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1. Inledning
Som lärare skall vi undervisa eleverna och hjälpa dem till att erövra kunskaper.
Inlärningssituationen är oftast kollektiv, de vistas tillsammans med sina klasskamrater och lärare i
olika grupper men de är sällan ensamma. För att eleverna skall kunna ta till sig de kunskaper
skolan förmedlar, krävs det att det ett bra klimat i klassen. Om detta skriver Stensmo;

”Disciplin i klassrummet är nödvändigt för att eleverna skall klara sin
huvuduppgift i skolan- lärandet av läroplanens teman och ämnen. Lärandet
kräver uppmärksamhet och koncentration, målinriktat arbete med eftertanke.
Ett klassrum med störningar, avbrott och öppna konflikter är inte en bra
arbetsmiljö där eleverna kan arbeta koncentrerat. Koncentration och goda
arbetsresultat kan bara uppnås under ordnade arbetsformer”(Stensmo 1995,
s. 61).

Eleverna måste kunna känna sig trygga och det är vi vuxna som skall stå för denna trygghet. Det
är vi som ansvarar för att elever och andra på skolan mår bra.
Jag tycker man måste börja där. Om inte arbetsmiljön i skolan är positiv får våra elever svårt att
ta till sig det skolan förmedlar.

Min förhoppning är att detta arbete skall väcka intresse och många tankar kring hur vi lärare kan
arbeta för ett bra klassrumsklimat där inlärning kan ske.
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2. Syfte och problemformulering
Jag är intresserad av vilka situationer som kan uppstå i klassrummet som stör undervisningen hos
yrkesverksamma lärare och hur de väljer att lösa dessa, situationer där ett negativt elevbeteende
kan störa undervisningen eller skada andra elever eller lärare. Det är alltså elevernas handlande  i
klassrummet och vad lärarna väljer att tillgripa för metod för att återställa ordningen som är i
fokus.
 De situationer som jag är intresserad av handlar mycket om fostran. I läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står att skolan skall samverka med hemmen i elevens fostran
(Lpo 94, 2.2) Eleverna tillbringar mycket tid av sin uppväxt i skolan, tid som de inte är med sina
föräldrar. När inte föräldrarna finns i närheten får skolan i samverkan med föräldrarna fostra.
 Skolan är ett led i elevernas sociala fostran (Stensmo 1995).

Detta arbete syftar till att belysa tre modeller av ledarskap för skapandet av ett positivt
klassrumsklimat och undersöka om dessa metoder är något som lärare idag använder. Dessa tre
modeller tillhör den amerikanska forskningsgrenen Classroom Managemnet, CM och jag valde ut
dessa tre bland sju andra efter kriteriet att de verkade mest tydliga.

”Classroom management constitutes the provision and procedures necessery
to establish and maintain an enviroment in which instruktion and learning can
occur.” (Stensmo 1995 s.3).

Utifrån detta behandlar jag följande frågor;
• Vad säger de utvalda modellerna om ledarskap och skapandet av ett positivt

klassrumsklimat?

• Går dessa teorier att applicera på några lärare i den svenska skolan?
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3. Teoretisk bakgrund
Den teoretiska bakgrunden är hämtad ur tre modeller, Kounin-modellen, Canter-modellen och
den Neo-Skinnerianska modellen. Dessa tre valde jag ut efter att ha läst sju olika teorier. Jag
valde just dessa tre för att de verkade sannolikt att de skulle kunna finnas i den svenska skolan.
Kounin-modellen är den första som presenteras och den kan kortfattat beskrivas som en modell
där lärarens färdigheter som gruppledare accentueras, här gäller det att vara medveten om vad
som händer i varje vrå av klassrummet hela tiden. Canter- modellen driver att eleverna skall följa
de regler som finns i klassrummet och att läraren skall använda sig av bestämda reaktionsmönster
vid regelbrott. Den neo-skinnerianska modellen bygger på Skinners behavioristiska forskning om
positiv förstärkning vilket ligger till grund för de fem olika system som modellen presenterar. Alla
tre modeller är amerikanska.

3.1 Kounin-modellen: överblick, vakenhet och gruppledning.

Bakgrund
Kounin-modellen har utarbetats av amerikanen DR Jacob Kounin som forskade för att vinna
kunskaper om gruppledning och disciplinmetoder för klasslärare. Den finns beskriven i Kounin
(1970). Min primära källa har dock varit Charles (1984).Under de första åren var Kounins
forskning koncentrerad på gruppledning med särskild inriktning på hur en elevs dåliga uppförande
påverkade de elever som uppförde sig väl. Han fortsatte sedan sin forskning med inriktning mot
disciplinära metoder och gruppledning.

Kounin tar upp sex aspekter av hur lärare kan utföra ledarskap i klassrummet: krusningseffekten,
att ha ”ögon i nacken”, överlappning, tempo, gruppkoncentration, undvika övermättnad. De
beskrivs närmare nedan.

1)Krusningseffekten.
På vilket sätt en lärare tillrättavisar ett olämpligt beteende hos en elev påverkar även de elever
som bevittnar händelsen. Effekten sprider sig som ringar på vattnet från den elev som fått
tillrättavisningen till de andra i klassrummet. Genom att uppmärksamma ett felaktigt beteende och
tillrättavisa eleven, vet även de andra i klassen vad som gäller.
Kounin fann i sina observationer att det också spelar roll hur tillrättavisningen går till. Ett
klarläggande om vem som uppträder olämpligt, förklarande av vilket beteende som är olämpligt
och ett klargörande av skälet till tillsägelsen tenderade att öka konformiteten bland de som
bevittnade händelsen.
 En omild uppsträckning, en vredgad och hotfull attityd med fysisk beröring och bestraffning
förbättrade inte beteendet och gjorde de andra eleverna i klassen oroliga, förvirrade och rastlösa.

2)”Ögon i nacken ”eller withitness.
Withitness är begrepp som Kounin myntade och som jag kommer att använda mig av i resten av
arbetet. Denna egenskap som läraren kan besitta innebär att eleverna har en känsla av att läraren
hela tiden är medveten om vad som händer i klassrummets alla delar på en gång, utan att vara
närvarande. Eleverna känner sig aldrig riktigt säkra på vad  läraren ser.
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 ”Withitness was defined as a teacher´s communicating to the children by her
actual behavior (rather than by simple verbal announcing: ”I know what´s going
on.”) that she knows what the children are doing, or has the proverbial ”eyes in
back of her head.” (Kounin 1970 s.81)

Denna metod fungerar endast om eleverna är medvetna om att läraren vet vad som försiggår.
Kounin fann att det främst var två egenskaper som withitness bestod av, det ena är förmågan att
alltid att välja ut rätt elev  för en tillrättavisning, vilket är ett bevis för att läraren alltid vet vad som
för sig går. Det andra är att visa större uppmärksamhet åt den allvarligare av två företeelser som
inträffar samtidigt.
 Att ingripa i rätt tid är också något som påverkar uppfattningen av att läraren hela tiden är
medveten om vad som försiggår. När läraren ingriper innan beteendet hunnit sprida sig får
eleverna ett intryck av att läraren har withitness och detta bidrar till större engagemang och
lämpligare uppträdande hos eleverna. Kounin fann också att det var viktigare att tillrättavisningen
sker till rätt elev än på vilket sätt tillrättavisningen sker.

3)Överlappning.
Överlappning innebär förmågan att ägna sig åt två uppgifter samtidigt, tex. då läraren hjälper en
grupp med sitt arbete och samtidigt lägger märke till att en annan grupp inte jobbar med sin
uppgift. Läraren har då två alternativ, antingen lämna den grupp som hon hjälper för tillfället och
gå bort till den grupp som inte sköter sig, eller att tillrättavisa gruppen från den plats där hon
befinner sig.

”Overlapping refers to what the teacher does when she has two matters to
deal with at the same time. Does she somehow attend to both issues
simultanious or deos she remain or become immersed in issue only, to the
neglec of the other?” (Kounin 1970, s.85)

En lärare blir ofta avbruten i sitt arbete när någon elev ber om hjälp eller ber henne/honom  läsa
igenom något eleven skrivit. Det gäller då att kunna ägna sig åt två saker samtidigt, tex. hålla ett
öga på gruppen samtidigt som man ögnar igenom arbetet. Kounin fann att de lärare som
behärskar överlappningstekniken också har en benägenhet att behärska withitness.

4)Tempo.
Kounin fann ett samband mellan elevernas uppträdande och lektionernas tempo. Lärarens
förmåga att smidigt övergå från ett ämne till ett annat och se till att inga långa väntetider uppstår då
eleverna inte är sysselsatta har mycket med lärarens effektivitet i klassrummet att göra. Genom
smidiga övergångar bevaras elevernas koncentration.
Kounin upptäckte två misstag från läraren sida som båda leder till försämrad elevdisciplin,
ryckighet och tempoförlust.
 Ryckighet uppstår då läraren ger kortfattade budskap som eleverna inte är beredda på att ta
emot, tex. om man uppmanar eleverna att lägga undan papper och pennor och ta upp
läseböckerna i ett enda andetag. Detta skapar förvirring hos eleverna. De var fullt upptagna med
en aktivitet och hade inte en tanke på att avsluta. Läraren bör tänka på att annonsera i god tid
inför avslutande och start av nytt ämne. Det är viktigt att låta eleverna avsluta det de håller på med
så att eleverna inte tappar tråden och aktiviteten blir hängande i luften. Ryckighet leder till
förvirring  hos de. Vad är det som gäller? Vad skall jag göra?, är frågor som kan uppkomma
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 Tempoförluster är detsamma som dröjsmål och spilltid mellan två aktiviteter. Detta kan ske
genom overdwelling (dröja vid för länge, älta (Esselte Studium 1989)), vilket innebär att för
mycket tid ägnas till instruktioner och förklaringar. En annan fälla är att dröja för länge vid ett
dåligt uppförande. Man blir tjatig och sådant lyssnar inte eleverna så gärna på utan hittar på en
annan aktivitet att syssla med under tiden.
Kounin fann att lärares förmåga till att göra bra övergångar och hålla tempot uppe var viktigare än
någon annan beteendestyrande metod när det gäller att engagera eleverna och bevara
klassrumskontrollen.

5)Gruppkoncentration.
Förmågan att hålla en grupp samlad och koncentrerad på en och samma sak är av stor betydelse
för klassrumsklimatet. Detta är beroende av faktorer som klassens storlek, den grad av ansvar
som varje elev har för lektionens innehåll och effektiv koncentrationen av gruppens
uppmärksamhet (genom att tillexempel inte låta eleverna veta i vilken ordning de kommer att bli
tillfrågade).
 Den lärare som kunde tilldra sig varje elevs uppmärksamhet under hela lektionen hade lättare att
engagera eleverna i undervisningen och därmed förebygga uppförande som stör undervisningen.

6)Undvika övermättnad.
Med övermättnad menas att få nog av något, att vara trött på något. När något har upprepats för
mycket börjar eleverna själva försöka finna sätt att förändra uppgiften, vilket leder till att eleverna
slarvar eller börjar titta ut genom fönstret, de ser sig om efter något annat som kan intressera dem.
Detta kan läraren motverka genom att ge mer krävande uppgifter eller mer omväxling.
Något annat som kan göras för att undvika övermättnad är att låta eleverna få en känsla av att de
har gjort framsteg. Undersökningen visar att de elever som tycker sig ha gjort framsteg inte
övergick till mättnadsstadiet i ett lika tidigt skede.

Reflektion
Kounin belyser läraryrkets komplexitet. De punkter han tar upp är alla situationer eller problem
som kan uppstå i klassrummet. I ett klassrum vistas många människor på en och samma gång och
de befinner sig alla i en kontext.
 Vid tillrättavisning av ett negativt beteende så uppfattar de andra eleverna i klassrummet det och
blir medvetna om var jag sätter gränser och vad jag accepterar för beteenden i klassrummet och
inte. Detta föregriper andra kommande problem. Eftersom de andra eleverna får klart för sig var
jag står vet de vilka beteenden som är icke önskvärda och förhoppningsvis kommer de också att
undvika dessa beteenden. Därför kan Kounins krusningseffekt vara värd att betänka.

 Withitness är viktigt att ha i klassrummet, dock är det mycket svårt att ha i alla situationer. Att
alltid veta vad som försiggår och kunna välja ut rätt elev för tillrättavisning kan vara nog så svårt i
en del situationer men denna aspekt torde vara mycket viktig när det gäller att arbeta upp ett
fungerande klassrumsklimat. Det kan dock vara väl så klurigt att i alla situationer veta när det är
rätt tid att ingripa innan beteendet ha hunnit sprida sig i klassen.    Eftersom Kounin finner att det
är viktigare att tillrättavisa rätt elev än på vilket sätt tillrättavisningen sker, visar det att eleverna
finner det mycket viktigt att tillrättavisningen går till rätt person. Om läraren inte uppfattar hela
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händelseförloppet kan det vara mycket svårt att veta vem det var som började och vem som är
mest skyldig och därför bör tillrättavisas.
 Det skulle vara intressant om det gick att dra någon slutsats huruvida det skiljer något mellan
erfarna respektive oerfarna lärare i detta avseende.

 Den tredje punkten som Kounin tar upp kallar han för överlappning. Den behandlar en situation
som vi lärare ofta hamnar i, nämligen att medan läraren hjälper en grupp av elever ser han/hon att
en annan grupp beter sig olämpligt. Situationen kräver en lösning på två problem samtidigt. Av
egen erfarenhet från praktik under utbildningen tror jag att det är vanligt att lärare måste ta
ställning till två händelser samtidigt.

Att ha smidiga övergångar i lektionen är viktigt. Det gäller att hålla kvar elevernas koncentrationen
genom att inte tappa tempo eller att ge för många instruktioner på en gång, vilket kan resultera i
ryckighet som Kounin kallar det.  Jag tror att detta går att undvika genom noggrann planering av
sina lektioner och genom att fundera just kring lösningar för varje övergång i en lektion.
Varje lektion är intensiv, situationen i klassrummet är komplex och det finns lite tid för reflektion.
Klassrummet innebär en multidimensionalitet där ett myller av händelser äger rum samtidigt, vilka
kräver omedelbara beslut även om de är svåra att förutsäga (Stensmo 1995). Det finns ej tid för
reflektion.

Under senare år har media visat en bild av att  skolans minskade ekonomiska anslag tvingats göra
klasserna större vilket har lett till att arbetsbördan blivit större för lärarna. Med större klasser är
det svårare att hålla alla i klassen koncentrerade på sin uppgift. Det kan vara en mycket stor
faktor till att det kan vara svårt att skapa gruppkoncentration idag.

 Kounin nämner till sist övermättnad. Detta torde också gå att undvika genom att lärare lägger
ned tid på att försöka gör lektioner som engagerar eleverna och inte repetera kunskaper eller ge
information om igen. Det är viktigt att kunna läsa av sina elever för att övermättnad inte skall
uppstå.

Kounins modell har därmed uppmärksammat den komplexitet som råder i ett klassrum och den
situation  som lärare dagligen befinner sig i och han påvisar i sin modell vad vi lärare kan tänka på
för att uppnå ett bra arbetsklimat i klassrummet.

Dessa olika metoder förespråkas av Kounin som medel för att skapa en effektiv klassrumsmiljö.
Ingen av dem kräver någon bestraffande attityd eller strängt uppträdande från lärarens sida.
Läraren måste kunna hantera både klassen, grupper och individer. Kounin menar att lärares
personlighet inte är speciellt viktig i klassrumssituationer utan hans/hennes förmåga att leda
grupper. Detta kan ställas i polemik med Magnusson som menar att läraryrket är präglat av
lärarnas personligheter (Magnusson 1998).
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3.2 Canter-modellen: att fast och beslutsamt ta befälet.

Bakgrund
Paret Lee och Marlene Canter har forskat kring de egenskaper som lärare med god
klassrumskontroll uppvisar, vilket utmynnade i ett kontrollsystem, ”bestämd disciplin” som spreds
under mitten av 1970-talet som finns beskrivet i Canter & Canter (1976). Min primära källa har
varit Charles (1984). Organisationen Canter and Associates har under åren utbildat amerikanska
lärare och skolledare i denna metod. Lee Canter har arbetat på institutioner för unga med
beteendeproblem och Marlene har varit lärare i handikapp pedagogik. Bestämd disciplin är en
metod som syftar till att hjälpa läraren att ta befälet i klassrummet.
 Canter-modellen kan sammanfattas i två punkter: behovet av bestämd disciplin och grunden för
bestämd disciplin.

Behovet av bestämd disciplin.
Disciplin är en viktig fråga i skolorna och en väsentlig del av undervisningen och det är ofta det
som avgör om man skall lyckas som lärare eller inte, säger paret Canter. Canter tar upp
förutfattade meningar tex. att skickliga lärare kan klara av disciplinproblem på egen hand utan
någon speciell hjälp, att eleverna tar fysisk skada av fast disciplin och att disciplinproblemen
försvinner om eleverna ägnar sig åt  aktiviteter som tillfredsställer deras behov samt att dåligt
uppförande har djupt liggande orsaker som läraren saknar möjligheter att motverka.
 Sådana här falska förutfattade meningar kan leda till att lärare drar sig för att handla i
klassrummet och att de alldeles för sent förstår att de måste handla, enligt Canter. I stället menar
Canter att vi måste lära oss att vi alla behöver disciplin för vår egen psykologiska trygghet, för att
hindra oss från att handla dumt och för att träna upp ett gott beteende samt ge bästa möjliga
inlärningsmiljö.

Grunden för bestämd disciplin.
Disciplin medför hänsyn, menar Canter. Dels genom att läraren inte låter sig utnyttjas av sina
elever dels genom att läraren inte tillåter eleverna bete sig på ett sätt som kan skada dem själva
eller andra elever, menar paret Canter. Denna hänsyn kan läraren endast uppnå genom att ta
befälet i klassen och uppträda bestämt, konsekvent och positivt. Ett sådant uppträdande visar
eleverna att läraren bryr sig om dem och intresserar sig för deras behov och uppträdande. Canter
talar om att läraren har rättigheter att etablera en optimal inlärningsmiljö, vänta sig ett beteende
som bidrar till elevernas mognad samt rätten att begära hjälp ifrån skolledning och föräldrar.

Den bestämda disciplinen bygger på fem praktiska steg: 1) att upptäcka och undanröja hinder för
disciplin, 2) att öva sig i att använda bestämda reaktionsmönster, 3) att lära sig sätta upp regler ,
4) att lära sig att genom att driva dessa regler respekteras och 5) att införa ett system av positiva
åtgärder.

1) Att upptäcka och undanröja hinder för disciplin.
Innebär i praktiken att lärare försöker göra sig av med de negativa förväntningarna på eleverna
om att de skall uppföra sig illa. Istället skall läraren överföra sina positiva förväntningar och aldrig
tolerera ett icke passande beteende hos eleven vad de än må bero på tex. psykisk sjukdom,
hjärnskador, dåliga arvsanlag eller socio-ekonomisk  miljö. Alla elever har behov av regler. Den
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lärare som inte vågar sätta upp regler pga. att man tror att eleverna inte tycker om en, har fel,
enligt Canter. De flesta ser upp till och respekterar en ledare som har höga förväntningar och
sätter upp regler. Lärare skall ha stöd av skolledningen vid behov av hjälp med en klass, anser
Canter.
 Man kan inte alltid behandla alla elever lika. Olika personer reagerar olika på olika situationer.
Disciplinen kan inte vara densamma för alla elever men eleverna får för den skull inte tro att
läraren har gunstlingar. Olika elever behöver olika mycket hjälp för att lära sig samma
beteendenormer som förväntas av de andra i klassrummet.

2) Att öva sig att använda bestämda reaktionsmönster
Steg två handlar om de olika reaktionsmönster som kännetecknar lärarens förhållande till
eleverna. Canter talar om det vaga, det fientliga  och det bestämda.
Det vaga reaktionsmönstret är vanligt bland de lärare som givit upp för elevernas tryck eller som
inte ställer något större krav på eleverna uppförande. Denne lärare är passiv och känner sig i
grund och botten maktlös och hoppas kunna motverka elevernas uppförande med sitt vänliga
väsen.
 Det fientliga reaktionsmönstret används vanligen av den lärare som  känner att han bara nätt och
jämt klarar av klassen, han intar en ogillande attityd med sarkasmer och hot och styr klassen med
järnhand då han annars är rädd att tappa kontrollen.
Det är det bestämda reaktionsmönstret som läraren bör använda enligt Canter till dess att det är
en naturlig del av hans uppträdande gentemot eleverna. När eleverna väljer att rätta sitt beteende
får de vissa fördelar, när de väljer att handla fel tillgriper läraren konsekvenser som står i rimlig
proportion till uppförandet.
Lärare bör lära sig att eliminera vaga och fientliga beteende i sitt arbete och ersätta dem med
bestämda reaktioner.
Exempel: Två elever har ryckt ihop i ett slagsmål.
Vag : ”Var snäll och gör vad ni kan för att sluta slåss.”
Fientlig: ”Nu bär ni er åt som ett par avskyvärda vildar igen!”
Bestämd: ”Vi slåss inte. Sitt ner tills ni har lugnat ner er.”
Den vaga reaktionen gör att eleverna tvivlar på om de verkligen förväntas uppträda på något
annat sätt. Eleverna fortsätter troligtvis med sitt dåliga uppförande. Också den fientliga reaktionen
motverkar sitt syfte, eleverna känner sig troligtvis sårade och vill hämnas, lärare och elev
framställs som om de står emot varandra.

3) Att lära sig sätta upp regler.
Canter menar att lärare bör tänka efter vilka beteenden han/hon eftersträvar hos eleverna. De
föreslår att lärare gör upp en lista för de olika typer av aktiviteter som genomförts under
skoldagen. Sedan skall läraren tänka igenom vad för beteende han/hon önskar av eleverna vid
varje aktivitet, tex. lyssna till en annan elev som talar. Kort sagt, läraren måste vara på det klara
med vad han/hon vill uppnå för beteende hos eleverna och bestämma sig för hur han/hon bör
handla för att uppnå detta hos eleverna.
Läraren kan tex sätta upp en lista med regler för vad eleverna får och vad de inte får göra i
klassrummet. Så snart läraren har bestämt sig för vilka regler som skall gälla är det dags att
bestämma hur starkt han/hon vill hävda dem och vad konsekvenserna skall bli vid ett
regelöverskridande, eleverna måste få klart för sig vad som förväntas av dem. Det gäller att ge sitt
erkännande till eleverna när reglerna efterföljs men att samtidigt vara på det klara över att
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regelbrott på något vis måste leda till påföljd. Läraren måste vara konsekvent och inte ignorera
dåligt uppförande. Det är viktigt att i förväg tänka ut vad som skall bli följden av ett olämpligt
beteende.

Canter föreslår fyra olika metoder, antydningar, jag-budskap, frågor och krav, för att visa
eleverna vad som är olämligt beteende.
Det tre första kan i alla sammanhang komma till användning, men krav bör däremot bara ses som
en sista utväg.
Antydningar är påståenden som läraren gör emellanåt för att påminna eleverna om vadhan
väntar sig av dem.
Ex. ”Här i matsalen går springer man inte.”
 Jag-budskapet berättar hur elevernas beteende påverkar läraren.
 Ex.” Jag blir irriterad när du pratar med en kompis under tiden jag har genomgång.”
 Frågor liknar antydningar då de sägs för att påminna eleverna om vad som förväntas.
Ex. ”Hur uppför man sig i matsalen?”
 Krav  ger eleverna klara besked om vad som förväntas av dem, och får en negativ uppföljning
om kraven inte uppfylls.
Ex. ”Om du inte slutar upp med det där ringer jag till dina föräldrar!”
Canter varnar för att ställa krav som inte följs av någon negativ åtgärd då eleverna beter sig illa.
Om krav ställts måste de också följas upp med de negativa konsekvenserna.
 På vilket sätt saker och ting sägs spelar också in, att vara affärsmässig och beslutsamt och se
eleven i ögonen är att föredra. Att använda kroppsrörelser vid tillsägelsen ökar också intensiteten,
liksom att säga elevens namn. Fysisk beröring  tillsammans med verbala budskap är synnerligen
effektivt, enligt Canter.

4)Lära sig hålla på reglerna.
Det är viktigt att utfärda löften, inte hot. Ett löfte är försäkran om att vidtaga åtgärder om så blir
nödvändigt, ett hot är en utfästelse som visar att man har för avsikt att skada eller straffa.
Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas utav dem. Ett önskat uppträdande följs av en
positiv uppföljning, ett oönskat följs av en obehaglig uppföljning och konsekvenserna är en följd
av elevernas uppförande. Läraren bör veta i förväg vilka konsekvenserna för att visst beteende
är. Exempel på dessa är utvisning ur gruppen, indragning av förmån, schemaändringar,
kvarsittning, inställelse hos rektor och hämtning från skolan, vilket är det grövsta. Canter påpekar
att alla dessa åtgärder bör klargöra för eleven och föräldrarna att skolan och läraren bryr sig om
eleven  och att detta är ett led i att påverka eleven i rätt riktning.

5) Att införa ett system av positiva åtgärder.
De tidigare stegen har handlat om hur lärare bör handla om eleven inte har skött sig, denna punkt
handlar om den uppföljning som kommer av att eleven har skött sig bra. Det medför flera fördelar
att poängtera för eleverna när de uppfört sig väl, tex. stärks lärarens inflytande på eleven,
mängden beteendeproblem minskar och klassrummet blir en mer positiv miljö. Detta kan ske
genom personlig uppmärksamhet från lärarens sida, positiva meddelanden till föräldrarna,
speciella utmärkelser etc.

Paret Canter menar att skolans allra första dagar är viktiga vad gäller uppbyggandet av en positiv
disciplin i klassen, och man tjänar på att lägga upp en plan för disciplinen. Det är dessutom
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lärorikt att repetera procedurer i tankarna vilket gör att läraren håller sig mentalt förberedd och
det blir lättare att infoga processen i det dagliga arbetet. Speciellt lärorikt är det att träna
ingripanden tillsammans med någon kollega.

Reflektion
De förutfattade meningar som paret Canter avvisar är intressanta, tex. att skickliga lärare inte har
några disciplinproblem utan klarar av dem på egen hand. Så tänkte jag innan jag började med
detta arbete, men har sedan tänkt om. Alla lärare kan ha disciplinproblem någon gång med någon
klass eller någon elev. Det som jag enligt min erfarenhet skulle vilja påstå skiljer skickliga lärare
ifrån andra är att de är uppmärksamma på stämningar i klassen och tar itu med de problem som
kan tänkas uppstå och de är inte rädda för att söka hjälp hos sina kolleger när de känner sig
maktlösa. De arbetslag som finns ute på skolorna idag skall vara ett stöd för lärarna och ett ställe
att ventilera problem och tillsammans finna lösningar, inte bara i pedagogiska och didaktiska
frågor utan också vid disciplinproblem.
Canter talar också om bestämd disciplin, vilket de menar innebär att visa hänsyn både till de
andra eleverna i klassrummet och till sig själv som lärare. Jag anser att det är lärarens jobb att
upprätthålla denna hänsyn och inte låta sig utnyttjas av sina elever och inte heller låta eleverna bete
sig på ett sätt som skadar dem själva eller andra elever. Paret har en klok inställning när de menar
att läraren har rätt att etablera en optimal inlärningsmiljö.

Canter tar sedan upp mer ingående vad den bestämda disciplinen går ut på i de fem stegen. Där
beskriver de att det är viktigt att ställa höga krav på eleverna, för eleverna jobbar bra om de
känner att läraren tror att de kan. Elever som märker att läraren har höga förväntningar på dem
har också större framgång. Detta skriver även Gun Imsen (1992) i stycket om självuppfyllande
profetior.
 I Lpo94 står det;

” Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande.” (Lpo 94. 2.1)

Att ställa upp kraven utefter varje elev är viktigt, eftersom elever har så olika
förutsättningar.

Dock undrar jag om det inte är lite väl hårt att kräva samma beteende av alla elever oavsett
psykisk sjukdom, hjärnskador och socioekonomisk miljö som Canter anser. Gillberg (1996)
menar att  både elever och lärare kan och bör acceptera ett annorlunda beteende hos en barn
med påtagliga handikapp.
Något annat som jag funderat kring är att Canter i sin modell inte tycker att man skall ta hänsyn till
dåliga arvsanlag, eleverna är oförmögna att bete sig på annat sätt därför att deras genetiska arv är
så dåligt (Canter 1984). Detta har drag av nazism och fascistiska tankar och det tar jag avstånd
ifrån.

Av de tre reaktionsmönstren som tas upp är det bestämda reaktionsmönstret helt klart det som är
mest fördelaktigt att använda och de båda andra (vag och fientlig) mindre effektiva för att nå ett
bra klassrumsklimat, enligt Canter. Canter talar om att läraren skall sätta upp regler men
elevmedverkan tas inte upp. Jag anser dock att eleverna bör vara med att utarbeta reglerna i
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klassrummet. Det kan underlätta att sätta upp regler i klassrummet, både för mig själv och för
eleverna som då vet hur de bör uppföra sig. Något som jag dock är kritisk till är att Canter alltid
talar om att läraren skall sätta upp reglerna, någon elevpåverkan talas inte om. Det vore bättre om
eleverna fick vara med och bestämma vilka regler som skall gälla i klassrummet.

 De föreslår att detta är lämpligt i låg- och mellanstadiet men jag har sett det ute på
högstadieskolor också. Huruvida det fungerade eller inte vet jag dock inte, men jag tror att det
kan fungera mycket väl där också

Det låter sunt att tänka igenom vad varje regelbrott skall innebära för påföljd, då vet både lärare
och elever vad som gäller. Läraren kan känna sig säkrare i att ”döma” lika och rättvist från fall till
fall och eleverna behöver inte vara rädda för att få godtyckliga och orättvisa påföljder. Att vara
konsekvent är också något som är viktigt enligt Canter, likaså den gång av tillrättavisanden som
tas upp i deras teori (antydningar, jag-budskap, frågor och krav). Krav och hot är något som helt
klart skall komma som sista utväg om det oönskade beteendet ej upphör. Att de hot som utfärdas
också måste genomföras är viktigt, tomma hot leder bara till att eleverna misstror läraren och
ledarstatusen sjunker. Det är därför viktigt att de hot som utfärdas är rimliga i proportion till det
uppvisade negativa beteendet och att det sedan genomförs om inte beteendet upphör.

Att ge positiv respons på ett önskat beteende får inte glömmas. Ofta ringer vi hem till elevens
föräldrar när det har hänt något negativt eller om ett problem har uppstått. Det kan vara lika
viktigt att ta kontakt med hemmet när någonting bra har hänt eller när eleven har skött sig bra. Det
är lätt att glömma men otroligt viktigt att också ge positiv respons då eleverna har uppfört sig väl.
 Canter nämner också att de första dagarna på skolåret är ytterst viktiga för att lägga en bra
grund för det som komma skall. Jag tror att eleverna checkar av varje ny lärare de får och det är
under de första dagarna som läraren har chans att visa vad för slags beteende som är tillåtet i
klassrummet. Det kan vara bra att vid varje läsårsbörjan ta upp regler till diskussion och tänka på
att vara extra tydlig och inte låta negativt elevbeteende gå obemärkt förbi. Att förbereda sig
mentalt på vad som kan hända i klassrummet och vad påföljden bör bli vid oönskat beteende tror
jag kan vara mycket lärorikt och göra läraren säkrare i klassrummet.

Fysisk beröring tas upp som ett sätt att förstärka det verbala budskapet. Man bör dock beakta
elevens situation. Hur upplever eleven det när läraren berör honom/henne? Det kan vara ganska
obehagligt och läraren bör kanske tänka på hur denna fysiska beröring kan tolkas av eleven.

Canter tar upp kvarsittning som ett straff. Dess lämplighet kan diskuteras. Enligt min erfarenhet är
det elever som varit frånvarande från någon eller flera lektioner som får ta igen den tiden efter
skolans slut. Dessa elever är ofta redan skoltrötta och kvarsittning får då den effekten att de
tycker skolan är ännu jobbigare. Å andra sidan har vi skolplikt i Sverige och eleverna har
obligatorisk närvaro, frånvaro måste således medföra någon slags påföljd. Frågan är bara hur
pass effektivt kvarsittning är.



17

3.3 Neo- Skinnerianska modellen

Bakgrund
Denna modell bygger på B. F Skinners undersökningar av hur inlärning påverkas av stimuli som
erbjuds i efterhand. Skinner fann att en del  av dessa stimuli ledde till att djur upprepade ett visst
beteende, och dessa stimuli kallade han förstärkare.
Inom skolans värld har lärare kunnat dra nytta av Skinners grundläggande arbete om förstärkning
som ett medel att kontrollera och motivera elever. Den modell som presenteras bygger på senare
tids tillämpningar av Skinners behavioristiska grundtankar, Skinner själv har aldrig utarbetat någon
modell för skoldisciplin och därför kallas modellen Den Neo-Skinnerianska modellen. Den
tillämpar de vetenskapliga förstärkningsprinciperna som Skinner utarbetade, för att åstadkomma
en förbättring av skolelevernas beteende och inlärning och kan tillämpas på alla elever oavsett
ålder och bakgrund. Dock kan de olika förstärkarna behöva modifieras för elevernas ålder och
intressen. Modellen finns beskriven i Axelrod (1977). Min primära källa har dock varit Charles
(1984).

För att förstå modellen bör dessa begrepp vara klargjorda:
Operant beteende; Det beteende som eleven uppvisar och som framstår som en avsiktlig, frivillig
handling.

Förstärkande stimuli; Stimuli som eleven mottar direkt efter en handling, ett operant beteende,
vilket kan likställas med en belöning efter ett uppvisat önskat beteende hos eleven.

Förstärkningsschema; Om en individs önskade beteende ständigt följs av förstärkning ökar
förekomsten av det önskade beteendet starkare än om handlingen endast sporadiskt följs av
förstärkning. Konstant förstärkning då individen efter varje önskat beteende fick en positiv
belöning var mest effektiv när det gällde inlärning av ett beteende. Dessa typer av konstanta
förstärkningar kallas scheman.

Successiva approximationer; Handlingar som kommer det åsyftade målet allt närmare. Via stegvis
arbetande kan eleven komma målet närmare. Det är små steg som leder till generell inlärning.
Lärarna måste vanligen förstärka de små förbättringar som sker om eleven skall göra framsteg.

Positiv förstärkning; Processen att tillhandahålla de belöningar som eleven önskar (dock får inte
själv eleven bestämma sin belöning), alla belöningar är förstärkningar.

Negativ förstärkning; Negativ förstärkning ökar sannolikheten för ett beteende på samma sätt
som positiv förstärkning, vilket i sin tur påverkar inlärningen i positiv riktning. Med negativ
förstärkning tar man bort något som eleven tycker om, det handlar således inte om strängt och
barskt uppträdande.

Beteendemodifikation
Beteendemodifikation är baserad på belöningar och inte bestraffningar. Beteendemodifikation kan
således underlätta inlärning och påverka elevernas beteende i klassrummet. Det positiva i
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klassrummet understryks och det negativa reduceras, vilket gör att lärare och elever arbetar i ett
positivt, varmt klimat där eleven hjälps fram steg för steg till ett önskat beteende.
Den lärare som vill använda sig av beteendemodifikation bör anslå lite tid för planering före
lektionen och analys av de beteenden som skall förändras och planeringen av en specifik plan  för
påverkan av dessa beteenden. Analysen av beteendet skall fastställa vad det är för fel på det
nuvarande beteendet och det skall bestämmas hur läraren istället skulle vilja ha det. En analys av
beteendet kan göras ganska snabbt, cirka femton minuter. Läraren bör göra anteckningar som
sparas för påminnelse. När analysen är gjord, görs en plan för genomförandet förändringen till ett
förbättrat beteende hos eleverna, vilken bör vara skriven i stora drag. Planen är en ledning för
läraren och av  planen bör också framgå vilket beteende som önskas förändrat, vad som är
orsaken till det felaktiga beteendet och vilka konsekvenser det felaktiga beteendet skall få. Om
målbeteendet är att få eleverna tysta i klassrummet  belönas dem som räcker upp handen. Om
målet är att eleverna skall jobba aktivt under hela lektionen, ges belöningen till de elever som gör
det. Belöningarna skall ges ofta i början men senare krävs längre arbetsperioder för att bli
belönad.

Bestraffning
I modellen framställs bestraffning som någonting mycket olämpligt, men i vissa fall beskrivs det
som någonting nödvändigt. Positiv förstärkning kan vara ett ineffektivt medel att stoppa ett dåligt
uppförande tex. på en sådan situation är när två elever slåss. Om man då följer den positiva
förstärkningen skall läraren vända sig om i klassrummet och säga ”Vad duktiga Jenny och Olle är
som inte bråkar och sitter snällt på sina platser!”. Det är inte speciellt troligt att de båda pojkarna
som bråkar slutar tack vare lärarens uttalande. I denna situation behövs troligtvis ett ingripande
ifrån lärarens sida och eventuellt en negativ förstärkning, någon form av straff tex. indragning av
privilegier.
 Straff har, även om det undertrycker ett icke önskat beteende, biverkningar som är icke
önskvärda. Om eleven upplever straffet som illvilligt, omotiverat eller alltför orättvist resulterar det
i ett spänt förhållande mellan lärare och elev vilket kan vara svårt att övervinna. Därför bör lärare
försöka använda så få bestraffningar som möjligt och istället använda  sig av positiva förstärkare.
En positiv förstärkning säger ju dock inte vad eleven har gjort för fel.

Olika slags förstärkare
Förstärkare och belöningar kan vara vad som helst som en individ önskar sig tillräckligt starkt för
att göra någonting för att få dem. De förstärkare som vanligen kommer till användning är sociala,
grafiska, påtagliga förstärkare och aktivitetsförstärkare.
Sociala förstärkare är ord, gester och miner, vilka kan vara både verbala och icke verbala.
Grafiska förstärkare  består av märken och symboler som läraren enkelt kan tillverka själv.
Aktivitetsförstärkare innebär aktiviteter som eleverna föredrar i skolan tex. att få vara
ordningsman, välja sång eller sköta om skolans djur. För lite äldre elever kan det vara att delta i
lek och tävlingar, valfri läsning, extra rast och för de äldsta att arbeta tillsammans med en kamrat
eller slippa läxa.
 Påtagliga förstärkare är föremål som eleverna kan få som belöning för ett fint uppträdande tex.
frukt, böcker, pennor, dekaler, vimplar, affischer och diplom. Dessa har för en del elever större
effekt än andra förstärkare och ges ofta till elever med särskilda beteendestörningar.

Olika system för beteendemodifikation
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Vill läraren åstadkomma en förändring hos eleverna i deras beteende är det lämpligt att gå
systematiskt fram. Beteendemodifikation fungerar även när den sätts in slumpmässigt men den blir
effektivare om den sätts i system. Slumpmässigt har den används i årtionden och då baserats på
lärarens beröm när eleverna gjort ett bra arbete, men det är få lärare som har använts sig av
metoden mer konsekvent. Det finns otaliga system för beteendemodifikation och varje lärare kan
sätta sin personliga prägel på det system som väljs. Mängden av olika system kan emellertid
indelas i fem kategorier; 1)det informella, ”passa på när de gör någonting bra”, 2)regler, ignorera,
berömma (RIB), 3) regler, berömma, bestraffa (RBB), 4) jetongmanipulationer och 5)kontrakt.

”Passa på när de gör någonting bra”
Metoden belönar man eleverna när de gör vad man förväntar sig av dem, tex. läraren säger till
eleverna att ta upp sina matte böcker. En del av eleverna tar upp sina matteböcker omedelbart,
andra spiller tid genom att prata. Läraren säger då till en elev som har tagit upp sin bok ”Tack,
Helen, för att du är klar. Jag uppskattar att Ramon var så snabb att ta upp sin bok”.
Denna metod har två fördelar. För det första så förstärker den Helens och Ramons räta beteende
och för det andra så formar det de övriga elevernas beteende vilka skyndar sig att ta upp sina
matteböcker.
Denna metod är ofta mycket effektiv på lågstadiet, men på mellanstadiet börjar den förlora i
effektivitet och på högstadiet tycker eleverna att det är skrattretande.

Regler- ignorera- berömma
Med denna metod formulerar läraren, eventuellt i samarbete med eleverna, en uppsättning regler
för klassens beteende. Dessa regler skall vara tydliga så att eleverna förstår dem och kan tex.
sättas upp på väggen i klassrummet.  Så snart reglerna är färdiga börjar läraren hålla utkik efter
vilka elever som följer dom. De som gör det får beröm, och varje elev skall berömmas så ofta
som möjligt. Om en elev bryter mot reglerna ignorerar läraren detta, dvs den eleven ägnas ingen
särskild uppmärksamhet och får därför ingen förstärkning ifrån läraren.

Regler- berömma- bestraffa
Liksom RIB metoden lägger RBB tonvikten på belöningar men i det här fallet ignorerar inte
läraren det negativa uppträdandet. I denna metod sätts gränser och eleverna får ta
konsekvenserna av sitt felaktiga handlande, den är speciellt effektiv på äldre elever och elever
med speciella beteendeproblem. Liksom i den tidigare modellen bestäms ett antal regler som skall
gälla för vistelsen i klassrummet. Reglerna förklaras och anslås. De elever som följer reglerna
måste belönas på något sätt tex. genom beröm.
 Eleverna informeras mycket klart och tydligt om vad som händer om de bryter mot reglerna och
om de väljer att bryta mot reglerna måste de också ta konsekvenserna för regelbrottet. Det är
således inte läraren som straffar eleverna utan eleverna som straffar sig själva om de bryter mot
reglerna. Eleverna vet att de själva väljer sina handlingar och ansvaret för ett gott uppförande är
deras eget.

Jetongmanipulationer
I detta system används jetonger (spelmarker) som eleverna får när det uppför sig väl tex. när de
sitter still på sina platser och räcker upp handen när de vill svara. Dessa jetonger kan växlas in
mot högre valörer, priser, frukt, särskilda privilegier eller aktiviteter. Lärare som använder
jetonger måste vara noggranna med att belöningarna blir rättvist och konsekvent utdelade. Denna
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plan bör förklaras mycket ingående för rektor, målsmän och eleverna själva innan det sätts i
verket. Alla bör ge sitt medgivande och veta vad det handlar om, man förebygger de problem
som kan uppstå. Modellen ger inget svar på vilka problem det kan tänkas vara.

Kontrakt
Användning av kontrakt har fungerat mycket väl på mellanstadienivå. I kontrakten klargörs de
uppgifter eller det beteende som skall läras in och en tidsgräns bör sättas. Kontraktet skall också
innehålla vad belöningen består i om kontraktet fullföljs. Både eleven och läraren undertecknar
och eventuellt även elevens förälder. För äldre elever kan ett högtidligt språk vara extra tilltalande
liksom dekaler och stämplar. Kontrakten bör betraktas som seriösa avtal som måste uppfyllas av
alla de som har skrivit under.

Lärare som använder sig av denna metod på ett systematiskt sätt slutar i regel inte med det. De
betraktar det inte som ett medel att manipulera eleverna utan som en metod för att få önskat
beteende hos eleverna. Systematisk uppmärksamhet och förstärkning blir något naturligt och efter
ett tag automatiskt, läraren tänker inte längre på dem.

Reflektion:
Kounin och Canters modeller handlar om att uppmärksamma och markera dåligt uppförande och
vara sparsam med beröm. Den Neo- Skinnerianska modellen är lite annorlunda då den tar sin
utgångspunkt i förstärkningar av positivt beteende och istället undantrycker dåligt beteende och
har sitt ursprung inom behaviorismen. Modellen är bred eftersom den med små förändringar kan
tillämpas på många årskurser.
 Många lärare använder sig säkerligen av positiva förstärkningar när eleverna har utfört en uppgift
väl eller uppfört sig bra, men jag undrar om det är många som använder sig systematiskt utav
metoden. Jag tycker att det skulle vara intressant att se huruvida lärare i svenska skolan använder
sig av denna metod, trots att den är utarbetad för ett par årtionden sedan.

Modellen består av fem olika system där läraren kan välja den metod som passar honom/henne
och hans/hennes elever bäst.
 Till de allra yngsta eleverna fungerar det säkerligen bra med ”passa på när de gör någonting bra-
metoden”, men till äldre elever behövs nog lite mer än att bara berömma och undvika att
kommentera felaktiga beteenden.
 I nästa system, RIB, skall läraren åter igen ignorera fel beteende hos eleverna men här skall
regler sättas upp, och jag tror, liksom Charles att denna metod kan fungera mycket bra på lägre
stadier.
 Även i RBB-metoden sätts regler upp och konsekvenserna av ett regelbrytande skall klargöras
för eleverna. Om eleverna bryter mot reglerna får de ta konsekvenserna av sitt handlande. Jag
anser att det är viktigt att komma överrens om regler som alla kan följa och att eleverna
medverkar vid bestämmandet av regler, eftersom alla måste stå sitt kast vid regelbrytning.
 Att använda sig av jetongmanipulationer kan säkerligen vara mycket effektiv på lågstadiet, som
sägs i modellen men det krävs en del arbete från lärarens sida och det kan vara viktigt att
informera föräldrarna då läraren bestämmer sig för att använda denna metod. Möjligen kan en
guldstjärna i boken vara nog så bra förstärkning och att utveckla hela system med byteshandel
med jetonger kan vara att gå för långt. Modellen bygger på undersökningar som Skinner gjort
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under 1930-talet och framåt i USA som senare vidareutvecklats under 60- och 70-talet. Skolan i
USA och skolan i Sverige ser inte likadan ut, vilket kan vara värt att reflektera över vid läsandet
och användandet av dylika modeller. Alla delar i modellerna kanske inte kan appliceras i den
svenska skolan.
Vad gäller kontraktskrivning så tror jag att det kan vara ett bra sätt att få eleverna att förändra sitt
beteende. Ett kontrakt kan se mycket förtroendeingivande ut och eleverna kan känna att det är
viktigt att de sköter sig i skolan. Ämnet bör tas upp till diskussion ibland för att påtrycka vikten av
att följa kontraktet så att eleverna inte slutar att ta det på allvar. Det går att dra paralleller mellan
Neo-Skinners kontrakt och den svenska skolans åtgärdsprogram. I den svenska skolan skrivs
åtgärdsprogram som utarbetas av lärare, föräldrar och elev tillsammans. Dessa går att jämföra
med ett kontrakt där eleven tex förbinder sig att ägna mer tid för en viss skoluppgift men det kan
också gälla uppförande.

Den Neo-Skinnerianska modellen anger att man som lärare behöver anslå lite tid till planering för
beteendemodifikationen. I klassrummet kan läraren sedan göra en analys av det nuvarande
beteendet och bestämma sig för hur man i stället vill ha det. Tiden för analysen antas uppta ca
femton minuter. Med de erfarenheter jag har tycker jag att det verkar tvivelaktigt att en analys av
läget i klassrummet går att göra på så kort tid. Det dröjer ett tag innan läraren kan observera och
lära känna eleverna och deras sätt att uppföra sig i klassrummet.
 I vissa situationer i klassrummet krävs ett snabbt ingripande. Då finns ej tid till analys. Den Neo-
skinnerska modellen ger ej svar på hur dessa situationer kan lösas.
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3.4 Jämförelser mellan de tre modellerna
De tre modeller som jag här har presenterat är alla olika varandra.
Kounin-modellen utgår istället ifrån lärarens förmåga att uppmärksamma och förebygga
störningar i undervisningen. Canter-modellen är den som är mest fokuserad på regler och
mental förberedelse för läraren. Den Neo-Skinnerianska modellen skiljer sig lite ifrån de
andra två genom att fokusera positivt elevbeteende för att utveckla ett bra klassrumsklimat,

Den Neo-Skinnerianska modellen och Canters har likheten att sätta upp regler för vad som
skall ske i klassrummet och även konsekvenser för de som bryter mot reglerna. Canter
förespråkar att man som lärare bestämmer sig för vad varje regelbrytande skall få för
konsekvenser, att läraren är ganska hårt drivande och inte tillåter regelöverträdelser oavsett
om eleven har olika handikapp.

Neo-Skinnerianska modellen har ett antal olika tillvägagångssätt. Bland dessa kan läraren
välja utefter vad som passar hennes situation bäst. Detta system har inte någon utav de andra
modellerna.
 Kortfattat skulle man kunna säga att Canter är fokuserad på negativt beteende och Neo-
Skinnerianska på positivt. Men även Canter har ett avsnitt om hur man inför positiva åtgärder.
Där påvisar Canter att läraren bör poängtera när eleven har skött sig bra. Då stärks lärarens
inflytande och mängden beteendeproblem minskar. Detta är dock den sista punkten i arbetet
hos Canter medan markering av postivit beteende är grunden för den Neo-Skinnerianska
modellen vilken sätter större vikt vid detta.

Kounin förespråkar inte regler utan koncentrerar sig mer på lärarens ledarfärdigheter som
underlättar för att utveckla ett gott klimat och skiljer sig på så sätt ifrån de andra.
Modellerna skiljer sig åt även på andra sätt. Canter är en stegvis modell, där läraren steg för
steg närmar sig den ”bestämda disciplinen”. Den Neo-Skinnerianska är uppdelad i flera olika
metoder, och läraren kan välja vilken som passar bäst. Kounins däremot är varken stegvis
eller uppdelad i metoder utan består av ett par aspekter som lärare med gott klassrumsklimat
använder sig utav. Det finns ingen gradering mellan dem och ingen aspekt utesluter heller den
andra. Läraren behöver inte välja en att följa utan använder sig av de aspekter som passar
bäst, en eller flera. Dock tolkar jag det så att Kounin menar att ju flera aspekter en lärare
förfogar över, desto bättre.
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Tabell 1: Översikt över de tre modellerna.
Kounin Canter Neo-Skinnerianska

Lärarens
roll

Övervakar, vetskap om
vad som händer i
klassrummets alla hörn.

Ledare. Har rättigheter
att etablera optimal
inlärningsmiljö.

Handhar de förstärkare
som används för att
manipulera eleverna.

Regler Läraren sätter upp
Regler för
Uppträdande

Läraren sätter upp
regler för uppträdande.

I RIB -och
RBBsystemen sätter
läraren upp regler för
uppträdande.

Belöning Finns inget skrivet om
vad Kounin anser om
belöning.

Belöning ä ett sätt att
stärka lärarens
inflytande över eleven.

Belöning (positiv
förstärkning) är mycket
viktigt.

Straff Bestraffning förbättrar
inte beteendet.

Straff är en
konsekvens av elevens
beteende.

Förekommer både
ignorering och
bestraffning vid felaktigt
beteende.
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4. Metod
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att skaffa en djupare kunskap om hur lärare går till
väga för att få ett önskat klassrumsklimat. När man använder sig av kvalitativ metod arbetar man
oftast med textmaterial (Patel & Davidsson, 1991). Det går också att bearbeta video- eller
ljudbandinspelningar. Då är det vanligast att det som sägs skrivs ut så att det blir en text att arbeta
med. Inför slutbearbetningen krävs det att arbetet läses igenom flera gånger, målsättningen är att
hitta mönster, teman och kategorier i materialet ( Patel & Davidsson 1991).

För att få fram så många olika sätt att hantera disciplinfrågor som möjligt sökte jag
intervjupersoner som var så olika som möjligt i personliga data, relativt nyexaminerade lärare eller
de med lång erfarenhet inom yrket, lika många kvinnor och män, olika utbildning och
undervisnings ämnen samt även olika skolor (se bilaga 1-2).
 Jag valde lärare som är anställda någonstans i intervallet åk 4-9 därför att det är de årskurser
som jag själv kommer att jobba i. De intervjuade lärarna presenteras inte med namn för att inte
peka ut någon men det kan ändå hända att personen ifråga känner igen sina egna uttalanden som
citat i analysen. Alla elevnamn är utbytta.

 Undersökningen som betår av två delar, en observationsstudie och en intervjustudie,
genomfördes vid fyra olika skolor under våren 1999. Jag observerade lärarna under 1-2 lektioner
och antecknade då beteenden hos eleverna som jag tolkade som en störning av lektionen och på
vilket sätt lärarna valde att hantera situationen.
Vad som hände under lektionerna låg sedan till grund för intervjuerna där jag frågade varje lärare
hur de tänkte kring vissa händelser eller beteenden som inträffade under de lektioner som
observerats och hur de valt att ingripa. I regel tog varje intervju ca. 30-40 minuter. Som
hjälpmedel hade jag en bandspelare och skrev sedan ut varje intervju, vilka jag senare hade som
utgångspunkt för min analys.
 Intervjuerna följde direkt på observationerna förutom i ett fall då läraren skulle följa sin klass till
matsalen. När jag intervjuade försökte jag tänka på hur viktigt det är att frågorna ställs på ett så
neutralt sätt som möjligt så att inte min egen åsikt lyser igenom, något som är extra svårt då jag
inte kunde förbereda mig på mina frågor i förväg eftersom jag inte visste vad som skulle hända
under lektionen. På så vis är det lättare att ha ett fast frågeformulär att följa där man kan bearbeta
sina frågor så att de blir så värderingsfria som möjligt. Eftersom jag redan vid första intervjun blev
medveten om problematiken försökte jag tänka på att försöka formulera mig så väl som möjligt så
att det skulle påverka datainsamlingen så lite som möjligt. De frågor jag ställde styrdes inte av de
modeller jag valt ut, utan utgick helt ifrån de observationer jag gjort. Tex. kunde en fråga vara;
”Linda kom in sent på lektionen. Hur bemötte du denna situation, vad gjorde du och vad tänker
man i en sådan här situation?”.

En annan observation jag gjort under intervjuarbetet var att jag ibland upplevde att
intervjupersonen kunde känna sig illa tillmods och pressad av mina frågor. Detta ville jag i så hög
grad som möjligt också förhindra och försökte därför få samtalet så ledigt och avspänt som
möjligt. I Ekholm & Fransson (1984) har jag kunnat läsa om detta.
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5. Resultatredovisning av den kvalitativa studien
I detta kapitel har jag valt att redovisa resultaten av observationerna och intervjuerna.
Observationerna återges i texten med kursiverad stil, därefter följer citat hämtade ur intervjuerna
som är markerade genom indrag i texten. Sist efter varje observation och citat följer en kort
analys där delar ur modellerna belyses.

5.1 Intervju nr.1, Carina
Carina jobbar på skola A (bil. 1) sedan 1 år tillbaka och har tidigare jobbat två år på en skola i
en närliggande ort. Jag var med och observerade henne under två lektioner. Den första lektionen
var engelska i 5B och den andra klassens timme i 5A.

Eleverna kommer in i klassrummet efter rasten. Det är ganska stökigt ute i kapprummet
eftersom en annan klass går in samtidigt. En elev skriker ryssdjävel i kapprummet åt en
annan elev som tillhör den andra klassen. Carina diskuterar inte utan tar med honom in i
klassrummet, stänger dörren och startar upp lektionen.

”Mm, då försökte jag bara få in honom i klassrummet och få honom att sätta
sig på sin plats och sätta sig ner eftersom det där, det var ju så att en annan
kille i min klass skrek bögdjävel tillbaka till Stefan, så de skrek ju tillbaka till
varandra hela tiden. De behövde bara komma ifrån varandra så skulle det ju
sluta. Så anledningen….Jag tog bara in honom i klassrummet och stängde
dörren.”

Carina avbryter det som händer i kapprummet och tar inte upp konflikten. Varför Carina väljer
att göra så här framgår inte i intervjun men det skulle kunna härledas till Kounins modell. I den tar
han bland annat tempo som en punkt vilken står för att lektionen bör ha ett vist tempo för att
eleverna skall arbeta bra. Om Carina valt att ta upp konflikten med Stefan och den andre eleven
hade resten av klassen fått sitta och vänta, det hade blivit tempoförlust vilket kan leda till att
eleverna mister koncentrationen. Man skulle också kunna tänka sig att Carina jobbar efter den
Neo-Skinnerianska modellen, eftersom hon inte tar upp konflikten. För att kunna härleda
situationen till denna modell hade det behövs ett uttalande i intervjun som styrker denna tolkning.
Det finns inget i Carinas citat som tyder på att hon väljer sitt handlande utifrån Neo-Skinnerianska
tankar.

En bit in på lektionen är det dags att gå igenom de nya glosorna som skall bli läxa. Carina
skriver upp dem på tavlan och förklarar innebörden. Eleverna är pratiga och lyssnar inte
på genomgången. Carina frågar eleverna om de tycker att det går för långsamt. Eleverna
svarar ja, och Carina skriver snabbare. Nästa moment i lektionen är ett spel där eleverna
skall förklara engelska glosor. Eleverna delas upp i grupper och stationerar ut sig runt i
klassrummet och i grupprum. Eleverna är fullt upptagna med aktiviteten.
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”Då frågade jag dom om det var för att, om det var för långsamt tempo så
dom fick…möjlighet att prata, tänkte jag att det kan ju vara så att det går
alldeles för långsamt det här. Och då var det några som tyckte; ja men skriv
på du! Och då skrev jag det snabbaste jag kunde. Då blev det tyst.”… ” När
dom skall skriva snabbt för att hinna med, då är det ganska tyst och
ordningsamt. Och även när, det går från…eller till en uppgift som eleverna
tycker är väldigt kul, så blir det också väldigt ordningsamt. För när jag…när
jag hade förklarat spelet när det fick sätta igång och spela, det här spelet på
engelska, då var det absolut inga problem.”

Här frågar Carina eleverna om det är för lågt tempo. Just att fråga eleverna om vad som är
orsaken till deras beteende är något som ingen av modellerna tar upp.
 Tempoförluster tar Kounin upp och kan just uppstå när lärare använder för mycket tid för
förklaringar och instruktioner varvid eleverna tröttnar och hittar på en annan aktivitet att syssla
med under tiden. Denna situation kan också kopplas till Kounins övermättnad. Eleverna har
troligtvis skrivit av glosor ifrån tavlan många gånger och är ganska trötta på uppgiften och sitter
därför och pratar med varandra.

Eleverna har under tidigare lektioner skrivit vykort. Stefan som är  missnöjd med sitt
arbete vill inte färglägga kortet mer. Han blir lite sur när han ändå måste färglägga och
använder sig av en del uttryck som ” kortet är så jävla fult” och ”dom andra får fan inte
skratta”. Carina kommenterar inte hans utfall.

”Han hade gjort ett slarvjobb, tyvärr. Och…då ville han protestera och visa att
jag kommer inte göra det här bättre, så, så slarvade han ännu mer och
protesterade högljutt. Och min toleransnivå, hade det varit en annan elev som
hade uppfört sig så, så tror jag att jag hade reagerat mycket tidigare, att man
verkligen säger ifrån men, det här språket som Stefan har det använder han
väldigt ofta så till slut så…ja, man tar det som naturligt för honom att prata på
det viset, tyvärr, det är jättetråkigt.” ”…så att det är väl någonting han kanske
har blivit påverkad hemifrån, man får ju tänka på vilken bakgrund de har och
varför de är som de är. Att de har ju…det är ju helt olika familjeförhållanden
och olika barn allihop.”

Carinas handlande kan man känna igen i Canters vaga reaktionsmönster.
Canter säger också att lärare inte ska sänka sina krav på eleverna uppförande på grund av deras
socio-ekonomiska uppväxtmiljö. Carina går alltså även emot Canters Steg 1 ”Att upptäcka och
undanröja hinder för en bestämd disciplin”.

Nästa lektion är klassens timme, en lektion då eleverna själva får välja vad som skall
hända. Men på rasten mellan engelskan och denna lektion har ett bråk förekommit mellan
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elever. En kille kommer in till lärarrummet i slutet av rasten och berättar för lärarna vad
som hänt. Bråket har uppstått när killarna har spelat landbandy. Inga tjejer är inblandade.

”…och sen…har vi en elevassistent i vår klass, som heter Jesper, och han har
god kontakt med killarna och….då löste vi det på det viset att Jesper tog med
de här pojkarna ut och pratade med dom. Samtidigt som de andra två
klasserna kunde sätta igång med sitt arbete….”

I denna situation handlar det om konflikt skett långt utom synhåll för Carina. Hur en sådan
situation bör lösas tas inte upp av någon modell.
Här använder sig Carina av elevassistenten för att kunna lösa en konflikt och kan på så vis ta sig
an och gör något med de som inte är inblandade. Detta kan kopplas till Kounins tankar om
tempo. Återigen ser Carina till att  det inte blir tempoförluster och dröjsmål för de elever som inte
är inblandade.

I Carinas undervisning har jag kunnat identifiera Kounins modell om tempoförlust som ett
genomgående drag men också Kounins övermättnad. Eftersom Kounins modell omfattar så
mycket mer än bara temposekvensen vore det fel att påstå att Carina följer Kounins modell men
hon har vissa drag av den. Canterskt vagt reaktionsmönster finns också. Catarinas ignorering vill
jag inte härleda till Neo-skinnerianskt eftersom hennes intentioner i handlandet inte bekräftas i
intervjun.

5. 2 Intervju nr 2, Jenny
Jag var med vid två lektioner. Den första var matte med åk 8 och den andra var en no-lektion
med grupparbete. Hon arbetar i skola B (bil.1).

En elev reser sig upp och går ut i slutet av lektionen och de andra börjar så sakteliga
plocka ihop. Läraren sitter och hjälper en elev som äntligen verkar ha kommit igång.

”….annars så vill jag gärna avsluta gemensamt och särskilt på fredagar kunna
önska trevlig helg och så. Med det är sådana saker som man får avväga, ja, nu
sitter jag och förklarar för någon som inte har förstått. Skall jag bry mig om att
de andra går iväg, då tappar den koncentrationen och bara drar ihop sitt och
vill gå för att timmen faktiskt är slut. Men då väljer, den här gången i alla fall att
kunna avsluta diskussionen som jag höll på med, och dom andra hade trots allt
suttit och jobbat ganska flitigt då, inte till en början , man fick säga till dem ett
par gånger men sen så kom de igång. Men det, det kändes, känns lite
snöppligt när det blir så.”
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Detta är en situation som jag misstänker är ganska vanlig i läraryrket. Ofta hamnar lärare i
situationer och måste välja vilket som är det bästa alternativet. Kounin kallar detta för
överlappning vilket är en förmåga att ägna sig åt två uppgifter samtidigt. Jenny läser av klassen
och vet att de andra eleverna börjar plocka ihop men hon gör valet att sitta kvar med eleven som
behöver hjälp.

 Lektion nummer två är en NO-lektion. Klassen håller på med grupparbete, befinner sig i
slutskedet av arbetet och många håller på att skriva rent i datasalen. Eleverna befinner sig
därför i två olika lokaler, datasalen och klassrummet vilket gör att Jenny måste röra sig
mellan de båda salarna. I korridoren utanför datasalen ser Jenny under lektionstid en elev
i klassen som diskuterar med ett par kompisar som inte tillhör klassen. Hon går fram till
eleven och pratar med henne. Sedan noterar hon eleven som frånvarande under en period
av lektionen.

”….sen träffade jag på en tjej ute i korridoren som inte gjorde nåt´. Och
jag frågade vad hon gjorde, ja, jag håller på och skriver en
innehållsförteckning, och det tyckte inte jag att man gör så bra när man
pratar med en fyra-fem kompisar som inte går i klassen så där. Men jag
påpekade det för henne, men jag vet inte om hon, jag kom ju ihåg det och
skrev upp det liksom, att hon gick ju faktiskt iväg och gjorde någonting helt
annat. Därför är det också så där när man har två ställen på samma
gång…att veta vad det händer där för någonting, särskilt i datasalen att det
kommer in folk som inte skall vara där och att de går in på sidor som de
inte får kolla på. …Så det är sådana här ögonblicksgrejer som händer som
man inte tror skall hända, men som inträffar. Man får vara på alerten hela
tiden…. Men det är svårt att ha koll på alla så att det funkar som det skall.
Men mycket utav det här är ju att de skall ta eget ansvar, och utnyttja tiden
på bästa sätt, det får man påminna om ibland och då brukar de komma
igång.”

Att ha lektioner då eleverna är utspridda på två lokaler är svårt, det gäller att hinna med att se vad
som händer. Här använder sig Jenny withitness dvs. förmågan att hålla koll på vad som händer i
klassrummet.
Händelsen går också att koppla till Kounins gruppkoncentration dvs. förmågan att hålla en grupp
koncentrerad. Här rör sig Jenny mellan de två lokalerna och på så sätt vet ej eleverna var hon
befinner sig för stunden och de går därför aldrig riktigt säkra. Detta höjer gruppens koncentration
på uppgiften. Att hon dessutom skriver upp den elev som inte befinner sig i någon av de två
lokalerna ökar gruppkoncentrationen.

Jennys handlande i klassrummet går att hänföra till Kounins withitness och gruppkoncentration.

5.3 Intervju nr. 3, Magnus
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Observationerna är gjorda på skola A under en lektion i åk 4. Grupp bestod av enbart killar från
två olika klasser. Lektionen kallas killgrupp och är en svensklektion.

I början av lektionen är det lite rörigt innan alla har satt sig till rätta. I och med att det
kommer in killar från ett annat klassrum som inte har några bestämda platser tar det en
stund innan alla sitter ned. En kille verkar inte veta riktigt vart han skall ta vägen.
Magnus går fram, böjer sig ned och pratar med honom. Tillslut sätter sig killen ned på en
plats och Magnus ställer sig framme vid tavlan och inväntar eleverna tills han kan börja
prata.

”Det som det gällde här det var att…i och med att det är killgrupp och
dom…ja, 4B kommer in i vårt klassrum, så blir det ganska ofta konflikt om
var dom skall sitta för 4A har ju sina platser, men dom har också kompisar i
4B och när dom kommer in så säger dom ”kom och sätt er här” så råkade
någon sitta på ..ja, fel plats så att säga. Och det hände ju Christer nu då, då
satt det någon på hans plats och då ville han sitta bredvid Andreas och då fick
han inte det och…..och då…kan han bli otroligt sur när man säger till honom
liksom….Ja, jag försöker ju , i och med att jag vet hur han reagerar, så
försöker jag vara hela tiden liksom, försöker hålla mig så lugn som möjligt till
honom. Inte visa om jag blir irriterad eller arg, försöker inte visa det för
honom, för att…då kan han få…ja, låsningar i princip, att det blir ingenting,
utan försöker lirka med honom….Eh…ja, så det jag försöker göra, det är som
nu då det här med att fånga upp honom, fånga hans intresse, det är därför som
jag tar honom liksom, titta på mig Christer, nu är det du och jag, nu är rasten
slut, nu har lektionen börjat, nu gäller det för dig att lyssna på mig, nu får du
sluta tankarna på Anders och Kristoffer och så utan nu får du lyssna på vad
jag har att säga. Så att det man bör göra med honom är liksom , få den här, att
det liksom blir ett litet rum där bara han och jag finns och bryta det som finns
runt omkring, för han har ju vissa sådana här perceptionssvårigheter.”

Läraren står här inför en situation när han skall samla ihop klassen märker att en elev inte hittar
någon plats. Han väljer då att lämna sin plats framme vid tavlan för att  hjälpa eleven till rätta och
de andra i klassen får vänta medan han gör detta. Detta kan man härleda till Kounins
överlappning, Magnus står klar framme vid tavlan för att starta upp lektionen när han upptäcker
Christer. Han väljer då att gå ifrån tavlan och går fram till Christer för att hjälpa honom och de
andra eleverna får vänta en kort stund.
Det är också en handling för att öka gruppens konformitet och kan därmed hänföras till Kounins
gruppkoncentration. Genom att gå fram till Christer och ordna en plats till honom får han Christers
uppmärksamhet och gruppen blir samlad inför lektionens aktiviteter.
Magnus nämner elevens svårigheter och förändrar sitt eget handlande utefter detta gentemot
eleven. Detta är helt emot Canters bestämda reaktionsmönster där alla elever skall ha samma
krav på uppförande som andra. Magnus går här fram till eleven och hjälper honom till rätta just
för att han vet att eleven har vissa svårigheter.
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Efter att alla elever har satt sig ned delas gruppen in i två delar. Den ena gruppen följer
med en annan lärare till musiksalen för dramaövningar och de andra stannar kvar i salen.
Magnus har berättat för mig innan lektionen att gruppen kommer att delas eftersom det i
är svårt att bedriva undervisning i denna helgrupp.

”…det har varit mycket stökigheter och svårigheter att bedriva vettig
undervisning i hel grupp, plus då att när Emil (en annan lärare som är resurs i
klassen under denna timme) nu finns här så har vi den möjligheten att, det har
inte funnits förut. Och barnen får ju ut så mycket mer av det, och vi också.”

Lärarna har här kommit på en lösning för att undervisningen skall flyta bättre och lektionen skall
bli smidigare. Eftersom det går att vara två vuxna och därmed dela klassen får varje elev mer
uppmärksamhet ifrån lärarens sida vilket stärker gruppkoncentrationen samtidigt som eleverna
troligtvis också slipper onödigt långa väntetider, tempoförluster vilka kan leda till att eleverna
hittar på någon annan aktivitet i klassrummet.

Under den lektion jag observerade Magnus kan jag hitta drag av Kounin genom att härleda hans
handlingar till gruppkoncentration och överlappning. Eventuellt finns också Neo-Skinnerianska
drag men inget som liknar Canter.

5.4 Intervju nr. 4, Katarina
Katarina jobbar på skola B (bil. 1) sedan 9 år tillbaka, men har tidigare jobbat under sina 6 första
år som lärare i en närliggande stad. Skolan har under ett par år haft ett dåligt rykte men har under
senare tid lyckats få ett bättre rykte. Jag observerade henne under en So-lektion tillsammans med
en åk 8. Klassen höll på med ett avsnitt i samhällskunskap, ”regering och riksdag”. När vi
kommer in så är det läxförhör på svåra ord inom området.

Lektionen startar med ett läxförhör och efter det så har Katarina en genomgång. En utav
killarna som sitter vid den grupp av bänkar som är placerade längst fram sitter och ritar
under tiden. Katarina ser att Einar ritar och ber honom sluta, men han slutar inte. Efter en
stund ber hon honom sluta igen, då slutar han för en kort stund men fortsätter sedan.

 ”Jaaa. Jag var ju på, jag kände att jag fick säga till honom flera gånger. Jag
hade ju honom i ögonvrån hela tiden. Det kan ha varit fler som ritade men
eftersom jag hade en sån koll på honom den här gången, jag stod så, så kände
jag att jag måste kolla upp vad det var, så jag tog ett snack med honom när
han sen satt i datasalen, och sa att ”idag har  jag varit irriterad på dig flera
gånger för du ritar trots tillsägelser”…..”
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Katarina använder sig utav jag-budskap som Canter tar upp när hon tilltalar eleven. Canter talar
om den bestämda disciplinen som bygger bland annat på att man som lärare skall kunna sätta upp
regler. Canter tar upp jag-budskap som ett bra sätt att markera dåligt uppförande. Jag-budskapet
går inte in på elevens personlighet utan berättar hur elevens beteende påverkar läraren och eleven
behöver därmed inte känna sig kränkt, vilket i sin tur skulle kunna leda till att eleven sedan
kommer att söka hämnd.

Efter halva lektionen byter klassen lokal för att fortsätta i datasalen där eleverna skall
göra sökningar på internet. När lektionen närmar sig sitt slut får de som är färdiga gå. En
del av eleverna reser sig för att gå och Katarina hjälper ett par tjejer i klassen med att
förklara de svåra ord som de funnit på web-sidorna. Samtidigt kliver det in en elev som
inte tillhör klassen. Hon säger till eleven att han får gå ut och återvänder till tjejerna.

”Ja, jag är alltid så himla, taggarna utåt automatiskt för det är alltid så många
som vill komma in, så att jag markerade nog att ”Du, det är lektion här, nu får
du gå ut” för han var halvvägs in, så det vill jag markera tydligt att här får han
inte vara förrän det är hans tur på riktigt sen då va, och han väntade på lektion,
nästa lektion”…
….”det är ju det här hemska som man har, för jag kände att samtidigt som
dom här, att man skall göra flera saker samtidigt alltså, för samtidigt ville jag
svara på alla frågor som tjejerna hade hittat när dom sökte, så vill jag också se
till att jag såg när de andra i klassen började droppa av,…”
…”Jag tror  att jag hann med att förklara i alla fall några utav orden för
tjejerna.”

Katarina visar här en förmåga att överblicka situationen i klassrummet och väljer att lämna de
elever hon för tillfället hjälper för att ingripa i situationen och återvänder sedan till dem. Detta är
vad Kounin kallar för överlappning, vilket är förmågan att då läraren hjälper en grupp med sitt
arbete uppmärksamma en annan grupp eller elev som inte gör det som förväntas. Katarina har här
två alternativ att välja mellan, dels det som läraren valde i observationen, att lämna den första
gruppen för att ingripa och sedan återvända eller att tillrätta visa gruppen/eleven från den plats
läraren befinner sig.

Katarinas handlingar under denna lektion går att hänvisa till Kounins överlappning och till Canters
jag-budskap.

5.5 Intervju nr. 5, Bengt
Denna observation är gjord i en klass 7 under en lektion med elevens val i bild vid skola C (bil.
1). Gruppen bestod av 6:or och 7:or men eftersom lärarna väljer att dela upp grupperna stannade
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jag kvar och observerade 7:orna. Eleverna har själva valt just detta ämne, därför kan man tänka
sig att de elever som är där är intresserade.

Eleverna kommer in lugnt och tyst och sätter sig runt en grupp av bänkar som finns nära
lärarens kateder. Några elever går igenom klassrummet och sätter sig i ett mindre rum
bredvid.
Eleverna går en kurs i akvarellmålning men det moment som Bengt skall gå igenom idag
har hälften av eleverna redan gjort och därför löser läraren situationen på så vis att en
annan lärare går in och tar hand om de elever som kommit längre och tar med dem till en
annan sal.

”Ja, det var ju tillfälligt idag att vi delade på gruppen därför att den andra
gruppen som jag arbetade med idag den har redan haft fyra lektioner, men den
lilla gruppen som tillkom från årskurs sex, det var första gången för dom, som
dom hade det här tillvalet och då tyckte vi att, för att kunna introducera dom
så skickade vi in dom i ett litet rum, och så fick Andreas undervisa i den
gruppen. Och ta hand om dom och berätta lite om den här kursen och vi kallar
den för en kurs i akvarell som dom skall jobba med i ett par veckor.”

Här använder sig läraren av gruppkoncentration och övermättnad. För att hålla eleverna samlad
och koncentrerad på en och samma sak delades gruppen. Detta för att inte de i den första
gruppen skulle behöva lyssna på det dom andra skulle göra, vilket dom hade jobbat med under
tidigare lektioner. Detta var ett sätt att förhindra övermättnad.
Genom att dela gruppen har Bengt färre elever vilket gör att det är lättare att stärka
gruppkoncentrationen.

Efter genomgången av de olika moment som de skall jobba med idag hämtar eleverna
färger och penslar. Någon elev har med sig en CD-skiva som de sätter på och lyssnar till
när de jobbar. De flesta elever verkar jobba på bra men efter en stund kommer tre killar
igång med att stänka vatten på varandra med hjälp av penslar.

”Ja, det är väldigt irriterande. Och jag såg egentligen inte vem det var som
började av dom där två som slängde på varandra eller om de var tre. Utan det
var, det blev ju…så att jag sade till att nu, sluta med det här och så slutade
dom att stänka”….

Här visar läraren att han är medveten om att det är viktigt att veta vem som utför den felaktiga
handlingen för att kunna stoppa det så effektivt som möjligt. Detta är något som Kounin tar upp
som en av de två egenskaper som tillsammans bildar rubriken withiness.
Bengt markerar det olämpliga beteendet och ignorerar det inte som Neo-Skinnerianska RIB-
metoden. Han är varken vag eller fientlig i sitt tilltal utan är bestämd; ”sluta med det där!”
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Krusningseffekten är något som följer av markering då de andra eleverna blir medvetna om men
det framgår ej i intervjun om Bengt menar att hans markerande får den effekten.

När det är ca en kvart kvar på lektionen börjar en del bli färdiga med sina uppgifter och
ett par killar strövar planlöst omkring i salen utan att verka veta vad de skall göra.
Bengt uppmärksammar dem efter ett tag och går fram till dem och frågar om de är klara
med uppgifterna. Bengt ger dem nu nya instruktioner, de skall plocka fram tidigare verk
som eventuellt skall vara med vid en utställning på skolan.

”Jo, men det gör man ju alltid om man ser att, de får gärna cirkulera någon
gång ibland och dom behöver ju inte alltid sitta stilla på sin plats hela tiden.
Men märker man att det bara är planlöst, bara fortsätter och cirkulerar då
måste man ju samla upp dem och få dom att antingen sätta igång eller göra
någonting annat eller på något vis så att det blir konstruktivt.”

Här fångar Bengt upp elever som inte är koncentrerade på arbete och detta kan hänföras till
Kounins gruppkoncentration. Genom att läraren ser när eleverna inte är koncentrerade på sin
uppgift och då tilldrar sig elevernas uppmärksamhet tex. genom att gå fram och prata med den
ökar konformiteten i gruppen. Det är svårt att veta om läraren är medveten om krusningseffekten
eftersom han inte talar om den i intervjun.

Bengts handlingar under den lektion jag observerade tillhör alla Kounins modell. I Begnts
undervisning fanns överlappning, undvikan av övermättnad och withiness. Han använder sig av tre
av sex delar i Kounins modell.

5.6 Intervju nr. 6, Frank
Denna lektion är en bildlektion med en åk 9 i skola D ( bil. 1). Alla avgångsklasser skall
fotograferas denna dag och därför kortas lektionen av något. Läraren förbereder mig på att några
troligtvis kommer att komma lite sent, men två minuter efter ordinarie lektionsstart är alla på plats
och lektionen kan börja.

Frank tar upp närvaron på eleverna och kontrollerar sedan hur långt eleverna har
kommit. Det visar sig att två tjejer är klara med uppgiften. Han ger dem inga nya
uppgifter..

”Ja, dom fick sköta sig själva idag. De fick arbeta fritt eller hjälpa andra. För
det var bara två så det var inte värt att ha genomgång. Nästa gång tar jag en
genomgång på det nya arbetet, så att de andra kan börja med det när de är
färdiga.”
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Frank överväger vad som är bäst. För att undvika störning för de andra genom att ha en
genomgång idag låter han tjejerna ta det lite lugnt. Genom detta beslut undviker han övermättnad,
att tjejerna får instruktioner redan idag för den nya arbetsuppgiften och ändå får lyssna på samma
genomgång nästa gång när de andra skall informeras.

I slutet av lektionen tar  ett par av eleverna fram ballonger som de skall blåsa upp till
fotograferingen. De andra eleverna verkar inte ta någon notis av det som händer utan
jobbar på. Efter ett tag tar en kille upp en ballong och försöker göra lustiga ljud. Frank är
framme och markerar ögonblickssnabbt genom att säga till eleven ifråga ”Sluta med det
där!.”

”Ja, jag kapar topparna med  en gång.”

Frank kände sig störd av det höga ljudet som uppstod och markerade direkt genom att säga till
eleven att sluta med oljudet samtidigt som han visade med sin hela hand och arm mot eleven.
Detta kan kopplas till Canters modell om bestämd disciplin. Disciplin medför enligt Canter att
man visar hänsyn, dels genom att läraren inte låter sig utnyttjas av sina elever eller att man inte
tillåter eleverna bete sig på ett sätt som kan skada dem själva eller andra elever.
Frank använder sig av ett bestämt reaktionsmönster när han markerar ”Erik, sluta med det där”.
Dessutom använde han sig utav kroppsspråket genom att visa med armen mot eleven i fråga
vilket Canter menar är ett sätt att understryka orden.

Eleverna städar under de sista minuterna. Efter en stund frågar en av tjejerna om de får
gå. Nej, säger Frank.

”Nej, det var inte dags. Det är tydligt, man måste veta, jag brukar ofta ibland
på skämt säga; ”Det är jag som bestämmer här, det är jag som är kaptenen.”
De får göra som dom vill, bara dom gör som jag säger, det brukar jag skoja
hehehe…med sådana saker. Och det är så att de måste veta vem som är
ledaren, och jag är ledaren, det skall inte ifrågasättas, det är jag som är ledaren
här, det är jag som kan. Och jag är här därför att jag kan och de skall lära sig
något.”

Frank använder sig här av något som Canter kallar ”bestämd disciplin”. Disciplin medför att man
visar hänsyn. Denna hänsyn kan läraren endast tillägna sig via att ta befälet klassen och uppträda
bestämt, konsekvent och positivt, menar Canter.
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Frank låter eleverna vänta i klassrummet tills det är städat ordentligt, de får inte gå innan och han
bestämmer när det är klart.

Efter att ha varit med på denna lektion blev jag intresserad av hur Frank jobbar för att få
klassen så här lugna.

” Okej, det absolut viktigaste är i början, första gången du träffar en klass, det
är det viktigaste”...”Jag vill ha den här andan men med ett tydligt
ledarskap”…”Ja, första gången har jag som sagt en ganska så där rolig
lektion. Jag berättar mycket, jag ritar ett stort tempel med två pelare som
håller i taket och hur viktiga dessa pelare är och det ena är prat om betyg, prat
om arbetsmoral, hur viktigt det är, det är också att visa god kamratskap. Att
man anstränger sig är jätteviktigt och sådana saker. Ja, det är lite. Det är ingen
moralpredikan men jag tar upp ganska mycket sådana saker faktiskt och
också hur man arbetar och hur jag kollar in. De måste få veta, de får en
information. Det skapar trygghet att veta vad som förväntas och hur jag
gör….”

Frank visar här att han är genomtänkt i sin ledarroll och detta kan hänföras till Canters modell.
Canter menar att skolans allra första dagar är viktiga vad gäller uppbyggnaden av en positiv
disciplin i klassen och man tjänar på att lägga upp en plan för disciplinen. Det skulle jag vilja påstå
att Frank har gjort. Frank har regler för vad han tillåter i klassrummet och drar sig inte för att
markera oönskat beteende. Han har inte några regler uppskrivna men han vet själv vad han tillåter
under lektionerna. Första dagen berättar han vad han förväntar sig av eleverna och vad han tittar
på när han sätter betyg, en sorts jag-budskap i förebyggande syfte.

I Franks lektion fann jag viljan att undvika övermättnad från Kounins modell samt den del av
Canters modell. Något som också framgick var hur viktigt Frank menar att första lektionstillfället
är vilket även paret Canter påtrycker.
 Han använder sig också av regler vilket Canter tar upp i steg 1, ”Att upptäcka och undanröja
hinder för en bestämd disciplin”. Vidare använder han sig av en form av jag-budskap.

Övriga observationer
Alla de lärare jag intervjuade förändrade sitt beteende mot vissa elever. När jag var ute och
observerade och sedan intervjuade lärare fann jag att lärarna ofta förändrade sitt beteende mot en
del elever. De kunde vara överseende med ett vist felaktigt beteende hos en del elever. När jag
intervjuade lärarna  visade det sig att de själva var medvetna om vad de gjorde och förklarade
vad som låg bakom deras beslut. Det berodde mycket på just den situation som för tillfället
förelåg i klassrummet och vilken elev det var. En annan grund för deras ändrade beteende var tex
om läraren kände till att eleven i fråga för tillfället hade det jobbigt tex. hemma eller är
svagpresterande, eller om eleven i vanliga fall sköter sig mycket bra.
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6. Diskussion
Hur lärare kan gå till väga för att få ett klassrumsklimat där inlärning kan ske har det detta arbete
har handlat om. Man skulle lika gärna kalla det för ett arbete om disciplin. Disciplin står för
upprätthållande av ordning och lydnad (Nordsteds Ordbok). Lydnad har en negativ klang och
därför har jag undvikit att använda mig av ordet disciplin i mitt arbete.

De tre modellerna vilka finns med i arbetet är alla amerikanska och är utarbetade under en period
från 1950-1970. Jag fann sju olika modeller, alla amerikanska, och av dessa valdes Kounin,
Canter och Neo-Skinnerianska ut. Dessa tre modeller är olika varandra och jag valde dem för att
jag tyckte att de verkade vara de mest tydliga. Modellerna är alla publicerade under 1970-talet
men har utarbetats under lång tid av forskning under perioden 1950-1970.
Den Neo-skinnerianska modellen bygger på de undersökningar Skinner gjort. Utifrån dessa har
sedan beteendemodifikationen utarbetats och publicerats 1977. Cantermodellen publicerades
1976 och Kounin 1970. Eftersom de alla publicerats under 1970-talet är de relativt nya men jag
hade gärna velat använda mig av senare modeller. Dessa modeller är dock troligtvis ännu inte
utspelade. När jag gjorde min litteratursökning var det svårt att finna teorier, det kan säkerligen
finnas fler men frågan är hur jag borde gått till väga för att hitta dem.

 Amerikansk litteratur i ämnet går under beteckningen Classroom Management (CM) vilken har
specialliserat sig på de olika situationer som kan tänkas uppstå i ett klassrum och hur läraren skall
handla då.

Efter att ha analyserat mina observationer och intervjuer har jag funnit att de lärare jag intervjuat
använder sig av metoder som går att hänföra till delar av Kounin- och Canter-modellerna.
Vanligast är Kounins gruppkoncentration och överlappning. Det som förvånade mig var att det
ändå inte gick att hänföra fler händelser i klassrummet till modellerna. Kanske dessa modeller är
förlegade?
Kounins modell var den som de flesta lärare använde delar ifrån.
Canters modell går mycket ut på att fastställa regler  vilket jag har sett mycket lite utav i svenska
skolan.
Ingen av de lärare jag observerat och intervjuat använder sig av den Neo-skinnerianka modellen.
Det som kan ha spelat in där är att mina observationer gick ut på att uppmärksamma negativa
elevbeteenden i skolan och se vad lärarna gör för att motverka dessa beteenden och se om dessa
gick att hänvisa till de utvalda modellerna. Jag var därför helt inne på att dokumentera det
negativa beteendet . Den Neo-Skinnerianska modellen bygger på att inte uppmärksamma den
negativa beteendet utan framför allt uppmärksamma det positiva och detta var jag inte inställd på
när jag gick ut och observerade. Jag tror att många lärare uppmärksammar positivt beteende hos
elever och berömmer dem eller ger dem privilegier, men inte lika konsekvent och strukturerat som
den Neo-Skinnerianska modellen står för.

Läraryrket är komplext, det är mycket som sker som man skall ha uppsikt över samtidigt som
man själv skall koncentrera sig på vad som skall sägas. Det är nya lektioner och nya elever,
undervisningen skall individualiseras och lektioner skall planeras. Mellan var lektion skall nästa
lektion förberedas och läsas in, lokalbyte etc. En lärare kan under en dag hinna träffa 100 elever
och i klassrummet sker pågår aktiviteter för fullt (Granström 1992).
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Är det verkligen möjligt att följa en modell? Min undersökning visar att lärare använder sig av
olika sätt för att få ett klimat i klassrummet där undervisning kan ske. Samma lärare använder sig
av flera olika delar av modellerna men ingen (utom möjligen Frank) använder sig av endast en
modell och modellens alla delar.
Kanske lärarnas sätt att handskas med eleverna istället har med lärarens personlighet att göra (se
Magnusson 1998) eller är det lärarutbildningen som formar lärarna? I min undersökning var det
en av de två lärare som inte gått lärarutbildningen som mest konsekvent kunde kopplas till just en
teori (Frank). Det gick inte att påvisa någon skillnad mellan lärare med lång respektive kort
erfarenhet i yrket. Inte heller fanns några skillnader mellan de olika ämnesinriktningarna som
lärarna hade.
 Till en sådan undersökning behövs ett större urval av lärare. För att kunna visa någonting sådant
räcker det inte med sex lärare.

De tillfällen då jag observerat klasser och lärare är ett fåtal och jag tror att många lärare beter sig
olika med olika klasser (Det vore intressant om någon ville utröna). Det jag har sett är en så liten
del av lärarnas arbetssituation att det jag har fått fram endast kan ses som exempel på lektioner
och inte som någon bindande regel för hur det ständigt är i dessa lärares klasser.
Något annat som vore intressant att undersöka är om dessa olika lärarbeteenden har någonting
med skolans elevunderlag att göra. Eftersom jag har gjort mina observationer på fyra skolor varav
tre har liknande elevunderlag (A,B,C) där de flesta eleverna bor i hyreslägenheter. Den fjärde
(D), har elever varav många är bosatta i villakvarter. Skolorna skiljer sig åt på så sätt ganska
markant, de är på något sätt varandras motpoler. På skola (D) fann jag tydliga indikationer på
mer Canterinriktat lärarbeteende och undrar därefter om elevunderlaget är något som skulle
kunna ha påverkat lärarnas val av metoder. Skulle det Canterinspirerade sättet fungera lika bra på
andra skolor med annorlunda elevunderlag och går det att härleda dessa lärarhandlingar till skolor
med elever som är skolintresserade? Hur skulle istället Kounin fungera på en skola D?
Ja, det vore intressant att veta.

Alla de lärare som jag intervjuade förändrade sitt beteende mot vissa elever. Jag skulle själv inte
vilja benämna detta särbehandlande som något negativt utan som tecken på dessa lärares
humanitet och medkännande med eleverna. De har en sådan integritet att de inte behöver hävda
sin auktoritet gentemot eleverna, utan kan döma utefter varje situation och individ. Detta är i
motsats till vad Canters modell säger, de menar att lärare inte skall ta hänsyn till varken
hjärnskador, psykisk sjukdom eller socioekonomisk miljö.
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7. Avslutning
Detta arbete har givit mig personligen mycket mer än det som framkommer i uppsatsen. Under
mina observationer har jag kunnat se vad för olika situationer som uppstår i ett klassrum och hur
lärare löser dessa. Dessa observationer har gjort mig mer förberedd inför vilka situationer jag
kommer att bli ställd inför som lärare.
Anledningen till att jag ville göra detta arbete berodde mycket på att jag kände att det var en
viktig del i läraryrket som jag inte kunnat tillägna mig tillräckliga kunskaper om under min
lärarutbildning. Det har talats om ledarskap och att vi måste vara tydliga i vår ledarroll i
klassrummet, men det har inte varit mer ingående än så. För mig handlar det inte bara om att
arbeta fram en situation som är positiv för inlärning utan också att skapa en bra och positiv miljö
för mina elever att samverka i  och en bra arbetssituation för mig själv.

Att ha suttit med vid ett antal lektioner och observerat hur lärare jobbar för bra klassrumsklimat
har gett mig insikter i hur komplicerade och komplexa situationer som kan uppstå och hur olika
lärare handlar. Men det som jag har kommit fram till och vill dela med mig av är; våga leda i
klassrummet! Det finns allt att vinna och inget att förlora!
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Bilagor                                                                       Bilaga 1

Skola A
Läge/Område: Skolan ligger i ett område med hyreslägenheter byggda under 1970-talet i ett
ytterområde till staden.
Storlek/Årskurser: Skolan är tvåparallellig från förskola till åk 5.
Elevunderlag: Elever från bostadsområdet kring skolan.

Skola B
Läge/Område: Skolan ligger i ett område med hyreslägenheter byggda under 1970-talet i ett
ytterområde av staden.
Storlek/Årskurser: Skolan är fyrparallellig från åk 7-9, förutom åk 6 som är tvåparallellig.
Elevunderlag: Elever från bostadsområdet kring skolan och från landsbygden som åker skolbuss.

Skola C
Läge/Område: Skolan ligger i ett område med hyreslägenheter byggda under 1970-talet i ett
ytterområde av staden.
Storlek/Årskurser: Skolan är fyrparallellig från åk 7-9, förutom åk 6 som är tvåparallellig.
Elevunderlag: Elever från bostadsområdet kring skolan.

Skola D
Läge/Område: Skolan ligger i ett område med hyreslägenheter byggda under 1970-talet i
utkanten av staden.
Storlek/Årskurser: Skolan är sexparallellig från åk 7-9 och tvåparallellig i åk 6.
Elevunderlag: Elever från bostadområdet kring skolan samt villakvarter i närheten.
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                                                                                                            Bilaga 2
Intervju nr.1 Carina
Född:1971
Utbildning: sv/språk 4-9
Examensår: 1995. Har jobbat som lärare sedan dess.
Kön: Kvinna
Arbetar i: Skola A

Intervju nr. 2 Jenny
Född:1967
Utbildning: Ma /No 4-9
Examensår: 97. Har jobbat som lärare sedan dess.
Kön: Kvinna
Arbetar i: Skola B

Intervju nr. 3 Magnus
Född:1969
Examensår: 1992. Har jobbat som lärare sedan dess.
Kön: Man
Arbetar i: Skola A

Intervju nr.4 Katarina
Född: 1958
Utbildning: Adjunktsexamen, ämneslärare SV/HI
Examensår: 1982. Har jobbat sedan dess.
Kön: Kvinna

     Arbetar i: Skola B

Intervju nr. 5 Bengt
Född: 1939
Utbildning: Bergs reklamskola, Konstfack, Svenska på universitetet
Examensår: 1967. Har jobbat som lärare sedan 74.
Kön: Man
Arbetar i: Skola C

Intervju nr. 6 Frank
Född: 1957
Utbildning: Konstutbildad, pedagogiken har han tillägnat sig genom praktiska erfarenheter i
egna projekt under 10 år.
Examensår: Har varit anställd som lärare sedan 94.
Kön; Man
Arbetar i: Skola D
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