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Sammanfattning	  	  
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  lyfta	  fram	  begreppet	  introvert	  i	  skolvärlden	  genom	  att	  undersöka	  hur	  

introverta	  beteenden	  kan	  påverka	  elevers	  utbildning.	  Vi	  lyfter	  även	  fram	  lärares	  tillskrivande	  av	  

introvert	  beteende.	  	  

Vi	  utgår	  ifrån	  Jung	  och	  H.J.	  Eysencks	  definitioner	  av	  begreppet	  introvert	  samt	  tar	  upp	  

olika	  beteendeteorier	  och	  perspektiv	  på	  introvert	  beteende	  för	  att	  kunna	  identifiera	  och	  

analysera	  våra	  resultat.	  Studiens	  metod	  är	  en	  empirisk	  datainsamling	  i	  form	  av	  observationer	  

och	  intervjuer.	  Observationerna	  och	  intervjuerna	  analyseras	  enskilt	  och	  avslutas	  i	  en	  gemensam	  

analys.	  	  

Det	  vi	  kom	  fram	  till	  var	  att	  extroverta	  normer	  till	  stor	  del	  råder	  i	  skolans	  verksamhet	  

samt	  att	  det	  introverta	  begreppet	  sällan	  används	  i	  verksamheten	  utan	  istället	  beskrivs	  i	  andra	  

termer,	  vilka	  då	  delvis	  kan	  ha	  en	  annan	  innebörd.	  Det	  råder	  en	  motsägelse	  i	  skolans	  

styrdokument	  där	  de	  å	  ena	  sidan	  uppmuntrar	  individualitet,	  å	  andra	  sidan	  föredrar	  ett	  speciellt	  

sätt	  att	  vara.	  Introvert	  beteende	  kan	  påverka	  elevernas	  utbildning	  om	  läraren	  inte	  ser	  till	  

elevernas	  egenarter	  utan	  istället	  utgår	  från	  extroverta	  normer.	  Lärares	  tillskrivande	  av	  olika	  

egenskaper,	  i	  detta	  fall	  inom	  introvert	  beteende,	  kan	  även	  det	  påverka	  elevernas	  utbildning.	  	  	  

Kunskapsbidraget	  som	  följer	  av	  detta	  arbete	  är	  att	  de	  elever	  som	  uppvisar	  introvert	  

beteende	  lätt	  glöms	  bort.	  Enligt	  lärarna	  som	  vi	  intervjuade	  ses	  beteendet	  till	  stor	  del	  som	  

problematiskt,	  både	  för	  eleven	  själv	  och	  för	  lärarna	  som	  får	  svårt	  att	  se	  om	  eleven	  har	  uppnått	  

kunskapskraven.	  Studien	  bidrar	  även	  med	  att	  lyfta	  begreppet	  introvert	  inom	  den	  pedagogiska	  

forskningen	  då	  begreppet	  sällan	  används	  inom	  detta	  område.	  Begreppet	  introvert	  bidrar	  med	  en	  

något	  mer	  nyanserad	  bild	  av	  en	  individs	  beteende	  än	  de	  termer	  som	  används	  i	  skolan	  idag.	  
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1.	  Inledning	  och	  problemformulering	  	  
Arbetet	  tog	  sin	  början	  i	  samband	  med	  att	  vi	  läste	  boken	  Introvert:	  Den	  tysta	  revolutionen	  av	  Linus	  

Jonkman	  (2013).	  Författaren	  skriver	  om	  de	  fördomar	  som	  finns	  mot	  introverta	  personer	  som	  

skiljer	  sig	  mot	  den	  extroverta	  normen.	  I	  en	  artikel	  om	  Jonkman	  som	  är	  skriven	  av	  Agneta	  

Lagerkrantz	  (2012)	  nämns	  det	  att	  samhällets	  introverta	  personer	  tidigt	  får	  lära	  sig	  att	  deras	  

beteende	  inte	  är	  accepterat.	  Att	  de	  behöver	  anpassa	  sig	  till	  den	  extroverta	  normen	  om	  de	  vill	  

passa	  in.	  Cain	  (2013)	  nämner	  även	  detta	  i	  sin	  bok	  Tyst,	  de	  introvertas	  betydelse	  i	  ett	  samhälle	  där	  

alla	  hörs	  och	  syns.	  Hon	  beskriver	  att	  det	  idag	  råder	  en	  extrovert	  norm	  i	  såväl	  skolan	  som	  i	  

samhället.	  Elever	  förväntas	  vara	  alerta	  och	  utåtriktade	  för	  att	  kunna	  bli	  fungerande	  medborgare	  

i	  alla	  sociala	  sammanhang.	  Samtidigt	  tar	  skolans	  styrdokument	  upp	  vikten	  av	  att	  utveckla	  varje	  

individs	  egenart	  (Skolverket	  2011,	  07).	  Denna	  motsägelse	  vill	  vi	  i	  denna	  uppsats	  utreda	  med	  

inriktning	  mot	  skolan	  och	  undervisningen.	  	  Introvert	  beteende	  finns	  även	  i	  andra	  sociala	  

sammanhang	  vilket	  gör	  att	  den	  här	  uppsatsen	  kan	  väcka	  intresse	  inom	  andra	  verksamheter	  än	  

just	  inom	  skolvärlden.	   

Vi	  vill	  även	  med	  denna	  studie	  undersöka	  lärarnas	  tillskrivande	  av	  begreppet	  introvert	  

samt	  hur	  introvert	  beteende	  kan	  påverka	  elevers	  utbildning	  och	  hur	  det	  kan	  synas	  i	  

klassrummet.	  Detta	  genom	  att	  göra	  observationer	  och	  intervjuer	  med	  lärarna.	  Introverta	  elever	  

hamnar	  ofta	  i	  skymundan	  eftersom	  extroverta	  elever	  tar	  över	  lärarens	  uppmärksamhet	  (Cain	  

2013).	  Med	  denna	  uppsats	  hoppas	  vi	  kunna	  väcka	  frågan	  om	  introvert	  beteende	  inom	  det	  

pedagogiska	  forskningsområdet,	  då	  vi	  har	  märkt	  att	  begreppet	  är	  sällsynt	  där.	  

I	  introduktionerna	  till	  varje	  avsnitt	  förklarar	  vi	  vad	  som	  komma	  skall	  samt	  hänvisar	  till	  

arbetets	  tidigare	  delar.	  Genom	  att	  göra	  detta	  stärker	  vi	  validiteten	  såväl	  som	  reliabiliteten.	  

Validitet	  och	  reliabilitet	  genomsyrar	  arbetet	  på	  flera	  ställen,	  framförallt	  i	  avsnittet	  Metod.	  	  

1.1.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  introverta	  beteenden	  samt	  lärares	  tillskrivande	  

av	  barn	  som	  introverta	  kan	  påverka	  elevers	  utbildning. 

1.1.1. Frågeställningar	  	  
Utifrån	  syftet	  har	  vi	  formulerat	  följande	  frågeställningar:	  	  

• Vad	  innebär	  introvert	  beteende?	  Vilka	  olika	  definitioner	  finns	  det	  och	  hur	  används	  

begreppet	  i	  skolans	  verksamhet?	  	  

• För	  vem	  och	  när	  är	  introvert	  beteende	  en	  del	  av	  en	  individs	  egenart	  och	  när	  blir	  det	  ett	  

problem	  ur	  ett	  pedagogiskt	  perspektiv?	  
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• Är	  introvert	  beteende	  bland	  elever	  situationsbundet,	  relationsbundet	  eller	  

personbundet?	  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
Detta	  avsnitt	  syftar	  till	  att	  rama	  in	  vårt	  arbetes	  forskningsområde.	  Den	  tidigare	  forskning	  som	  

presenteras	  nedan	  utgår	  från	  personlighetsforskning	  samt	  beteendeforskning	  vilket	  bidrar	  till	  

att	  detta	  avsnitt	  till	  stor	  del	  presenterar	  en	  psykologisk	  vinkel	  av	  det	  introverta	  begreppet.	  

Under	  rubriken	  Personlighetsteorier	  har	  vi	  framförallt	  använt	  oss	  av	  Carl	  Gustav	  Jung	  och	  Hans	  

Jürgen	  Eysencks	  definitioner	  av	  begreppet	  introvert	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007).	  Detta	  för	  att	  

forskarna	  är	  de	  mest	  framstående	  inom	  detta	  område.	  Under	  rubriken	  Beteendeteorier	  har	  vi	  

främst	  använt	  oss	  av	  Nordahl	  m.fl.	  (2010)	  då	  vi	  tycker	  att	  de	  tar	  upp	  beteenden	  på	  ett	  

fördelaktigt	  sätt	  för	  vårt	  arbete	  då	  det	  beskriver	  olika	  perspektiv	  på	  beteende.	  Avsnittet	  kommer	  

tillsammans	  med	  teoriavsnittet	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  våra	  analyser	  samt	  svaren	  på	  våra	  

frågeställningar.	  	  

2.1.	  Personlighetsteorier	  	  

I	  början	  på	  1900-‐talet	  fick	  begreppen	  introvert	  och	  extrovert	  en	  personlighetspsykologisk	  

innebörd	  av	  den	  schweiziske	  psykiatern	  Carl	  Gustav	  Jung.	  Enligt	  Jung	  i	  Fahlke	  &	  Johansson	  

(2007)	  laddar	  introverta	  personer	  sin	  energi	  inåt,	  främst	  genom	  upplevelser,	  fantasier	  och	  

tankar.	  På	  grund	  av	  att	  de	  tankar	  sin	  energi	  inåt	  kan	  introverta	  personer	  uppfattas	  som	  

stillsamma	  och	  mindre	  sociala.	  Jung	  menar	  att	  den	  extroverta	  personligheten	  är	  raka	  motsatsen	  

och	  laddar	  sin	  energi	  genom	  kontakt	  med	  andra	  personer	  vilket	  i	  sin	  tur	  visar	  på	  en	  personlighet	  

som	  är	  utåtriktad	  och	  social	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  18).	  Extroverta	  lägger	  mycket	  fokus	  på	  

den	  yttre	  världen	  medan	  introverta	  lägger	  fokus	  på	  sin	  inre	  värld	  (Offir	  m.fl.	  2007,	  07).	  Jung	  kom	  

fram	  till	  att	  alla	  människor	  har	  båda	  delarna	  av	  introvert	  och	  extrovert	  personlighet	  men	  att	  

vissa	  personer	  har	  en	  mer	  dominerande	  sida	  av	  respektive	  personlighet	  (Fahlke	  &	  Johannsson	  

2007,	  18).	  	  

Inom	  de	  introverta	  och	  extroverta	  begreppen	  har	  Jung	  delat	  in	  fyra	  kategorier	  som	  kan	  

definiera	  vart	  på	  skalan	  en	  person	  hamnar.	  Kombinationerna	  av	  kategorierna	  bidrar	  till	  att	  det	  

finns	  en	  variation	  av	  personligheter.	  Dessa	  kategorier	  är:	  tänkandet,	  kännandet,	  förnimmelsen	  

och	  intuitionen	  (Jung	  1993).	  

2.1.1.	  Egenskapsdimensioner	  	  

Hans	  Jürgen	  Eysenck	  var	  en	  tysk-‐brittisk	  psykolog	  som	  tog	  fram	  två	  egenskapsdimensioner:	  

extrovert-‐introvert	  samt	  neuroticism-‐emotionell	  stabilitet.	  Inom	  dessa	  två	  dimensioner	  är	  

begreppen	  varandras	  motpoler.	  Med	  det	  menar	  H.J.	  Eysenck	  att	  begreppen	  är	  dynamiska	  och	  

spänner	  mellan	  två	  ytterligheter.	  H.J.	  Eysneck	  använde	  sig	  av	  Jungs	  teorier	  om	  introverta	  och	  

extroverta	  personlighetstyper.	  Detta	  ledde	  fram	  till	  hans	  första	  dimension	  extrovert-‐introvert.	  
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Vid	  framtagandet	  av	  den	  andra	  dimensionen,	  neuroticism-‐emotionell	  stabilitet,	  använde	  sig	  H.J.	  

Eysenck	  av	  sina	  egna	  studier	  där	  han	  studerade	  patienter	  som	  led	  av	  neurotiska	  störningar,	  

exempelvis	  ångestsyndrom	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  29).	  

H.J.	  Eysencks	  studie	  resulterade	  i	  två	  

huvudgrupper	  som	  påverkar	  personligheten	  

hos	  en	  människa.	  Den	  ena	  kategorin	  beaktar	  

neuroticism	  och	  stabilitet	  medan	  den	  andra	  

kategorin	  tar	  hänsyn	  till	  introversion	  

respektive	  extraversion	  (se	  Bild	  1).	  Michael	  

William	  Eysenck	  (1994),	  son	  till	  H.J.	  Eysenck,	  

menar	  att	  dessa	  dimensioner	  som	  H.J.	  Eysenck	  

presenterade	  går	  att	  kombineras	  i	  olika	  aspekter	  av	  

personligheten.	  Enligt	  H.J.	  Eysenck	  och	  M.W.	  Eysenck	  

beror	  var	  man	  placerar	  sig	  i	  de	  olika	  dimensionerna	  till	  

största	  del	  på	  arv	  (Eysenck	  1994,	  54-‐55).	  	  

H.J.	  Eysenck	  beskriver	  extroverta	  och	  introverta	  personlighetsdrag	  på	  samma	  sätt	  som	  

Jung.	  Introverta	  ses	  som	  tystlåtna,	  allvarliga,	  reserverade	  och	  eftertänksamma	  till	  skillnad	  från	  

extroverta	  som	  är	  dess	  motpol.	  Extroverta	  ses	  som	  livliga,	  sociala,	  impulsiva	  och	  dominanta	  som	  

ofta	  söker	  upp	  upplevelser.	  Den	  andra	  dimensionen,	  neuroticism-‐emotionell	  stabilitet,	  syftar	  på	  

individernas	  stabilitet	  vid	  känslor.	  Antingen	  är	  man	  mer	  emotionellt	  stabil	  eller	  mer	  emotionellt	  

instabil	  (Fahlke	  &	  Johannsson	  2007,	  30).	  	  	  

H.J.	  Eysenck	  menar	  att	  personligheter	  inte	  är	  statiska	  utan	  snarare	  att	  två	  

personlighetsdimensioner	  kan	  kombineras,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  man	  får	  en	  mer	  heltäckande	  

beskrivning	  av	  möjliga	  personlighetsprofiler	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  30).	  Exempel	  på	  detta	  är	  

om	  en	  person	  bedöms	  vara	  introvert	  men	  även	  emotionellt	  stabil.	  Detta	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  personen	  

kan	  uppfattas	  som	  pålitlig,	  lugn	  och	  eftertänksam.	  Detta	  till	  skillnad	  från	  om	  en	  introvert	  

personlighet	  kombineras	  med	  neuroticism,	  vilket	  kan	  innebära	  att	  man	  visar	  drag	  av	  ängslighet	  

och	  tillbakadragenhet	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  30-‐31).	  	  

En	  stor	  skillnad	  mellan	  extroverta	  och	  introverta	  personer	  är	  hur	  de	  svarar	  på	  stimulans.	  

Extroverta	  föredrar	  ofta	  mer	  stimulans	  medan	  introverta	  ofta	  föredrar	  mindre	  stimulans	  när	  de	  

söker	  energi	  (Eysenck	  1994,	  55).	  M.W.	  Eysenck	  (1994,	  55)	  menar	  att	  detta	  även	  stämmer	  

överens	  med	  det	  beteende	  som	  kan	  observeras	  bland	  de	  två	  personlighetstyperna.	  Extroverta	  

tenderar	  att	  spendera	  mer	  tid	  till	  att	  socialisera	  sig	  och	  beter	  sig	  mer	  impulsivt	  medan	  introverta	  

intar	  en	  mer	  försiktig	  och	  reserverad	  roll.	  Även	  Offir	  m.fl.	  (2007,	  15)	  menar	  att	  extroverta	  ofta	  

föredrar	  mycket	  aktivitet	  till	  skillnad	  från	  introverta	  som	  föredrar	  tystnad	  och	  koncentration.	  

Bild	  1:	  egenskapsdimensioner	  	  
Bild	  av:	  Sofie	  Larsson	  
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2.1.2.	  Personlighet	  	  

M.W.	  Eysenck	  (1994,	  38-‐39)	  beskriver	  personlighet	  som	  någonting	  relativt	  stabilt	  och	  

oföränderligt	  till	  skillnad	  från	  humör	  som	  kan	  ändras	  drastiskt.	  En	  persons	  beteende	  menar	  

M.W.	  Eysenck	  kan	  förklara	  något	  om	  en	  persons	  personlighet.	  Ett	  exempel	  är	  att	  extroverta	  

personer	  tenderar	  att	  prata	  mer	  än	  introverta	  personer	  i	  en	  social	  situation.	  Alltså	  visar	  sig	  

beteendet	  i	  detta	  fall	  i	  hur	  pratsamma	  personerna	  i	  fråga	  är.	  M.W.	  Eysenck	  framhåller	  även	  att	  

det	  kan	  finnas	  olika	  anledningar	  till	  ett	  beteende.	  Det	  kan	  bland	  annat	  handla	  om	  personlighet	  

men	  det	  kan	  även	  handla	  om	  vilka	  relationer	  man	  har	  till	  personerna	  i	  sin	  omgivning.	  	  

Enligt	  M.W.	  Eysenck	  (1994,	  40)	  hävdar	  personlighetsteoretiker	  att	  en	  personlighet	  

består	  av	  flera	  olika	  personlighetsdrag	  vilket	  innebär	  breda	  och	  stabila	  karaktärsdrag	  som	  

hjälper	  till	  att	  förklara	  någons	  beteende.	  Tidigare	  har	  det	  varit	  vanligt	  att	  prata	  om	  olika	  

personlighetstyper	  snarare	  än	  personlighetsdrag.	  M.W.	  Eysenck	  gör	  skillnad	  mellan	  teorier	  om	  

personlighetstyper	  och	  personlighetsdrag.	  Han	  menar	  att	  teorier	  om	  personlighetstyper	  riskerar	  

att	  missa	  komplexiteten	  som	  finns	  i	  den	  mänskliga	  personligheten	  om	  man	  försöker	  dela	  in	  olika	  

individer	  i	  kategorier	  istället	  för	  att	  endast	  ta	  hänsyn	  till	  vilka	  personlighetsdrag	  de	  uppvisar.	  

Det	  innebär	  även	  att	  teorier	  om	  personlighetsdrag	  lämnar	  större	  utrymme	  för	  variation	  bland	  

personligheter.	  H.J.	  Eysenck	  i	  Eysenck	  (1994,	  40)	  menade	  att	  skillnaden	  mellan	  

personlighetstyper	  och	  personlighetsdrag	  ligger	  i	  generaliserbarheten.	  Han	  menade	  att	  

personlighetstyper	  är	  mer	  generella	  än	  personlighetsdrag	  och	  vidare	  att	  en	  personlighetstyp	  

innehåller	  flera	  olika	  personlighetsdrag.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  personlighetstypen	  introvert	  

som	  kan	  innehålla	  personlighetsdrag	  som	  bland	  annat	  försiktig,	  tystlåten,	  allvarlig	  och	  

reserverad.	  	  

2.2.	  Beteendeteorier	  

2.2.1.	  Individperspektivet	  

Individperspektivet	  är	  ett	  perspektiv	  som	  har	  sin	  grund	  med	  fokus	  på	  normalitetsuppfattningen.	  

Perspektivet	  har	  ett	  sjukdoms-‐	  och	  avvikelseorienterat	  fokus	  samt	  fokuserar	  på	  brister	  och	  

problem	  som	  individen	  har.	  Fokus	  på	  brister	  och	  att	  ”hitta	  felet”	  gör	  att	  man	  vill	  ställa	  diagnoser	  

så	  att	  man	  kan	  reparera	  ”skadan”	  eller	  sätta	  in	  åtgärder	  för	  att	  rätta	  till	  problemet.	  Perspektivet	  

har	  ett	  endimensionellt	  synsätt.	  Att	  se	  individens	  starka	  sidor,	  erfarenheter	  och	  kompetenser	  får	  

ett	  begränsat	  utrymme	  då	  man	  hellre	  riktar	  in	  sig	  på	  det	  som	  individen	  behöver	  förbättra	  

(Nordahl	  m.fl.	  2010,	  59-‐60).	  	  

Västvärlden	  har	  generellt	  ett	  synsätt	  på	  beteendeproblem	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  orsak	  

till	  detta	  problem	  för	  att	  kunna	  lösa	  det.	  Om	  det	  visar	  sig	  vara	  ett	  problem	  runt	  en	  elev	  så	  är	  det	  

därmed	  ofta	  eleven	  som	  anses	  vara	  orsaken.	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  10)	  menar	  då	  att	  fokus	  riskerar	  
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att	  flyttas	  från	  miljön	  till	  individen	  utan	  reflektion	  över	  om	  det	  är	  något	  i	  situationen	  som	  kan	  

vara	  en	  del	  av	  orsaken.	  	  

Heider	  i	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  10)	  tog	  fram	  attributionsteorin.	  Han	  menar	  att	  vi	  tenderar	  

att	  i	  ett	  beteende	  enbart	  koppla	  det	  till	  personen	  och	  inte	  vad	  som	  kan	  ligga	  bakom	  beteendet.	  

Detta	  får	  som	  följd	  att	  vi	  även	  tillskriver	  personen	  som	  utför	  beteendet	  egenskaper	  som	  inte	  

alltid	  behöver	  stämma.	  Detta	  kallas	  det	  grundläggande	  attributionsfelet	  och	  är	  vanligt	  

förekommande	  bland	  diagnostisering,	  kanske	  inte	  minst	  inom	  skolans	  verksamhet.	  	  

2.2.2.	  Systemteori	  	  

Sociala	  system	  skapar	  ramar	  för	  hur	  vi	  handlar.	  Många	  uppvisar	  olika	  beteenden	  beroende	  på	  i	  

vilka	  situationer	  de	  befinner	  sig.	  Samtidigt	  är	  man	  som	  deltagare	  i	  en	  situation	  själv	  med	  och	  

påverkar	  miljön.	  En	  systemisk	  syn	  på	  beteende	  innebär	  att	  det	  sker	  en	  interaktion	  mellan	  

individ	  och	  miljö.	  Inom	  systemteorin	  är	  syftet,	  till	  skillnad	  från	  det	  som	  uppstår	  i	  

attributionsteorin,	  att	  söka	  sambandet	  mellan	  individens	  beteende	  och	  miljö	  istället	  för	  

orsakerna	  till	  beteendet.	  Utgångspunkten	  är	  komplexiteten	  i	  ett	  beteende.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  man	  

försöker	  finna	  vilka	  olika	  faktorer,	  samband,	  mönster	  och	  eventuella	  relationer	  som	  skapar	  ett	  

beteende	  (Nordahl	  m.fl.	  2010:	  08,	  10,	  56).	  

	   Sociala	  system	  sker	  i	  samspel	  mellan	  deltagare	  och	  kommunikation.	  I	  sin	  tur	  skapar	  

detta	  ett	  system	  samt	  att	  framtida	  samspel	  påverkas	  av	  detta.	  Ett	  klassrum	  med	  elever	  kan	  vara	  

en	  del	  av	  ett	  socialt	  system.	  När	  elever	  samspelar	  med	  varandra	  kan	  ett	  mönster	  synas	  vilket	  

innebär	  att	  klassen	  framstår	  som	  ett	  socialt	  system.	  Mönstren	  och	  strukturerna	  som	  uppstår	  

kommer	  i	  sin	  tur	  att	  påverka	  samspelet	  och	  kommunikationen	  i	  klassrummet.	  En	  god	  

uppfattning	  om	  mönstren	  och	  strukturen	  i	  det	  sociala	  systemet	  förenklar	  förståelsen	  för	  

deltagarnas	  handlingar.	  Genom	  detta	  kan	  man	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  

beteendeproblematik	  är	  samt	  hur	  man	  ska	  bemöta	  det	  i	  sociala	  system.	  Detta	  visar	  även	  på	  att	  

de	  mönster	  och	  strukturer	  som	  finns	  i	  det	  sociala	  systemet	  även	  kan	  påverka	  elevens	  

beteendemönster,	  både	  positivt	  och	  negativt.	  	  Att	  ha	  kunskap	  om	  det	  sociala	  systemet	  gör	  det	  

lättare	  att	  förebygga	  och	  modifiera	  beteendeproblematiken.	  En	  elev	  som	  uppvisar	  

beteendeproblematiken	  befinner	  sig	  i	  interaktion	  med	  sin	  kontext.	  Genom	  att	  ändra	  på	  

kontexten	  blir	  interaktionen	  annorlunda	  vilket	  i	  sin	  tur	  genererar	  att	  beteendet	  påverkas	  

(Nordahl	  m.fl.	  2010,	  56-‐57).	  	  

2.2.3.	  Konstruktivistiskt	  perspektiv	  

Komplexiteten	  i	  människans	  beteende	  kan	  aldrig	  helt	  och	  hållet	  förklaras	  med	  våra	  gener.	  

Hampson	  i	  Eysenck	  (1994,	  66)	  menar	  att	  det	  som	  gör	  människan	  unik	  är	  vårt	  medvetande	  och	  

vår	  kultur	  och	  att	  detta	  bidrar	  till	  att	  människan,	  till	  skillnad	  från	  andra	  levande	  varelser,	  är	  

minst	  påverkade	  av	  vårt	  genetiska	  arv.	  Hampson	  kom	  fram	  till	  en	  konstruktivistisk	  förklaring	  på	  
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personlighet.	  Denna	  liknar	  ett	  relationellt	  sätt	  att	  se	  på	  beteende.	  Det	  förklaras	  som	  att	  

interpersonella	  interaktioner,	  alltså	  interaktion	  mellan	  människor,	  påverkar	  

personlighetsutvecklingen.	  Sättet	  en	  person	  beter	  sig	  på	  påverkas	  av	  hur	  andra	  personer	  i	  

omgivningen	  beter	  sig	  mot	  den	  personen.	  Även	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  76)	  menar	  att	  deltagarna	  i	  

en	  kontext	  påverkas	  av	  varandra	  via	  kommunikation.	  	  	   	  

2.2.4.	  Social-‐kognitiv	  teori	  	  

Inom	  social-‐kognitiv	  teori	  påverkas	  individers	  utveckling	  av	  ömsesidig	  interaktion	  mellan	  

individens	  beteende	  samt	  inre-‐	  och	  yttre	  faktorer.	  Med	  inre	  faktorer	  menas	  personliga	  faktorer	  

som	  kognitiva,	  emotionella	  och	  biologiska.	  Med	  yttre	  faktorer	  menas	  den	  omgivande	  miljön.	  

Barns	  beteende	  beror	  på	  de	  modeller	  som	  finns	  i	  omgivningen.	  Det	  är	  från	  dessa	  modeller	  som	  

barn	  lär	  sig	  beteenden.	  Modeller	  kan	  bland	  annat	  vara	  andra	  personer	  som	  vuxna	  och	  jämnåriga	  

(Nordahl	  m.fl.	  2010,	  72).	  	  

Ett	  barns	  beteende	  kan	  påverkas	  av	  de	  inre	  och	  yttre	  förväntningarna	  som	  ett	  barn	  har.	  

Barnets	  inre	  förväntningar	  interagerar	  med	  omgivningens	  förväntningar	  vilket	  i	  sin	  tur	  påverkar	  

beteendet.	  Ett	  exempel	  på	  social-‐kognitiv	  teori	  i	  empirin	  är	  när	  läraren	  tillskriver	  en	  elev	  

egenskaper	  och	  låga	  förväntningar.	  De	  låga	  förväntningarna	  kan	  i	  sin	  tur	  ge	  eleven	  låga	  

förväntningar	  på	  sig	  själv.	  Dessa	  faktorer	  i	  kombination	  innebär	  en	  extra	  belastning	  för	  eleven	  

vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  elevens	  skolgång	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  07).	  
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3.	  Teoridel	  	  
I	  denna	  del	  kommer	  vi	  att	  ta	  upp	  teori	  som	  tillsammans	  med	  den	  tidigare	  forskningen	  kommer	  

att	  ligga	  till	  grund	  för	  våra	  analyser	  samt	  svaren	  på	  våra	  frågeställningar.	  Teoridelen	  till	  skillnad	  

från	  avsnittet	  Tidigare	  forskning	  har	  ett	  tydligare	  fokus	  på	  skolans	  verksamhet.	  	  

3.1.	  Introvert	  och	  extrovert	  beteende	  	  

Offir	  m.fl.	  (2007,	  15)	  menar	  att	  individer	  med	  extrovert	  respektive	  introvert	  beteende	  föredrar	  

olika	  typer	  av	  undervisning	  samt	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  på.	  De	  extroverta	  arbetar	  gärna	  

tillsammans	  med	  andra	  människor.	  Detta	  till	  skillnad	  från	  de	  introverta	  som	  föredrar	  att	  arbeta	  

på	  egen	  hand	  där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  koncentrera	  sig.	  I	  deras	  studie	  kom	  de	  bland	  annat	  fram	  

till	  att	  elever	  med	  olika	  kognitiva	  stilar	  uppfattar	  undervisningen	  olika.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kan	  

påverka	  elevernas	  resultat	  och	  vad	  de	  får	  ut	  av	  undervisningen	  (Offir	  m.fl.	  2007,	  15).	  	  

En	  annan	  skillnad	  mellan	  introverta	  och	  extroverta	  elever	  är	  enligt	  Offir	  m.fl.	  (2007,	  15)	  

att	  extroverta	  tenderar	  att	  handla	  snabbt	  utan	  att	  fundera	  kring	  konsekvenserna	  medan	  

introverta	  ofta	  tänker	  igenom	  sina	  handlingar	  innan	  de	  agerar.	  De	  anser	  bland	  annat	  att	  man	  

inte	  bör	  ha	  en	  undervisningsstrategi	  som	  ska	  passa	  alla	  utan	  att	  man	  bör	  vara	  medveten	  om	  att	  

olika	  undervisningsformer	  passar	  olika	  personligheter	  mer	  eller	  mindre	  bra.	  Man	  bör	  då	  försöka	  

variera	  undervisningen	  så	  att	  den	  är	  fördelaktig	  för	  alla	  om	  än	  inte	  alltid	  samtidigt	  (Offir	  m.fl.	  

2007,	  18).	  

3.2.	  Situationism	  	  

Mischel	  i	  Eysenck	  (1994,	  62)	  utvecklade	  den	  så	  kallade	  situationismen	  vilket	  är	  ett	  

behavioristiskt	  sätt	  att	  se	  på	  beteende.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  att	  ett	  beteende	  till	  allra	  största	  

del	  beror	  på	  situationen	  som	  personen	  befinner	  sig	  i.	  Situationen	  i	  kombination	  med	  personens	  

tidigare	  erfarenheter	  orsakar	  beteendet.	  Detta	  innebär	  även	  att	  man	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  någon	  

inneboende	  personlighet	  eller	  personlighetsdrag.	  

3.3.	  Beteendeproblem	  	  

Ogden	  (2003)	  beskriver	  beteendeproblem	  som:	  	  

	  

Beteendeproblem	  i	  skolan	  är	  elevbeteende	  som	  bryter	  mot	  skolans	  regler,	  

normer	  och	  förväntningar.	  Beteendet	  hindrar	  undervisnings-‐	  och	  

lärandeaktiviteter	  och	  därmed	  också	  elevernas	  lärande	  och	  utveckling.	  Det	  

försvårar	  dessutom	  positiv	  interaktion	  med	  andra.	  (Ogden	  2003,	  14)	  
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Detta	  är	  även	  någonting	  som	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  30)	  tar	  upp.	  Beteendeproblem	  är	  en	  social	  

beskrivning	  som	  inte	  kan	  existera	  utan	  den	  sociala	  och	  kulturella	  gemenskapen	  med	  dess	  

normer	  och	  värderingar	  (Nordahl	  m.fl.	  2010;	  Ogden	  2003,	  13).	  Detta	  betyder	  att	  olika	  beteenden	  

kan	  vara	  problematiska	  respektive	  accepterade	  i	  olika	  kontexter	  (Nordahl	  2010,	  17).	  Om	  man	  

tar	  introvert	  beteende	  som	  exempel	  så	  kan	  det	  vara	  problematiskt	  i	  en	  situation	  men	  behöver	  

inte	  vara	  det	  i	  en	  annan	  precis	  som	  att	  det	  kan	  vara	  fördelaktigt	  i	  en	  situation	  men	  inte	  i	  en	  

annan.	  I	  skolan	  kan	  introvert	  beteende	  i	  många	  situationer	  ses	  som	  ett	  problem.	  Ett	  exempel	  på	  

detta	  är	  när	  man	  behöver	  vara	  muntligt	  aktiv	  i	  klassrummet.	  Det	  som	  man	  ofta	  arbetar	  med	  är	  

den	  inkluderande	  gemenskapen.	  Det	  innebär	  att	  ett	  oönskat	  beteende	  kan	  korrigeras	  i	  gruppens	  

gemenskap	  genom	  att	  visa	  på	  de	  beteenden	  som	  är	  önskvärda.	  	  Det	  viktiga	  här	  är	  att	  genom	  

inkludering	  få	  personen	  som	  uppvisar	  beteendeproblem	  in	  i	  gemenskapen.	  Därefter	  

uppmuntras	  det	  lämpliga	  beteendet	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  personen	  i	  fråga	  att	  lära	  sig	  nya	  

färdigheter	  som	  passar	  de	  normer	  och	  värderingar	  som	  existerar	  i	  gruppen	  (Nordahl	  2010,	  17).	  	  

Ogden	  (2003,	  14)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  olika	  typer	  och	  grader	  av	  problem	  i	  

ett	  beteende	  samt	  i	  vilka	  sociala	  sammanhang	  de	  förekommer.	  Han	  skriver	  även	  att	  ett	  barn	  kan	  

ha	  vissa	  personliga	  egenskaper	  som	  innebär	  att	  de	  är	  mer	  sannolika	  än	  andra	  att	  utveckla	  

beteendeproblem.	  	  Dock	  kan	  beteendet	  ändå	  upprätthållas	  av	  problematiska	  transaktioner	  inom	  

eller	  mellan	  olika	  sociala	  system.	  Trots	  att	  barns	  beteende	  är	  påverkade	  av	  biologiska	  

förutsättningar	  är	  också	  interaktionen	  med	  andra	  en	  aspekt	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Ogden	  menar	  att	  

barn	  beter	  sig	  annorlunda	  beroende	  på	  vilken	  social	  kontext	  de	  deltar	  i	  (Ogden	  2003,	  15).	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  13)	  understryker	  att	  man	  inte	  heller	  kan	  se	  miljön	  som	  enda	  orsaken	  till	  

vårt	  beteende.	  Som	  individer	  och	  deltagare	  i	  en	  kontext	  är	  vi	  också	  aktörer	  som	  kan	  påverka	  

situationen	  vi	  deltar	  i.	  

Individperspektiv	  är	  det	  perspektiv	  som	  dominerar	  i	  skolans	  verksamhet	  (Ogden	  2003,	  

63).	  Detta	  visar	  sig	  bland	  annat	  i	  hur	  det	  i	  skolans	  verksamhet	  ofta	  tillskrivs	  elever	  olika	  

beteendeproblem.	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  32)	  menar	  att	  beteendeproblem	  som	  etikett	  alltför	  lätt	  

sätts	  på	  barn	  när	  de	  orsakar	  olika	  typer	  av	  problem.	  Ogden	  menar	  att	  fokus	  bör	  riktas	  från	  

individen	  till	  omgivningen	  då	  han	  hävdar	  att	  beteendeproblem	  ofta	  är	  ett	  resultat	  av	  interaktion	  

med	  andra.	  (Ogden	  2003,	  15)	  	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  33-‐35)	  nämner	  bland	  annat	  två	  former	  av	  beteendeproblem,	  

utagerande	  beteende	  och	  social	  isolering.	  De	  skiljer	  även	  mellan	  utagerande	  och	  inagerande	  

beteende.	  Utagerande	  beteende	  handlar	  om	  att	  en	  individ	  snabbt	  kan	  bli	  arg,	  lätt	  hamna	  i	  bråk	  

eller	  använda	  fysiska	  och	  verbala	  angrepp	  mot	  andra	  människor.	  Social	  isolering	  är	  dess	  motsats	  

och	  kännetecknas	  av	  att	  en	  individ	  kan	  vara	  deprimerad,	  ensam	  på	  rasterna	  och	  osäker.	  Detta	  

kan	  vara	  tungt	  för	  individen	  själv	  och	  är	  ett	  beteende	  som	  ökar	  i	  antalet	  vid	  äldre	  åldrar.	  

Utagerande	  beteende	  och	  inagerande	  är	  ungefär	  lika	  vanliga	  men	  ett	  utagerande	  beteende	  är	  
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tydligare	  att	  se	  och	  därför	  uppmärksammas	  det	  mer.	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  32)	  menar	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  arbeta	  med	  hur	  vuxna	  bemöter	  barn	  när	  de	  visar	  problembeteende	  som	  uppstår	  i	  

samspel	  med	  barnet	  och	  omgivningen.	  Man	  kan	  då	  genom	  sitt	  sätt	  att	  bemöta	  ett	  antisocialt	  

beteende	  eller	  ett	  prosocialt	  beteende	  påverka	  barnets	  framtida	  beteende.	  	  

	   Broady	  (2007)	  skriver	  att	  de	  beteenden	  som	  ses	  som	  normala	  i	  skolan	  i	  själva	  verket	  

representeras	  av	  en	  minoritet.	  De	  elever	  som	  anses	  som	  abnormala	  motsvaras	  i	  verkligheten	  av	  

majoriteten	  bland	  eleverna.	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  11)	  nämner	  vikten	  av	  relationer.	  Relationer	  utgör	  ett	  eget	  socialt	  

system	  där	  relationen	  mellan	  jämnåriga	  prioriteras.	  Där	  sker	  ett	  socialt	  spel	  där	  det	  viktigaste	  är	  

att	  framstå	  som	  socialt	  attraktiv	  mellan	  sina	  jämnåriga	  och	  vuxna.	  Detta	  gör	  att	  popularitet	  blir	  

viktigt	  och	  att	  man	  blir	  ”en	  av	  dem”.	  Om	  detta	  inte	  sker	  kan	  det	  få	  stora	  konsekvenser	  i	  form	  av	  

utanförskap	  och	  att	  bli	  ”de	  andra”.	  Heggen	  i	  Nordahl	  m.fl.	  (2010)	  nämns	  och	  beskriver	  begreppet	  

”de	  andra”	  som	  de	  individer	  som	  inte	  har	  kommit	  in	  i	  det	  sociala	  spelet.	  Dessa	  individer	  ses	  som	  

oattraktiva	  eftersom	  att	  normen	  inte	  vill	  beblanda	  sig	  med	  dem.	  

3.4.	  Att	  prata	  eller	  att	  inte	  prata…	  

Reda	  (2010)	  menar	  att	  tysta	  elever	  ofta	  misstas	  för	  att	  vara	  oengagerade,	  oförberedda	  eller	  

uttråkade.	  I	  hennes	  studie	  visade	  det	  sig	  att	  de	  flesta	  av	  dessa	  elever	  aktivt	  gjorde	  ett	  val	  i	  att	  

prata	  eller	  att	  inte	  prata	  skolsammanhang	  och	  kunde	  komma	  med	  djupa	  reflektioner	  angående	  

undervisningen.	  Reda	  menar	  vidare	  att	  anledningen	  till	  att	  tysta	  elever	  väljer	  att	  inte	  prata	  i	  

klassrummet	  kan	  bero	  på	  hur	  trygga	  de	  känner	  sig	  med	  gruppen,	  att	  de	  är	  oroliga	  över	  hur	  det	  

de	  säger	  ska	  tas	  emot	  av	  studiekamraterna,	  medvetenheten	  om	  att	  de	  blir	  bedömda	  och	  så	  

vidare.	  	  

Reda	  (2010)	  nämner	  att	  det	  inte	  behöver	  vara	  ett	  problem	  om	  elever	  är	  tysta.	  Hon	  

menar	  att	  vissa	  elever	  faktiskt	  föredrar	  att	  inte	  prata	  i	  klassrummet	  eftersom	  det	  passar	  deras	  

inlärningsstil	  bättre.	  Vissa	  elever	  föredrar	  att	  lyssna	  på	  andra	  för	  att	  sedan	  jämföra	  detta	  med	  

sitt	  eget	  sätt	  att	  se	  på	  saken	  och	  att	  göra	  detta	  tyst,	  på	  egen	  hand.	  Reda	  ställer	  därav	  frågan	  om	  

undervisningen	  bör	  omvärderas	  och	  breddas	  för	  att	  passa	  klassens	  samtliga	  elever,	  inte	  bara	  de	  

extroverta.	  	  

3.5.	  Vikten	  av	  att	  kunna	  kommunicera	  	  

Axelsson	  (2011,	  25)	  menar	  att	  dagens	  samhälle	  ställer	  krav	  på	  att	  kunna	  kommunicera	  och	  att	  

det	  inom	  de	  allra	  flesta	  yrken	  är	  viktigt	  att	  kunna	  tala	  inför	  andra.	  Det	  har	  även	  att	  göra	  med	  det	  

demokratiska	  uppdraget	  som	  medborgare	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  göra	  sin	  röst	  hörd	  i	  olika	  

sammanhang.	  Detta	  är	  något	  som	  tas	  upp	  i	  skolans	  läroplan,	  att	  eleverna	  ska	  utvecklas	  till	  väl	  

fungerade	  demokratiska	  medborgare	  (Skolverket	  2011,	  09).	  Att	  lida	  av	  talängslan,	  det	  vill	  säga	  

att	  känna	  nervositet	  inför	  att	  tala	  inför	  publik,	  i	  sådana	  situationer	  kan	  då	  bli	  ett	  problem.	  
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Talängslan	  menar	  Axelsson	  (2011,	  25)	  kan	  innebära	  att	  barns	  framtida	  yrkesval	  begränsas.	  Det	  

kan	  även	  påverka	  privatlivet	  på	  många	  olika	  sätt.	  	  

Axelsson	  (2011,	  25)	  talar	  även	  om	  att	  talängslan	  kan	  framträda	  i	  vissa	  situationer	  men	  

nödvändigtvis	  inte	  i	  andra	  situationer.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  ett	  ickeproblem	  för	  en	  person	  

att	  tala	  inför	  andra	  i	  sin	  yrkesroll	  men	  att	  samma	  person	  kan	  känna	  talängslan	  som	  

privatperson.	  

3.6.	  Den	  extroverta	  normen	  i	  skolan	  	  

Broady	  (2007)	  tar	  i	  Den	  dolda	  läroplanen	  upp	  att	  det	  inom	  skolan	  finns	  flera	  oskrivna	  regler,	  

normer	  och	  förväntningar.	  Dessa	  gäller	  bland	  annat	  elevers	  uppförande	  samt	  innefattar	  de	  

outtalade	  kunskaper	  som	  eleverna	  erövrar	  i	  skolans	  verksamhet	  under	  sin	  utbildning.	  	  

Dysthe	  (1996,	  229)	  menar	  att	  dagens	  klassrum	  till	  stor	  del	  präglas	  av	  diskussion	  och	  att	  

de	  flesta	  lärare	  föredrar	  elevdelaktighet.	  Hon	  såg	  i	  sin	  studie	  att	  det	  vid	  genomgångar	  ofta	  var	  

samma	  elever	  som	  var	  muntligt	  aktiva	  och	  att	  dessa	  verbalt	  aktiva	  elever	  var	  få	  till	  antalet.	  De	  

övriga	  eleverna	  verkade	  inte	  heller	  riktigt	  lyssna	  på	  vad	  de	  pratsamma	  hade	  att	  säga.	  

Cain	  (2013,	  17)	  nämner	  att	  forskning	  har	  visat	  att	  det	  råder	  en	  extrovert	  norm	  i	  skolan	  

samt	  att	  en	  överväldigande	  majoritet	  av	  lärare	  föredrar	  ett	  extrovert	  beteende.	  Att	  vara	  pratsam,	  

intelligent,	  attraktiv,	  intressant	  och	  önskvärd	  att	  ha	  som	  vän	  är	  enligt	  Cain	  några	  kännetecken	  

för	  en	  extrovert	  person.	  Eftersom	  de	  extroverta	  personerna	  har	  en	  oerhörd	  attraktionskraft	  

hamnar	  de	  introverta	  personerna	  lätt	  utanför.	  Cain	  (2013,	  19)	  nämner	  även	  att	  skolan	  ofta	  

placerar	  elevernas	  bänkar	  i	  grupper.	  Detta	  för	  att	  främja	  inlärningen	  utifrån	  en	  extrovert	  norm.	  
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4.	  Metod	  
Under	  denna	  rubrik	  kommer	  vi	  att	  förklara	  hur	  vi	  går	  tillväga	  under	  arbetets	  gång	  samt	  hur	  vi	  

motiverar	  detta.	  Vi	  tar	  bland	  annat	  upp	  forskningsetiska	  aspekter,	  avgränsning,	  arbetsfördelning	  

samt	  förklarar	  hur	  vi	  har	  arbetat	  med	  vår	  datainsamling.	  Även	  validitet	  och	  reliabilitet	  

genomsyrar	  detta	  avsnitt.	  	  

4.1.	  Empirisk	  datainsamling	  	  

Som	  metod	  till	  arbetet	  har	  vi	  valt	  att	  hålla	  empiriska	  undersökningar	  i	  form	  av	  två	  intervjuer	  och	  

två	  observationer	  i	  en	  lågstadieklass.	  Observationerna	  hålls	  i	  samma	  klass	  under	  två	  olika	  

lektioner,	  en	  i	  klassrummet	  under	  en	  NO-‐	  och	  matematiklektion	  samt	  en	  i	  idrottshallen	  under	  en	  

idrott	  och	  hälsa-‐lektion.	  Observationen	  av	  NO-‐och	  matematiklektionen	  sker	  under	  förmiddagen	  

medan	  observationen	  av	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  sker	  under	  eftermiddagen.	  De	  båda	  pågår	  

under	  ungefär	  en	  timmes	  tid.	  Observationerna	  utförs	  av	  oss	  båda.	  Vi	  intervjuar	  sedan	  lärarna	  för	  

respektive	  lektion,	  alltså	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren.	  Intervjuerna	  pågår	  ungefär	  

en	  halvtimme.	  Därefter	  görs	  varsin	  analys	  av	  både	  observationerna	  och	  intervjuerna	  vilka	  sedan	  

sammanfattas	  i	  en	  gemensam	  analys.	  För	  att	  fördjupa	  metoden	  utför	  vi	  både	  observationer	  och	  

intervjuer.	  Tanken	  är	  då	  att	  de	  olika	  metoderna	  kompletterar	  varandra.	  Att	  metoderna	  

kompletterar	  varandra	  innebär	  att	  de	  väger	  upp	  varandras	  nackdelar,	  vilket	  i	  detta	  fall	  

observation	  och	  intervju	  gör	  (Einarsson	  &	  Chiriac	  2002,	  15),	  mer	  om	  detta	  nedan.	  I	  

observationen	  ligger	  fokus	  på	  elevernas	  beteenden	  medan	  det	  i	  intervjuerna	  ligger	  på	  lärarna	  

och	  deras	  meningsskapande.	  	  

Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  både	  intervju	  och	  observation	  eftersom	  att	  intervjuerna	  

visar	  på	  vad	  lärarna	  säger	  om	  ämnet	  introvert	  medan	  observationerna	  visar	  elevernas	  beteende.	  

Genom	  intervjuerna	  får	  vi	  endast	  reda	  på	  lärarnas	  tankar	  utan	  att	  se	  vad	  som	  sker	  i	  

verksamheten	  (Bell	  2000,	  137).	  Vid	  observationerna	  kan	  vi	  förutom	  elevernas	  beteende	  även	  se	  

tecken	  på	  lärarens	  tillskrivande.	  Genom	  att	  göra	  en	  intervju	  efteråt	  kan	  detta	  bekräftas	  eller	  

dementeras	  utifrån	  lärarnas	  perspektiv.	  	  

Eftersom	  vårt	  arbete	  handlar	  om	  beteende	  så	  är	  observation	  ett	  bra	  val	  av	  metod.	  Enligt	  

Einarsson	  och	  Chiriac	  (2012,	  23)	  är	  observation	  en	  av	  de	  viktigaste	  forskningsmetoderna	  samt	  

är	  möjlig	  att	  kombinera	  med	  andra	  metoder,	  i	  vårt	  fall	  intervju.	  Det	  positiva	  med	  att	  använda	  

observation	  som	  metod	  är	  att	  man	  kan	  få	  ut	  information	  från	  grupper	  som	  kan	  vara	  svåra	  att	  få	  

ut	  information	  ifrån	  vid	  exempelvis	  en	  intervju.	  I	  vårt	  fall	  passar	  observation	  bra	  då	  vår	  studie	  

går	  ut	  på	  att	  observera	  elever.	  En	  nackdel	  med	  observationen	  är	  att	  man	  inte	  får	  reda	  på	  vad	  

människor	  säger	  eller	  tänker	  (Einarsson	  &	  Chiriac	  2002,	  23).	  På	  grund	  av	  detta	  observerar	  vi	  

endast	  elevernas	  beteende	  och	  i	  intervjuerna	  utreder	  lärarnas	  uppfattningar.	  
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Anledningen	  till	  att	  vi	  har	  valt	  att	  använda	  intervju	  som	  metod	  är	  att	  man	  i	  en	  intervju	  

kan	  följa	  upp	  idéer	  och	  utforska	  svar	  samt	  har	  möjligheten	  att	  gå	  in	  på	  motiv	  och	  känslor.	  Genom	  

en	  intervju	  kan	  man	  även	  få	  respons	  i	  form	  av	  tonfall,	  mimik	  och	  pauser.	  Ytterligare	  en	  fördel	  är	  

att	  följdfrågor	  kan	  ställas	  beroende	  på	  hur	  den	  intervjuade	  svarar.	  Detta	  gör	  att	  frågorna	  kan	  

fördjupas	  och	  utvecklas	  (Tasker	  2000,	  119).	  

4.2.	  Observation	  

Syftet	  med	  observationerna	  är	  att	  studera	  elevernas	  beteende.	  Analysen	  som	  görs	  därefter	  ska	  

framförallt	  ligga	  till	  grund	  för	  frågeställningarna	  när	  introvert	  beteende	  blir	  ett	  problem	  och	  om	  

introvert	  beteende	  är	  personbundet,	  situationsbundet	  eller	  relationsbundet.	  Detta	  är	  även	  

anledningen	  till	  att	  vi	  har	  valt	  två	  observationer	  i	  två	  helt	  olika	  situationer	  med	  olika	  lärare.	  	  

4.2.1.	  Dokumentation	  	  

Vid	  dokumentation	  av	  observationer	  kan	  man	  gå	  tillväga	  på	  olika	  sätt.	  Vi	  funderade	  på	  att	  filma	  

observationen	  för	  att	  sedan	  kunna	  gå	  tillbaka	  och	  se	  materialet	  flera	  gånger	  för	  att	  förbättra	  och	  

fördjupa	  analysen.	  Vi	  har	  dock	  valt	  att	  utesluta	  en	  filminspelning	  då	  vi	  anser	  att	  det	  är	  

problematiskt	  och	  inte	  tillräckligt	  starkt	  motiverat	  ur	  ett	  forskningsetiskt	  perspektiv	  samt	  med	  

tanke	  på	  den	  tid	  vi	  har	  att	  tillgå	  till	  arbetet	  (Bell	  2000,	  140).	  	  Då	  en	  inspelning	  inte	  är	  avgörande	  

för	  observationens	  utfall,	  utan	  snarare	  enbart	  underlättar	  av	  praktiska	  skäl,	  har	  vi	  valt	  att	  

utesluta	  detta	  och	  istället	  enbart	  föra	  enskilda	  anteckningar	  under	  observationen.	  Vi	  har	  valt	  att	  

de	  enskilda	  anteckningarna	  av	  observationerna	  inte	  ska	  vara	  tillgängliga	  för	  tredje	  part.	  Detta	  

för	  att	  stärka	  konfidentialiteten	  utifrån	  en	  forskningsetisk	  aspekt	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  12).	  	  

Att	  dokumentera	  vid	  en	  observation	  kan	  vara	  svårt.	  Det	  är	  svårt	  att	  iaktta	  och	  notera	  allt	  

man	  ser	  på	  en	  gång	  vilket	  gör	  att	  man	  måste	  vara	  väl	  medveten	  om	  vad	  man	  ska	  observera	  innan	  

observationen	  sker	  (Bell	  2000,	  139-‐140).	  	  Man	  bör	  ställa	  sig	  frågor	  som:	  Vad	  vill	  vi	  veta?	  Varför	  

behöver	  jag	  den	  här	  informationen	  samt	  vad	  ska	  jag	  använda	  den	  till?	  (Bell	  2000,	  146).	  Detta	  gör	  

vi	  genom	  att	  se	  på	  våra	  frågeställningar	  och	  syfte	  för	  att	  sedan	  skapa	  ett	  observationsschema	  

med	  frågor	  kring	  vad	  som	  ska	  observeras	  (se	  Bilaga	  1).	  Detta	  för	  att	  i	  sin	  tur	  göra	  det	  klart	  och	  

tydligt	  samt	  att	  hjälpa	  oss	  att	  hålla	  oss	  till	  ämnet	  (Einarsson	  &	  Chiriac	  2002,	  19).	  Det	  som	  vi	  

observerar	  är:	  elevernas	  beteende	  i	  interaktion	  med	  läraren	  och	  klasskamrater,	  hur	  eleverna	  

svarar	  på	  bemötandet	  samt	  vilka	  beteenden	  de	  uppvisar	  i	  situationen.	  

4.2.2.	  Observation	  som	  metod	  

I	  observationsstudien	  har	  vi	  vår	  utgångspunkt	  i	  empirin.	  Vårt	  mål	  är	  inte	  att	  komma	  på	  en	  ny	  

teori	  utan	  vi	  vill	  använda	  oss	  av	  en	  redan	  befintlig	  teori.	  Detta	  eftersom	  vi	  vill	  tillföra	  ny	  kunskap	  

genom	  att	  lyfta	  fram	  och	  uppmärksamma	  begreppet	  introvert	  i	  skolans	  verksamhet	  (Einarsson	  

&	  Chiriac	  2002,	  18).	  	  
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Vi	  använder	  oss	  även	  av	  en	  öppen	  observation	  vilket	  i	  detta	  fall	  innebär	  att	  

vårdnadshavarna	  till	  de	  som	  observeras	  får	  reda	  på	  varför	  vi	  observerar	  (Einarsson	  &	  Chiriac	  

2002,	  36-‐37).	  Innan	  observationen	  får	  eleverna	  ett	  medgivandeintyg	  som	  deras	  vårdnadshavare	  

behöver	  skriva	  under	  för	  att	  ge	  samtycke	  till	  observationen,	  detta	  i	  enlighet	  med	  det	  så	  kallade	  

samtyckeskravet	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  09).	  I	  medgivandeintyget	  (se	  Bilaga	  3)	  nämns	  syftet	  

med	  observationen	  samt	  hur	  vi	  behandlar	  informationen.	  Vi	  väljer	  att	  inte	  berätta	  för	  eleverna	  

vad	  observationen	  går	  ut	  på.	  Detta	  för	  att	  deras	  beteende	  ska	  vara	  så	  ”vanligt”	  som	  möjligt	  och	  

inte	  påverka	  observationens	  utfall.	  	  	  

4.3.	  Intervju	  

Anledningen	  till	  att	  vi	  har	  intervjuerna	  efter	  observationerna	  är	  att	  undersöka	  lärarnas	  

meningsskapande	  till	  begreppet	  introvert.	  Genom	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  läraren	  resonerar	  kring	  

begreppet	  vill	  vi	  se	  hur	  meningsskapandet	  och	  variationen	  i	  detta	  kan	  påverka	  elevernas	  

undervisning.	  Intervjuobjekten	  är	  klassens	  klasslärare	  respektive	  klassens	  idrott	  och	  hälsa-‐

lärare.	  Vi	  ansvarar	  för	  varsin	  intervju.	  Båda	  två	  sitter	  med	  under	  intervjuerna	  men	  endast	  en	  

utav	  oss	  håller	  i	  intervjun.	  Den	  andra	  sitter	  med	  och	  antecknar.	  Analyserna	  som	  följer	  av	  

intervjun	  kommer	  sedan	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  samtliga	  av	  våra	  frågeställningar.	  	  

4.3.1.	  Intervju	  som	  metod	  

Vi	  har	  valt	  att	  enbart	  intervjua	  två	  lärare	  vilket	  kan	  innebära	  en	  risk	  för	  skevhet	  (Tasker	  2000,	  

119).	  Eftersom	  syftet	  med	  intervjuerna	  är	  att	  få	  ett	  kvalitativt	  resultat	  anser	  vi	  att	  detta	  

motiverar	  vårt	  beslut	  av	  metod.	  Dock	  är	  det	  då	  viktigt	  att	  inte	  senare	  göra	  anspråk	  på	  generella	  

slutsatser	  utan	  endast	  se	  till	  de	  kvalitativa	  resultat	  vi	  får.	  	  

Eftersom	  att	  vi	  intervjuar	  människor	  och	  inte	  maskiner	  kan	  personen	  som	  ställer	  

frågorna	  lätt	  påverka	  respondenten	  utan	  att	  mena	  det.	  Detta	  kan	  ske	  om	  man	  är	  fler	  personer	  

som	  är	  ansvariga	  för	  intervjun.	  Eftersom	  vi	  utför	  två	  intervjuer	  har	  vi	  valt	  att	  göra	  varsin	  och	  att	  

den	  andra	  personen	  är	  med	  och	  antecknar,	  detta	  för	  att	  skevheten	  ska	  bli	  minimal.	  För	  att	  vara	  

säkra	  på	  att	  få	  med	  all	  information	  från	  intervjun	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  en	  diktafon	  för	  att	  

lättare	  kunna	  transkribera	  samt	  återvända	  till	  intervjun	  (Tasker	  2000,	  123-‐124).	  I	  början	  av	  

intervjun	  frågar	  vi	  respondenterna	  om	  de	  godkänner	  att	  vi	  spelar	  in.	  Även	  detta	  i	  enlighet	  med	  

samtyckeskravet	  (Vetenskapsrådet	  2002,	  09).	  

Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  den	  styrda	  eller	  den	  fokuserade	  intervjun.	  Vi	  använder	  oss	  

då	  av	  frågor	  som	  är	  kategoriserade	  efter	  våra	  olika	  teman	  (se	  Bilaga	  2).	  Denna	  form	  av	  intervju	  

erbjuder	  respondenten	  större	  frihet	  när	  det	  kommer	  till	  att	  svara	  på	  frågorna	  vilket	  gör	  att	  

känslor	  och	  tankar	  kan	  väckas	  (Tasker	  2000,	  122).	  	  

När	  man	  ska	  göra	  en	  intervju	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  personer	  som	  har	  ställt	  upp	  på	  

intervjun	  får	  komma	  med	  önskemål	  om	  tid	  och	  dag	  för	  intervjun	  (Tasker	  2000,	  124).	  Det	  är	  även	  
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viktigt	  att	  berätta	  hur	  lång	  tid	  intervjun	  kommer	  att	  ta	  samt	  att	  man	  håller	  sig	  till	  den	  tiden	  

(Tasker	  2000,	  125).	  Vi	  har	  detta	  i	  åtanke	  vid	  kontakt	  med	  lärarna.	  	  

För	  att	  de	  som	  blir	  intervjuade	  ska	  förstå	  syftet	  med	  intervjun	  gör	  vi	  ett	  

medgivandeintyg	  (se	  Bilaga	  4)	  där	  vi	  formulerar	  vad	  intervjun	  kommer	  att	  innebära	  samt	  vad	  

som	  kommer	  att	  ske	  efteråt.	  Förtydligande	  görs	  även	  vid	  intervjuns	  start.	  Detta	  för	  att	  klargöra	  

för	  respondenterna	  att	  de	  är	  anonyma	  samt	  på	  vilket	  sätt	  materialet	  kommer	  att	  användas	  i	  vår	  

uppsats,	  bland	  annat	  att	  transkriberingen	  inte	  kommer	  att	  vara	  tillgänglig	  för	  tredje	  part	  (Tasker	  

2000,	  125).	  

4.3.2.	  Intervjufrågorna	  	  

När	  man	  börjar	  skriva	  frågorna	  till	  en	  intervju	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  väljer	  ut	  sitt	  tema	  samt	  att	  

utforma	  specifika	  frågor	  som	  gör	  att	  vi	  får	  svar	  på	  det	  vi	  vill.	  Temat	  är	  rubriker	  som	  bör	  

innehålla	  ett	  antal	  frågor	  som	  kopplas	  ihop,	  detta	  för	  att	  göra	  det	  tydligt	  för	  både	  intervjuare	  och	  

respondent	  (Tasker	  2000,	  119-‐120).	  Vi	  har	  fem	  teman	  (se	  Bilaga	  2):	  Intro,	  Bakgrund,	  Begreppet,	  

Samma	  elev	  –	  olika	  förutsättningar	  samt	  en	  Sista	  del	  om	  av	  vilka	  omständigheter	  beteendet	  kan	  

påverkas.	  	  

Man	  behöver	  även	  välja	  realistiska	  analysmetoder	  som	  passar	  arbetet	  samt	  lägga	  upp	  en	  

tidsplan.	  Det	  är	  även	  bra	  att	  göra	  pilotintervjuer	  innan	  för	  att	  öva	  inför	  de	  framtida	  intervjuerna	  

(Tasker	  2000,	  120,	  123).	  Detta	  gör	  vi	  tillsammans	  med	  två	  av	  våra	  kurskamrater	  för	  att	  öva	  och	  

se	  vilka	  frågor	  som	  behöver	  formuleras	  om	  samt	  ifall	  vissa	  frågor	  behöver	  följdfrågor	  eller	  

justeras.	  	  

Vid	  skapandet	  av	  intervjufrågorna	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  ställa	  ledande	  frågor.	  Det	  är	  även	  

viktigt	  att	  ställa	  en	  fråga	  i	  taget	  samt	  att	  undvika	  värderande	  frågor	  (Tasker	  2000,	  120).	  När	  vi	  

skriver	  frågorna	  till	  vår	  intervju	  utgår	  vi	  från	  våra	  frågeställningar.	  Vi	  vill	  bland	  annat	  få	  fram	  

lärarnas	  definition	  av	  begreppet	  introvert	  samt	  när	  som	  de	  anser	  att	  beteendet	  kan	  vara	  ett	  

problem	  eller	  en	  fördel.	  Vi	  tar	  även	  upp	  de	  olika	  sätten	  att	  se	  på	  introverta	  beteenden	  för	  att	  

sedan	  låta	  lärarna	  kommentera	  dessa	  synsätt	  utifrån	  deras	  erfarenheter	  av	  verksamheten	  och	  

eleverna.	  

Under	  temat	  Bakgrund	  i	  intervjufrågorna	  ställs	  frågor	  om	  klassens	  gruppdynamik	  och	  

klassrumsklimat.	  Vi	  väljer	  att	  inte	  enbart	  ta	  med	  dessa	  för	  att	  vi	  är	  intresserad	  av	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  

klassen,	  utan	  framförallt	  för	  att	  vi	  vill	  komma	  åt	  lärarens	  meningsskapande	  och	  eventuella	  

tillskrivande	  av	  elevers	  egenskaper	  i	  mindre	  uppenbara	  frågor.	  Dessa	  frågor	  fungerar	  även	  som	  

ett	  sätt	  att	  skapa	  en	  konkret	  grund	  för	  kommande	  frågor.	  	  

4.4.	  Urval	  av	  klass	  och	  lärare	  	  

Utifrån	  vårt	  syfte	  och	  våra	  frågeställningar	  har	  vi	  valt	  att	  observera	  en	  klass	  och	  se	  om	  och	  hur	  

eleverna	  visar	  olika	  beteenden	  beroende	  på	  personer	  i	  omgivningen	  eller	  situationer	  som	  
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eleverna	  befinner	  sig	  i.	  För	  att	  undvika	  skevhet	  har	  vi	  valt	  en	  skola	  där	  vi	  inte	  känner	  eleverna.	  

Det	  är	  svårt	  att	  ta	  på	  sig	  rollen	  som	  observatör	  när	  man	  har	  en	  relation	  till	  de	  man	  observerar.	  

Det	  kan	  innebära	  att	  man	  redan	  har	  åsikter	  om	  personerna,	  exempelvis	  om	  de	  har	  starka	  eller	  

svaga	  sidor,	  vilket	  kan	  påverka	  utfallet	  av	  observationen	  (Bell	  2000,	  138).	  Vid	  valet	  av	  klass	  att	  

observera	  så	  vill	  vi	  försäkra	  oss	  om	  att	  vi	  väljer	  en	  klass	  med	  varierade	  elever	  sett	  till	  beteende.	  

Detta	  för	  att	  vårt	  syfte	  är	  att	  studera	  beteenden.	  Är	  klassen	  för	  homogen	  i	  sitt	  beteende	  blir	  det	  

svårare	  att	  se	  olikheter.	  Vid	  valet	  av	  klass	  har	  vi	  tagit	  kontakt	  med	  en	  lärare	  som	  vi	  har	  mött	  

under	  en	  tidigare	  kurs.	  Detta	  gör	  att	  vi	  vet	  att	  vi	  kan	  få	  se	  olika	  beteenden	  från	  klassens	  elever	  

men	  inte	  vilka	  beteenden	  som	  kommer	  att	  synas	  samt	  vad	  resultatet	  av	  observationen	  kan	  bli.	  	  

Vid	  valet	  av	  person	  att	  intervjua	  var	  det	  en	  självklarhet	  att	  använda	  oss	  av	  klassläraren,	  

detta	  för	  att	  hon	  känner	  eleverna	  bäst.	  Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  har	  vi	  valt	  att	  intervjua	  då	  vi	  vill	  

se	  hur	  elevernas	  beteenden	  ser	  ut	  vid	  miljöombyte	  samt	  byte	  av	  lärare.	  Detta	  för	  att	  studera	  vår	  

frågeställning	  om	  beteenden	  kan	  vara	  personbundna,	  situationsbundna	  eller	  relationsbundet.	  

4.5.	  Arbetsfördelning	  	  

Vi	  har	  valt	  att	  dela	  upp	  vårt	  arbete	  genom	  att	  göra	  varsina	  observationer	  vid	  de	  två	  

observationstillfällena	  där	  vi	  skriver	  varsina	  observationsanteckningar.	  

Observationsanteckningarna	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  våra	  enskilda	  analyser.	  	  

Vid	  de	  två	  intervjuerna	  har	  vi	  valt	  att	  ha	  ansvar	  för	  varsin	  lärare.	  Micaela	  Nordqvist	  

intervjuar	  klassläraren	  och	  Sofie	  Larsson	  intervjuar	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren.	  Anledningen	  till	  

denna	  fördelning	  är	  för	  att	  vi	  har	  haft	  kontakt	  med	  respektive	  lärare	  och	  då	  skapat	  ett	  

förtroende.	  Under	  intervjun	  ställer	  den	  ena	  av	  oss	  frågorna	  medan	  den	  andra	  av	  oss	  sitter	  med	  

och	  för	  anteckningar.	  Vi	  väljer	  att	  skriva	  varsin	  analys	  även	  utifrån	  intervjuerna	  för	  att	  klargöra	  

vem	  som	  gör	  vad	  samt	  för	  få	  ut	  en	  bättre	  slutgiltig	  analys	  då	  vi	  båda	  kan	  hitta	  olika	  saker	  att	  

lägga	  fokus	  på.	  Därefter	  ligger	  våra	  enskilda	  analyser	  till	  grund	  för	  vår	  gemensamma	  analys.	  

Under	  det	  resterande	  arbetet	  arbetar	  vi	  tillsammans.	  	  

4.6.	  Avgränsning	  	  

Eftersom	  introvert	  och	  extrovert	  ofta	  används	  som	  ett	  medicinskt	  begrepp	  som	  utgår	  från	  

hjärnan	  väljer	  vi	  att	  gå	  in	  mer	  generellt	  inom	  området	  psykologi.	  Vi	  väljer	  även	  att	  använda	  oss	  

av	  teorier	  kring	  beteenden	  eftersom	  det	  är	  olika	  beteenden	  inom	  introversion	  som	  vårt	  syfte	  

handlar	  om.	  Genom	  att	  välja	  beteenden	  som	  utgångspunkt	  blir	  det	  lättare	  att	  förstå	  den	  

pedagogiska	  synen	  på	  begreppen	  samt	  hur	  det	  påverkar	  elevernas	  utbildning	  med	  utgångspunkt	  

i	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  30).	  	  



	  

	  

5.	  Resultat	  och	  analys	  
Denna	  del	  innehåller	  vår	  empiriska	  datainsamling,	  det	  vill	  säga	  våra	  observationer	  och	  

intervjuer	  med	  dess	  analyser.	  Viktigt	  att	  nämna	  här	  är	  att	  observationer	  och	  analyser	  alltid	  till	  

viss	  del	  är	  subjektiva.	  Därför	  kommer	  vi	  att	  avsluta	  med	  en	  gemensam	  analys	  där	  vi	  jämför	  våra	  

enskilda	  analyser.	  	  

	   I	  våra	  respektive	  analyser	  har	  vi	  utgått	  från	  observationsmallen	  och	  intervjufrågorna	  

med	  tillhörande	  svar	  och	  anteckningar.	  Vi	  har	  även	  utgått	  från	  tidigare	  forskning	  och	  teoridelen	  

för	  att	  underbygga	  det	  vi	  har	  sett	  och	  hört.	  Vi	  har	  till	  viss	  del	  utgått	  från	  frågeställningarna	  men	  

inte	  uttryckligen	  svarat	  på	  dem	  i	  våra	  respektive	  analyser.	  Frågeställningarna	  besvaras	  istället	  

under	  avsnittet	  Diskussion	  med	  hjälp	  av	  analyserna	  tillsammans	  med	  tidigare	  forskning	  och	  

teori.	  	  

5.1.	  Micaela	  Nordqvists	  observationsanalys	  

Det	  första	  jag	  såg	  var	  att	  läraren	  hade	  placerat	  eleverna	  i	  grupper	  om	  fyra	  och	  fem.	  Detta	  visar	  på	  

att	  läraren	  tycker	  om	  att	  arbeta	  med	  gruppsammansättningar.	  Detta	  bekräftades	  även	  vid	  

intervjun	  att	  läraren	  hade	  detta	  synsätt.	  	  

Forskning	  har	  visat	  att	  det	  är	  ungefär	  lika	  stor	  del	  av	  elever	  med	  beteendeproblem	  som	  

har	  ett	  inagerande	  eller	  utagerande	  beteende.	  Dock	  har	  fokus	  hamnat	  hos	  de	  utagerande	  

eleverna	  eftersom	  det	  ses	  som	  ett	  större	  problem	  eftersom	  dessa	  elever	  är	  mer	  provocerande	  

vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  mer	  dramatiska	  konsekvenser	  i	  livet	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  34).	  Detta	  

syntes	  tydligt	  under	  observationen	  då	  läraren	  visade	  med	  både	  ord	  och	  kroppsspråk	  att	  hon	  gav	  

sin	  uppmärksamhet	  till	  de	  elever	  som	  visade	  på	  ett	  extrovert	  beteende.	  	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  35)	  nämner	  två	  olika	  beteenden,	  utagerande	  beteende	  och	  social	  

isolering.	  Dessa	  två	  syntes	  i	  klassrummet	  beroende	  på	  hur	  eleverna	  reagerade	  på	  lärarens	  

bemötande,	  eller	  snarare	  det	  bemötande	  som	  de	  aldrig	  fick.	  Att	  vissa	  elever	  inte	  blev	  bemötta	  av	  

läraren	  syntes	  genom	  att	  det	  var	  några	  elever	  som	  inte	  sökte	  hjälp	  under	  lektionen.	  Det	  var	  även	  

en	  elev	  som	  sökte	  hjälp	  i	  form	  av	  att	  räcka	  upp	  handen	  men	  det	  var	  andra	  elever	  som	  

prioriterades.	  	  

Man	  såg	  på	  klassläraren	  vilka	  elever	  som	  hon	  prioriterade	  när	  de	  behövde	  hjälp.	  

Antagligen	  hade	  läraren	  kännedom	  om	  att	  dessa	  elever	  hade	  svårigheter	  inom	  ämnet.	  På	  grund	  

av	  detta	  visade	  det	  sig	  att	  det	  var	  några	  elever	  som	  gav	  sura	  miner	  och	  visade	  ett	  beteende	  på	  att	  

de	  hade	  blivit	  orättvist	  behandlade.	  Det	  resulterade	  i	  att	  de	  inte	  orkade	  arbeta	  längre	  eftersom	  

de	  satt	  fast	  med	  sin	  uppgift.	  Vissa	  elever	  tog	  saken	  i	  sina	  egna	  händer	  och	  gick	  fram	  till	  läraren,	  

som	  då	  hjälpte	  en	  annan	  elev,	  för	  att	  få	  hjälp.	  Detta	  fungerade	  alldeles	  utmärkt	  för	  eleverna	  då	  de	  

fick	  hjälp	  omedelbart	  och	  slapp	  sitta	  och	  räcka	  upp	  handen.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  läraren	  har	  
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satt	  en	  form	  av	  norm	  i	  klassrummet,	  att	  detta	  beteende	  är	  okej.	  Detta	  beteende	  skedde	  under	  

hela	  lektionen.	  Det	  jag	  såg	  var	  även	  att	  läraren	  fastnade	  hos	  samma	  elever.	  Läraren	  fick	  inte	  

möjligheten	  att	  hjälpa	  dessa	  elever	  då	  att	  det	  var	  andra	  elever	  som	  ryckte	  henne	  i	  sidan	  och	  ville	  

ha	  hjälp	  på	  direkten.	  Detta	  menar	  jag	  kan	  bero	  på	  att	  läraren	  har	  godkänt	  normen	  av	  att	  det	  är	  

okej	  att	  gå	  runt	  i	  klassrummet	  och	  aktivt	  söka	  hjälp	  istället	  för	  att	  vänta	  på	  sin	  tur.	  

Det	  var	  bara	  en	  elev	  som	  jag	  såg	  som	  visade	  på	  det	  utagerande	  beteendet.	  Beteendet	  

innebär	  att	  eleven	  använder	  verbala	  eller	  fysiska	  angrepp	  på	  andra	  människor.	  Detta	  innebär	  att	  

eleven	  snabbt	  blir	  arg.	  Det	  utagerande	  beteendet	  förknippas	  med	  ett	  extrovert	  beteende	  i	  skolan	  

då	  det	  även	  kan	  visa	  på	  rastlöshet	  i	  undervisningen	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  36).	  Under	  NO-‐	  och	  

matematiklektionen	  syntes	  inte	  detta	  beteende	  lika	  tydligt	  som	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen.	  

Detta	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  om	  eleven	  blev	  påverkad	  av	  situationen	  eller	  vid	  bytet	  av	  lärare.	  

Det	  var	  definitivt	  fler	  elever	  som	  kan	  klassificera	  sig	  inom	  social	  isolering.	  Begreppet	  

lutar	  mot	  introvert	  beteende	  som	  visar	  på	  att	  eleven	  kanske	  känner	  sig	  ensam	  i	  skolan	  eller	  

osäker	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  35-‐36).	  Det	  som	  jag	  såg	  var	  att	  det	  var	  några	  elever	  som	  visade	  på	  

osäkerhet,	  men	  detta	  kan	  ha	  berott	  på	  att	  vi	  var	  där	  och	  observerade.	  Detta	  är	  ett	  beteende	  som	  

inte	  påverkar	  andra	  elever	  eller	  klassrumsklimatet	  utan	  det	  kan	  främst	  vara	  jobbigt	  för	  de	  elever	  

som	  besväras	  av	  det	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  36).	  	  

Enligt	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  35)	  har	  en	  elev	  beteendeproblem	  när	  hens	  beteende	  påverkar	  

lärandet	  och	  sin	  undervisning.	  Både	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  visade	  i	  

undervisningen	  vad	  de	  ansåg	  sig	  vara	  någon	  form	  av	  beteendeproblem,	  exempelvis	  

tillrättavisade	  lärarna	  de	  elever	  som	  avvek	  från	  normen.	  Lärarna	  visade	  även	  på	  att	  de	  hade	  

tillskrivit	  sina	  elever	  specifika	  roller	  som	  de	  visade,	  enligt	  mig,	  tydligt	  i	  sin	  undervisning.	  Ett	  

exempel	  på	  detta	  var	  när	  de	  elever	  som	  tyckte	  om	  att	  prata	  inför	  helklass	  började	  prata	  mer	  och	  

mer,	  utan	  att	  räcka	  upp	  handen.	  Läraren	  började	  med	  att	  säga	  till	  dem	  samt	  be	  dem	  att	  räcka	  

upp	  handen	  om	  de	  ville	  ha	  ordet.	  Efter	  att	  läraren	  hade	  fått	  säga	  till	  dessa	  elever	  vid	  ett	  flertal	  

gånger	  såg	  man	  på	  henne	  att	  hon	  inte	  orkade	  bry	  sig	  längre.	  Ett	  annat	  beteende	  i	  klassrummet	  

som	  jag	  uppmärksammade	  var	  att	  några	  elever	  gärna	  ropade	  högt	  efter	  hjälp	  i	  form	  av	  att	  skrika	  

ut	  lärarens	  tilltalsnamn.	  Detta	  i	  sin	  tur	  skapade	  oroligheter	  i	  klassrummet	  på	  grund	  av	  att	  det	  

blev	  ett	  störande	  moment.	  Med	  detta	  menar	  jag	  att	  läraren	  hade	  tillskrivit	  eleverna	  roller	  som	  

pratsamma	  och	  att	  hon	  visste	  att	  hon	  inte	  hade	  lyckats	  få	  dem	  att	  förstå	  innebörden	  om	  

handuppräckningen	  eller	  att	  vänta	  på	  sin	  tur.	  Detta	  kopplar	  jag	  till	  den	  dolda	  läroplan	  då	  

eleverna	  inte	  förstod	  det	  outtalade	  sättet	  att	  samtala	  inför	  helklass,	  lyssna	  och	  vänta	  på	  sin	  tur	  

(Broady	  2007,	  107).	  

När	  det	  kom	  till	  att	  höra	  hur	  läraren	  gav	  feedback	  så	  lade	  jag	  märke	  till	  två	  specifika	  

händelser.	  Den	  första	  händelsen	  var	  när	  läraren	  gav	  positiv	  feedback	  till	  en	  tyst	  osäker	  elev.	  

Eleven	  satt	  kvar	  på	  sin	  plats	  på	  golvet	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  medan	  alla	  andra	  
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eleverna	  gick	  in	  till	  omklädningsrummet	  och	  drack	  vatten.	  Med	  det	  här	  menar	  jag	  positiv	  

feedback	  i	  form	  av	  att	  ge	  beröm	  för	  att	  hen	  gjorde	  något	  som	  enligt	  mig	  är	  en	  del	  av	  den	  dolda	  

läroplanen,	  nämligen	  att	  sitta	  still	  på	  sin	  plats	  och	  invänta	  information	  (Broady	  2007,	  107).	  I	  

mina	  ögon	  gav	  läraren	  eleven	  beröm	  endast	  för	  att	  tillrättavisa	  de	  oroliga	  eleverna	  som	  gjorde	  

fel.	  Den	  andra	  händelsen	  var	  när	  en	  annan	  elev	  agerade	  rätt	  enligt	  läraren	  i	  en	  av	  idrott	  och	  

hälsa-‐lektionernas	  aktiviteter.	  	  

Under	  de	  båda	  observationerna	  la	  jag	  märke	  till	  att	  det	  var	  samma	  elever	  som	  inte	  ville	  

prata	  inför	  storgrupp.	  Detta	  menar	  Axelsson	  (2011,	  26)	  kan	  bero	  på	  talängslan.	  Dock	  menar	  

Axelsson	  att	  man	  inte	  tycker	  om	  att	  prata	  i	  vissa	  situationer,	  men	  i	  detta	  fall	  såg	  jag	  ingen	  sådan	  

skillnad.	  	  

En	  annan	  sak	  jag	  såg	  som	  genomsyrade	  både	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  och	  NO-‐	  och	  

matematiklektionen	  var	  att	  båda	  lärarna	  tyckte	  om	  att	  använda	  sig	  av	  elevdelaktighet	  i	  

gruppsamtal.	  Med	  detta	  menar	  jag	  att	  lärarna	  delade	  ut	  frågor	  som	  eleverna	  skulle	  prata	  om	  

inför	  helklass.	  Detta	  kan	  enligt	  mig	  bero	  på	  att	  det	  står	  i	  läroplanen	  att	  man	  ska	  lära	  sig	  att	  

arbeta	  i	  grupp	  och	  låta	  eleverna	  delta	  i	  samhällslivet	  (Skolverket	  2011,	  07).	  Axelsson	  (2011,	  25)	  

menar	  på	  att	  det	  är	  samhället	  som	  ställer	  krav	  på	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  kommunicera.	  Detta	  i	  

sin	  tur	  kommer	  att	  påverka	  huruvida	  elevens	  framtid	  kommer	  att	  se	  ut,	  med	  tanke	  på	  att	  det	  är	  

viktigt	  bland	  många	  yrken	  att	  man	  kan	  prata	  inför	  grupper.	  Lärare	  vill	  genom	  det	  demokratiska	  

uppdraget	  se	  till	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd	  i	  olika	  sammanhang	  (Axelsson	  2011,	  

25).	  

Något	  som	  jag	  såg	  var	  att	  vissa	  elever	  som	  visade	  en	  viss	  form	  av	  blyghet	  ändå	  kunde	  

visa	  ett	  motsatt	  beteende.	  Detta	  kan	  visa	  på	  ett	  socialt	  system	  eftersom	  det	  skapar	  ramarna	  för	  

hur	  vi	  agerar.	  I	  sin	  tur	  visar	  detta	  på	  att	  våra	  beteenden	  ändras	  beroende	  på	  vilka	  situationer	  

som	  uppstår.	  Eftersom	  man	  som	  individ	  är	  deltagare	  i	  en	  situation	  kommer	  man	  alltid	  att	  

påverka	  sin	  miljö	  (Nordahl	  m.fl.	  2010:	  08).	  	  

5.2.	  Micaela	  Nordqvists	  analys	  av	  intervjun	  	  

Under	  intervjuerna	  la	  jag	  märke	  till	  att	  båda	  lärarna	  inte	  använde	  ordet	  beteendeproblem	  utan	  

använde	  ord	  som	  inåtagerande/inåtvänd	  samt	  utagerande	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  33).	  De	  båda	  

lärarna	  använde	  inte	  begreppet	  beteendeproblem	  när	  de	  pratade	  om	  elever.	  Istället	  pratade	  

lärarna	  om	  eleverna	  i	  form	  av	  att	  de	  kunde	  vara	  provocerande,	  irriterande	  eller	  bara	  allmänt	  

svåra	  att	  hantera	  vilket	  även	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  33)	  tar	  upp.	  De	  båda	  lärarna	  berättade	  att	  de	  

inte	  hade	  någon	  direkt	  kännedom	  om	  begreppet	  introvert	  utan	  använde	  sig	  då	  av	  dessa	  

benämningar	  för	  att	  förklara	  hur	  de	  tänkte	  om	  ett	  beteendeproblem	  med	  introverta	  

beteendemönster.	  Idrott	  och	  hälsa-‐lärarens	  definition	  av	  begreppet	  introvert	  lät	  såhär:	  ”Ehm	  

kanske	  inte	  gör	  så	  mycket	  väsen	  av	  sig.	  Kanske	  går	  med	  mycket	  egna	  tankar	  och	  ehm	  behåller	  dom	  
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för	  sig	  själv”.	  Klassläraren	  resonerade	  kring	  begreppet	  såhär:	  ”	  Är	  en	  elevs	  som	  är	  lite	  svår	  att	  nå	  

eh,	  som,	  kanske	  så	  att	  man	  får	  lirka	  lite	  för	  att	  den	  ska,	  a,	  komma	  till	  tals	  eller	  uttrycka	  sig,	  både	  

med	  kroppen	  och	  med	  ord”.	  Det	  jag	  såg	  var	  att	  när	  de	  svarade	  på	  frågan	  om	  begreppet	  introvert	  

och	  deras	  användning	  av	  ordet	  var	  att	  deras	  svar	  visade	  på	  att	  problemet	  låg	  i	  när	  eleven	  avvek	  

från	  normen	  i	  samhället.	  Detta	  med	  betoning	  av	  ”gör	  inte	  så	  mycket	  väsen	  av	  sig”	  och	  ”lite	  svår	  

att	  nå”	  som	  visar	  på	  att	  normen	  i	  skolan	  vill	  att	  eleverna	  ska	  våga	  prata	  och	  göra	  sig	  hörda.	  

Nordahl	  m.fl.(2010,	  30)	  nämner	  att	  beteendeproblem	  uppstår	  när	  en	  elev	  bryter	  mot	  regler	  och	  

normer	  i	  samhället.	  	  

Klassläraren	  tog	  upp	  att	  man	  hade	  försökt	  att	  lösa	  problemet	  med	  att	  vissa	  elever	  hade	  

svårt	  för	  att	  prata	  i	  stor	  grupp	  samt	  göra	  sig	  hörda.	  Hon	  nämnde	  vid	  intervjun	  att	  hon	  hade	  infört	  

en	  ”tjejgrupp”	  för	  att	  hjälpa	  tjejerna	  att	  ta	  för	  sig	  mer.	  Klassläraren	  nämner	  i	  sin	  intervju:	  	  

	  

Det	  är	  ett	  sätt	  liksom	  för	  att	  få	  tjejerna	  att	  uttrycka	  sig	  mer	  för	  om	  man	  tittar.	  

Ehh..	  på	  gruppen	  så	  är	  killarna	  mer	  dominantare	  och	  talföra	  och	  tar	  för	  sig	  

mera	  av	  talutrymmet	  än	  vad	  tjejerna…	  gör.	  	  

	  

Med	  detta	  citat	  ser	  jag	  att	  läraren	  ser	  skillnader	  på	  flickor	  och	  pojkar.	  Att	  pojkarna	  är	  mer	  

dominerande	  än	  tjejerna	  kan	  enligt	  mig	  ha	  göra	  med	  att	  flickorna	  är	  färre	  än	  pojkarna,	  vilket	  kan	  

ha	  gjort	  att	  pojkarna	  visar	  på	  ett	  mer	  extrovert	  beteende	  jämfört	  med	  flickorna.	  Detta	  i	  sin	  tur	  

leder	  till	  hur	  läraren	  tillskriver	  sina	  elever	  och	  vilka	  normer	  som	  accepteras	  i	  klassrummet.	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  10)	  menar	  på	  att	  man	  behöver	  hitta	  ett	  problem	  för	  att	  sedan	  kunna	  lösa	  

problemet.	  Detta	  syntes	  i	  klasslärarens	  intervju	  eftersom	  hon	  ville	  lösa	  problemet	  med	  att	  vissa	  

elever,	  i	  detta	  fall	  tjejerna,	  har	  svårt	  att	  prata	  i	  storgrupp.	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  10)	  menar	  att	  

problemet	  ofta	  handlar	  om	  att	  det	  är	  eleven	  som	  har	  problem,	  eftersom	  det	  är	  eleven	  själv	  som	  

upplever	  problemet.	  Författarna	  menar	  även	  på	  att	  om	  man	  ser	  att	  problemet	  ligger	  hos	  eleven	  

så	  kan	  man	  missa	  att	  orsaken	  till	  problemet	  kan	  ha	  sin	  grund	  i	  miljön	  eller	  situationen	  (Nordahl	  

m.fl.	  2010,	  10).	  Läraren	  nämner	  detta:	  ”Försöker	  liksom	  tona	  ner	  kanske	  lite	  dom	  här	  mest	  

dominanta	  och	  sen	  försöka	  lyfta	  fram	  dom	  här	  som	  inte	  kommer	  lika	  mycket	  till	  tals”.	  Med	  detta	  

försöker	  hon	  förklara	  hur	  hon	  tänker	  kring	  uppdelningen	  av	  tjejgruppen	  och	  hur	  hon	  

tillsammans	  med	  de	  andra	  lärarna	  aktivt	  försöker	  arbeta	  fram	  en	  lösning	  till	  problemet.	  

Problemet	  menas	  då	  med	  eleverna	  som	  inte	  tar	  för	  sig	  vid	  samtala	  i	  helklass.	  	  
Både	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  pratade	  om	  att	  introvert	  beteende	  kan	  

vara	  ett	  problem	  för	  individen	  om	  det	  påverkar	  hens	  sociala	  liv.	  Eleven	  kan	  i	  detta	  fall	  sakna	  

tillhörighet	  och	  känna	  utanförskap	  (Nordahl	  m.fl.	  	  2010,	  11).	  Lärarna	  nämnde	  även	  vikten	  av	  att	  

kunna	  samspela	  och	  samarbeta.	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  11)	  nämner	  vikten	  av	  ett	  kontinuerligt	  

socialt	  samspel	  både	  mellan	  barn	  och	  vuxna.	  När	  elever	  inte	  kan	  anpassa	  sig	  till	  det	  sociala	  
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spelet	  som	  sker	  i	  skolan	  gör	  att	  de	  lätt	  kan	  hamna	  utanför,	  och	  enligt	  Heggens	  bli	  kallade	  för	  ”de	  

andra”.	  Detta	  nämnde	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  i	  sin	  intervju:	  	  

	  

Om	  eleven	  skulle	  må	  dåligt	  av	  det	  själv.	  Ofta	  gör	  vi	  mycket	  sociala	  saker	  så	  och	  

en	  introvert	  elev	  kanske	  …	  ehm	  …	  aa	  hamnar	  utanför	  sen	  vet	  man	  ju	  inte	  om	  

det	  är	  självvalt	  eller	  inte	  men	  det	  är	  ju	  en	  risk	  att	  man	  hamnar	  utanför	  kan	  jag	  

tänka	  mig…	  I	  det	  sociala	  spelet,	  man	  uppfattas	  kanske	  inte	  så	  attraktiv	  att	  

vara	  med	  kanske.	  	  

	  

Han	  menar	  att	  introvert	  beteende	  kan	  göra	  det	  svårt	  att	  få	  kompisar	  och	  lätt	  hamna	  utanför.	  I	  sin	  

tur	  menar	  han	  på	  att	  introvert	  beteende	  kan	  få	  negativa	  konsekvenser	  eftersom,	  enligt	  honom,	  

göra	  att	  eleven	  kan	  hamna	  utanför.	  	  
De	  båda	  lärarna	  hade	  ungefär	  samma	  syn	  på	  begreppet	  introvert	  och	  nämnde	  saker	  som	  

ansågs	  vara	  ett	  problem	  i	  vissa	  situationer	  i	  skolan.	  De	  nämnde	  specifikt	  de	  situationer	  när	  det	  

krävdes	  muntlig	  aktivitet	  i	  klassrummet	  och	  utanförskap.	  Lärarna	  visade	  på	  att	  de	  ville	  arbeta	  

inkluderande.	  Nordahl	  m.fl.	  	  (2010)	  menar	  på	  att	  om	  man	  arbetar	  inkluderande	  kan	  det	  göra	  att	  

ett	  oönskat	  beteende	  kan	  bli	  korrigerat	  genom	  gruppens	  påverkan	  om	  de	  visar	  på	  ett	  önskvärt	  

beteende	  samt	  tvärtom.	  De	  menar	  även	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  inkludera	  elever	  som	  visar	  på	  

beteendeproblemmönster	  och	  föra	  in	  dem	  i	  gemenskapen.	  Genom	  uppmuntring	  av	  positiva	  

beteenden	  gör	  att	  eleven	  ser	  nya	  färdigheter	  som	  passar	  in	  på	  klassrummets	  normer	  och	  

värderingar	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  20).	  Detta	  visades	  tydligt	  under	  observationen	  då	  läraren	  gav	  

positiv	  feedback	  till	  en	  elev	  för	  att	  tillrättavisa	  de	  andra	  eleverna	  som	  visade	  på	  avvikande	  

beteende.	  Under	  intervjun	  fick	  jag	  det	  även	  bekräftat	  då	  han	  tydligt	  pratade	  om	  de	  populära	  

eleverna	  och	  vikten	  att	  ha	  status.	  Med	  status	  menade	  han	  att	  man	  får	  status	  under	  idrott	  och	  

hälsa-‐lektionen	  om	  man	  exempelvis	  är	  bra	  på	  bollsport.	  Avviker	  man	  från	  detta	  ses	  att	  eleverna	  

har	  mindre	  status	  och	  kan	  enligt	  mig	  ses	  som	  avvikande	  från	  normen.	  	  

Dysthe	  (1996,	  229)	  menar	  att	  dagens	  klassrum	  består	  av	  diskussioner	  och	  

elevdelaktighet.	  Detta	  nämnde	  de	  båda	  lärarna	  i	  sina	  intervjuer	  samt	  att	  man	  såg	  detta	  under	  

observationen.	  Under	  intervjuerna	  nämnde	  de	  vikten	  av	  att	  kunna	  vara	  delaktiga	  i	  diskussioner	  

och	  vikten	  av	  att	  komma	  till	  tals.	  Under	  Dysthes	  (1996,	  229)	  studie	  såg	  även	  hon	  vikten	  av	  

gemensamma	  genomgångar	  samt	  att	  det	  oftast	  var	  samma	  elever	  som	  räckte	  upp	  handen.	  Detta	  

syntes	  även	  här	  tydligt	  vid	  de	  båda	  observationstillfällena	  då	  jag	  såg	  att	  det	  oftast	  var	  samma	  

elever	  som	  räckte	  upp	  handen	  samt	  pratade	  inför	  helklass.	  Klassläraren	  bekräftade	  även	  detta	  

vid	  sin	  intervju:	  
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Vi	  pratar	  nog	  mer	  om	  hur	  man	  är	  aktiv	  i	  och	  liksom	  delar	  med	  sig	  av,	  nej	  men	  

att	  man	  är	  mer	  aktiv	  på	  lektionen.	  Mycket	  så	  pratar	  man	  om,	  vilka	  som	  gärna	  

räcker	  upp	  handen	  och	  vilka	  som	  vill	  komma	  upp	  till	  tals.	  	  	  

	  

Med	  detta	  bekräftar	  hon	  vikten	  av	  att	  vara	  aktiv	  på	  lektionerna	  och	  genom	  att	  visa	  aktivitet	  

symboliseras	  genom	  att	  räcka	  upp	  handen	  och	  vara	  delaktig	  i	  gruppdiskussioner.	  Idrott	  och	  

hälsa-‐läraren	  visade	  detta	  under	  samlingen	  under	  hans	  lektion.	  Han	  la	  inte	  fokus	  på	  vikten	  av	  att	  

kunna	  samtala	  under	  sin	  intervju	  utan	  han	  betonade	  vikten	  av	  att	  kunna	  arbeta	  tillsammans	  och	  

fungera	  socialt,	  speciellt	  för	  individens	  egen	  skull.	  	  

En	  sak	  som	  tydligt	  genomsyrade	  båda	  lärarnas	  intervjuer	  var	  att	  styrdokumentens	  

tankar	  grundade	  sig	  i	  hur	  lärarna	  arbetar	  och	  svarade	  på	  frågorna	  (Skolverket	  2011,	  07).	  Vikten	  

av	  att	  kunna	  göra	  sig	  hörd	  och	  kunna	  arbeta	  i	  grupp	  visade	  sig	  vara	  viktigt	  för	  dem,	  detta	  ha	  visat	  

sig	  i	  de	  redan	  använda	  citaten.	  	  

Axelsson	  (2011,	  25)	  pratar	  om	  talängslan.	  Hon	  menar	  att	  om	  en	  elev	  inte	  tycker	  om	  att	  

prata	  inför	  grupp	  kan	  det	  påverka	  elevens	  framtida	  yrkesval	  samt	  privatliv.	  Under	  intervjun	  

nämnde	  de	  båda	  lärarna	  vikten	  av	  att	  ha	  kompisar.	  Med	  detta	  menar	  jag	  att	  Axelssons	  

konsekvenser	  genomsyrar	  lärarnas	  tankesätt.	  Läraren	  kan	  med	  ett	  sådant	  tankesätt	  känna	  

oroligheter	  inför	  elevernas	  framtid,	  både	  inför	  elevens	  framtid	  samt	  sociala	  funktion.	  

Klassläraren	  pratar	  om	  det	  i	  form	  av	  att	  eleverna	  ”Kanske	  har	  taggarna	  utåt	  så	  att	  kompisarna	  

inte	  får	  kontakt	  med	  personen”.	  Med	  detta	  menar	  hon	  att	  elevens	  beteende	  i	  sociala	  

konstruktioner	  kan	  vara	  ett	  problem,	  exempelvis	  genom	  kamratrelationer.	  	  

Ogden	  (2003,	  14)	  pratar	  om	  beteendeproblem	  i	  den	  form	  av	  att	  beteendet	  endast	  blir	  ett	  

problem	  i	  skolan	  när	  elevens	  beteende	  bryter	  mot	  skolans	  regler,	  normer	  och	  förväntningar.	  

Detta	  i	  sin	  tur	  hindrar	  elevens	  lärande	  och	  utveckling.	  Det	  menar	  Ogden	  även	  kan	  försvåra	  

interaktionen	  med	  andra	  elever.	  Detta	  såg	  man	  tydligt	  under	  intervjun	  då	  de	  båda	  lärarna	  visade	  

på	  vikten	  av	  att	  kunna	  ta	  för	  sig	  och	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  eleverna	  att	  ha	  kompisar.	  	  

Under	  intervjun	  ställde	  vi	  som	  avslutande	  fråga	  om	  de	  kunde	  förstå	  att	  introvert	  

beteende	  kunde	  ses	  utifrån	  tre	  olika	  dimensioner.	  Personlighetsbundet,	  relationsbundet	  och	  

situationsbundet.	  M.W.	  Eysenck	  nämner	  detta	  och	  menar	  på	  att	  det	  finns	  olika	  anledningar	  till	  

ett	  beteende.	  Han	  nämner	  att	  det	  kan	  vara	  personligt	  men	  även	  att	  beteendet	  kan	  påverkas	  av	  

sin	  omgivning	  samt	  relationer	  (Eysenck	  1994,	  38-‐39).	  Detta	  syntes	  tydligt	  under	  intervjun	  då	  de	  

båda	  lärarna	  tyckte	  att	  introvert	  beteende	  borde	  vara	  personligt,	  någonting	  man	  föds	  med.	  

Klassläraren	  sa:	  	  

	  

Jag	  tror	  absolut	  att	  det	  här	  med	  att	  det	  kan	  vara	  medfött,	  för	  det	  tror	  jag	  har	  

med	  personligheten	  att	  göra,	  hur	  mycket	  man	  känner	  sig	  bekväm	  och	  

liksom…	  aa..	  delta	  aa…	  liksom	  berätta	  och	  såhär.	  
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	  Med	  det	  här	  visar	  hon	  ytterligare	  hur	  viktigt	  hon	  anser	  att	  det	  är	  med	  att	  våga	  komma	  till	  tals	  

men	  även	  att	  hon	  tycker	  att	  beteende	  och	  personlighet	  går	  ihop.	  	  

5.3.	  Sofie	  Larssons	  observationsanalys	  

Något	  som	  var	  väldigt	  tydligt	  under	  de	  två	  olika	  lektionerna	  var	  att	  det	  var	  samma	  elever	  som	  

var	  muntligt	  aktiva	  och	  ville	  ta	  del	  av	  talutrymmet.	  Detta	  är	  något	  som	  Dysthe	  (1996,	  229)	  kunde	  

se	  i	  sin	  studie	  om	  bland	  annat	  elevdelaktighet,	  att	  det	  är	  få	  elever	  som	  är	  verbalt	  aktiva	  och	  att	  

det	  är	  samma	  elever	  som	  är	  det	  oberoende	  av	  vilken	  typ	  av	  lektion	  det	  är.	  Detta	  var	  tydligt	  vid	  

båda	  observationerna.	  Under	  NO-‐	  och	  matematiklektionen	  fanns	  det	  ett	  fåtal	  elever	  som	  ständigt	  

var	  muntligt	  aktiva,	  några	  som	  deltog	  i	  diskussionen	  ibland	  men	  framförallt	  många	  elever	  som	  

inte	  deltog	  alls.	  Detta	  mönster	  kunde	  man	  även	  urskilja	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen.	  De	  

elever	  som	  var	  väldigt	  delaktiga	  under	  NO-‐	  och	  matematiklektionen	  kunde	  även	  synas	  vara	  det	  

under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen.	  Under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  kunde	  man	  dock	  se	  en	  liten	  

skillnad	  i	  att	  det	  var	  något	  fler	  elever	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  som	  var	  benägna	  att	  vara	  

aktiva	  under	  lektionens	  samling	  och	  genomgång.	  Både	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  

beskrev	  i	  intervjuerna	  några	  elever	  som	  väldigt	  aktiva.	  Detta	  bekräftade	  därmed	  det	  jag	  såg	  

under	  observationen,	  att	  det	  finns	  några	  i	  klassen	  som	  står	  för	  det	  mesta	  av	  den	  muntliga	  

aktiviteten	  i	  klassen.	  

En	  stor	  skillnad	  mellan	  de	  två	  lektionerna	  var	  aktiviteten	  och	  delaktigheten	  bland	  

eleverna.	  Detta	  i	  sig	  var	  inte	  så	  oväntat	  eftersom	  idrott	  och	  hälsa	  tenderar	  att	  vara	  ett	  mer	  aktivt	  

ämne	  än	  en	  lektion	  i	  klassrummet.	  Under	  idrott	  oh	  hälsa-‐lektionen	  var	  alla	  elever	  mer	  eller	  

mindre	  aktiva	  någon	  gång	  under	  lektionen	  till	  skillnad	  från	  NO-‐	  och	  matematiklektionen	  där	  

många	  av	  eleverna	  var	  passiva.	  Under	  NO-‐	  och	  matematiklektionen	  var	  det	  endast	  de	  elever	  som	  

visade	  att	  de	  behövde	  hjälp	  som	  fick	  det.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  somliga	  elever	  höll	  sig	  väldigt	  

passiva	  under	  lektionens	  gång	  eftersom	  de	  inte	  var	  lika	  benägna	  att	  be	  om	  hjälp.	  Andra	  gav	  

intrycket	  av	  att	  de	  klarade	  sig	  ganska	  bra	  på	  egen	  hand	  utan	  lärarens	  hjälp.	  Vad	  detta	  kan	  bero	  

på	  kan	  vara	  många	  olika	  saker.	  Det	  kan	  till	  exempel	  bero	  på	  aktiviteterna	  under	  lektionen,	  

omgivningen	  i	  klassrummet	  respektive	  idrottshallen	  eller	  att	  det	  var	  olika	  lärare.	  Det	  kan	  även	  

ha	  berott	  på	  gruppsammansättningen	  eftersom	  de	  två	  olika	  lektionerna	  hade	  olika	  närvaro	  

bland	  eleverna.	  Ogden	  (2003,	  15)	  menar	  att	  barn	  beter	  sig	  olika	  beroende	  på	  vilket	  social	  

kontext	  de	  deltar	  i.	  Då	  de	  två	  lektionerna	  definitivt	  var	  olika	  typer	  av	  sociala	  kontexter	  kan	  detta	  

vara	  en	  förklaring.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  rimligt	  att	  anta	  att	  det	  är	  det	  sociala	  kontexten	  med	  allt	  

vad	  det	  innebär	  som	  kan	  påverka	  eleverna	  att	  bete	  sig	  olika	  under	  de	  två	  lektionerna.	  	  

En	  annan	  sak	  som	  gick	  att	  utröna	  ur	  observationen	  i	  klassrummet	  är	  att	  det	  finns	  tydliga	  

oskrivna	  regler	  i	  ett	  klassrum	  och	  att	  dessa	  regler	  ofta	  gynnar	  de	  elever	  som	  syns	  och	  hörs	  mest.	  
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Ett	  exempel	  från	  observationen	  var	  att	  de	  flesta	  av	  eleverna	  som	  gav	  mest	  anspråk	  på	  lärarnas	  

uppmärksamhet	  oftast	  fick	  det	  vilket	  även	  kan	  vara	  ett	  tecken	  på	  att	  det	  råder	  en	  extrovert	  

norm.	  Detta	  bekräftades	  även	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  där	  det	  sociala	  samspelet	  och	  

kravet	  på	  samarbete	  var	  tydligt.	  Denna	  extroverta	  norm	  lyser	  igenom	  i	  skolans	  läroplan	  där	  det	  

exempelvis	  står	  att	  ”Skolan	  är	  en	  social	  och	  kulturell	  mötesplats	  som	  både	  har	  en	  möjlighet	  och	  ett	  

ansvar	  för	  att	  stärka	  denna	  förmåga	  hos	  alla	  som	  arbetar	  där”	  (Skolverket	  2011,	  07).	  Samtidigt	  

tar	  läroplanen	  upp	  individualisering	  på	  flera	  ställen	  samt	  nämner	  att	  skolan	  ska	  ”låta	  varje	  

enskild	  elev	  finna	  sin	  unika	  egenart”	  (Skolverket	  2011,	  07).	  Detta	  kan	  tänkas	  vara	  en	  motsägelse	  

när	  det	  kommer	  till	  de	  extroverta	  normer	  som	  råder	  i	  skolan.	  	  	  

Något	  som	  var	  särskilt	  intressant	  under	  observationen	  i	  klassrummet	  då	  vi	  studerade	  

elevernas	  beteende	  var	  hur	  lektionens	  aktivitet	  och	  rörlighet	  gick	  i	  vågor.	  Under	  vissa	  perioder	  

under	  lektionen	  var	  arbetsron	  väldigt	  lugn	  och	  det	  var	  väldigt	  lite	  rörelse	  i	  klassrummet.	  Efter	  

ett	  tag	  kunde	  någon	  av	  eleverna	  bli	  otålig	  och	  driva	  runt	  i	  klassrummet.	  När	  en	  elev	  började	  

vandra	  runt	  tenderade	  andra	  elever	  att	  haka	  på.	  Snart	  därefter	  var	  aktiviteten	  i	  klassrummet	  

uppskruvad	  och	  rörligheten	  samt	  ”stökigheten”	  ökade.	  Efter	  ett	  tag,	  antingen	  på	  elevernas	  egna	  

initiativ	  eller	  om	  läraren	  påpekade	  den	  röriga	  stämningen,	  gick	  aktiviteten	  och	  rörligheten	  ner	  

till	  en	  lägre	  nivå	  igen	  med	  lugn	  och	  stilla	  arbetsro.	  Denna	  iakttagelse	  kan	  man	  koppla	  till	  hur	  

relationerna	  och	  beteendena	  i	  en	  grupp	  kan	  bidra	  till	  att	  beteenden	  i	  gruppen	  uppstår	  eller	  

ändras.	  M.W.	  Eysenck	  (1994,	  65-‐66)	  beskriver	  bland	  annat	  konstruktivism	  som	  att	  personers	  

beteenden	  påverkas	  av	  hur	  andra	  personer	  i	  omgivningen	  beter	  sig.	  	  

Nordahl	  m.fl.	  menar	  att	  beteendeproblem	  ”förstås	  som	  ett	  resultat	  av	  en	  ömsesidig	  

påverkan	  mellan	  barnet	  och	  omgivningen”	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  32).	  De	  menar	  även	  att	  det	  vid	  

arbetet	  mot	  och	  förebyggandet	  av	  beteendeproblem	  är	  viktigt	  att	  arbeta	  med	  de	  vuxnas	  

bemötande	  av	  barnens	  prosociala	  och	  antisociala	  beteenden.	  Detta	  gick	  att	  se	  tydligt	  under	  de	  

båda	  observationerna.	  Oavsett	  om	  det	  var	  ett	  medvetet	  förebyggande	  arbete	  mot	  

beteendeproblem	  eller	  ej	  så	  kunde	  ett	  sådant	  urskiljas.	  När	  eleverna	  pratade	  rakt	  ut	  eller	  kom	  

med	  impulsiva	  kommentarer	  under	  genomgångarna	  var	  båda	  lärarna	  snabba	  med	  att	  

tillrättavisa	  eleven	  i	  fråga	  att	  räcka	  upp	  handen	  och	  vänta	  på	  sin	  tur.	  Detta	  eftersom	  eleven	  då	  

bröt	  mot	  de	  normer	  och	  regler	  som	  finns	  i	  skolan.	  Dessa	  regler	  och	  normer	  som	  att	  räcka	  upp	  

handen	  är	  även	  en	  del	  av	  den	  så	  kallade	  dolda	  läroplanen	  (Broady	  2007).	  Tillrättavisningarna	  

kan	  i	  detta	  fall	  ses	  som	  lärarens	  bemötande	  av	  ett	  antisocialt	  beteende.	  Lärarens	  bemötande	  av	  

ett	  prosocialt	  beteende	  blir	  då	  läraren	  ger	  ordet	  till	  någon	  av	  de	  andra	  eleverna	  som	  följer	  dessa	  

normer	  och	  regler,	  i	  detta	  fall	  att	  räcka	  upp	  handen.	  Under	  lektionerna	  som	  vi	  observerade	  var	  

idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  mer	  konsekvent	  med	  detta	  än	  vad	  klassläraren	  var.	  Detta	  kan	  ha	  berott	  

på	  en	  mängd	  olika	  faktorer.	  	  	  
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Precis	  som	  Öhman	  (2008,	  27)	  hävdar	  så	  finns	  det	  en	  risk	  att	  hamna	  i	  fallgropen	  att	  ha	  

förutbestämda	  dualistiska	  distinktioner	  vid	  empiriska	  undersökningar	  som	  vår	  observation	  var.	  

Vi	  var	  noga	  med	  att	  försöka	  ha	  ett	  öppet	  sinne	  för	  beteendena	  under	  lektionen	  istället	  för	  att	  

försöka	  placera	  eleverna	  i	  olika	  kategorier	  som	  introvert	  eller	  extrovert.	  Istället	  ville	  vi	  se	  

beteendena	  under	  observationen	  för	  att	  sedan	  analysera	  dessa.	  Det	  var	  en	  sak	  som	  jag	  

observerade	  med	  mig	  själv	  under	  lektionen,	  hur	  svårt	  det	  var	  att	  ha	  ett	  öppet	  sinne	  för	  att	  se	  

olika	  typer	  av	  beteende	  som	  en	  och	  samma	  elev	  kunde	  uppvisa.	  Det	  är	  av	  rent	  praktiska	  skäl	  

lättare	  att	  tillskriva	  elever	  egenskaper	  och	  sedan	  hålla	  fast	  vid	  dessa.	  Detta	  är	  även	  enligt	  

Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  32-‐33)	  mycket	  vanligt	  i	  skolans	  verksamhet.	  De	  skriver	  bland	  annat	  att	  

beteendeproblem	  av	  olika	  slag	  är	  en	  stämpel	  som	  alldeles	  för	  lätt	  och	  för	  ofta	  sätts	  på	  elever.	  Det	  

är	  lättare	  att	  se	  en	  elev	  på	  ett	  visst	  sätt	  än	  att	  ständigt	  vara	  öppen	  för	  andra	  beteenden	  och	  att	  

omvärdera	  en	  och	  samma	  elev	  hela	  tiden.	  	  

5.4.	  Sofie	  Larssons	  analys	  av	  intervjuerna	  

Intressant	  från	  intervjun	  var	  definitionen	  på	  begreppet	  introvert.	  Det	  som	  framgick	  av	  

intervjuerna	  var	  att	  begreppet	  introvert	  sällan	  används	  i	  skolans	  verksamhet.	  De	  två	  lärarna	  

verkade	  ha	  ungefär	  samma	  bild	  av	  vad	  begreppet	  innebär	  men	  sade	  båda	  att	  de	  inte	  använder	  

det	  i	  sin	  verksamhet.	  Istället	  använder	  de	  andra	  ord	  för	  att	  beskriva	  ett	  sådant	  beteende.	  Trots	  

att	  lärarna	  inte	  använder	  sig	  av	  begreppet	  introvert	  framgick	  det	  ur	  intervjuerna	  att	  de	  kände	  till	  

eller	  tillskrev	  klassens	  elever	  olika	  roller.	  De	  var	  till	  exempel	  överens	  om	  att	  det	  finns	  en	  grupp	  

elever	  i	  klassen	  som	  antar	  ledarroller	  medan	  andra	  är	  mer	  passiva.	  	  	  

Vid	  observationerna	  var	  det	  svårt	  att	  i	  efterhand	  utröna	  något	  speciellt	  introvert	  

beteende	  bland	  eleverna.	  Det	  var	  snarare	  så	  att	  det	  introverta	  beteendet	  blev	  tydligt	  om	  man	  såg	  

det	  som	  avsaknaden	  av	  ett	  extrovert	  beteende.	  De	  elever	  som	  var	  lätta	  att	  observera	  var	  de	  

elever	  som	  syntes,	  hördes	  och	  tog	  plats.	  De	  elever	  som	  inte	  uppvisade	  detta	  beteende	  var	  lätta	  

att	  lämna	  i	  skymundan	  och	  glömma	  bort	  vilket	  även	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  talade	  om	  i	  sin	  

intervju.	  Han	  menade	  att	  det	  ofta	  är	  lättare	  att	  se	  ett	  problematiskt	  beteende	  som	  märks	  av	  och	  

påverkar	  andra	  elever	  i	  klassen	  mer	  än	  ett	  problematiskt	  beteende	  som	  knappt	  märks	  av.	  Idrott	  

och	  hälsa-‐läraren	  menade	  även	  att	  de	  inom	  verksamheten	  inte	  talar	  om	  begreppet	  introvert,	  

utan	  att	  de	  snarare	  endast	  talar	  om	  utagerande	  beteende,	  eftersom	  att	  det	  är	  denna	  typ	  av	  

beteenden	  som	  blir	  tydliga	  i	  skolans	  verksamhet:	  

[…]	  jag	  tror	  att	  dom	  som	  är	  introverta…	  uppmärksammas	  inte	  lika	  mycket.	  

Det	  tror	  jag	  inte.	  För	  dom	  tar	  inte	  lika	  mycket	  plats	  som	  andra.	  Därav	  så	  

kan	  det	  ta	  längre	  tid	  för	  en	  introvert	  elev	  som	  behöver	  stöd	  eller	  hjälp	  

eller	  uppmärksammas.	  Det	  tror	  jag	  att	  det	  tar	  tid,	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  än	  

att	  uppmärksamma	  någon	  som	  har	  andra	  typer	  av	  svårigheter	  som	  ehm	  

märks…	  tydligare.	  Jag	  vet	  inte	  om	  ett	  introvert	  beteende	  nödvändigtvis	  
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måste	  vara	  ett	  problem	  men	  om	  det	  skulle	  vara	  så	  att	  en	  introvert	  

människa	  skulle	  ha	  problem	  så	  tror	  jag	  att	  det	  skulle	  ta	  längre	  tid	  innan	  

den	  får	  hjälp	  så	  tänker	  jag.	  

	  

Idrott	  och	  hälsa-‐lärarens	  beskrivning	  stämmer	  överens	  med	  det	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  33-‐34)	  tar	  

upp.	  De	  skriver	  att	  det	  enligt	  undersökningar	  har	  visat	  sig	  att	  trots	  att	  inagerande	  och	  

utagerande	  beteendeproblem	  är	  ungefär	  lika	  vanliga	  så	  har	  fokus	  generellt	  varit	  på	  utagerande	  

beteendeproblem	  medan	  inagerande	  beteendeproblem	  har	  fått	  mindre	  uppmärksamhet.	  

Anledningen	  är	  enligt	  dem	  att	  ett	  utagerande	  beteende	  innebär	  större	  konsekvenser	  för	  

omgivningen.	  Detta	  visar	  ytterligare	  på	  hur	  de	  extroverta	  eleverna	  tar	  stor	  plats	  medan	  de	  

introverta	  eleverna	  kommer	  i	  skymundan	  och	  lätt	  glöms	  bort.	  

Under	  klasslärarens	  intervju	  framgick	  det	  att	  hon	  föredrog	  ett	  mer	  extrovert	  beteende	  i	  

sitt	  klassrum	  där	  alla	  elever	  är	  delaktiga	  och	  tar	  del	  av	  talutrymmet.	  Med	  detta	  bekräftade	  hon	  

även	  de	  extroverta	  normer	  som	  finns	  i	  samhället	  idag	  och	  inte	  minst	  de	  normer	  som	  finns	  i	  

skolans	  verksamhet	  som	  till	  viss	  del	  framgår	  i	  skolans	  styrdokument.	  Klassläraren	  sade	  bland	  

annat	  att	  ”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  jätteroligt	  när	  de…	  delar	  med	  sig	  jättemycket,	  jag	  tycker	  att…	  det	  

blir	  en	  roligare	  dynamik	  i	  klassen	  om	  alla	  är	  delaktiga”.	  Intressant	  i	  detta	  fall	  är	  det	  som	  Dysthe	  

(1996,	  229)	  tar	  upp	  om	  de	  elever	  som	  tar	  mycket	  talutrymme	  i	  klassrummet.	  Hon	  menar	  att	  det	  

ofta	  är	  så	  att	  de	  elever	  som	  inte	  är	  verbalt	  aktiva	  ofta	  anser	  att	  det	  som	  de	  aktiva	  eleverna	  säger	  

nästan	  är	  oviktigt.	  En	  fråga	  att	  ställa	  sig	  är	  då	  för	  vem	  det	  egentligen	  är	  en	  fördel	  när	  eleverna	  

delar	  med	  sig	  under	  genomgångarna?	  Är	  det	  för	  eleverna	  som	  får	  dela	  med	  sig,	  för	  samtliga	  av	  

klassens	  elever	  eller	  är	  det	  för	  läraren	  undervisningen	  upplevs	  som	  roligare?	  	  

Trenden	  bland	  lärare,	  att	  de	  föredrar	  ett	  extrovert	  beteende	  bland	  eleverna	  i	  sin	  

undervisning,	  i	  det	  här	  fallet	  verbalt	  aktiva	  elever,	  har	  även	  Cain	  (2013)	  och	  Dysthe	  (1996,	  229)	  

beskrivit	  i	  sina	  alster.	  Cain	  skriver	  bland	  annat	  att	  många	  lärare	  föredrar	  ett	  extrovert	  beteende	  

bland	  sina	  elever	  vilket	  därmed	  bekräftar	  de	  extroverta	  normerna.	  Även	  Axelsson	  (2011:	  25)	  

menar	  att	  det	  i	  dagens	  samhälle	  är	  viktigt	  att	  kunna	  ta	  plats,	  tala	  inför	  folk	  och	  så	  vidare.	  Det	  är	  

med	  andra	  ord	  viktigt	  att	  i	  dagens	  samhälle	  kunna	  inta	  ett	  extrovert	  beteende	  i	  många	  

sammanhang.	  Detta	  hör	  även	  mycket	  ihop	  med	  skolans	  läroplan	  (Skolverket	  2011,	  09)	  där	  det	  

bland	  annat	  står	  att	  skolan	  ska	  undervisa	  eleverna	  så	  att	  de	  utvecklas	  till	  välfungerande	  

medborgare.	  Mellan	  raderna	  skulle	  det	  inte	  vara	  en	  allt	  för	  drastisk	  slutsats	  att	  en	  välfungerande	  

medborgare	  kan	  innebära	  en	  person	  som	  i	  mångt	  och	  mycket	  uppvisar	  ett	  extrovert	  beteende.	  

Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  beskrev	  däremot	  en	  annan	  syn	  på	  ett	  önskat	  beteende.	  Han	  

menade	  bland	  annat	  att	  en	  blandning	  mellan	  olika	  personligheter	  var	  att	  föredra	  i	  

undervisningen.	  Han	  menade	  att	  detta	  var	  fördelaktigt	  då	  eleverna	  i	  så	  fall	  kan	  lära	  av	  varandra.	  

Han	  gav	  som	  ett	  exempel	  att	  om	  de	  lugna	  eleverna	  kan	  se	  hur	  de	  mer	  aktiva	  eleverna	  är	  och	  
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tvärtom	  så	  kan	  de	  lära	  av	  varandra.	  Tydligt	  var	  även	  att	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  kunde	  se	  både	  

för-‐	  och	  nackdelar	  med	  extrovert	  respektive	  introvert	  beteende	  samt	  att	  han	  inte	  hade	  någon	  

bestämd	  uppfattning	  om	  vad	  som	  var	  att	  föredra	  till	  skillnad	  från	  klassläraren.	  Klassläraren	  

kunde	  även	  hon	  se	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  men	  det	  framgick	  tydligt	  vilket	  beteende	  som	  var	  att	  

föredra,	  det	  extroverta.	  	  

Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  sa	  vid	  upprepade	  tillfällen	  att	  introvert	  beteende	  nödvändigtvis	  

inte	  behöver	  vara	  negativt	  så	  länge	  det	  inte	  får	  en	  negativ	  påverkan	  på	  elevens	  liv	  och	  

utbildning.	  Det	  verkar	  alltså	  som	  att	  introvert	  beteende,	  med	  fokus	  på	  bristen	  på	  muntlig	  

aktivitet,	  skulle	  kunna	  räknas	  som	  ett	  problembeteende	  utifrån	  klasslärarens	  svar	  men	  inte	  

nödvändigtvis	  från	  idrott	  och	  hälsa-‐lärarens	  svar.	  Att	  eleverna	  inte	  är	  muntligt	  aktiva	  såg	  

klassläraren	  som	  ett	  problem	  som	  hon	  beskrev	  att	  hon	  arbetade	  aktivt	  emot	  genom	  insatser	  som	  

samtal	  i	  klassens	  flickgrupp	  för	  att	  lyfta	  fram	  flickorna	  att	  våga	  ta	  plats.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  

prosocial	  insats	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  32)	  för	  att	  få	  bukt	  med	  ett	  beteende	  som	  kan	  gå	  under	  

begreppet	  introvert,	  att	  ta	  plats	  i	  klassrummet,	  framförallt	  verbalt.	  Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  

verkade	  ha	  en	  mer	  neutral	  och	  accepterande	  inställning	  till	  eleverna.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kan	  man	  

koppla	  till	  läroplanen	  där	  det	  sägs	  att	  skolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  utveckla	  varje	  individs	  egenart	  

(Skolverket	  2011,	  07).	  	  

Både	  Ogden	  (2003,	  14)	  och	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  32)	  tar	  upp	  att	  beteendeproblem	  

innebär	  ett	  beteende	  som	  på	  något	  sätt	  bryter	  mot	  normer,	  regler	  och	  förväntningar,	  i	  detta	  fall	  

inom	  skolans	  verksamhet,	  samt	  att	  det	  påverkar	  elevens	  lärande	  och	  utveckling	  eller	  hindrar	  ett	  

socialt	  samspel.	  De	  menar	  även	  att	  beteendeproblem	  endast	  kan	  uppkomma	  i	  ett	  socialt	  

sammanhang.	  Det	  måste	  finnas	  förväntningar,	  normer	  och	  regler	  för	  att	  kunna	  bryta	  mot	  dessa.	  

Det	  som	  kan	  skilja	  de	  två	  lärarnas	  inställning	  till	  introvert	  beteende	  skulle	  kunna	  förklaras	  med	  

detta.	  Kanske	  ser	  den	  sociala	  kontexten	  annorlunda	  ut	  under	  de	  respektive	  lektionerna.	  En	  

förklaring	  skulle	  därmed	  kunna	  vara	  att	  förväntningarna	  under	  klassrumslektionerna	  ställer	  

högre	  krav	  på	  ett	  extrovert	  beteende	  än	  vad	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  gör.	  Detta	  beror	  såklart	  

även	  på	  vad	  som	  syftas	  på	  i	  begreppet	  introvert	  beteende.	  Utifrån	  klasslärarens	  svar	  verkade	  

fokus	  för	  henne	  vara	  den	  muntliga	  aktiviteten	  medan	  det	  för	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  verkade	  

vara	  en	  statusfråga	  och	  en	  fråga	  om	  att	  ta	  plats.	  	  

Broady	  (2007)	  skriver	  i	  Den	  dolda	  läroplanen	  att:	  

	  

Kriterierna	  för	  ett	  gott	  eller	  ”normalt”	  elevbeteende	  tjänar	  också	  till	  att	  

definiera	  abnormaliteten,	  avvikelserna,	  de	  ”obegåvade”,	  ”omotiverade”,	  

”ointresserade”	  eleverna	  –	  vilket	  på	  många	  skolor	  får	  den	  märkliga	  

konsekvensen	  att	  de	  ”normala”	  eleverna	  utgör	  minoriteten	  och	  ”avvikarna”	  

majoriteten	  (Broady	  2007,	  47)	  
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Detta	  citat	  tycker	  jag	  beskriver	  situationen	  som	  gick	  att	  se	  i	  observationerna	  men	  som	  även	  

framkom	  i	  intervjuerna.	  Det	  normala	  i	  detta	  fall	  är	  de	  elever	  som	  tar	  för	  sig	  i	  klassrummet,	  deltar	  

aktivt	  vid	  till	  exempel	  genomgångar	  och	  diskussionerna	  samt	  som	  klassläraren	  uttryckte	  det	  i	  

intervjun	  ”delar	  med	  sig”.	  Det	  abnormala	  blir	  därmed	  de	  elever	  som	  inte	  vill	  dela	  med	  sig	  och	  ta	  

del	  av	  talutrymmet.	  Det	  är	  även	  anmärkningsvärt	  så	  som	  Broady	  uttrycker	  det,	  att	  det	  trots	  detta	  

i	  många	  fall	  är	  de	  normala	  eleverna	  som	  utgör	  minoriteten	  medan	  majoriteten	  av	  eleverna	  visar	  

ett	  beteende	  som	  hör	  till	  det	  abnormala.	  Detta	  stämmer	  även	  överens	  med	  hur	  det	  såg	  ut	  under	  

observationerna,	  att	  de	  muntligt	  aktiva	  var	  färre	  till	  antalet	  men	  ändå	  stod	  för	  den	  gällande	  

normen.	  	  

Att	  båda	  lärarna	  tyckte	  att	  introvert	  beteende	  är	  personbundet	  är	  föga	  förvånande.	  

Enligt	  Ogden	  (2003,	  63)	  så	  är	  det	  så	  kallade	  individperspektivet	  det	  perspektiv	  på	  

beteendeproblem	  som	  dominerar	  inom	  skolans	  verksamhet.	  Det	  innebär	  som	  tidigare	  nämnt	  att	  

ansvaret	  läggs	  på	  individen	  istället	  för	  att	  se	  vad	  faktorer	  som	  omgivning	  eller	  relationer	  kan	  ha	  

för	  påverkan	  på	  elevernas	  beteende.	  Det	  som	  blev	  tydligt	  i	  intervjuerna	  var	  att	  lärarna	  trodde	  

starkt	  på	  att	  elevernas	  egenskaper	  till	  största	  del	  är	  medfödda.	  Vid	  sista	  frågan	  av	  intervjun	  där	  

vi	  presenterade	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  introvert	  beteende	  kunde	  de	  dock	  förstå	  de	  andra	  

perspektiven	  också	  men	  hävdade	  ändå	  att	  de	  trodde	  att	  de	  mest	  grundläggande	  egenskaperna	  

redan	  finns	  i	  personen.	  	  

5.5.	  Gemensam	  analys	  

5.5.1.	  Likheter	  i	  våra	  analyser	  

Någonting	  som	  vi	  båda	  lade	  märke	  till	  i	  observationerna	  var	  att	  det	  var	  samma	  elever	  som	  var	  

muntligt	  aktiva	  under	  båda	  lektionerna.	  Dock	  såg	  vi	  även	  att	  flera	  elever	  som	  var	  tillbakadragna	  

under	  NO-‐	  och	  matematiklektionen	  tog	  mer	  plats	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen.	  Det	  som	  

skiljde	  våra	  analyser	  åt	  var	  dock	  att	  vi	  såg	  det	  ur	  olika	  perspektiv	  och	  tog	  stöd	  i	  olika	  litteratur.	  

Medan	  Micaela	  Nordqvist	  såg	  det	  som	  att	  eleverna	  är	  en	  del	  i	  situationen	  och	  därför	  påverkar	  

den	  tillsammans	  med	  de	  andra	  deltagarna	  så	  såg	  Sofie	  Larsson	  det	  utifrån	  att	  skillnaderna	  

mellan	  de	  två	  lektionerna	  kunde	  bero	  på	  de	  olika	  sociala	  kontexterna.	  	  

En	  annan	  sak	  som	  vi	  båda	  skrev	  med	  i	  våra	  observationsanalyser	  var	  att	  det	  var	  tydligt	  

att	  de	  elever	  som	  mest	  visade	  på	  att	  de	  ville	  ha	  lärarens	  uppmärksamhet	  också	  var	  de	  som	  fick	  

den.	  Detta	  i	  sin	  tur	  visade	  på	  att	  de	  elever	  som	  inte	  sökte	  uppmärksamhet	  inte	  fick	  det	  lika	  

mycket	  samt	  att	  de	  lätt	  glömdes	  bort.	  Vi	  såg	  även	  att	  lärarna	  tillrättavisade	  de	  elever	  som	  inte	  

följde	  skolans	  regler	  och	  normer	  när	  de	  till	  exempel	  pratade	  rakt	  ut	  utan	  att	  ha	  blivit	  tilldelade	  

ordet	  eller	  om	  de	  gick	  omkring	  i	  klassrummet.	  	  
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I	  analysen	  till	  intervjun	  kom	  vi	  båda	  fram	  till	  att	  det	  fanns	  en	  extrovert	  norm	  som	  visade	  

sig	  under	  lektionerna.	  Detta	  bekräftade	  sedan	  lärarna	  deras	  svar	  från	  intervjuerna.	  	  

I	  våra	  intervjuanalyser	  tog	  vi	  båda	  upp	  att	  fokus	  hamnar	  hos	  individen	  snarare	  än	  på	  

andra	  faktorer	  när	  man	  talar	  om	  beteendeproblem.	  Detta	  visade	  sig	  framförallt	  i	  intervjuns	  sista	  

del.	  Där	  framgick	  det	  att	  lärarna	  såg	  introvert	  beteende	  till	  allra	  största	  del	  som	  personbundet.	  	  

Samtidigt	  som	  vi	  båda	  två	  såg	  en	  skillnad	  i	  hur	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  

pratade	  om	  det	  mest	  önskvärda	  beteendet	  i	  respektive	  lärares	  verksamhet	  så	  hade	  vi	  olika	  bild	  

av	  anledningen	  till	  detta.	  Sofie	  Larsson	  tolkade	  idrott	  och	  hälsa-‐lärarens	  svar	  som	  att	  det	  

önskade	  beteendet	  var	  en	  variation	  bland	  eleverna.	  Att	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  ville	  att	  eleverna	  

skulle	  lära	  sig	  av	  varandra.	  Micaela	  Nordqvist	  tolkade	  hans	  svar	  som	  att	  det	  var	  mest	  

fördelaktigt	  för	  lärarens	  egen	  del.	  Att	  han	  delade	  upp	  eleverna	  med,	  enligt	  honom,	  högre	  status	  i	  

olika	  grupper	  för	  att	  det	  inte	  skulle	  ske	  någon	  form	  av	  orättvisa.	  Detta	  bekräftade	  idrott	  och	  

hälsa-‐läraren	  i	  form	  av	  att	  de	  resterande	  eleverna	  skulle	  uttrycka	  orättvisa	  om	  alla	  elever	  med	  

hög	  status	  skulle	  hamna	  i	  samma	  lag.	  	  

Vi	  tog	  båda	  upp	  i	  våra	  respektive	  analyser	  av	  intervjuerna	  att	  beteendeproblem	  är	  något	  

som	  bryter	  mot	  de	  normer	  och	  regler	  som	  finns	  i	  skolans	  verksamhet.	  Detta	  visades	  tydligt	  i	  

Micaela	  Nordqvists	  analys	  då	  klassläraren	  vid	  upprepade	  gånger	  pratade	  om	  vikten	  av	  att	  

eleverna	  behövde	  lära	  sig	  att	  komma	  till	  tals	  inför	  grupp.	  Även	  Sofie	  Larsson	  tog	  upp	  detta	  och	  

menade	  dessutom	  att	  det	  för	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  handlade	  om	  att	  ta	  plats	  snarare	  än	  att	  

vara	  muntligt	  aktiv.	  	  

Någonting	  som	  vi	  båda	  tog	  upp	  från	  intervjun	  med	  klassläraren	  var	  hennes	  arbete	  med	  

den	  så	  kallade	  ”tjejgruppen”	  där	  de	  arbetade	  med	  att	  få	  flickorna	  i	  klassen	  att	  våga	  ta	  för	  sig,	  

framförallt	  i	  de	  muntliga	  diskussionerna.	  	  

Både	  Micaela	  Nordqvist	  och	  Sofie	  Larsson	  tog	  upp	  att	  de	  båda	  lärarna	  i	  intervjuerna	  

berättade	  att	  begreppet	  introvert	  inte	  används	  i	  deras	  verksamhet	  utan	  att	  man	  istället	  

använder	  andra	  ord	  för	  det,	  som	  exempelvis	  inåtvänd.	  	  

I	  våra	  respektive	  analyser	  har	  vi	  nämnt	  många	  likande	  saker	  men	  har	  sett	  vissa	  av	  dem	  

utifrån	  olika	  perspektiv.	  Sofie	  Larsson	  tog	  bland	  annat	  upp	  elevdelaktighet	  i	  

observationsanalysen	  till	  skillnad	  från	  Micaela	  Nordqvist	  som	  nämnde	  det	  i	  analysen	  av	  

intervjuerna.	  Ytterligare	  en	  sak	  som	  hamnade	  i	  olika	  delar	  var	  att	  Micaela	  Nordqvist	  i	  sin	  

observationsanalys	  tog	  upp	  skillnaden	  på	  hur	  utagerande	  och	  inagerande	  beteenden	  fick	  

uppmärksamhet.	  Detta	  till	  skillnad	  från	  Sofie	  Larsson	  som	  tog	  upp	  det	  i	  sin	  analys	  av	  intervjun.	  	  
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5.5.2.	  Skillnader	  i	  våra	  analyser	  

Något	  som	  Micaela	  Nordqvist	  tog	  upp	  i	  sin	  observationsanalys	  var	  hur	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  

gav	  feedback	  till	  eleverna	  under	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen	  och	  hur	  han	  använde	  sig	  av	  det	  under	  

sin	  lektion.	  	  

En	  sak	  som	  Sofie	  Larsson	  tog	  upp	  i	  sin	  observationsanalys	  var	  att	  rörligheten	  i	  

klassrummet	  gick	  i	  vågor	  och	  att	  eleverna	  påverkade	  varandra	  i	  detta.	  Hon	  tog	  även	  upp	  

svårigheten	  i	  att	  inte	  sätta	  en	  stämpel	  på	  eleverna	  utan	  att	  istället	  försöka	  ha	  så	  öppet	  sinne	  som	  

möjligt.	  

Sofie	  Larsson	  tog	  i	  sin	  analys	  av	  intervjun	  upp	  fenomenet	  om	  att	  majoriteten	  av	  eleverna	  

ses	  som	  abnormala	  och	  att	  normen	  utgår	  från	  verklighetens	  minoritet.	  I	  skolans	  verksamhet	  är	  

det	  fler	  av	  eleverna	  som	  inte	  ingår	  i	  den	  rådande	  normen.	  Det	  är	  endast	  en	  minoritet	  av	  skolans	  

elever	  som	  tillhör	  denna	  norm.	  

	   Micaela	  Nordqvist	  tog	  även	  i	  sin	  observationsanalys	  upp	  klassrummets	  norm	  när	  

eleverna	  sökte	  hjälp	  eller	  lärarens	  uppmärksamhet.	  Att	  läraren	  hade	  godkänt	  normen	  av	  att	  det	  

var	  okej	  för	  eleverna	  att	  aktivt	  söka	  hjälp	  genom	  att	  gå	  direkt	  till	  läraren.	  
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6.	  Diskussion	  	  
I	  denna	  del	  kommer	  vi	  att	  svara	  på	  våra	  frågeställningar.	  Utifrån	  vårt	  syfte	  har	  vi	  formulerat	  tre	  

frågeställningar.	  I	  detta	  avsnitt	  har	  vi	  valt	  att	  dela	  upp	  frågorna	  och	  svarat	  på	  dem	  var	  för	  sig.	  

Detta	  för	  att	  tydliggöra	  för	  oss	  och	  för	  er	  som	  läsare	  att	  vi	  har	  lyckats	  besvara	  våra	  

frågeställningar.	  

I	  svaren	  på	  våra	  frågeställningar	  utgår	  vi	  från	  tidigare	  forskning,	  teoridelen	  samt	  vårt	  

empiriska	  material.	  Svaren	  på	  fråga	  1	  och	  3	  baseras	  mycket	  på	  tidigare	  forskning	  och	  teori.	  De	  

kompletteras	  sedan	  med	  vår	  empiriska	  datainsamling.	  Svaret	  på	  fråga	  2	  baseras	  till	  största	  del	  

på	  vårt	  empiriska	  material	  och	  kompletteras	  med	  tidigare	  forskning	  och	  teori.	  	  

6.1.	  Fråga	  1:	  Vad	  innebär	  introvert	  beteende?	  Vilka	  olika	  definitioner	  finns	  det	  och	  

hur	  används	  begreppet	  i	  skolans	  verksamhet?	  

Vi	  kom	  fram	  till	  att	  introvert	  beteende	  kan	  ha	  olika	  definitioner	  beroende	  på	  var	  man	  söker	  sitt	  

svar.	  Detta	  syntes	  tydligt	  under	  intervjuerna	  då	  klassläraren	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  visade	  

på	  osäkerhet	  i	  sina	  svar	  om	  vad	  de	  hade	  för	  relation	  till	  begreppet	  introvert.	  Under	  intervjun	  fick	  

vi	  fram	  deras	  olika	  definitioner	  om	  vad	  de	  ansåg	  som	  introvert	  beteende.	  Detta	  bekräftade	  för	  

oss	  att	  begreppet	  inte	  används	  i	  skolan	  samt	  att	  man	  inte	  har	  fått	  en	  klar	  definition	  av	  vad	  

begreppet	  introvert	  är.	  På	  grund	  av	  detta	  har	  lärarna	  själva	  definierat	  vad	  begreppet	  introvert	  

betyder.	  Även	  om	  de	  inte	  använder	  begreppet	  introvert	  så	  är	  det	  tydligt	  att	  de	  tillskriver	  

eleverna	  olika	  roller	  och	  att	  dessa	  roller	  går	  att	  koppla	  till	  introvert	  beteende.	  	  

	   Inom	  psykologin	  finns	  det	  en	  mer	  klar	  definition	  om	  vad	  introvert	  innebär.	  Psykologins	  

definition	  handlar	  mer	  om	  hur	  hjärnan	  fungerar	  hos	  personer	  som	  visar	  på	  introvert	  beteende.	  

Vi	  tog	  upp	  i	  vår	  tidigare	  forskning	  Jung	  och	  H.J.	  Eysenck.	  Jungs	  definition	  av	  begreppet	  introvert	  

handlar	  om	  att	  individer	  som	  visar	  på	  introvert	  beteende	  laddar	  sin	  energi	  inifrån	  samt	  tycker	  

om	  att	  vara	  för	  sig	  själv.	  Detta	  till	  skillnad	  från	  det	  extroverta	  beteendet.	  Han	  nämner	  även	  att	  

introverta	  personer	  kan	  uppfattas	  som	  stillsamma	  och	  mindre	  sociala.	  Det	  som	  Jung	  kom	  fram	  

till	  och	  det	  som	  H.J.	  Eysenck	  utvecklade	  var	  att	  alla	  människor	  har	  en	  kombination	  av	  introvert	  

och	  extrovert	  personlighet.	  Dock	  har	  vi	  alla	  en	  mer	  dominerande	  sida	  vilket	  enligt	  H.J.	  Eysenck	  

visar	  sig	  i	  vår	  personlighet	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  18).	  	  

	   H.J.	  Eysencks	  (Fahlke	  &	  Johansson	  2007,	  29-‐31)	  definition	  av	  introvert	  personlighet	  är	  

att	  individen	  är	  tystlåten,	  allvarlig,	  reserverad,	  eftertänksam,	  försiktigt	  och	  har	  en	  mer	  

reserverad	  roll	  till	  skillnad	  från	  den	  extroverta	  motsatsen.	  H.J.	  Eysenck	  nämner	  även	  i	  sin	  

definition	  samma	  sak	  som	  Jung,	  att	  introverta	  laddar	  sin	  energi	  inåt.	  	  
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	   Reda	  (2010)	  menar	  att	  lärare	  ofta	  mistar	  introverta	  elever	  för	  att	  vara	  oengagerade	  och	  

uttråkade.	  Hon	  förklarar	  även	  att	  tysta	  elever	  kan	  välja	  att	  inte	  prata	  eftersom	  att	  de	  känner	  sig	  

otrygga	  i	  gruppen.	  	  

	   Offir	  m.fl.	  (2007,	  15)	  menar	  att	  personer	  som	  visar	  på	  extroverta	  respektive	  introverta	  

beteenden	  föredrar	  olika	  typer	  av	  undervisning	  samt	  olika	  sätt	  att	  arbeta.	  De	  extroverta	  arbetar	  

gärna	  tillsammans	  med	  andra	  människor	  medan	  de	  introverta	  föredrar	  att	  arbeta	  på	  egen	  hand	  

där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  koncentrera	  sig.	  	  

Klasslärarens	  definition	  av	  begreppet	  introvert:	  

• Svårt	  att	  komma	  till	  tals	  

• Svåra	  att	  nå,	  komma	  i	  kontakt	  med	  	  

• Inte	  utåtriktad	  	  

• Vill	  inte	  dela	  med	  sig	  

• Blyg	  och	  osäker	  	  

• Vågar	  inte	  prata	  inför	  klassen,	  rädd	  för	  att	  få	  kommentarer	  	  

• Inåtvända	  

• Har	  ”taggarna”	  utåt	  –	  svårt	  för	  kompisarna	  att	  få	  kontakt	  med	  eleven	  

• Tänker	  sig	  för	  innan	  man	  pratar	  eller	  gör	  saker	  	  

	  

Idrott	  och	  hälsa-‐lärarens	  definition	  av	  begreppet	  introvert:	  

• Inbunden	  	  

• Tystlåten	  	  

• Mycket	  egna	  tankar	  och	  behåller	  dem	  för	  sig	  själv	  	  

• Gör	  inte	  så	  mycket	  väsen	  av	  sig	  	  

• Tar	  inte	  lika	  mycket	  plats	  som	  andra	  	  

• Vid	  sociala	  aktiviteter	  hamnar	  eleven	  utanför	  

• Uppfattas	  inte	  så	  attraktiv	  att	  vara	  med	  i	  aktiviteter	  	  

• Svårt	  att	  våga	  och	  visa	  sina	  förmågor	  under	  idrottslektionen	  	  

• Svårigheter	  att	  framträda	  muntligt,	  ex	  presentationer	  

• Reagerar	  inte	  på	  allt	  runt	  omkring	  sig	  	  

• Svårt	  att	  få	  ut	  många	  ord	  från	  en	  introvert	  person	  	  
	  

Sammantaget	  kan	  en	  trend	  urskiljas	  ur	  lärarnas	  svar.	  Denna	  trend	  lutar	  åt	  ett	  personbundet	  

sätt	  att	  se	  på	  introvert	  beteende.	  Mer	  om	  detta	  i	  fråga	  3.	  	  
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Utifrån	  klasslärarens	  definition	  av	  begreppet	  introvert	  handlar	  det	  till	  allra	  största	  del	  

om	  muntlig	  aktivitet.	  Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  ser	  även	  mycket	  till	  sociala	  faktorer	  och	  

delaktighet.	  Mer	  om	  detta	  i	  avsnittet	  Slutsats.	  

6.2.	  Fråga	  2:	  För	  vem	  och	  när	  är	  introvert	  beteende	  en	  del	  av	  en	  individs	  egenart	  
och	  när	  blir	  det	  ett	  problem	  ur	  ett	  pedagogiskt	  perspektiv?	  
Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  30)	  och	  Ogden	  (2003,	  14)	  beskriver	  beteendeproblem	  som	  någonting	  som	  

bryter	  mot	  regler,	  normer	  och	  förväntningar	  som	  finns	  i	  en	  kontext.	  De	  menar	  även	  att	  ett	  

beteende	  blir	  problematiskt	  då	  det	  påverkar	  ett	  barns	  lärande	  och	  utveckling	  samt	  hindrar	  

socialt	  samspel.	  	  

Idag	  finns	  det	  en	  gällande	  extrovert	  norm.	  Cain	  (2013)	  och	  Axelsson	  (2011,	  25)	  säger	  att	  

man	  bör	  vara	  en	  talför	  person	  som	  inte	  har	  någonting	  emot	  att	  kliva	  fram	  och	  prata	  inför	  folk,	  en	  

person	  som	  är	  utåtriktad	  och	  orädd	  för	  främmande	  saker.	  Detta	  kan	  innebära	  ett	  problem	  för	  de	  

personer	  som	  inte	  passar	  in	  i	  denna	  norm.	  Det	  blir	  då	  alltså	  ett	  problem	  för	  den	  enskilda	  

individen.	  	  

Utifrån	  våra	  observationer	  kunde	  man	  se	  att	  ett	  beteende	  som	  tedde	  sig	  introvert	  kunde	  

bli	  ett	  problem	  eftersom	  eleverna	  som	  uppvisade	  detta	  beteende	  tenderade	  att	  glömmas	  bort	  

eftersom	  andra	  elever	  fick	  mer	  uppmärksamhet.	  Detta	  talade	  även	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  om	  i	  

sin	  intervju.	  Om	  elever	  som	  inte	  har	  lika	  lätt	  att	  hävda	  sig	  i	  undervisningssituationer	  inte	  får	  

samma	  uppmärksamhet	  som	  de	  elever	  som	  syns	  och	  hörs	  mycket	  kan	  det	  påverka	  elevernas	  

undervisning.	  De	  får	  därmed	  inte	  lika	  mycket	  handledning	  av	  läraren	  som	  deras	  klasskamrater	  

får.	  	  

Vid	  intervjuerna	  med	  lärarna	  fanns	  ett	  tydligt	  fokus	  på	  att	  introvert	  beteende	  i	  skolan	  

handlar	  om	  avsaknaden	  av	  ett	  extrovert	  beteende.	  Detta	  verkar	  även	  vara	  ett	  tecken	  i	  övriga	  

samhället.	  I	  intervjuerna	  med	  lärarna	  beskrev	  de	  introvert	  beteende,	  som	  tidigare	  nämnt	  som	  

bland	  annat	  att	  vara	  svår	  att	  nå,	  att	  inte	  våga	  prata	  inför	  klassen	  och	  att	  inte	  ta	  plats.	  För	  

klassläraren	  verkade	  introvert	  beteende	  vara	  ett	  större	  problem	  än	  vad	  det	  framgick	  ur	  idrott	  

och	  hälsa-‐lärarens	  intervju.	  Klassläraren	  menade	  att	  introvert	  beteende	  kan	  påverka	  mycket	  i	  

elevens	  omgivning.	  Hon	  var	  till	  exempel	  oroad	  över	  att	  introvert	  beteende	  kunde	  påverka	  

sociala	  relationer	  men	  verkade	  även	  bekymrad	  över	  dynamiken	  i	  klassrummet	  då	  hon	  ville	  ha	  

mycket	  muntlig	  aktivitet	  från	  sina	  elever.	  Klassläraren	  verkade	  alltså	  anse	  att	  en	  elevs	  introverta	  

beteenden	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  problem	  för	  fler	  personer	  än	  eleven	  i	  fråga.	  Det	  skulle	  kunna	  

vara	  ett	  problem	  för	  individen	  samt	  för	  klassen	  och	  klassläraren	  eftersom	  individen	  då	  inte	  

bidrar	  till	  aktiviteten	  i	  klassrummet.	  Båda	  lärarna	  verkade	  dock	  tycka	  att	  introvert	  beteende	  

bland	  eleverna	  blev	  ett	  problem	  för	  dem	  som	  lärare	  ifall	  det	  skulle	  hindra	  dem	  till	  att	  kunna	  nå	  

fram	  till	  eleven.	  	  
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Enligt	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  så	  behöver	  introvert	  beteende	  inte	  vara	  ett	  problem	  så	  

länge	  inte	  individen	  lider	  av	  det	  eller	  att	  det	  inte	  blir	  ett	  problem	  för	  läraren	  att	  bedöma	  eleven.	  

Idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  verkar	  därmed	  mer	  accepterande	  för	  elevernas	  egenart	  och	  menade	  att	  

introvert	  beteende	  kan	  vara	  oproblematiskt	  så	  länge	  det	  inte	  hindrar	  hans	  bedömning	  av	  

eleverna.	  	  

Man	  skulle	  kunna	  säga	  att	  introvert	  beteende	  är	  en	  del	  av	  en	  individs	  egenart	  utan	  att	  

vara	  ett	  problem	  fram	  till	  dess	  att	  som	  Nordahl	  m.fl.	  (2010,	  30)	  och	  Ogden	  (2003,	  14)	  beskriver	  

det,	  att	  det	  hindrar	  en	  elevs	  lärande	  och	  utveckling	  samt	  det	  sociala	  samspelet.	  Detta	  var	  även	  

någonting	  som	  idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  antydde	  i	  sin	  intervju	  och	  till	  viss	  del	  även	  klassläraren.	  	  

Därmed	  kan	  man	  säga	  att	  introvert	  beteende	  blir	  ett	  problem	  när	  det	  påverkar	  en	  

individs	  förutsättningar	  i	  undervisningen	  samt	  lärande	  och	  utveckling.	  Om	  dessa	  elever	  glöms	  

bort	  av	  läraren	  och	  så	  vidare.	  Offir	  m.fl.	  (2007,	  15,	  18)	  menar	  att	  elever	  med	  olika	  kognitiva	  stilar	  

kan	  uppfatta	  undervisningen	  olika	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  elevernas	  resultat.	  De	  menar	  

därför	  att	  undervisningen	  bör	  varieras	  så	  att	  den	  passar	  alla	  elever,	  om	  än	  inte	  samtidigt.	  Det	  

kan	  enligt	  Nordahl	  m.fl.	  och	  Ogdens	  definition	  av	  beteendeproblem	  även	  vara	  ett	  problem	  när	  

det	  påverkar	  individens	  sociala	  relationer.	  	  

6.3.	  Fråga	  3:	  Är	  introvert	  beteende	  bland	  elever	  situationsbundet,	  relationsbundet	  

eller	  personbundet?	  

Det	  finns	  många	  olika	  teorier	  för	  vad	  som	  avgör	  en	  persons	  beteende.	  Enligt	  M.W.	  Eysenck	  

(1994)	  och	  andra	  forskare	  inom	  psykologin	  så	  finns	  det	  många	  som	  hävdar	  att	  en	  individs	  

personlighet	  är	  någonting	  man	  har	  inom	  sig	  och	  att	  det	  är	  personligheten	  som	  avgör	  ens	  

beteende.	  	  

Enligt	  individperspektivet	  kan	  man	  säga	  att	  introvert	  beteende	  är	  personbundet.	  

Individperspektivet	  innebär	  att	  man	  hittar	  orsaken	  till	  ett	  beteende	  hos	  individen	  utan	  att	  ta	  

hänsyn	  till	  situationen	  eller	  miljön	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  59-‐61).	  Detta	  bekräftade	  även	  lärarna	  i	  

sina	  respektive	  intervjuer	  då	  de	  ansåg	  att	  man	  föds	  med	  sina	  beteenden.	  	  

Introvert	  beteende	  sett	  utifrån	  systemteorin	  ligger	  förklaringen	  däremot	  i	  en	  blandning	  

av	  situationen	  och	  personerna	  som	  deltar	  i	  denna.	  Enligt	  systemteorin	  sker	  det	  en	  interaktion	  

mellan	  individ	  och	  miljö	  och	  sambandet	  där	  emellan	  är	  en	  förklaring	  till	  beteende	  (Nordahl	  m.fl.	  

2010,	  56).	  Enligt	  systemteorin	  kan	  introvert	  beteende	  alltså	  både	  vara	  situationsbundet	  och	  

relationsbundet	  eftersom	  de	  båda	  faktorerna	  ingår	  i	  ett	  socialt	  system.	  	  

Enligt	  ett	  konstruktivistiskt	  sätt	  att	  se	  på	  introvert	  beteende	  är	  det	  relationsbundet.	  

Konstruktivism	  sett	  till	  beteende	  innebär	  att	  en	  persons	  beteende	  påverkas	  av	  hur	  andra	  

personer	  beter	  sig	  i	  dennas	  omgivning.	  Det	  är	  alltså	  relationerna	  mellan	  deltagarna	  i	  en	  kontext	  

som	  påverkar	  varandras	  beteende	  (Eysenck	  1994,	  65;	  Nordahl	  m.fl.	  2010,	  76).	  	  
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Ur	  ett	  social-‐kognitivt	  perspektiv	  på	  beteende	  är	  introvert	  beteende	  en	  blandning	  av	  inre	  

och	  yttre	  faktorer.	  De	  inre	  faktorerna	  kan	  sägas	  vara	  personbundna	  medan	  de	  yttre	  faktorerna	  

kan	  tänkas	  vara	  situationsbundna	  och	  relationsbundna.	  Enligt	  social-‐kognitiv	  teori	  omges	  en	  

individ	  av	  modeller,	  det	  vill	  säga	  förebilder,	  av	  vilka	  individen	  lär	  sig	  olika	  beteenden.	  Dessa	  

modeller	  kan	  därmed	  ses	  som	  en	  relationsbunden	  faktor	  till	  introvert	  beteende.	  Modellerna	  kan	  

även	  ha	  vissa	  förväntningar	  på	  individen	  och	  tillskriva	  individen	  egenskaper	  som	  påverkar	  dessa	  

förväntningar.	  	  Tillskrivningen	  av	  egenskaper	  i	  kombination	  med	  individens	  egna	  förväntningar	  

på	  sig	  själv	  kan	  bidra	  till	  individens	  beteende	  (Nordahl	  m.fl.	  2010,	  72-‐73).	  	  	  

Enligt	  situationismen	  beror	  en	  persons	  beteende	  på	  situationen	  denna	  befinner	  sig	  i,	  

tillsammans	  med	  tidigare	  erfarenheter.	  Man	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  inre	  personlighet	  

(Eysenck	  1994,	  62-‐63).	  Ur	  detta	  perspektiv	  är	  alltså	  introvert	  beteende	  helt	  och	  hållet	  

situationsbundet,	  och	  kanske	  till	  viss	  del	  relationsbundet	  med	  tanke	  på	  vilka	  personer	  som	  

befinner	  sig	  i	  situationen.	  Perspektivet	  utesluter	  alltså	  ett	  personbundet	  sätt	  att	  se	  introvert	  

beteende.	  	  

Ogden	  (2003,	  15)	  menar	  att	  individer	  beter	  sig	  annorlunda	  beroende	  på	  i	  vilken	  social	  

kontext	  de	  deltar	  i.	  Enligt	  detta	  kan	  introvert	  beteende	  både	  vara	  situationsbundet	  och	  

relationsbundet.	  Situationsbundet	  då	  kontexten	  innebär	  hur	  situationen	  är.	  Relationsbundet	  då	  

det	  är	  i	  den	  sociala	  kontexten	  som	  beteendet	  kan	  variera.	  Alltså	  i	  samband	  med	  andra	  personer.	  

Ett	  situationsbundet	  och	  ett	  relationsbundet	  sätt	  att	  se	  på	  introvert	  beteende	  kan	  tänkas	  

vara	  snarlika.	  Detta	  eftersom	  en	  situation	  påverkas	  av	  vilka	  relationer	  som	  finns	  med	  medan	  

relationerna	  kan	  påverkas	  av	  vilken	  situation	  de	  befinner	  sig	  i.	  Det	  kan	  även	  vara	  svårt	  att	  

urskilja	  vilket	  som	  gör	  vad	  i	  en	  särskild	  situation,	  vad	  som	  påverkar	  vad.	  	  

Utifrån	  vår	  observation	  märkte	  vi	  båda	  att	  det	  fanns	  en	  viss	  skillnad	  mellan	  NO-‐	  och	  

matematiklektionen	  och	  idrott	  och	  hälsa-‐lektionen.	  Detta	  kan	  ha	  berott	  på	  en	  mängd	  olika	  

faktorer	  eftersom	  lektionerna	  var	  annorlunda	  på	  olika	  sätt.	  Skillnader	  mellan	  lektionerna	  var	  

bland	  annat	  lokalerna	  som	  lektionerna	  hölls	  i,	  läraren	  som	  höll	  i	  lektionen,	  lektionernas	  

aktiviteter	  samt	  närvaron	  bland	  eleverna.	  Vilka	  av	  dessa	  faktorer	  som	  spelade	  roll	  för	  skillnaden	  

i	  elevernas	  beteenden	  är	  svårt	  att	  säga.	  Detta	  eftersom	  både	  situationen	  och	  relationen	  påverkas	  

av	  varandra	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  utesluta	  någon	  av	  dem.	  Vi	  såg	  skillnader	  hos	  vissa	  elevers	  

beteenden	  men	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  svårt	  att	  skilja	  på	  om	  det	  är	  situationsbundet	  eller	  

relationsbundet	  resulterade	  det	  i	  att	  vi	  såg	  beteendeförändring	  men	  inte	  en	  specifik	  orsak.	  	  

Vid	  intervjuerna	  framgick	  det	  från	  båda	  lärarna	  att	  de	  trodde	  att	  introvert	  beteende	  till	  

allra	  största	  del	  beror	  på	  en	  elevs	  personlighet,	  att	  man	  föds	  med	  det.	  De	  ansåg	  att	  det	  fanns	  en	  

påverkan	  av	  de	  andra	  två	  faktorerna	  men	  att	  dessa	  påverkade	  eleven	  mindre.	  Idrott	  och	  hälsa-‐

läraren	  menade	  till	  exempel	  att	  några	  av	  hans	  elever	  beter	  sig	  på	  liknande	  sätt	  oavsett	  vilken	  

aktivitet	  de	  gör	  eller	  vilken	  gruppkonstellation	  det	  handlar	  om.	  Dock	  menar	  han	  att	  det	  ibland	  
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kan	  finnas	  en	  skillnad	  i	  hur	  bekväma	  eleverna	  känner	  sig	  i	  olika	  situationer.	  Detta	  skulle	  i	  så	  fall	  

tyda	  på	  att	  ett	  situationsbundet	  sätt	  att	  se	  på	  introvert	  beteende	  kan	  vara	  rimligt.	  Båda	  lärarna	  

menade	  även	  att	  det	  fanns	  tydliga	  ledarroller	  i	  klassen	  och	  några	  som	  tog	  mer	  passiva	  roller.	  En	  

fråga	  är	  då	  hur	  gruppdynamiken	  hade	  sett	  ut	  om	  ”ledarna”	  hade	  tagit	  ett	  steg	  tillbaka.	  Hade	  

några	  av	  de	  andra	  eleverna	  i	  klassen	  då	  trätt	  fram	  och	  då	  visat	  ett	  annat	  beteende	  och	  därmed	  

bekräftat	  det	  relationsbundna	  sättet	  att	  se	  på	  introvert	  beteende?
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7.	  Slutsats	  	  
I	  denna	  del	  kommer	  vi	  att	  försöka	  knyta	  svaren	  på	  frågeställningarna	  till	  arbetets	  syfte.	  Syftet	  

med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  introverta	  beteenden	  samt	  lärares	  tillskrivande	  av	  barn	  

som	  introverta	  kan	  påverka	  elevers	  utbildning. 

En	  slutsats	  av	  våra	  observationer	  och	  intervjuer	  är	  att	  de	  båda	  lärarna	  tyckte	  det	  var	  

viktigt	  att	  kunna	  visa	  ett	  extrovert	  beteende	  för	  att	  kunna	  klara	  sig	  i	  samhället.	  Dock	  menade	  

idrott	  och	  hälsa-‐läraren	  att	  en	  variation	  bland	  elevernas	  beteende	  var	  fördelaktigt	  medan	  

klassläraren	  föredrog	  ett	  mer	  extrovert	  beteende.	  Under	  intervjuerna	  och	  observationerna	  

märkte	  vi	  även	  att	  de	  båda	  lärarna	  hade	  tillskrivit	  eleverna	  roller.	  Dessa	  tillskrivna	  roller	  kan	  

bidra	  med	  en	  bild	  om	  eleverna	  som	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  stämma	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  

påverka	  elevernas	  utbildning.	  

En	  elev	  med	  introvert	  beteende	  som	  inte	  ber	  om	  hjälp	  eller	  undviker	  att	  prata	  inför	  

helklass	  kan	  innebära	  problem	  både	  för	  eleven	  själv	  och	  för	  läraren.	  Det	  kan	  hindra	  elevens	  

lärande	  samt	  att	  lärarna	  får	  för	  lite	  kännedom	  om	  elevens	  kunskaper.	  Möjligheterna	  i	  

undervisningen	  kan	  begränsas	  då	  eleverna	  riskerar	  att	  glömmas	  bort	  av	  läraren.	  Eftersom	  

extroverta	  normer	  ofta	  gynnar	  elever	  som	  tar	  för	  sig	  kan	  elever	  som	  visar	  introvert	  beteende	  lätt	  

hamna	  i	  skymundan.	  Då	  andra	  elever	  pockar	  på	  lärarnas	  uppmärksamhet	  är	  det	  lätt	  att	  de	  elever	  

som	  uppvisar	  introvert	  beteende	  inte	  får	  samma	  tid	  med	  läraren	  som	  andra.	  Detta	  kan	  i	  

förlängningen	  påverka	  de	  introverta	  elevernas	  utbildning	  avsevärt.	  Vi	  menar	  att	  det	  inte	  

behöver	  vara	  lärarnas	  fel	  utan	  snarare	  är	  en	  fråga	  om	  inställning	  till	  elever	  och	  till	  introvert	  

beteende.	  Detta	  är	  arbetets	  främsta	  kunskapsbidrag.	  

Vi	  anser	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  lärare	  att	  ha	  kunskap	  om	  introvert	  beteende	  då	  det	  är	  

ett	  begrepp	  som	  saknas	  i	  skolans	  verksamhet.	  Det	  talas	  mer	  om	  beteendeproblem	  och	  diagnoser,	  

vilket	  inte	  nödvändigtvis	  innebär	  samma	  sak	  som	  introvert	  beteende.	  Introvert	  beteende	  är	  

ingen	  diagnos	  eller	  ett	  beteendeproblem.	  Problem	  kan	  uppstå	  när	  läraren	  inte	  visar	  förståelse	  

för	  och	  har	  kännedom	  om	  sina	  elever.	  Trots	  att	  det	  till	  stor	  del	  är	  extroverta	  normer	  som	  speglar	  

skolan	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  få	  elever	  som	  uppvisar	  mer	  introvert	  beteende	  att	  känna	  sig	  

inkluderade.	  På	  grund	  av	  detta	  är	  det	  viktigt	  att	  som	  lärare	  ta	  till	  vara	  på	  och	  hjälpa	  eleverna	  att	  

finna	  sin	  egenart	  så	  länge	  beteendet	  inte	  är	  ett	  problem.	  	  

7.1.	  Avslutningsvis…	  
Efter	  att	  ha	  skrivit	  detta	  arbete	  anser	  vi	  att	  introvert	  beteende	  bör	  belysas	  mer	  inom	  skolans	  

verksamhet.	  Idag	  råder	  det	  mycket	  normer	  som	  utgår	  från	  extrovert	  beteende.	  Genom	  att	  

uppmärksamma	  introvert	  beteende	  med	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  kommer	  elever	  med	  dessa	  

beteenden	  kunna	  mötas	  med	  förståelse	  och	  acceptans	  istället	  för	  de	  fördomar	  som	  nu	  finns	  samt	  
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viljan	  att	  sträva	  efter	  ett	  extrovert	  beteende	  som	  Lagerkrantz	  (2012)	  nämner	  i	  sin	  artikel.	  Vi	  

inser	  nu	  att	  det	  finns	  en	  ”lucka”	  inom	  den	  pedagogiska	  forskningen	  om	  elever	  som	  uppvisar	  

introvert	  beteende.	  Därför	  bör	  det	  uppmärksammas	  och	  utforskas	  vidare	  inom	  skolvärlden.	  Ett	  

förslag	  till	  vidare	  forskning	  skulle	  då	  kunna	  vara	  att	  undersöka	  vilka	  undervisningsformer	  som	  

passar	  individers	  olika	  beteende.	  Det	  hade	  även	  varit	  intressant	  att	  göra	  en	  studie	  som	  liknar	  

denna	  men	  med	  fokus	  på	  extroverta	  beteenden	  och	  då	  undersöka	  hur	  extrovert	  beteende	  kan	  

påverka	  elevers	  utbildning.	  	  

Avslutningsvis	  vill	  vi	  citera	  Cain	  (2013)	  som	  till	  stor	  del	  låg	  till	  grund	  för	  detta	  arbete.	  

Hon	  nämner	  en	  viktig	  sak	  i	  sin	  bok	  som	  vi	  alla	  borde	  tänka	  på,	  särskilt	  i	  skolvärlden.	  Att	  

introvert	  beteende	  inte	  alltid	  är	  belastning	  utan	  ibland	  snarare	  kan	  vara	  en	  förmån:	  

	  

Utan	  introverta	  hade	  världen	  fått	  klara	  sig	  utan	  
• Gravitationsteorin	  	  
• Relativitetsteorin	  
• William	  Butler	  Yeats	  >>The	  Second	  Coming<<	  
• Frédéric	  Chopin	  nocturner	  
• Marcel	  Prousts	  På	  spaning	  efter	  den	  tid	  som	  flytt	  
• Peter	  Pan	  
• George	  Orwells	  1984	  och	  Djurfarmen	  
• Katten	  i	  hatten	  	  
• Lille	  Karl	  
• Schindler’s	  List,	  E.T.	  och	  Närkontakt	  av	  tredje	  graden	  
• Google	  	  
• Harry	  Potter	  	  

(Cain	  2013,	  18)	  

”Varken	  E=mc2	  eller	  Det	  förlorade	  paradiset	  rafsades	  ihop	  av	  en	  festprisse.”	  	  	  

-‐ Winifred	  Gallagher	  (Cain	  2013,	  18).	  
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Bilaga	  1:	  Observationsmall	  

	  
Observationsmall	  
Under	  observation	  kommer	  vi	  att	  titta	  på:	  

• Närvaro	  bland	  eleverna	  
• Elevernas	  beteende	  i	  interaktion	  med	  läraren	  och	  andra	  elever	  
• Hur	  svarar	  eleverna	  på	  bemötande?	  
• Vilket	  beteende	  uppvisar	  de?	  
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Bilaga	  2:	  Intervjufrågor	  
Intro	  	  

• Ok	  om	  vi	  spelar	  in?	  
• Intervjun	  kommer	  att	  användas	  i	  vår	  uppsats	  om	  introverta	  elever,	  frågorna	  

kommer	  handla	  om	  introvert	  beteende	  bland	  eleverna	  i	  din	  verksamhet	  som	  
lärare.	  	  	  

• Helt	  anonym	  för	  andra	  utom	  oss,	  kommer	  att	  benämnas	  som	  
klasslärare/idrottslärare.	  Om	  du	  känner	  att	  du	  vill	  avbryta	  en	  stund	  så	  är	  det	  
bara	  att	  säga	  till.	  	  

• Några	  frågor	  om	  ämnet,	  intervjun	  eller	  annat	  innan	  vi	  börjar?	  	  
Bakgrund	  

• Hur	  länge	  har	  du	  undervisat?	  	  
• Vilka	  ämnen	  undervisar	  du	  i?	  
• Berätta	  lite	  om	  din	  klass	  som	  du	  har	  nu.	  	  

Namn?	  	  
Årskurs?	  	  
Gruppstorlek?	  	  
Gruppdynamik	  –	  någon	  ledare,	  tydliga	  roller	  osv.?	  	  
Antar	  eleverna	  olika	  roller	  i	  olika	  ämnen?	  	  
Förändras	  klassrumsklimatet	  i	  olika	  ämnen?	  

Begreppet	  
• Vad	  har	  du	  för	  relation	  till	  begreppet	  introvert?	  Begrepp	  bekant?	  (Stött	  på	  det	  

mycket/har	  hört	  det	  någon	  ibland?	  Använder	  själv?	  
• Hur	  definierar	  du	  begreppet?	  Förklara!	  	  
• Ser	  du	  detta	  i	  ditt	  klassrum/din	  verksamhet?	  Hur	  då?	  Hur	  ser	  det	  ut/märker	  du	  

det?	  
• När	  anser	  du	  att	  ett	  introvert	  beteende	  är	  negativt?	  När	  är	  det	  ett	  problem?	  För	  

lärare/elev?	  
• När	  anser	  du	  att	  ett	  introvert	  beteende	  är	  positivt?	  För	  lärare/elev?	  
• Vilka	  beteenden	  föredrar	  du	  i	  din	  undervisning?	  Varför?	  	  

Samma	  elev	  –	  olika	  försättningar	  
• Kan	  du	  se	  skillnader	  på	  samma	  elevs	  beteende	  i	  olika	  situationer	  eller	  i	  olika	  

gruppsammansättningar?	  Förändras	  elevens	  sitt	  beteende	  beroende	  på	  ämne,	  
aktivitet,	  gruppsammansättning	  eller	  liknande?	  	  

• Har	  du	  samma	  bild	  av	  dina	  elever	  som	  andra	  lärare	  har	  av	  dina	  elever?	  T.ex.	  
idrottsläraren/klassläraren?	  Om	  inte,	  hur	  skiljer	  de	  sig	  åt/	  är	  lika?	  	  

Sista	  del	  
• Man	  kan	  se	  ett	  introvert	  beteende	  bland	  annat	  som	  personbundet,	  

situationsbundet	  och	  relationsbundet	  (förklara	  lite).	  Hur	  ser	  du	  på	  detta	  i	  din	  
elevgrupp?	  	  

TACK!	  	  
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	  Bilaga	  3:	  Medgivandeintyg	  vårdnadshavare	  	  
   Till vårdnadshavare för elev i klass _________________  

  Medgivande till deltagande i en 
observation den 16/4-15 

Observationen, som är en del i en uppsats för grundlärarprogrammet F-3, kommer att 
handla om introvert beteende bland elever i undervisningen. Observationen utförs av 
Micaela Nordqvist och Sofie Larsson, som båda läser termin 6 på lärarprogrammet vid 
Uppsala Universitet. 

Vi kommer, under observationen endast föra anteckningar om vilka beteenden som 
syns i undervisningen. Inga namn eller information om eleverna kommer att antecknas 
och tas med i uppsatsen. Anteckningarna från observationen kommer efter avslutat 
arbete endast vara tillgängliga för oss, ingen annan kommer då att kunna ta del av 
informationen. 

Datainsamlingen kommer att ske under en skoldag, då vi skall sitta med i klassrummet 
och observera samt för anteckningar över klassens beteenden. All insamlad data 
kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del utav den 
och kommer endast att användas för analys i vår uppsats. 

Deltagandet i observationen är frivilligt och kan när som helst under observationens 
gång avbrytas. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda 
observation. 

Barnets namn: ___________________________________________ 

____________________________ ____________________________ 
Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares underskrift 

Blanketten skrivs under och lämnas till elevens lärare. 

För mer information eller frågor om studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare. 

Studiens handledare: Martin Mickelsson, PhD-student, Department of Education, 
Uppsala Universitet, e-post: martin.mickelsson@edu.uu.se 

Micaela Nordqvist, Micaela.Nordqvist.2847@student.uu.se 

Sofie Larsson, Sofie.Larsson.0855@student.se 	  
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Bilaga	  4:	  Medgivande	  intervju	  

  

Medgivande till intervju  

Intervjun du kommer att vara med i kommer att handla om begreppet introvert, hur det kan 
se ut i skolans verksamhet samt hur det kan synas i elevers beteende. Intervjun kommer 
sedan att användas i vår uppsats. Svaren på frågorna hanteras konfidentiellt. De kommer att 
analyseras och användas i uppsatsen men råmaterialet kommer endast att vara tillgängligt 
för oss (Micaela Nordqvist och Sofie Larsson) senare. I uppsatsen kommer du att vara helt 
anonym och nämnas som klasslärare/idrottslärare.  

 

Intervjun kan när som helst avbrytas om du så önskar.  

 

Micaela Nordqvist & Sofie Larsson, 2015-04-15 

 

Jag har tagit del av informationen gällande intervjun och tillåter att svaren på frågorna 
används i uppsatsen.  

 

 

 

Namn och datum	  


