2.1 Läraren
Hur ska då läraren bemöta dessa elever på rätt sätt? Hur stärker man elevens självkänsla? Läraren
måste ha utvidgat sin egen självuppfattning innan hon eller han kan lyckas med att hjälpa eleven till en
positiv och realistisk självutveckling (Boy och Pine i Stensaasen, 1997). Taube (1987) anser att
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andras förväntningar påverkar elevens prestationer (se ovan), därför är det viktigt att man som lärare
är medveten om vilka förväntningar man förmedlar.

Våra förväntningar påverkar vårt beteende enligt Stensaasen:

"Vi är benägna att handla i enlighet med våra förväntningar och möter vanligtvis en 
person som vi har positiva förväntningar på med ett leende" (Stensaasen, 1997, s 135).

Brophy och Good ( i Stensaasen, 1997)  anser att ängsliga lärare lätt skapar fasta förväntningar som
de inte orkar ändra på.
Om man då som lärare redan har en god självkänsla, hur går man då vidare i stärkandet av elevens
självkänsla? Regeln verkar vara att varje gång vi behandlar en elev med respekt, ökar vi hennes eller
hans självrespekt. Varje gång vi förvirrar eller förödmjukar en elev, bryter vi sannolikt ned hans eller
hennes självrespekt och respekt för andra (Stensaasen, 1997).
Tidigare refererade jag bl.a. Taubes och Holts syn på huruvida man ska undvika att eleven
misslyckas eller inte. Angående hur en lärare ska vara skriver Stensaasen att läraren kan skapa
utmaningar när hon eller han anser att chanserna för att eleven skall lyckas är goda. (1997)
Uppmuntran känns ju som en ganska självklar åtgärd när man har en osäker elev, men Holt (1965)
ifrågasätter för mycket beröm. Ett barn som efter en lång kamp klarar en uppgift behöver väl inte få
berättat för sig att han har gjort jobbet bra, frågar sig Holt. Holt tror också att läraren som ger beröm
försöker ta till sig en del av äran när han eller hon berömmer eleven. Läraren stjäl en del av
strålglansen.

Till slut vill jag referera några villkor som läraren måste tillmötesgå för att hjälpa eleven att utveckla en
positiv självbild:

1. Eleven måste uppfatta läraren som en betydelsefull person.
2. Eleven måste uppfatta läraren som en trovärdig bedömare.
3. Läraren måste vara konsekvent i sina bedömningar av eleven.
4. Läraren måste vara noggrann i sina bedömningar och inte överdriva sina åsikter om eleven. Beröm måste vara
äkta och vara grundat på handlingar eleven har utfört.
5. Eleven måste uppfatta läraren som personligen engagerad i elevens utveckling och intressen.
6. Eleven måste få känna att hon eller han är ansvarig för sina personliga prestationer. (Civikly i Stensaasen, 1997,
s 101)
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3. Metod

3.1 Metodval
När jag skulle välja metod föll valet på intervju. Eftersom detta inte är en statistisk undersökning utan
en undersökning vars mål är att hitta olika sätt att bemöta elever som liknar den i fallbeskrivningen, så
ville jag använda en kvalitativ metod. Intervjun utformades därför med en låg grad av både
standardisering och strukturering, dock inte helt ostrukturerad. Under intervjun undvek jag att ställa
frågor utöver de som var förutbestämda. Därför kan man säga att intervjun inte var helt öppen.
Jag valde att utforma intervjun som problemlösning. I början av intervjun beskrev jag ett fall, se
bilaga 1, och lät sedan lärarna föreslå hur problemet skulle lösas.

3.2 Urval
Syftet med detta arbete var att hitta olika förslag på hur man förstår och bemöter elever med liknande
problem som Johan i fallbeskrivningen. Det mest logiska var då att intervjua dem som arbetar med
att få dessa elever att fungera i skolan, dvs lärare. För att få så många olika svar som möjligt
utformade jag en heterogen grupp. Av sex lärare skulle det vara två från varje stadium och dessa två
skulle helst vara av olika kön. På detta sätt hoppades jag få en grupp med olika erfarenheter och
synsätt på undervisning.
Jag valde att intervjua lärare som jag kände till sedan tidigare. Tyvärr hade jag inte mött så många
manliga lågstadielärare, så därför intervjuade jag två kvinnor istället. Tre av lärarna kom från samma
skola, men resten var från olika skolor. Mitt mål var att ta lärare från olika skolor, men samtidigt ville
jag intervjua lärare som jag kände, eller åtminstone hade pratat med innan. Detta gjorde jag för att
jag trodde att stämningen skulle bli bättre under intervjun om man kände varandra, vilket i sin tur
skulle leda till mer utförliga svar.

Mitt urval blev alltså:

Intervjuobjekt Personbeskrivning Arbetsplats
Lärare A yngre lågstadielärare skola i tätort nära en mellanstor stad
Lärare B äldre lågstadielärare skola i tätort nära en mellanstor stad
Lärare C manlig mellanstadielärare skola i förort till mellanstor stad
Lärare D kvinnlig mellanstadielärare skola i tätort nära en mellanstor stad
Lärare E manlig högstadielärare skola i tätort utanför en mindre stad
Lärare F kvinnlig högstadielärare skola i tätort nära en mellanstor stad

3.3 Intervjuernas genomförande

För att se om fallbeskrivningen och mina intervjufrågor fungerade testade jag fallet och frågorna i en
pilotintervju. Efter pilotintervjun ändrade jag vissa ordval i fallbeskrivningen, men gjorde inga större
förändringar.

Intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor. Jag försökte se till att intervjun genomfördes i rum där
vi kunde vara ostörda. Alla intervjuer kunde genomföras utan att vi blev avbrutna.
Ingen av lärarna hade fått reda på vad intervjun skulle handla om i förväg utan var i stort sett
ovetande om innehållet.
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Intervjuerna spelades in på band med ett undantag, vilket berodde på att utrustningen inte fungerade.
Istället tog jag anteckningar.

3.4 Databearbetning och analys

För att lättare kunna överblicka materialet skrev jag av bandupptagningarna av intervjuerna för
hand. När utskrifterna var klara markerade jag de uttalanden som jag ville ha med i
resultatredovisningen. Jag försökte få med alla de olika typer av svar jag hade fått. Det som inte kom
med i resultatredovisningen är sådant som läraren själv redan har sagt (och redan finns med i
redovisningen), uttalanden där betydelsen är oklar eller sådant som inte har med fallet att göra. Jag
har valt att inte redovisa varje intervju för sig och i sin helhet, utan jag har plockat ut de mest
intressanta uttalanden ur alla intervjuerna och sorterat dem efter vilken fråga de svarar på.
Jag sätter inte ut namn eller annan information om intervjupersonerna i resultatredovisningen eftersom
jag inte vill att deras åsikter ska bedömmas efter ålder, kön eller erfarenhet. I resultatredovisningen
har jag andra beteckningar på lärarna än de jag redovisar i urvalsredovisningen.

3.5 Metoddiskussion

Anledningen till att jag använde en fallbeskrivning beror på att den elev som fallbeskrivningen handlar
om inte så lätt låter sig rubriceras. Nu i efterhand kan jag se att detta var ett bra sätt eftersom jag
upptäckte att de olika lärarna hade olika "namn" på eleven i fråga. De hade också olika förklaringar på
vad beteendet berodde på. Om jag istället för en fallbeskrivning hade frågat - Hur bemöter du en elev
med dåligt självförtroende? (vilket jag tror är fallet), så hade vissa av intervjupersonerna inte alls tänkt
på den här sortens elev som beskrivs i fallet. Nu tror jag inte att intervjupersonerna såg samma sorts
elever framför sig ändå, det märks lite på svaren jag fått, men jag tror att jag kom näramare målet på
det här sättet.

Jag valde att intervjua lärare som jag hade träffat förut. Fördelen med det, tror jag, är att samtalet
löper lite lättare om man känner varandra. Om man vet var man har varandra så vågar man vara mer
frispråkig. Nackdelen kan vara att de anpassar sina svar efter hur det tror att jag tycker. Det är det
svårt att göra med en person man inte har träffat förut.

Intervjuerna spelades in på band. Nackdelen med det är att många verkar känna sig spännda framför
mikrofonen. Jag har fått uppfattningen att de flesta tänker efter längre och väljer sina ord mer noga
om det de säger spelas in. Det är i och för sig bra, men jag har märkt att när bandspelaren är
avstängd kom det fram fler åsikter än när bandet rullade. När jag genomförde intervjuerna valde jag
att vara ganska tyst och säga så lite som möjligt utöver de förutbestämda frågorna. Detta gjorde jag
för att jag inte ville påverka lärarnas svar. Om jag markerade vad jag höll med om eller inte så var jag
rädd för att jag skulle påverka resultatet. Detta bidrog kanske till den spännda stämningen. Som sagt,
efter bandet var avstängt och jag började prata mer fritt och ibland avslöja mina åsikter, så kom det
fram fler åsikter. Frågan är om jag borde ha pratat mer under själva intervjun?
Tillbaka till frågan om bandspelaren. Vad hade hänt om jag hade valt att ta anteckningar istället för
att spela in? Risken är att man tolkar svaren ytterligare en gång om man tar anteckningar. När man
har spelat in intervjun på band så märker man att man under intervjuns gång antagligen missuppfattade
intervjuobjektet flera gånger. Detta kan man upptäcka senare under intervjun när fler åsikter kommer
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fram. Om man då hade antecknat så hade man förlorat ett uttalande (det man missuppfattade). När
man spelar in intervjun så kan man också citera intervjuobjektet och på så sätt låta den intervjuade
personen få komma till tals, ocensurerad.

Jag har valt att inte redovisa intervjuerna i sin helhet. Jag tror inte att det ligger i läsarens intresse att
läsa precis varje litet ord som sades under intervjun. I så fall hade det blivit fullt med utfyllnadsord
och upprepningar. Det är ju faktiskt talspråk som finns på banden. Jag tror dessutom att
intervjuobjekten också föredrar att jag sammanfattar dem istället för att visa upp deras talspråk. Jag
har alltså gjort en sammanfattning av vad som sades, och jag har gjort mitt bästa för att vara
objektiv.
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4. Resultatredovisning

Här redovisar jag intervjuerna. Jag kommer inte att markera vilken lärare som säger vad, utan bara
redovisa deras uttalanden utan inbördes ordning. Jag följer frågeformuläret (se bilaga 1) och ser vad
som kommit fram i de olika frågorna.

4.1 Känner du igen situationen?

Alla lärarna kände igen situationen med eleven som hävdar att han inte kan men som i nästa stund
med rätt bemötande löser uppgiften. Däremot kände lågstadielärarna inte igen situationen om man tar
med alla faktorer, t.ex. att eleven gick i år åtta. En av högstadielärarna undervisar inte i matematik,
men påpekade att det gick att överföra situationen även till andra ämnen.

4.2 Har du stött på liknande elever? Beskriv dem.

En av de sex lärarna kunde inte komma på någon elev som han själv hade stött på, de andra hade ett
eller flera exempel. Två av lärarna sa att av denna sortens elever finns det minst en i varje klass. En
av dem sa också att dessa elever alltid har funnits.

Jag redovisar här några av de berättelser om liknande elever som kom fram under intervjuerna.

"Jag har haft en elev som hysteriskt började gråta så fort han fick en uppgift, t.ex. när vi
började med bokstäverna och eleverna skulle hitta ljudet i en bild. - Jag kan inte det här!
grät han. I övrigt var han glad och pigg, och hade kompisar och inga bekymmer för övrigt.
Jag kände att det var viktigt att snabbt komma tillrätta med det här så jag hade ett samtal
med föräldrarna. De berättade att pojken spände sig jättemycket för skolan och att han
trodde att man skulle kunna allt redan innan man kom till skolan. Jag bestämde mig för att
skicka honom till specialläraren, inte för att han inte kunde utan för att han behövde få sitta i
en liten grupp. Där kunde han få den peppning han behövde och få arbeta i lugn och ro. Han
fick omedelbar hjälp så fort han behövde. Det viktiga var att få honom att förstå att det inte
gör någonting om han gör fel, att han får fråga och att det inte är hela världen om det inte går
på en gång. Vi pratade mycket om det.
Det tog inte särskilt lång tid innan han började klara av det här. Efter första terminen så var
det aldrig snack om det här igen."

"Jag har en liten tjej i min klass som tycker att det är jobbigt att läsa upp läsläxan. Jag
tyckte att det kändes som om hon inte hade läst på läxan ordentligt, men när jag pratade med
hennes mamma så sa hon att dottern kunde läxan jättebra hemma. När jag frågade tjejen
varför det blev svårt när hon kom till skolan, så sa hon att det var svårt att koncentrera sig
när det var flera i samma klassrum som läste. Det var ändå bara tre personer till i
klassrummet samtidigt, men vi kom överens om att gå ut i grupprummet när det var dags för
henne att läsa upp läxan. Då gick det bättre."

"Jag har en elev som har haft inställningen att han inte kan ända sedan år sju. Han har svårt
att komma igång, han pratar hellre med sina kompisar om andra saker, men jag vet att om
han sitter ensam i ett rum och jag sitter bredvid så kan han. Problemet är att han hela tiden
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fått veta att han inte duger i skolans värld. Annars har han inga problem med
självförtroendet, han är duktig i idrott, där kommer han till sin rätt. Det svåra är att vi har så
stora grupper att det är svårt att bara ägna sig åt honom. Det jag tycker är viktigt är att man
försöker lära känna eleven så att man vet hur man ska tackla problemet. Det har hänt att jag
har plockat ut honom själv och suttit och pratat om andra saker än skolan för att få honom
att känna sig trygg. Tyvärr vet jag inte hur det kommer att gå, det är svårt att komma till
rätta med ett sådant här beteende i år nio."

"Jag har ett exempel, jag vet inte om det hör hit, men det är en pojke som har valt bort kemi
och fysik för att han anser att han inte klarar det. Innan så gjorde han nästan inget på
biologilektionerna och gick inte alls på kemi och fysiklektionerna. Jag stod inte ut att se
honom sådär, så jag sa till honom att nu måste vi göra något din NO. Du får välja vilket ämne
du vill försöka klara av. Han tyckte att det lät vettigt. Han valde biologi och vi kom överens
om att börja om från år 7´s biologiundervisning med ett avsnitt i taget. Han fick själv välja
vilket avsnitt han ville börja med, han bestämde sig för att börja med djur. Vi diskuterade
upplägget tillsammans och sedan gav jag honom en uppgift och han började att skriva. Han
fick sitta ensam och arbeta, han ville inte sitta bland de andra. Han kom till mig alla NO-
lektioner, oavsett om hans klass hade fysik, kemi eller biologi. Det fungerade jättebra.
Kanske berodde det på att han fick starta om från noll, tidigare hade han alltid legat efter,
han hade alltid känt sig underlägsen. Nu var allt han gjorde plus. Det verkade som om han
tyckte att det var roligt, och det hade han aldrig tyckt förut. Att man kommer så långt att
lärandet blir lustbetonat, då har man kommit ett stort steg på vägen.
Vi får se hur det går, han har ju inte slutat nian än, men han kommer till alla lektioner och det
har han inte gjort förut. Vi får se om han kan nå ett G i biologi. Det roliga är att han var så
håglös förut, och nu så söker han till och med upp mig i korridoren och frågar om han får gå in
tidigare!"

"Jag har flera elever som har lite svårt att koncentrera sig och som blir störda av
omgivningen. Med dem kan det räcka att bara ha ögonkontakt och att gå dit någon gång och
peppa dem lite grann. Jag önskar att jag kunde sitta mer med dem. En av dem har jag fått
speciallärartid med på eftermiddagarna. Det har egentligen inte varit någon form av
specialundervisning utan det har varit mer att få saker och ting gjorda. Helt plötsligt får han
mycket mer gjort."

"Jag hade en flicka i matte som egentligen var ganska duktig. Helt plötsligt började hon säga
att hon inte kunde. Jag tror att det berodde på att hon mådde dåligt. Vid den här tiden hade
hon det ganska struligt hemma. Jag försökte att stötta henne och hjälpa henne med matten.
Efter ett tag släppte det."

4.3 Vad tror du ligger bakom det här beteendet?

De flesta av intervjupersonerna trodde att Johans beteende beror på osäkerhet eller dåligt
självförtroende. Ständiga misslyckanden och otillräcklig uppmuntran, ansåg en lärare var orsaken.
"Han är tydligen väldigt allmänt osäker på vad han kan." säger en annan. Något har hänt, han
har antagligen misslyckats någon gång, och det har blivit en låsning han inte kommit ur. Samma lärare
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fortsatte: "barn har ju en förmåga att allt eftersom tiden går så idiotförklarar de sig själva. .....
Har man då kommit så här högt upp, då har man hunnit befästa det ganska bra."
Är det så att eleven har jämfört sig med andra elever, frågar sig en lärare, det kanske sitter en
jätteduktig tjej eller kille bredvid. När han märker att personen bredvid löser uppgifterna mycket
snabbare än han, så ger han upp.
Ett par av lärarna trodde dessutom att det dåliga självförtroendet är direkt kopplat till det ämne i
vilket han beter sig så här; dåligt självförtroende i matte i det här fallet. En annan kopplade det dåliga
självförtroendet till lektionsverksamhet. Eleven i den lärarens exempel har ett gott självförtroende i
situationer utanför klassrummet som kompisrelationer och fritidsaktiviteter.
En lärare underströk vikten av att eleven får känna att han klarar av saker. Det är dessutom riskabelt
om en elev kommer långt efter de andra i klassen i t.ex. matematik. När eleven kommer långt efter
blir det bara tråkigare och tråkigare, och får då mindre och mindre gjort och då hamnar han ännu mer
efter. Det blir en ond cirkel. Då är det inte konstigt att lusten avtar med tiden.
Det finns helt andra förklaringar som de intervjuade lärarna kom med. En sa: "Kan han vara lite
lat? Han gitter liksom inte riktigt." Denna lärare tog också upp bristande vilja och s.k. initiallättja
som orsaker. Även en annan lärare kom in på samma spår och kallade det för att eleven inte har en
motor, ingen vilja att komma framåt. Omognad och sen utveckling var en annan förklaring som kom
upp. En lärare trodde att detta beteende trots allt kunde vara ett uttryck för kontaktsökande från
eleven.
En annan lärare trodde att det ibland kan handla om koncentrationssvårigheter. När eleven har svårt
att koncentrera sig så säger han att han inte kan. Det behöver inte handla om grava
koncentrationssvårigheter, utan det kan vara något i miljön som stör. Samma lärare säger också: "jag
tror att det i och för sig är viktigt att man är uppmärksam och skiljer mellan de som är svaga
och de som egentligen är kanske duktigare, tom. starka, men som har den här typen av
problem."
Flera av lärarna trodde att Johans beteende grundas i för höga krav. "Han har för stora krav på
sig själv, han kan ha krav hemifrån och sedan kommer skolan med sina krav om att nå upp till
målen." En av lärarna trodde att det måste vara de egna kraven som är tyngst att bära. Det måste bli
en oerhörd besvikelse när man inte når de mål man sätter upp för sig själv.
En annan lärare anmärkte att låsningen kunde uppkomma så fort eleven hör att det handlar om en
provsituation. I en provsituation kommer alla krav över honom och då kommer otryggheten
smygande.

4.4 Hur skulle du råda mig att handla?

Det vanligaste förslaget på åtgärd var att bygga upp elevens självkänsla. En lärare tyckte att man
skulle prata med eleven och visa för honom att han verkligen kan en hel del. Man kan visa på målen i
kursplanen och pricka av det han klarar. Här är det dock mycket viktigt att man är sanningsenlig, för
om eleven tappar förtroendet för läraren så kan man aldrig komma till rätta med det här problemet.
De flesta av lärarna rekommenderade mycket uppmuntran, stöttning och peppning. Ett annat sätt att
bygga upp elevens självförtroende som togs upp var att ge eleven lätta uppgifter så att han får känna
att han faktiskt kan något. En av lärarna tyckte att man kunde t.o.m. backa flera år i svårighetsgrad.
Hon sa dessutom: "Det spelar ingen roll om man slänger bort 3, 4, 5, lektioner på att ge dem
för lätta saker som egentligen inte ger ett dugg, han kommer inte framåt, ....., vad gör det om
han låt säga efter en halv termin har ett självförtroende som är bättre?" Det var dock en
lärare som nog inte skulle hålla med om det här. Den läraren tyckte att det var viktigt att man inte
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förlorade tid. "Man måste försöka få igång dem om man vet att de egentligen kan. Annars
kastar man bara bort en timme." Det verkar dock som om de flesta tyckte att detta får ta tid.
Som en lärare sa: "Det här är ju jätteviktigt,...., att man kommer runt det här i start så att man
inte släpar det här med sig,"

Efter detta första steg i att bygga upp elevens självförtroende kan man gå vidare genom att, som en
av lärarna föreslog, uppmuntra eleven att stå på egna ben. Börja med små uppgifter och låt dem själva
gradvis ta över ansvaret.

Ett annat sätt att få eleven att fungera är att låta honom sitta själv eller i en liten grupp. Detta hade
flera av lärarna upplevt hjälpte när de själv hade elever med liknande problem (se lärarnas egna
exempel under rubriken Har du stött på liknande elever?).
Några av lärarna tyckte att det är viktigt att prata med eleven och låta honom själv berätta vad
problemet är, varför han tror att han inte kan och i vilka situationer han känner så. Som lärare ska
man visa att man förstår att han har det jobbigt och att man vill hjälpa honom. En lärare tyckte också
att man skulle lära känna eleven lite mer personligen så att han känner sig trygg med läraren.

Några andra förslag på åtgärder från olika lärare var:
- Lär ut olika strategier för att angripa ett problem till eleven. Man kan t.ex. lära eleven att rita och
åskådliggöra problemet med bilder för att lättare kunna förstå hur man ska göra. Om man delar upp
problemet i mindre delar så känns det inte lika svårt.
- Sätt Johan bredvid en kompis som startar kvickt som kan stimulera honom. Man kanske ska ta in
lite tävling i det hela. Pressa honom lite grann.
- Den här eleven skulle antagligen behöva en assistent.
- Man kanske skulle kunna underlätta för eleven genom att bryta lektionen ibland och göra
rörelseaktiviteter. Eleven kanske skulle vara hjälpt av att få springa några varv runt huset ibland.

Flera av lärarna föreslog att man skulle undersöka bakgrunden till beteendet lite mer noggrant. En
lärare föreslog att man skulle lära känna elevens familj, en annan föreslog att man skulle ta hjälp av
t.ex. en speciallärare som då skulle få titta på eleven och säga sin åsikt om honom. Även andra av
intervjupersonerna tyckte att man skulle prata med andra lärare som också hade eleven. Varför inte
ta upp det i arbetslaget? Är det samma problem i andra ämnen?
En lärare tyckte att man skulle forska sig tillbaka i elevens skolgång och försöka hitta en orsak där.
Det viktiga, tyckte en lärare, var att observera och skriva. På det sättet får man ett bra underlag när
det blir dags för utvecklingssamtal. Det gäller att dra fram spökena under utvecklingssamtalen, att
prata om problemet. Där kan man också få reda på hur det är hemma, är det samma problem där?

En av lärarna sammanfattade sina förslag på åtgärder så här: "Så plocka ut honom ur gruppen och
försök att lista ut vad det är som är problemet och sedan, ja det är svårt, det är jättesvårt,
men kanske lite enklare uppgifter, en annan typ av uppgifter till honom som han känner att
han klarar av."

Ett sista citat: "Men den saken är klar att får inte han hjälp med det här så kommer han ju att,
det kommer ju att barka helt fel!"
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5. Diskussion
Mitt syfte med det här arbetet var att få kunskap om vad som orsakar det beteende som eleven i min
fallbeskrivning uppvisar, och hur man hanterar problemet och bemöter eleven i en
utvecklingssituation. Denna kunskap har jag försökt att få genom att söka i litteraturen och att
intervjua verksamma lärare. Ibland har lärarna varit eniga med litteraturen, ibland inte. Lärarna har
dessutom varit oeniga sinsemellan. Jag är dock glad att det kom fram så många olika förslag på
åtgärder i intervjuerna. Alla elever är olika och därför kommer kanske en åtgärd inte passa alla elever
som uppvisar ett beteende liknande det som Johan uppvisade. Då är det bra att ha fått många olika
förslag.
Jag tänkte här ta upp en del av det som kom fram i litteraturen och i intervjuerna, och dra mina
slutsatser utifrån dem.

En orsak som dyker upp både hos en av de intervjuade lärarna och i litteraturen är att eleven jämför
sig med bättre elever och ger därför upp. Detta skulle kunna innebära att man bör undvika att elever
som har det svårare i ett ämne jämför sig med de som har det lätt. Skulle dessa elever fungera bättre
om skolan nivågrupperade klasserna? Det skulle kunna vara så. En elev som egentligen ligger under
genomsnittet skulle då kunna få känna sig duktig om han gick i en grupp där de alla hade det ungefär
lika lätt/svårt för ämnet som han. Problemet är väl att det alltid finns någon som är sämst och hur
hjälper man då den eleven?

Flera av lärarna trodde att för höga krav från omgivningen orsakade elevens beteende. Om eleven
inte når målen eller lever upp till andra krav från läraren eller föräldrarna, så är det ett misslyckande.
Elever som misslyckas ofta kommer att börja oroa sig så mycket över sina kommande
misslyckanden att han inte kan koncentrera sig på uppgiften (Taube, 1987). Borde vi sänka kraven i
skolan? Ska kraven vara lika för alla? Borde man ta bort betygen? Om man gjorde det så skulle
eleverna kanske inte bli så resultatfixerade. Frågan är om det löser problemet. Jag kan tänka mig att
eleverna fortfarande kommer att jämföra sig med varandra även om betygen är borta. Jag tycker att
det viktigaste är att få eleverna att inse att det inte är en katastrof om man svarar fel eller inte kan
hitta ett bra svar. Om alla elever slapp att oroa sig för att göra fel så skulle de nog lära sig mer.

Själv tror jag att Johan har dåligt självförtroende och att det är den främsta orsaken till att han har
svårt att klara av skolarbetet. Den åsikten tycker jag att jag har fått belägg för i både litteraturen och i
intervjuerna. När jag läste Karin Taubes (1987) bok om läsinlärning och självförtroende så tyckte
jag att det mesta stämde in på Johan. Jag vill dock understryka att man inte kan få andra att förstå
vilken typ av elev Johan är genom att säga att han är en elev med dåligt självförtroende. Det finns
nämligen en stor grupp elever i skolan som har dåligt självförtroende men som gör mycket bra ifrån
sig. Du har säkert stött på dem t.ex. i de osäkra men duktiga flickorna. De som inför ett prov alltid
säger att de inte kan någonting och som kommer ut från provet med alla rätt. Det skulle vara
intressant om någon kunde studera dem lite mer noggrant som jag har gjort med Johans kategori.
Ett sätt att hjälpa en elev med ett dåligt självförtroende tror jag är att låta eleven få rätt då och då. En
gång under min lärarutbildning hörde jag på ett föredrag av en man som heter Lars Åsbrink. Han
menade att alla behöver få svara rätt ibland för att få lusten att lära. Det är inte eleven som misslyckas
på provet som kommer att studera flitigast till nästa prov, utan den elev som hade alla rätt! Jag tror
att detta är något som kan fungera för Johan. Han har antagligen svarat fel så många gånger att han
helst låter bli eftersom han tror att han alltid kommer att göra det. Det är dags att visa honom att han
faktiskt kan. Om jag känner Johan rätt så kommer han vara den som sist räcker upp handen. Ge
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honom ordet ändå när du ställer en fråga du vet att han kan svara på. Det stora problemet är dock att
du måste vara helt säker på att han faktiskt kommer att svara rätt, och det är inte lätt. En elev med
Johan-symptom som har sjunkit för långt kommer inte att kunna svara rätt inför klassen om du så
frågar honom vad två plus två är. Det är en svår och ödesdiger balansgång, för om han svarar fel på
frågan du ställde så kommer Johan att tro ännu mindre på sig själv, och då har du fått motsatt effekt
mot vad du hade tänkt.

5.1 Placering av problemet
Hur ska man placera problemet, ligger problemet i eleven eller utanför? Ett problem som ligger i en
elev skulle jag säga är t.ex. en hjärnskada eller ett annat funktionshinder. Ett problem som ligger
utanför eleven innebär att det är en faktor i omgivningen som gör så att eleven beter sig på ett
oönskat sätt. Det kan t.ex. vara en stökig miljö som gör att en elev inte kan koncentrera sig eller ett
fördömmande klimat som gör att en elev inte vågar svara på frågor. Hur är det med fallet Johan? Vad
tror de intervjuade lärarna? I tabellen nedan sammanfattar och kategoriserar jag de orsaker som
kom fram under intervjuerna som problem inuti eller utanför Johan:

Orsak Diskussion Placering av
problemet

Osäkerhet, dåligt självförtroende,
dåligt självförtroende när det gäller
ämnet

Vid första anblicken kan man tro att detta är
ett problem som ligger inuti eleven, men jag
vill hävda att det är en faktor utanför eleven
som har orsakat osäkerheten. Osäkerhet och
dåligt självförtroende är ju något som varierar
med olika situationer och vilka personer som
finns i närheten.

Utanför

Eleven jämför sig med en duktigare
elev

Utanför

Eleven är lat Inuti

Eleven har ingen motor, orkar inte ta
itu med problemet

Detta skulle kunna tolkas som om det var
orsakat av en yttre faktor, men läraren som
gav denna orsak verkade själv lägga
problemet i eleven.

Inuti

Eleven är omogen, är sent utvecklad Inuti

Koncentrationssvårigheter Själva svårigheten att koncentrera sig finns i
eleven även om det är omgivningen som stör
koncentrationen.

Inuti
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För höga krav på sig själv Kraven kommer inifrån, men man kan
spekulera i varför vissa personer sätter höga
krav på sig själva. Personligen tror jag att
detta snarare är något som härstammar från
uppfostran eller annan yttre påverkan än att
det skulle vara ärftligt, men eftersom detta är
svårt att påverka utifrån så definierar jag detta
problem som något inuti eleven.

Inuti

Höga krav från skolan, föräldrar m.fl. Utanför

Ser man problemen som varande inuti eleven blir de svåra att ändra på. Man kan kanske anpassa
omgivningen efter eleven till en viss del, men detta underlättar bara, det tar inte bort problemet. De
problem som finns utanför eleven kan man faktiskt eliminera. Om det är för höga krav som orsakar
elevens problem så kan man sänka kraven till en lämplig nivå.
Om man lägger problemet inuti eleven så är det lätt att ignorera det eftersom det ändå inte går att göra
något åt det. En elev som är lat kan man i och för sig påverka genom att uppmana eleven att arbeta,
men eleven "äger" latheten och kommer antagligen inte att bli av med den. En elev som har blivit
kategoriserad av sin lärare som lat kommer man inte anpassa undervisningen efter.

Jag hoppas att de lärare som har en Johan i sin klass inte avfärdar honom genom att placera
problemet i honom. Jag vill inte att han ska bli stämplad och p.g.a. det bli avfärdad som olösligt fall.
Om man hittar de yttre faktorerna som påverkar honom så blir det lättare att hjälpa honom. Om man
vill hitta de faktorerna så tycker jag inte att det räcker att läsa litteraturen, utan gör som en av lärarna
sa: lär känna eleven och fråga honom själv vad som är fel. Oftast har han själv nyckeln till problemet,
men han måste ha förtroende för dig för att våga ge dig svaren.

5.2 Konklusion
Hur ska jag tillgodose Johans behov? Hur ska jag göra för att få honom att komma över den spärr
som hindrar honom att lära sig det han ska? Att påstå att det finns ett, och bara ett rätt svar på dessa
frågor skulle vara hyckleri. Därför är det svar jag ger bara ett förslag på hur man ska bemöta Johan.
Det förslaget har sin grund i det som har kommit fram under intervjuerna, i litteraturen och i mina
egna erfarenheter.

Jag tror att Johans problem grundar sig i att han är rädd för att misslyckas. Han har slutat tro på sig
själv och använder därför inte sin förmåga på rätt sätt. Jag tror precis som en av lärarna att det inte är
något fel på Johans intellekt, utan det är en yttre faktor som framkallar hans beteende. Jag tror att
kraven från hans omgivning är så höga att han är rädd för att svara eftersom det finns en risk att han
kan svara fel, och misslyckande är något som han vill undvika.
När han säger "Jag kan inte" så vill han minska förväntningarna på sig själv och på så sätt få mer
stöttning och uppmuntran. Förutom det vill han undvika att någon påpekar hur dålig han är eftersom
det skulle vara dödsstöten för hans sargade självkänsla. Möjligtvis kan frasen "Jag kan inte" vara ett
skyddsnät mot nedvärdering; om någon nedvärderar honom när han misslyckas med en uppgift så
kan han säga "Ja, men jag sa ju att jag inte kunde!" och på så sätt få rätt åtminstone en gång.
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Jag ska försöka få Johan att förstå att det inte är någon skada skedd om han svarar fel, att han inte är
mindre värd än någon annan bara för att han inte arbetar lika snabbt eller svarar rätt lika ofta. Jag ska
uppmuntra, stötta och peppa honom. Jag ska visa honom de saker som han faktiskt kan, men jag
ska inte överdriva. Han måste kunna lita på mig.
Jag ska låta honom lyckas med jämna mellanrum. Ge honom frågor som jag vet att han kan svaret på.
Ge honom ett prov med frågor som han garanterat kan svaren på.
Jag ska placera honom i en mindre grupp elever där han kan känna sig trygg. De andra eleverna ska
inte vara mycket duktigare än han och han ska där få mycket positiv uppmärksamhet. Han ska få lära
sig olika strategier att angripa ett problem som ser svårt ut så att han inte behöver fastna.
Jag ska prata med honom om andra saker än skolan så att jag lär känna honom. Om jag känner till
hur han är på sin fritid, så kanske han får en känsla av att han blir något mer för mig än den där eleven
som alltid svarar fel. Jag ska på alla sätt jag kan försöka bygga upp hans självförtroende. Varför inte
börja med att skapa en positiv atmosfär i klassrummet där ingen behöver vara rädd för att svara fel.
Det kan nog vara bra även för de andra eleverna, inte bara för Johan.

6. Vidare forskning

Under arbetets gång har jag stött på en del intressanta ämnen som man skulle göra ytterligare arbeten
om. Här är några av dem.

"Jag kan inte!" Hur bemöter man de duktiga elever som inte tror på sig själva?
En kategori elever som jag nämnde i diskussionen säger, liksom Johan, "Jag kan inte", men till
skillnad från Johan så är dessa elever mycket duktiga och presterar bra på alla prov. Hur hjälper man
dessa elever till att tro på sig själva?

Hur skapar jag ett positivt klimat i mitt klassrum?
I vissa klasser är eleverna rädda för att svara på lärarens frågor. Hur gör man för att dels få alla att
våga säga sin mening i klassrummet och dels lära eleverna att inte pika de som svarar fel? Hur får jag
mina elever att inse att man får svara fel?

Nivågruppering; för- och nackdelar.
Hjälper nivågruppering de osäkra eleverna? Kommer eleverna som placeras i de "svaga" grupperna
sakna utmaningar?

Lika mål för alla, bra eller dåligt?
Är kraven i skolan för höga? Borde man ha olika mål för olika elever? Har alla en rimlig chans att
klara uppnåendemålen? Vad säger LpO?

Möta varje elev utifrån dess egna förutsättningar...?
Hur lever man som lärare upp till detta krav i LpO 94? Hur vet man vad varje elev har för
förutsättningar? Hur individanpassar man undervisningen?
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Bilaga 1

Fallstudie och intervju   

Tänk dig en mattelektion. Eleverna i klassrummet går sitt åttonde år i grundskolan. Eftersom
klassrummet vetter mot norr känns det mörkt i klassrummet när man kommer från den ljusa
korridoren utanför. Eleverna arbetar med olika uppgifter, några räknar uppgifter i läroboken, andra
räknar uppgifter på ett arbetsblad. Arbetsbladet är ett test. Den som misslyckas får ett liknande
arbetsblad nästa lektion, och så kommer det att fortsätta tills eleven klarar testet.

Mitt i klassrummet sitter Johan. Han har ett av arbetsbladen framför sig. När jag går förbi honom ser
jag att han bara har skrivit svar på den första uppgiften trots att han har suttit med pappret ett tag.
När jag frågar honom hur det går säger han: - Jag kan inte.

Johan är liten för sin ålder. När man ser honom i korridoren är han full av liv och rörelse, och skiljer
sig inte så mycket från sina kompisar, men när han kommer in i klassrummet och ställs inför en uppgift
är det som om han krymper. Jag vet att han senast igår löste uppgifter liknande dem han har framför
sig nu. Då kunde han, men inte nu, inte av egen kraft. Jag lirkar med honom, lotsar honom fram till
lösningen och efter en stund losnar det och jag behöver inte hjälpa honom med resten av
uppgifterna. Han gör färdigt arbetsbladet och det visar sig att han har nästan alla rätt. Johan jublar
och verkar glad när han går från mattelektionen. Nästa lektion sitter han där igen. - Jag kan inte det
här. Jag är kass på matte.

Ofta när Johan ska lösa uppgifter frågar han ängsligt om det han har gjort är rätt, men han är övrigt
inte särskilt kontaktsökande. Johan är inte utstött i klassen, han har inga stora problem med sig
hemifrån, ändå misslyckas han med de enklaste uppgifter. Johan ger sig alltid i kast med ett problem
med inställningen att han inte kommer att klara av det, och därför gör han sällan det trots att han
egentligen har kunskapen som behövs.

1. Känner du igen situationen? (berätta!)
2. Har du stött på liknande elever? - Beskriv dem.

3. Hur gjorde du för att hjälpa?
4. Vad gjorde du?
5. Hur gick det?

6. Vad tror du ligger bakom? (orsaker?)
7. Hur skulle du råda mig att handla?


