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ABSTRACT

Följande uppsats behandlar klassrummet som en arena för elevers lärande. I uppsatsen 
presenteras begreppet  hållbar lärandemiljö som innebär ett klassrumsklimat där lärare 
arbetar med ett längre tidsperspektiv i åtanke,  alltså hur ett  gott  klassrumsklimat kan 
upprätthållas  över lång tid.  Uppsatsens teoretiska utgångspunkt  är det  sociokulturella 
perspektivet, med människors individuella bakgrunder i åtanke. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka vad en lärare kan göra för att skapa en hållbar lärandemiljö, samt hur olika 
lärare ser på elevers beteende i klassrummet. Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie 
och  resultatet  är  hämtat  från  två  vetenskapliga  databaser.  Vi  har  analyserat  sju 
vetenskapligt granskade artiklar för att få fram vårt resultat, som vi sedan har delat upp 
tematiskt. Utifrån resultatet kan det utläsas att ett förebyggande arbete, god planering 
och en positiv elevsyn är nyckeln till att skapa ett gott klassrumsklimat. Resultatet visar 
att en lärare som möter sina elever positivt även får ett positivt bemötande tillbaka. Det 
visar  sig  även  att  lärares  bedömning  av  elevers  beteende  i  stor  utsträckning  är 
kontextuell och beroende både av omkringliggande omständigheter samt läraren själv.

Nyckelord: hållbar lärandemiljö, klassrum, beteende, förebyggande arbete, elevsyn
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1 INTRODUKTION

I denna studie har vi valt att undersöka hur lärare kan skapa en hållbar lärandemiljö i 
klassrummet, ett begrepp som kommer förklaras i kapitel 2.2. Vår uppfattning är att 
det krävs en god lärandemiljö för att över huvud taget kunna genomföra det uppdrag 
skolverket har givit oss som lärare. Den aktuella kursplanen Lgr11 betonar att skolan 
ska ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, 
s.8). Vi kan inte nog betona hur viktigt det då är med en hållbar lärandemiljö. Vidare 
i  uppsatsen  kommer  det  att  framgå  vad  som  kan  skapa  oro  i  klassrummet  och 
förhindra det som krävs för att lärande ska kunna ske. I citatet ovan framgår det att 
elever har egna sociala bakgrunder och förutsättningar som måste tas i beaktande. 
Därför  är  vår  studie  präglad  av  det  sociokulturella  perspektivet och  perspektivet 
kommer att diskuteras och analyseras vidare i arbetet. 

Utifrån tidigare erfarenheter, samt samtal med aktiva lärare på VFU-platser, har vi 
märkt  att  det  är  problematiskt  för lärare att  utföra sitt  arbete,  dvs kunskaps-  och 
fostransuppdraget,  om  det  råder  oro,  höga  ljudnivåer  och  brist  på  trygghet  i 
klassrummet. Vi hade inte gjort den här studien om det faktiskt inte hade varit ett 
problem vi själva stött på och samtalat om med professionella pedagoger. Vi är av 
den uppfattningen att elever som individer inte är orsaken till själva problemet, utan 
menar  att  det  är  en  grov  förenkling  att  lägga  skulden  på  endast  eleverna.  Vår 
uppfattning, efter tidigare erfarenhet, är att det är vanligt förekommande att lärare av 
ren bekvämlighet pekar ut enskilda elever och ger dem rollen som svart får.

1.1 Syfte och frågeställning

Vår förhoppning med studien är att vi kan skapa en medvetenhet för lärare och andra 
personer inom skolverksamheten, för att öppna nya perspektiv och skapa en större 
förståelse för hur lärare kan gå tillväga för att stabilisera klassrumsmiljön. Vi har 
följt den mediala debatten som just nu (2012) pågår om att införa betyg i ordning och 
uppförande. Denna debatt är givetvis inte utan grund eftersom många röster faktiskt 
ställer sig positiva till ett återinförande av ett sådant betyg (Larsson & Wester, 2010, 
s.127).  Debatten  grundar sig på ett  stort  didaktiskt  problem dvs att  många lärare 
känner  sig  maktlösa  över  den  växande  oron  i  klassrummen.  Den  har  väckt  vårt 
intresse  kring  hur  lärare  faktiskt  kan  gå  till  väga  för  att  skapa  ett  klassrum där 
eleverna får chansen att utvecklas. Vi blev också intresserade av vilken inställning 
lärare har till elevers beteende i klassrummet.

Vi gör inga anspråk på att kunna lösa problemet, men vi menar ändå att det är viktigt  
att försöka bidra till en medvetenhet kring problematiken.

Frågeställningarna vi har valt att utgå ifrån är följande:

1. Vilka konkreta åtgärder kan en enskild lärare ta till för att skapa en hållbar 
lärandemiljö?
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2. Vilken tyngd lägger lärare på elevers beteende i klassrummet? 

1.2 Teoretisk utgångspunkt

I studien har vi valt att utgå ifrån det  sociokulturella perspektivet. Anledningen till 
detta är att de störningsmoment som uppstår i klassrummen inte bör läggas på elever 
som individer. Elever, liksom alla världens individer, föds in i en social kontext de 
själva  inte  kunnat  bestämma  i  förväg.  Dessa  förutsättningar  styr  och  formar  den 
personliga  identiteten  utan  att  vi  själva  nödvändigtvis  är  medvetna  om  det 
(Hundeide, 2006, s.6). Ellmin (2011, s.81) skriver att människor inte kan klara sig 
utan samspel med andra, att ”varje människa är unik, men samtidigt en gruppvarelse, 
med  behov  av  andra  människor”.   Citatet  träffar  in  på  en  väsentlig  del  av  det 
sociokulturella perspektivet,  nämligen att  individer påverkas och utvecklas utifrån 
samspel med den närliggande omgivningen. I vår studie är denna omgivning bl.a. 
elevernas klassrumsmiljö.

När en elev bidrar till att skapa orosmoment under undervisningssituationer är det 
därmed nödvändigt att inte peka ut den enskilda eleven som problemet, utan vara 
medveten  om  vilket  socialt  bagage  han/hon  kan  tänkas  bära  på.  Inom  det 
sociokulturella perspektivet används begreppet elever i svårigheter, snarare än elever  
med svårigheter. Det senare begreppet har behavioristiska tendenser, där fokus ofta 
läggs på individnivå och syftar på att eleven måste ändra sig. En elev som inte lyckas 
avläsa de sociala koder som krävs för en lyckad undervisningssituation, får ensam 
skulden för att han/hon inte lyckas forma sig efter förväntningarna. Behaviorismen 
lägger  ingen  tyngd  vid  inre  processer,  utan  endast  det  yttre  och  observerbara 
beteendet (Säljö, 2000, s.50).

Hårddras  behaviorismen  till  dess  yttersta  spets,  kan  beteendepsykologen  Watson 
(1878-1958) nämnas, som menade att han kunde forma vilket barn som helst till i 
princip vad som helst (Jerlang, 2008, s.241). Det sociokulturella perspektivet ställer 
sig  kritiskt  till  detta,  och  menar  att  individer  utvecklas  utifrån  sina  sociala  och 
kulturella förutsättningar, som ofta är svåra att bryta. 

Det  behavioristiska  synsättet  lägger  viss  tyngd  på  stimuli  och  respons,  som  till 
exempel straff och belöningen. Genom att bestraffa elever som beter sig illa under 
lektionen, hoppas lärare på att avskräcka dem från att upprepa sitt beteende (samt 
sätta  ett  exempel  för  resten  av  klassen).  Belöning  används  å  andra  sidan  för  att 
uppmuntra gott uppförande och goda resultat, för att på så sätt sporra eleverna att 
lägga ner lite mer kraft på sina studier. Kvarsittning är ett exempel på bestraffning, 
medan till exempel guldstjärnor kan användas som belöning.

Forskning har visat att elever som genomskådat eller lyckats identifiera sig med den 
sociala koden ges ett större talutrymme i klassrummet än övriga elever. De gynnas 
alltså av hur den etablerade undervisningen ser ut, till skillnad från de elever som 
ännu inte läst av koden (Säljö, 2000, s.46). I skolan finns det särskilda sociala koder 
som är väl etablerade,  till  exempel när eleverna får prata,  hur de ska prata och i 
allmänhet bete sig på ett sätt som inte leder till att läraren säger till (Wester, 2008, 
s.225). En kort definition av normer är det accepterade beteendet i en social kontext 
(Wester,  2008,  s.36).  När  vi  skriver  om  sociala  koder  i  studien  är  det  just 
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uppförandenormer vi syftar  till,  alltså  vad som är ett  önskvärt  beteende eller  ej  i 
klassrummet.

Dessa koder är inte etablerade i skolans styrdokument, men existerar som oskrivna 
regler och normer. Det sociokulturella perspektivet betonar att elevers ryggsäck är 
avgörande för hur väl de kan förstå dessa normer och koder (Säljö, 2000, s.209). 
Wester  (2008,  s.225)  beskriver  elever  som lyckas  tolka  de  sociala  koderna  som 
”skolsmarta” och att de är medvetna om vad som är acceptabelt eller ej. De elever 
som inte lyckas lika väl med koderna saknar enligt henne denna kompetens.

Inom det sociokulturella perspektivet, menas det att vi aldrig kan undvika att lära. 
Frågan är snarare vad det är vi lär oss. Det sker i alla möjliga situationer, och inte 
enbart  i  undervisningssituationer  (Säljö,  2000,  s.47).  En  elev  som  inte  är 
uppmärksam på vad läraren säger lär sig inte det lektionen går ut på, men lär sig 
kanske istället hur han/hon på bästa sätt kan komma undan med att se intresserad ut, 
utan att ta in något av kunskapsstoffet över huvud taget.
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2 BAKGRUND

Följande kapitel  presenterar några nyckelbegrepp för vår studie samt ett historiskt 
perspektiv.  Detta  för att  underlätta  läsningen av resten av vår  uppsats  och skapa 
förståelse för vårt resonemang.

2.1 En förändrad elevsyn

Dagens skolverksamhet  präglas  av den elevsyn  som ligger  till  grund för hur den 
nuvarande läroplanen ser ut. Elevsynen lägger stor tyngd vid elevers utveckling till 
ansvarsfulla och goda medborgare, samt stimulering till glädje över fortsatt lärande i 
livet. I dokumentet finner vi formuleringar som att skolan ska ”bidra till elevernas 
harmoniska utveckling”, samt att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 
en grund för skolans verksamhet” (Skolverket, 2011, s.12). Elevsynen är präglad av 
det humanistiska synsättet, att alla människors lika värde ska läggas i fokus, samt att 
arbetet ska respektera varje enskild elev och deras förutsättningar. Målet är inte bara 
att  verksamheten ska genomsyras  av respekt för varje människas egenvärde,  men 
även att eleverna själva ska ta till  sig dessa värderingar och föra dem vidare ut i  
samhället (Skolverket, 2011, s.12).

I läroplanen står det även att eleverna ska kunna påverka och ta visst ansvar för sin 
egen utbildning (Skolverket, 2011, s.15). Detta ser givetvis väldigt fint ut på papper, 
och Skolverket gör det kanske enkelt för sig genom att skriva vad som ska uppfyllas, 
men ger inte lika tydliga exempel på hur det kan uppfyllas. Illeris (2007, s.241) lyfter 
ett  varningens finger  och menar  att  elever  känner  att  de  inte  har  något  egentligt 
ansvar, eftersom läraren ändå alltid har sista ordet ifråga om omdöme och betyg. Om 
vi ska följa Skolverkets direktiv måste eleverna få en chans att kunna påverka sin 
situation och sitt arbete.

Till skillnad från tidigare elevsyn under historiens gång, sätts numera eleven i fokus. 
Eleverna som individer, och deras rätt till kunskap, är vad allt arbete ska utgå ifrån. 
Verksamheten ska visserligen fortfarande sträva efter att  forma eleverna till  goda 
medborgare som ska passa väl in i samhället, men det finns numera inte något betyg i 
till exempel ordning och uppförande (Skolverket, 2011, s.9).

Fram till mitten av 1900-talet dominerade synen att elevens betyg i uppförande gick 
hand i hand med kunskapsbedömningen. Kunskaps- och fostransuppdraget hängde 
på så sätt ihop, utan att vara två separata uppdrag. Det fanns en tanke om att eleverna 
skulle fostras in i lydande och ordning efter bestämmelser ovanifrån, alltså ett tydligt 
behavioristiskt perspektiv. Aga och liknande bestraffande metoder användes som ett 
inslag i  undervisningen för att  bringa ordning i  klassrummet (Larsson & Wester, 
2010,  s.144).  Först  efter  andra  världskriget  blev  metoderna  omoderna,  då  en 
förändrad människosyn med de demokratiska och humanistiska principerna började 
genomsyra samhället. Auktoritära och disciplinära åtgärder blev alltmer ovanligt för 
att kulminera i agandets avskaffande 1962 (Larsson & Wester, 2010, s.142). År 1970 
försvann även betyget i ordning och uppförande (Larsson & Wester, 2010, s.140) 
eftersom det inte längre stämde med elevsynen som framför allt nu enbart fokuserade 
på elevernas kunskaper.
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2.2 Hållbar lärandemiljö

Till att börja med krävs det att vi förklarar begreppet hållbar lärandemiljö eftersom 
läsaren kommer att mötas av det åtskilliga gånger i uppsatsen. Som utgångspunkt 
använder vi oss av Ellmins (2011, s.9) begrepp hållbart lärande, med särskilt fokus 
på  miljö  för  lärande.  I  vår  studie  kommer  begreppet  lärandemiljö  att  knytas  till 
klassrummet, alltså det avsedda rum där lärare och elever tillsammans arbetar under 
en bestämd tidpunkt. Ellmin (2011, s.171) definierar en lärandemiljö helt enkelt som 
en miljö där lärande uppstår. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett klassrum, men i 
denna  uppsats  är  begreppet  knutet  till  just  detta.  Vi  har  valt  att  analysera 
klassrummet som lärandemiljö.  Hållbart i sammanhanget syftar till ett arbete som 
ska vara genomtänkt och med ett längre tidsperspektiv i åtanke.

För att förstå hur en hållbar lärandemiljö kan etableras, behövs även förståelse för 
hur ett klassrum är uppbyggt och hur dess individer samspelar. Det handlar inte bara 
om samspelet mellan lärare och en grupp elever, utan även om samspelen eleverna 
emellan. I ett klassrum finns förutom elever och lärare även normer som avgör hur 
klimatet i gruppen ser ut och hur eleverna får uppföra sig. Utöver normer finns även 
vissa  roller  eleverna  kan  gå  in  i,  såväl  formella  som  informella,  frivilliga  som 
ofrivilliga (Ellmin, 2011, s.88). 

I hållbara lärandemiljöer kan eleverna spela roller, men framförallt är eleverna inte 
låsta till en roll, utan tillåts att vara sig själva (Ellmin, 2011, s.88). I negativa miljöer 
finns dock risken att eleverna fastnar i sina roller. Det kan exempelvis vara klassens 
clown,  ledaren,  den  tysta  eller  klassens  syndabock  (Ellmin,  2011,  s.88).  I  dessa 
miljöer uppstår ofta rangordningar inom gruppen, som bidrar negativt till gruppens 
välmående, eftersom en rangordning förutsätter att några hamnar i toppen – och då 
hamnar andra i botten. Ellmin (2011, s.87) menar att läraren bör inta ett normkritiskt 
perspektiv  och faktiskt  lyfta  upp uttalade  och outtalade  normer  i  undervisningen, 
eftersom både normer och roller hela tiden i viss mån styr elevernas handlingar. Det 
är lärarens ansvar att motverka hierarkiska ordningar i klassen, då detta strider mot 
skolans  grundläggande  demokratiska  värderingar.  Läraren  ska  lyfta  upp  alla 
individers lika värde, oavsett om de följer etablerade normer eller ej (Ellmin, 2011, 
s.87). Ett klassrum innehåller alltså mer än bara en lärare och en grupp elever. Ett 
gott klassrumsklimat skapas inte av sig självt utan det krävs ett medvetet och aktivt 
förhållningssätt till bland annat normer och roller. 

En hållbar  lärandemiljö  innebär  alltså  att  relationerna i  klassrummet  är goda och 
präglade av respekt och tolerans, både mellan lärare och elever samt elever emellan. 
Detta behövs för att skapa den trygghet som krävs för ett gott lärande (Ellmin, 2011, 
s.85). Kortfattat kan vi konstatera att en hållbar lärandemiljö är detsamma som ett 
gott klassrumsklimat,  där samspelet mellan individerna präglas av respekt för alla 
människors egenvärde och tolerans för de olikheter det sociokulturella perspektivet 
förutsätter. Läraren måste även visa ett genuint intresse för sina elever (Ellmin, 2011, 
s.90). Som tidigare nämnts  i  uppsatsen har metoden för att  uppnå ett  harmoniskt 
klassrum sett  annorlunda ut  under  tidigare  delen  av  1900-talet.  För  att  motverka 
oordning i klassrummet har läraren använt sig av sin auktoritära maktposition som 
bland annat tog sig uttryck genom aga och andra direkta bestraffningar mot eleverna. 
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Agan är sedan 50 år förbjuden i svenska skolan och betyget i ordning och uppförande 
är än så länge fortfarande avskaffat. 



9

3 METOD

I detta kapitel presenterar vi vår metod för studien, alltså hur vi har gått tillväga för 
att  få  fram  vårt  resultat.  Vi  har  valt  att  använda  oss  av  granskade  artiklar  i 
vetenskapliga databaser.

3.1 Sökord och val av databaser

Till att börja med gjorde vi en preliminär sökning i databaserna ERIC och SWEPUB, 
för att testa oss fram och se vilka artiklar vi kunde få. Sökorden vi använde oss av 
var  teacher*,  classroom* och conduct* i engelskspråkiga ERIC, samt dess svenska 
översättningar  lärare*,  klassrum* och  uppförande* i  svenska SWEPUB. Vi valde 
dessa  sökord  för  att  de  var  relevanta  för  våra  frågeställningar  som  berör 
klassrummets klimat. Det blev dock tidigt uppenbart att dessa sökord ledde till ett 
alltför brett resultat som inte gick att arbeta med. Forsberg och Wengström (2008, 
s.81) betonar att det är bra att ta hjälp av en bibliotekarie, som med sin erfarenhet av 
databaser och dess struktur kan bidra med viktig vägledning om hur databaser kan 
användas på bästa möjliga sätt. Utifrån den första sökningen blev det uppenbart att 
det krävs både kunskap och tålamod för att kunna orientera sig i databaserna. Med 
hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekarie lärde vi oss hur sökningar i databaser skulle 
gå till, och kunde på så sätt finna de artiklar som blev underlag för vår studie.

Vår första sökning, med enstaka sökord, kan inte på något sätt kallas systematisk, till 
skillnad  från den vi  senare gjorde,  då vi  gick tillväga  på ett  annorlunda sätt.  En 
förutsättning för att en systematisk litteraturstudie ska fungera är att den leder till en 
tillräcklig  mängd  god  empiri  som  kan  utgöra  underlag  för  undersökning  och 
slutsatser  (Forsberg  &  Wengström,  2008,  s.31),  vilket  den  första  sökningen  inte 
ledde till.

Den senare sökningen, som är grunden till resten av studien, gick till på följande sätt. 
Vi utgick fortfarande från ERIC, eftersom den publicerar forskning om pedagogik 
och  utbildning,  samt  har  en  avancerad  sökmotor.  Istället  för  att  använda  oss  av 
SWEPUB utgick vi från Sociological  Abstracts,  då denna hade en god sökmotor 
samt resultat som är relevant för vår studie. Det blev dock nödvändigt i både ERIC 
och Sociological Abstracts att begränsa sökningen med ett antal valda sökord. 

I ERIC började vi med ordet evaluation, som ensamt ger ett alldeles för brett resultat. 
Genom att använda oss av databasens thesaurus (ordlista) kunde vi finna användbara 
synonymer  att  applicera på vår sökning. Med hjälp av denna thesaurus blev våra 
första sökord (söksträng) evaluation, grading samt student evaluation.

Den andra söksträngen utgick ifrån termen  educational environment och med hjälp 
av databasens thesaurusfunktion fick vi även fram classroom environment. Dessa två 
blev då vår andra söksträng.

Den tredje och sista söksträngen i ERIC började med student behavior och även här 
var  ERICs thesaurus  till  stor  hjälp.  Den sista  söksträngen blev  student  behavior, 
behavior problems och  behavior. Dessa tre söksträngar i kombination gav oss fyra 
artiklar  som utgör underlag för vår  studie.  För att  hålla  resultatet  relevant  till  de 
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åldersgrupper vi främst intresserar oss av, högstadiet samt gymnasiet, begränsande vi 
sökningarnas resultat till  junior high school students,  secondary elementary school  
students och high school students.

Den andra databasen vi använde oss av är Sociological Abstract, som främst vänder 
sig  till  forskning  inom  sociologi.  Även  i  denna  databas  fick  vi  god  hjälp  av 
sökmotorns  thesaurus.  I  denna databas  använde vi  oss  av sökordet  behavior och 
genom thesaurus fick vi även fram behavior problems. Dessa två ord blev vår första 
söksträng. I och med de sökord vi redan fått fram genom ERIC kunde vi begränsa 
nästa sökord till classroom environment, för att på så sätt få fram resultat relaterade 
till klassrumsmiljö. Eftersom databasen främst är riktad till sociologer blev det även 
nödvändigt att begränsa sökningen till våra tänkta åldersgrupper i skolan, junior high 
school  students,  elementary  school  students samt  high  school  students.  Även  i 
Sociological  Abstracts  ville  vi  få  fram  vetenskapligt  granskade  artiklar,  och 
begränsade därmed sökningen till så kallade scholarly journals.

Vi begränsade oss till material som via sina abstract visade sig vara relevanta för vårt 
syfte och våra frågeställningar. De artiklar som inte visade sig vara användbara för 
att  besvara  våra  frågeställningar  valdes  bort  då  de  berörde  ämnen  som inte  var 
relevanta  för  oss.  Exempel  på  detta  var  bland  annat  en  artikel  som  behandlade 
utomhusundervisning, samt dess fördelar för naturorienterade ämnen. De artiklar vi 
har valt berör aspekter som kan orsaka oro i klassrumsmiljö, samt vilka strategier 
skolans personal valt att tillämpa för att arbeta med dessa. Våra artiklar handlar även 
om elevers beteende samt lärares inställning till detta.

3.2 Presentation av valda artiklar

Cheating  in  Classrom:  Beyond  Policing författad  av  Daniel  E.  Lee  (2009).  Lee 
betonar  i  artikeln  att  disciplinära  åtgärder  är  nödvändiga,  men  att  det  inte  är 
tillräckligt  för  att  få  bort  fusk  inom  skolan.  Istället  behövs  en  förändring  i 
klassrumskulturen och hur uppgifter är konstruerade, för att på så sätt minska fusket.

Metod: Lee har främst använt sig av egna erfarenheter som professor i etik, men 
använder också av annan litteratur för att styrka poänger eller argumentera mot dess 
resultat.

Etiskt förhållningssätt: Lee använder sig ofta av sina egna studenter som exempel, 
både som positiva förebilder och negativa mardrömsexempel. Dock är detta anonymt 
och skrivet på ett sådant sätt att det inte går att identifiera dessa studenter.

For the Uninitiated: How to Succeed in Classroom författad av Daphne D. Johnsson, 
mfl (2005).  Artikelns syfte är att beskriva för nya och ovana lärare hur de kan gå 
tillväga för att genomföra fungerande undervisning i klassrummet.

Metod: Författarna arbetar som aktiva lärare och har samlat ihop sin gemensamma 
erfarenhet för att ge tips och vägledning åt nya och aspirerande lärare.

Etiskt förhållningssätt: Inga etiska överväganden framgår i artikeln.
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I didn't do nothin' skriven av Frances Vavrus och KimMarie Cole (2002). Artikeln 
behandlar avstängning från skolan som metod för att isolera enskilda individer som 
anses förstöra klassrumsmiljön. 

Metod: Forskarna har följt två naturvetenskapliga klasser under ett års tid. De har 
samlat empiri genom intervjuer med elever och skolans personal, samt videoinspelat 
lektioner och observerat direkt i klassrummet.

Etiskt förhållningssätt: Forskarna skriver ut namnet på skolan samt vilken delstat den 
ligger i. De nämner även ålder på eleverna samt vilket program de går på. Namnen 
på individer som förekommer i studien är dock fiktiva för att säkra deras anonymitet.

The Impact  of  Positive  Behavior  Intervention Training for Teachers On Referral  
Rates  for  Misbehavior,  Special  Education  Evaluation  and  Student  Reading  
Achievement in the Elementary Grades, skriven av Susan Polirstok och Jay Gottlieb 
(2006).  I artikeln beskrivs hur lärare och andra inom skolpersonalen använder ett 
positivt och uppmuntrande bemötande gentemot eleverna, för att på så sätt försöka 
förebygga  negativ  stämning  inom  skolan.  Enligt  artikeln  kan  lärares  positiva 
bemötande öka elevers prestationer.

Metod: Forskarna har använt sig av intervjuer av lärare och rektorer för att studera 
hur  skolklimatet  påverkades  av  programmets  införande.  De  har  även  studerat 
elevernas betyg för att se om skolprestationerna påverkas av programmet.

Etiskt  förhållningssätt:  Forskarna  är  noggranna  med  att  inte  skriva  ut  vare  sig 
personers namn eller namnen på skolorna som deltar i studien.

Lessons in Character Impact Evaluation, av Thomas Hanson mfl (2012). Artikeln är 
en  utvärdering  av  ett  program  i  36  av  USA:s  delstater  som  kallas  Lessons  in 
Character, som sattes in i ett försök att motverka höga siffror av dåligt uppförande i 
skolan.

Metod: Forskarna använder sig av enkäter för både lärare och elever, intervjuer med 
rektorer samt betyg för att undersöka om programmet var effektivt eller inte.

Etiskt förhållningssätt: I undersökningen har forskarna inte skrivit ut namn på vare 
sig skolor eller individer som deltagit.

Problem  Students:  A  Contextual  Phenonenon? Av  Cora  JM  Maas  och  G.  Wim 
Meijnen (1999). Artikeln behandlar vad som bedöms som  elever med svårigheter 
och vad som påverkar lärarnas omdöme när de beskriver sådana elever.

Metod: Forskarna har valt ut 116 skolor och har sedan följt en klass från varje skola. 
De har alltså följt 116 klasser i studien. De har använt sig av intervjuer av lärare för 
att samla in empiri.

Etiskt förhållningssätt: Skolorna namnges inte, och elever samt lärare är anonyma i 
studien. 

Social-Emotional  Classroom Climate  in  Child  Care,  Child-Teacher Relationships  
and Children's Second Grade Peer Relations  av Carollee Howes (2000).  Artikeln 
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handlar om hur små barns relationer till varandra samt till deras lärare påverkar hur 
liknande relationer även kommer se ut senare i livet.

Metod: Forskaren använder sig av intervjuer av både lärare och elever för att samla 
empiri för studien.

Etiskt  förhållningssätt:  Elever  och  lärare  är  anonyma  i  studien.  Eftersom studien 
behandlar  unga  elever  har  forskaren  enbart  intervjuat  elever  som  har  fått 
godkännande från sina föräldrar att delta i studien.

3.3 Databearbetning och redovisning

I  uppsatsens  resultatkapitel  kommer  artiklarna  att  presenteras  tematiskt  och  inte 
artikel för artikel. Detta för att underlätta läsningen av vår studie och för att på ett 
tydligt  sätt  presentera  artiklarnas  resultat.  De  teman  som  återfinns  i  vårt 
resultatkapitel  är:  förebyggande  arbete  i  klassrummet,  störningsmoment  i  
klassrummet samt den splittrade elevsynen Dessa teman är motiverade utifrån deras 
relevans till våra frågeställningar.

Vi  valde  att  döpa  vårt  första  tema  till  Förebyggande  arbete  i  klassrummet.  Just 
vikten av ett  effektivt  förebyggande arbete i förhållande till  hur ett  gott klassrum 
skapas, förekommer regelbundet i våra artiklar.

Anledningen till att vi har valt att döpa temat till Störningsmoment i klassrummet är 
att begreppet  disruption är vanligt återkommande i vissa delar av våra artiklar och 
blev  därför  ett  av  resultatets  tema.  Disruption kan  översättas  till  störning  och  i 
artiklarna  syftar  det  främst  till  elevers  beteende som stör  undervisningen.  Det  är 
alltså inte vi som använder begreppet, men eftersom det förekommer så pass ofta i 
våra  artiklar  vore  det  missvisande  att  inte  använda  det  i  vårt  resultat.  Begreppet 
kommer vidare att tas upp i uppsatsens diskussionskapitel.

Det tredje temat  valde vi att  döpa till  Den splittrade elevsynen.  Vi valde namnet 
eftersom det  framgick  att  elevsynen  inte  alltid  var  likadan  i  alla  artiklar.  Vissa 
artiklar tar upp en viss elevsyn för att sedan ifrågasätta den. Just elevsynen påverkar 
hur lärare tar itu med sådant de upplever som ett problem i klassrummet. Därför är 
det relevant för våra frågeställningar.

Våra frågeställningar är:

Vilka  konkreta  åtgärder  kan  en  enskild  lärare  ta  till  för  att  skapa  en  hållbar 
lärandemiljö?

Vilken tyngd lägger lärare på elevers beteende i klassrummet? 

Frågeställningarna kommer att löpa som en röd tråd genom resultatkapitlet och även 
lyftas upp i vår diskussion. 
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4 RESULTAT

I följande kapitel presenteras vårt resultat. Resultatet är tematiskt uppdelat.

4.1 Förebyggande arbete i klassrummet
Följande tema behandlar främst vår första frågeställning.

Lee (2009, s.171) skriver att lärare alltid bör arbeta med ett längre tidsperspektiv i 
åtanke. För att skapa ett klassrumsklimat där elevernas kunskap och individer kan 
växa räcker det inte med att reagera på incidenter som redan har skett, utan konstant 
tala om och medvetandegöra varför eleverna över huvud taget går i skolan. Det krävs 
därför ett aktivt förebyggande arbete redan innan en potentiell företeelse som bryter 
mot skolans/klassrummets regler sker, såsom fusk eller avstängning, för att på så sätt 
minska risken för liknande incidenter. Johnson mfl (2005, s.31) lyfter också vikten 
av ett förebyggande arbete, eftersom de, liksom Lee, skriver att det är enklare att 
arbeta med en klass där regler har blivit etablerade från början, istället för att reagera 
på enskilda incidenter. Enligt Johnson mfl (2005, s.31) är det som skiljer en erfaren 
och skicklig pedagog från en nyexaminerad och oerfaren pedagog, det faktum att de 
som har varit  aktiva inom verksamheten under en längre tid i större utsträckning 
arbetar efter det förebyggande perspektivet.

Det  förebyggande arbetet  ska,  enligt  Johnson mfl  (2005, s.31),  inte  bara påverka 
eleverna utan även lärare. Om en lärare inte är förberedd inför sitt arbete blir detta 
ofta  uppenbart  under  skolårets  gång,  vilket  påverkar  elevernas  engagemang  och 
prestation under lektionerna. Lee (2009, s.173) skriver att en så simpel sak som att 
lära sig elevernas namn i förväg kan ha stor betydelse för eleverna och klimatet i 
klassrummet. 

Ett annat sätt att arbeta förebyggande är att anta ett positivt förhållningssätt, något 
Lee  (2009,  s.173),  Johnson  mfl  (2005,  s.31)  samt  Polirstok  och  Gottlieb  (2006, 
s.356)  betonar.  Enligt  Lee  (2009,  s.173)  är  det  viktigt  att  se  eleverna  som just 
människor och inte bara skolprestationer. Han betonar även vikten av att lärare själva 
bör sätta sig in i elevernas situation som tonåring, dvs en person som genomgår den 
kanske mest påfrestande fasen i livet. Polirstok och Gottlieb (2006) skriver om olika 
skolor i USA där lärare har fått utbildning i just positivt bemötande gentemot elever. 
De  visar  att  lärare  som  genomfört  utbildningen  har  kunnat  skapa  en  bättre 
klassrumsmiljö som i sin tur påverkar elevernas skolprestationer. Forskarna skriver 
att  en klassrumsmiljö  som medvetet  struktureras  efter  ett  positivt  förhållningssätt 
tillåter eleverna att förbättra sina sociala- och skolrelaterade resultat, eftersom miljön 
uppmuntrar detta. 

Exempel på vad som förändrats i klassrummet var bland annat en starkare ömsesidig 
respekt  mellan  lärare  och  elever,  mindre  glåpord  och  utbrott  mot  lärarna  och 
därigenom mindre resulterande mothugg från lärarna själva. Detta resulterade i att 
lärare inte behövde använda lika mycket tid för att bringa ordning i klassrummet, 
utan fick mer tid som kunde ägnas åt själva undervisningen (Polirstok och Gottlieb, 
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2006, s.359). Forskarna menar även att det fanns en tydlig skillnad mellan de skolor 
som arbetade aktivt efter programmet och de som gjorde ett halvhjärtat försök. 

Ett positivt förhållningssätt är förebyggande eftersom det från grunden syftar till att 
minska disciplinära åtgärder genom att skapa ett bättre klimat i skolan (Polirstok och 
Gottlieb, 2006, s.355). Howes (2000, s.191) skriver att elevers relationer till lärare i 
ung ålder i stor utsträckning påverkar hur liknande relationer ser ut när eleven blir 
äldre. Har eleven en dålig relation till sina lärare som ung finns risken att relationer 
med andra lärare också blir problematiska. Det är svårt för en enskild lärare att bryta 
detta mönster, och därför har program om hur lärare bör möta elever i klassrummet 
skapats, såsom det program som presenteras av Polirstok och Gottlieb (2006).

Ytterligare  ett  exempel  på  ett  förebyggande  program presenteras  av  Hanson mfl 
(2012).  Forskarna  har  utvärderat  så  kallade  Lessons  in  Character-program,  som 
använts i vissa delstater i USA för att förebygga problem i klassrummet. De skolor 
som  använt  sig  av  programmet  har  i  stor  utsträckning  haft  problem  i 
undervisningsmiljön, där mycket av lärarens tid går åt till att tillrättavisa eleverna. 
Detta  sker  på  bekostnad  av  elevernas  undervisningstid  och  påverkar  i  stor 
utsträckningen hela klassens skolframgång (2012, s.1). Lessons in Character är ett 
socio-emotionellt  program som till  skillnad från  vanlig undervisning syftar  till  att 
undervisa eleverna i så kallad livskunskap för att på så sätt förebygga konflikter i 
klassrummet.  Programmet  inriktar  sig  framför  allt  till  att  fostra  elevernas 
emotionella-  och  sociala  färdigheter,  och  att  instifta  vissa  grundläggande värden. 
Dessa värden inkluderar pålitlighet, rättvisa och ansvar (2012, s.3). Programmet gick 
ut  på  att  väva  in  material  som  skulle  styrka  dessa  värden  i  framför  allt 
språkundervisningen.  Eleverna  fick  arbeta  med  litteratur  som lyfter  upp  positiva 
värden som enligt programmets skapare bidrar till att bygga bättre karaktär (2012, 
s.49). 

Tanken med  Lessons in Character är  att  mindre av lärarens undervisningstid  ska 
användas för att tillrättavisa elever, och istället utnyttja den till just undervisning. På 
så sätt är förhoppningen att elevernas skolresultat  höjs. Enligt Hanson mfl (2012, 
s.71) levde programmet inte upp till förväntningarna att skolresultatet skulle höjas i 
jämförelse med skolor som inte applicerade programmet. Till skillnad från Polirstoks 
och Gottliebs studie (2006, s.359), menar forskarna att det inte heller skett någon 
märkbar  förändring  mellan  de  skolor  som använde  programmet  och de  som inte 
gjorde det. Enligt Hanson mfl (2012, s.71) kunde inte lärarna rapportera ett förbättrat 
klassrumsklimat.  

I det förebyggande arbetet betonar artikelförfattarna behovet av positivt bemötande 
gentemot eleverna, men Lee (2009, s.173) skriver att lärare behöver gå steget längre. 
Det  finns  ett  utpräglat  vi-och-dem-tänkande  i  klassrummet,  där  både  elever  och 
lärare gör sig skyldiga till att betrakta sin egen grupp som ”vi” och den andra som 
”dem”. Istället bör lärare och elever försöka komma förbi vi-och-dem-mentaliteten 
och se alla klassrummets aktörer som medarbetare istället för rivaliserande grupper 
som motarbetar och försöker överlista varandra. Läraren måste gå in i klassrummet 
med en viss öppenhet  gentemot elevernas åsikter och tankar,  även om dessa inte 
överensstämmer  med  lärarens  egna  åsikter.  Lee  (2009,  s.173)  menar  alltså  att 
toleransen i  klassrummet  skapas genom att  själv visa tolerans,  och att  respektera 
elevernas akademiska frihet. Öppna diskussioner om t.ex kontroversiella frågor leder 
till ett klimat där eleverna inte är defensiva för sina åsikter och kan fostra en egen 
tolerans för åsikter som inte är lika deras egna (2009, s.173).
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4.2 Störningsmoment i klassrummet
Detta tema behandlar främst vår andra frågeställning.

Johnson mfl (2005, s.28) skriver att lärare utifrån vissa metoder kan lära sig att styra 
elevers  beteende  så  att  klassrumsmiljön  kan  fungera.  Forskarna  utgår  från  bland 
annat frågeställningen ”What can I do to control disruptive students?” (2005, s.28). 
De  menar  att  ett  förebyggande  arbete  alltid  är  bättre  än  ett  reaktionärt 
tillvägagångssätt,  alltså  att  läraren  tydligt  och  tidigt  måste  etablera  vad  som  är 
acceptabelt beteende eller ej. För Johnson mfl (2005, s.32) är det viktigt att elevers 
beteende inte främst styrs av lärares hot eller bestraffningar. De skriver istället att 
beröm och belöningssystem är mer effektivt för att locka fram elevers positiva sidor. 
Johnson  mfl  (2005,  s.32)  nämner  exempelvis  ett  poängsystem  som  leder  till  en 
belöning när klassen samlat  ihop tillräckligt  många poäng, eller  sluta lite tidigare 
från lektionen. 

Även Lee (2009, s.173) betonar vikten av att försöka lyfta upp elevernas positiva 
sidor istället för att reagera på deras negativa beteende och tillkortakommanden. Det 
är för Lee en självklarhet att elever ska bemötas positivt. Han skriver att om en lärare 
reducerar  sin  elevsyn  till  att  bara  se  deras  negativa  sidor  och  misslyckanden, 
misslyckas läraren med att se dem som medmänniskor (2009, s.173). Lärare måste 
arbeta hårt för att bygga upp relationer med varje enskild individ och stötta när det 
går dåligt, samt ge beröm när det går bra (2009 s.172). Maas och Meijnen (1999, 
s.391) skriver att elever löper mindre risk att bli stämplade som problem students om 
läraren  får  tiden  och chansen att  bygga  upp en  trygg  relation  med  varje  enskild 
individ.

Samtidigt  menar  Johnson mfl  (2005,  s.32)  att  lärare  måste  vara konsekventa  när 
bestraffning trots allt är nödvändigt. En anledning till att elever stör är att lärare inte 
är konsekventa och sätter ner foten när det behövs, alltså att de egentligen inte vet 
vilka regler som finns att följa i klassrummet. Läraren har alltid det yttersta ansvaret 
för att eleverna är medvetna om dessa regler (2005, s.32). När en lärare tillrättavisar 
elever är det vanligt att eleven svarar med  alla andra gör ju det, vilket för eleven 
legitimerar  beteendet.  Lee  (2009,  s.172)  betonar  att  just  ett  sådant  svar  måste 
konfronteras av läraren, genom att tydligt markera att ett beteende inte är acceptabelt 
bara för att majoriteten av klassen tar del av det.  Även Johnson mfl (2005, s.32) 
skriver  om vikten  av  att  eleverna  får  ta  ansvar  för  sina  egna  handlingar.  Andra 
klasskamrater  kan  påverka  elevens  agerande,  men  eleven  måste  förstå  att  det  är 
han/hon själv som bär det yttersta ansvaret för sitt eget beteende.

Vavrus och Cole (2002, s.88) skriver om hur avstängning av elever används som 
metod  för  att  isolera  elever  som anses  vara  störande.  De  ställer  sig  kritiska  till 
metoden och menar  att  elever  från vissa sociokulturella  bakgrunder missgynnas  i 
skolan och löper större risk för att bli utsatta för bestraffning från lärare (2002, s.88). 
I artikeln framgår det att forskarna anser att begreppet disruptive behavior (störande 
beteende) i klassrumssammanhang är svagt definierat och utgår ofta ifrån lärarens 
subjektiva bedömning om vad som är störande eller ej (2002, s.90). Detta leder till 
att elevers beteende blir bemött på olika sätt av olika lärare, och att det som somliga 
lärare anser vara störande inte är något problem för andra lärare. Även Maas och 
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Meijnen (1999, s.388) skriver att lärare själva har stor frihet att tolka vad som är 
störande  i  klassrummet.  De  menar  att  många  olika  faktorer  avgör  när  läraren 
bedömer  vad som är  störande,  exempelvis  lärarens  egenskaper  (ålder,  erfarenhet, 
kön,  etnicitet),  klassens  egenskaper  (kunskapsnivå,  andel  pojkar-flickor,  klassens 
storlek) samt skolans egenskaper. Det finns alltså enligt författarna många faktorer 
som samspelar när en elev bedöms som störande (1999, s.388). Maas och Meijnen 
(1999, s.390) ger exempel på beteende som lärare i Storbritannien har kategoriserat 
in under begreppet disruptive behavior, exempelvis elever som gör oljud, stör andra 
elever, undviker skolarbete samt skapar obehag för andra elever. 

Vavrus  och  Cole  (2002,  s.101)  beskriver  hur  begreppet  störande  beteende är 
kontextuellt. De använder sig av ett exempel där en lärare kastar ut en elev på grund 
av  ett  missförstånd.  Under  forskarnas  observation  av  lektionen  skedde  många 
incidenter som läraren uppfattade som störande: någon satt och visslade, en annan 
viskade till sin kamrat och någon kastade en pappersboll i klassrummet. Trots detta 
var det en elev som gång på gång frågade efter hjälp som blev utkastad, eftersom 
läraren uppfattade den frågande eleven som provokativ (2002, s.101). 

Polirstok och Gottlieb (2006, s.355) skriver att elevers beteende mångt och mycket 
speglas efter lärarens bemötande. I en miljö där läraren är negativt inställd och kritisk 
i  sin  undervisning,  påverkar  det  elevernas  beteende.  Det  skapas  en  situation  där 
lärare och elever tillsammans skapar ett oroligt klassrumsklimat, och situationen blir 
en ond cirkel som är svår att bryta. Enligt forskarna speglas elevernas beteende av 
lärarens bemötande, och lärarens bemötande speglas av elevernas beteende. Polirstok 
och Gottlieb (2006, s.355) betonar att lärare måste ta första steget att bryta mönstret 
och försöka möta eleverna positivt.

Maas och Meijnen (1999, s.393) skriver att det alltid finns förlorare i klassrummet, 
alltså elever som inte gynnas av hur skolsystemet är uppbyggt. Det finns en rad olika 
faktorer som spelar in om en elev blir en vinnare eller förlorare i klassrummet. Bland 
annat  nämner  forskarna  de  sociokulturella  aspekterna,  såsom etnicitet,  språk  och 
kulturell bakgrund (1999, s.393). Elever som inte har de nödvändiga sociala koderna, 
eller  ännu inte  kan språket,  blir  enklare stämplade  som  problem students av sina 
lärare. 

Andra faktorer  som spelar  in är  bland annat  klassens genomsnittliga resultatnivå, 
klassens  storlek  samt  klimatet  i  klassen (1999,  s.392).  Maas och Meijnen (1999, 
s.392)  skriver  att  elever  som presterar  lite  sämre  i  en  klass  med  högpresterande 
elever ofta stämplas som  problem students, då de i relation till  sina klasskamrater 
inte  lyckas  lika  bra.  Klassens  storlek  spelar  roll  i  det  avseende att  en stor  klass 
innebär mindre tid för varje individuell elev, vilket leder till  mindre förståelse för 
elevers beteende. Även klassens klimat är betydande, då en enskild högljudd elev i 
en  relativ  lugn klass  löper  större  risk  att  bli  stämplad  som problematisk,  än  om 
eleven hade varit  i  en klass med lika högljudda klasskamrater (Maas & Meijnen, 
1999, s.392).
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4.3 Den splittrade elevsynen
Detta tema behandlar både vår första och andra frågeställning.

Maas och Meinjen (1999) skriver om vilken typ  av elever  lärare i  Storbritannien 
föredrar att arbeta med. Eleverna som lärare föredrar är motiverade, följer etablerade 
mönster,  är  ordningsamma,  passiva och följer  instruktioner.  Forskarna presenterar 
även  vilken  sorts  elever  lärare  tycker  är  problematiskt  att  arbeta  med.  Dessa  är 
ifrågasättande, testar lärarens gränser, är ouppmärksamma och lata. Lärare uttryckte 
även frustration över elever som har svårt att lära sig, samt elever som tar mycket 
plats (1999, s.390). I artikeln framgår det att lärare ofta anser att det är mer lönsamt 
att lägga mer tid på elever som presterar väl i skolan för att få dem att nå ännu högre 
höjder, än elever som presterar sämre och möjligtvis behöver mer stöd (1999, s.397). 

Vavrus och Cole (2002) ställer sig kritiska till den elevsyn som bygger på att offra 
enskilda elever för resten av klassen. De skriver att isolering som metod ofta används 
oreflekterat,  utan  hänsyn  till  omkringliggande  omständigheter.  Forskarna  (2002, 
s.89) visar att denna elevsyn där enskilda elever avlägsnas för kollektivets bästa står 
till grund för avstängning som en vanligt förekommande metod. Själva poängen med 
avstängning  som  metod  är  att  isolera  eleven  som  upplevs  störande  under  en 
begränsad tidsperiod. När elevens beteende har förändrats får eleven komma tillbaka 
till klassen (2002, s.90).

Vavrus och Cole (2002, s.90) skriver att skolorna tenderar att fokusera enbart på de 
enskilda  elevernas  beteende,  utan  att  ha  de  sociokulturella  aspekterna  i  åtanke. 
Klassrumsmiljön är inte så homogen som de lokala- och nationella skoldokumenten 
förutsätter, där elevsynen bygger på att klassen är en homogen grupp med samma 
förutsättningar  och bakgrund. Vavrus och Cole (2002, s.90) är ytterst  kritiska till 
denna elevsyn, och menar att klassrummet består av en heterogen grupp individer 
med olika bakgrunder och att läraren måste förhålla till detta. Även Howes (2000, 
s.192) skriver att skulden inte enbart kan läggas på en enskild elev, då eleven är del 
av en större grupp individer som förhåller sig till varandra.

I  Programmet  som presenteras  av Polirstok och Gottlieb (2006, s.355) förutsätter 
forskarna att läraren bör ha en positiv elevsyn, dvs ett klimat som utgår från  high 
approval teaching där eleverna får mycket  positiv feedback. De skriver att  lärare 
som möter sina elever med en positiv utgångspunkt, blir bemötta positivt  av sina 
elever (2006, s.355).

Johnson mfl (2005, s.30) skriver att elevers beteende och uppförande kan styras med 
rätt teknik från lärarens sida. Exempel på detta är tidigt etablerande av regler och 
rutiner,  olika  belöningssystem  samt  hur  det  fysiska  klassrummet  är  organiserat 
(2005,  s.30).  Johnson  mfl  skriver  att  det  är  möjligt  att  få  med  alla  elever  i 
klassrummet och att ingen isolering ska behövas. 

Vidare menar Johnson mfl (2005, s.32) att läraren måste läsa av klassrummet och 
hitta  de elever  som behöver  extra  hjälp,  och verkligen  satsa på dessa elever.  De 
skriver att läraren med gott samvete kan förhandla med sina elever, då särskilt de i 
behov av extra stöd. Gott beteende och resultat som lever upp till överenskommelsen 
leder till  belöning. Dessa förhandlingar (deals) görs individuellt  mellan lärare och 
elev  och  kan  liknas  vid  ett  slags  kontrakt.  Johnson  mfl  nämner  ingenting  om 
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isolering av elever som kan upplevas som problematiska, utan menar alltså snarare 
att det går att få med alla elever med rätt tekniker. Små tekniska knep kan, enligt 
författarna,  hjälpa  till  att  forma  elevers  beteende  så att  klassrummet  kan fungera 
(2005, s.32).

Hanson  mfl  (2012,  s.1)  skriver  om  programmet  Lessons  in  Character i  sin 
utvärderande  artikel.  Programmet  beskriver  en  elevsyn  där  elever  ska präglas  av 
värden såsom respekt mot andra, rättvisa, ärlighet, ansvar och aktivt medborgarskap. 
Dock menar forskarna att programmet var tänkt som en åtgärd för att skapa ett klimat 
med dessa värden i centrum, och att det var ett ideal skolorna strävade efter. Detta 
förutsätter att skolklimatet var i behov av ett sådant program och att dessa värden i 
vissa fall lös med sin frånvaro. 

Programmet var tänkt att bygga upp positiva värden hos eleverna, genom att arbeta 
med en grund som redan fanns där. Alla elever kan, enligt programmet,  bli  goda 
amerikanska medborgare med goda värden som ska planteras redan i skolan. Lessons 
in Character var designat som en knuff i rätt riktning (2012, s.5). Även om Hanson 
mfl menar att programmet inte lyckades med sin ambition, förutsätter programmet 
ändå  en  ljus  elevsyn  där  förändring  är  möjlig.  Anledningen  till  att  programmet 
misslyckades var, enlig Hanson mfl (2012, s.71), inte att värdena som eftersträvades 
var otillräckliga. Snarare menar forskarna att programmet var svårt att överföra till 
en praktisk undervisning och att lärarna därför hade problem att följa programmet 
fullt ut..

Lee  (2009,  s.172)  skriver  att  lärare  tjänar  på  att  ha  en  positiv  elevsyn. 
Undervisningen gynnas av det och både lärare och elever får så mycket gratis av en 
elevsyn som präglas av ömsesidig respekt. Lee skriver (2009, s.172) att detta måste 
börja med att läraren och varje enskild elev skapar en relation, och att läraren visar 
intresse och förhoppningar för sina elever. För att skapa dessa relationer krävs det av 
läraren att han/hon verkligen tar sig tid med varje enskild elev och ger dem beröm 
och uppmuntrar dem till att nå sitt allra bästa.

Lee (2009, s.173) använder sig av filosofen Bubers begrepp  I-Thou och  I-It för att 
beskriva olika sätt att se på andra människor.  I-Thou innebär att vi ser andra som 
medmänniskor som vi delar livet med.  I-It betyder att vi ser andra människor som 
problem  vi  måste  ta  uti  med,  eller  medel  för  att  uppnå  något.  Lee  anser  att 
relationerna i dagens skolverksamhet präglas av ett I-It-tänk, och att det finns brist på 
I-Thou, alltså att se människan bakom eleven. Enligt Lee (2009, s.173) gör sig både 
elever och lärare skyldiga till en I-It-mentalitet i skolan.
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5 DISKUSSION

I detta kapitel diskuteras vår metod, samt vårt resultat. Förutom metoddiskussionen 
är  kapitlet  uppdelat  tematiskt,  på  samma  sätt  som  vårt  resultatkapitel. 
Frågeställningarna kommer att löpa som en röd tråd genom våra tematiska kapitel. 

5.1 Metoddiskussion 

Till en början ville vi skriva om ordningsbetyg i skolan och dess eventuella renässans 
i den svenska skolan. Det visade sig dock tidigt att materialet blev alltför smalt och 
att det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar om ämnet. Därför korrigerade 
vi uppsatsens syfte och frågeställningar för att istället undersöka klassrumsmiljö, vad 
som skapar oro i klassrummet,  hur lärare kan gå tillväga för att skapa en hållbar 
lärandemiljö, samt lärares inställning till elevers beteende i klassrummet.

Eftersom SWEPUB inte visade sig ge den mängd resultat vi önskade, valde vi att 
utesluta  databasen  och  även  svenska  artiklar.  Genom  ERIC  och  Sociological 
Abstracts  kunde vi få ett  internationellt  perspektiv vilket  det  inte  hade varit  med 
endast svenska artiklar.  Conduct är ett av de sökord som valdes bort, eftersom det 
inte längre var relevant för vår uppsats. Under vår andra sökning i ERIC använde vi 
oss istället av söksträngen evaluation, grading samt student evaluation, eftersom vi 
fortfarande  intresserar  oss  för  hur  lärare  upplever  elever  i 
undervisningssammanhang.  För  att  få  med  undervisningssammanhanget  i  vår 
sökning använde vi  oss  av  educational  environment  samt  classroom environment 
som vår andra söksträng. Som tredje söksträng använde vi oss av student behavior, 
behavior problems samt  behavior,  eftersom vår andra frågeställning behandlar just 
elevers beteende och vilken tyngd lärare lägger på detta. Dessa tre söksträngar gav 
ett begränsat resultat, varav fyra artiklar vi kunde använda oss av i vår studie. Dessa 
fyra artiklar valdes efter sin relevans för våra frågeställningar. 

Sociological  Abstracts  blev  vår  andra  databas,  trots  dess  sociologiska  prägel. 
Eftersom vår andra frågeställning behandlar elevers beteende, kunde vi hitta relevant 
material så länge vi begränsade sökningen till klassrumsmiljö. Söksträngen behavior 
och  behavior problems kombinerades därför med  classroom environment.  Genom 
dessa  söksträngar  kunde  vi  få  fram  tre  artiklar  som  var  relevanta  för  våra 
frågeställningar.

Vi är medvetna om att våra söksträngar har påverkat vilka artiklar vi fick fram och 
hur de präglat det resultat vi presenterar. Inom ramen för denna uppsats är det inte 
möjligt  att  gå  igenom  alla  artiklar  som  behandlar  ämnena,  utan  ett  urval  är 
nödvändigt för att få ett material som är hanterbart. Thuren (2005, s.87) menar att det 
inte går att  ge en fullständig beskrivning av någonting, utan att  ett  urval alltid är 
nödvändigt. Vi har enbart valt artiklar utifrån dess relevans till vår uppsats och inte 
medvetet  valt  bort  artiklar  som inte  överensstämmer  med vår egen syn,  utan har 
försökt att tolka materialet utan värdering. Vi har inte heller valt bort artiklar som 
varit långa, men vi har gjort ett urval genom att endast använda oss av vetenskapligt 
granskade artiklar. Ett annat urval har varit att försöka använda oss av så nya artiklar 
som möjligt, eftersom forskningen ständigt går framåt. Artiklar från t.ex. 70- och 80-
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talet valdes därmed bort. Därmed inte sagt att dessa artiklar inte kunde varit till hjälp, 
men i urvalet föll de trots allt bort. Thuren (2005, s.89) definierar att ett urval är 
skevt om fakta medvetet  undanhålls,  eller  om ett  urval har gjorts utan att  nämna 
urvalet, samt om ytterligare information ändrar helhetsbilden. Vi har hela tiden haft 
Thurens så kallade tumregler för urval i åtanke när vi skrivit vår litteraturstudie.

5.2 Etiska överväganden

Vi har noggrant läst igenom samtliga sju artiklar åtskilliga gånger och inte kunnat 
utläsa något som direkt bryter mot forskningsetiska principer som exempelvis nämns 
i  Lag  om  etikprövning  av  forskning  som  avser  människor (Svensk 
Författningssamling,  2003:460).  Lagen avser  att  skydda människor  som väljer att 
delta i forskning, och att det alltid ska finnas ett samtycke om forskningens villkor. 
Forsberg  och  Wengström  (2008)  skriver  om  vilka  etiska  överväganden  en 
systematisk  litteraturstudie  bör  ha.  Dessa  är  att  endast  använda  artiklar  som  är 
granskade av en etisk kommitté, redovisa alla artiklar som ingått i studien, samt att 
inte  enbart  presentera  resultat  som  stödjer  hypotesen  (2008,  s.77).  Samtliga  sju 
artiklar är vetenskapligt granskade, och vi har inte enbart använt oss av resultat som 
stödjer  vår  syn.  Alla  artiklar  utgår  till  exempel  inte  från  det  sociokulturella 
perspektivet, vilket är det perspektiv vår uppsats genomsyras av.

Även om artiklarna inte direkt bryter mot forskningsetiska principer, kan Vavrus och 
Cole (2002) problematiseras. I artikeln (Vavrus & Cole, 2002, s.91) skrivs namnet på 
skolan ut, samt vilket år studien genomfördes. Forskarna (2002, s.91) nämner även 
att studien innefattar två naturvetenskapliga klasser. Även om namnen på individerna 
i studien är fiktiva, skulle det vara möjligt att kunna ta reda på vilka de faktiskt är. 
Polirstok  och  Gottlieb  (2006,  s.356)  har  istället  valt  att  benämna  skolorna  i  sin 
undersökning  efter  siffror  (t.ex.  school  #1).  Detta  för  att  fullständigt  säkra 
anonymiteten för studiens deltagare. 

5.3 Förebyggande arbete i klassrummet

Utifrån  vårt  resultat  framgår  det  att  lärare  bör  arbeta  förebyggande  snarare  än 
reaktionärt. Flera av forskarna (Lee, 2009, s.171; Johnson mfl 2005, s.31; Polirstok 
& Gottlieb, 2006, s.359), betonar vikten av det förebyggande arbetet i klassrummet. 
Vår första frågeställning handlar om vilka åtgärder en lärare kan ta till för att skapa 
en hållbar lärandemiljö. Lee (2009, s.171) menar att läraren alltid bör arbeta med ett 
längre tidsperspektiv i åtanke, vilket även Johnson mfl (2005, s.31) stödjer. En del av 
det förebyggande arbetet består av att redan från början göra eleverna medvetna om 
vilka  regler  som finns  att  förhålla  sig  till  samt  vad  som är  accepterat  och  inte 
(Johnson mfl, s.32). En lärare kan inte ta för givet att eleverna vet vilka regler som 
gäller från början i klassrummet eftersom elevernas bakgrund varierar. Detta är något 
läraren måste förhålla sig till (Vavrus & Cole, s.90). Precis som Hundeide (2006, s.6) 
menar de att eleverna föds in i olika bakgrunder med olika förutsättningar. 

Vissa forskare betonar vikten av att alltid möta eleverna positivt. Enligt Lee (2009, 
s.173), Johnson mfl (2005, s.32) samt Polirstok och Gottlieb (2006, s.355) är just ett 
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positivt  förhållningssätt  det  allra  viktigaste  förebyggande  arbetet.  En  del  av  det 
positiva  förhållningssättet  går  ut  på  att  se  människan  bakom  eleven  alltså  att 
verkligen  sätta  sig  in  elevens  livssituation  (Lee,  2009,  s.173).  Lees  resonemang 
förutsätter en stark empatisk förmåga hos läraren. Detta kan skapas genom att läraren 
själv ser  tillbaka  på sin egen tonårsperiod  och själv  minns  vilka  svårigheter  och 
påfrestningar perioden innebar (Lee, 2009, s.173). Det är lärarens ansvar att försöka 
riva  ner  den  vi-och-dem-mentalitet  som råder  i  skolan  mellan  lärare  och  elever. 
Klassrummet bör vara en arena där alla parter arbetar för elevernas framgång utan att 
lärare och elever ser varandra som rivaler eller hinder för sitt eget arbete (Lee, 2009, 
s.173). Med hjälp av respekt och tolerans som ledstjärnor i det pedagogiska arbetet 
får eleverna själva chansen att bygga upp dessa två värden. Här måste läraren föregå 
med  gott  exempel  –  om inte  läraren  själv  utgår  från  respekt  och  tolerans  i  sin 
undervisning kan inte  han/hon förvänta sig att  eleverna ska göra det (Lee,  2009, 
s.173).  Lee  lyfter  på  ett  mycket  medvetet  sätt  problematiken  kring  relationerna 
mellan  lärare  och  elever.  Läraren  måste  självmedvetet  granska  sig  själv  innan 
han/hon förväntar sig något av eleverna.  Det är  också viktigt  att  läraren visar ett 
genuint intresse för sina elever. Detta är något både Lee (2009, s.172) och Ellmin 
(2011, s.90) betonar. Bara något så simpelt som att lära sig elevernas namn, samt 
visa intresse för vad de gör på fritiden kan ha stor inverkan på relationerna inom 
klassrummet.  Det  kan tyckas  svårt  att  finna tiden som krävs för  att  bygga dessa 
relationer, men lärare som verkligen tar sig tiden och arbetet kommer att vinna på det 
(Lee, 2009, s.172). 

Polirstok  och  Gottlieb  (2006,  s.355)  menar  att  elevers  beteende  alltid  styrs  av 
lärarens  bemötande,  men också att  lärarens bemötande styrs  av elevers beteende. 
Som lärare  kan  det  vara  svårt  att  möta  eleverna  positivt  om det  ständigt  känns 
förgäves, men det är ändå lärarens uppgift att ta första steget. Endast genom hårt 
arbete och tålamod kan läraren bryta mönstret.

Ur resultatet framgår det att många skolor är medvetna om brister i hur lärare möter 
sina  elever  och  att  relationerna  inte  fungerar.  Genom  denna  medvetenhet  har 
program som Positive Behavior[…] och Lessons in Character vuxit fram. Hade inte 
problemet mellan lärare och elever funnits hade det inte heller funnits något behov 
av  dessa  program.  Programmen  har  dock  olika  utgångspunkter.  Positive  
Behavior[…] lägger tonvikt på lärarna och menar att om lärarna möter sina elever 
positivt,  kommer  de  få  ett  positivt  bemötande  tillbaka.  På  så  sätt  skapas  ett 
fungerande  klassrumsklimat  (Polirstok  &  Gottlieb,  2006,  s.359).  Lessons  in 
Character[…] bygger på att vissa värden ska genomsyra undervisningen och på så 
sätt sprida sig till eleverna.  Båda programmen förutsätter ett aktivt engagemang från 
lärarna och att detta ska sprida sig till eleverna. Det finns en problematik kring denna 
sorts program, just därför att  de kräver samtliga involverade lärares engagemang. 
Lärare som känner att det inte ger snabba resultat kan ge upp tidigt, eller bara göra 
ett halvhjärtat försök. Precis som Polirstok och Gottlieb (2006, s.357) antyder finns 
risken att lärare inte ens försöker ändra sina etablerade arbetsrutiner och att extra 
uppgifter  utöver  de  ordinarie  i  princip  ignoreras.  Även om hälften  av  lärarkåren 
arbetar aktivt med programmet, blir det svårt att se resultat  om den andra hälften 
ignorerar det. 

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  ett  förebyggande  arbete  är  en  effektiv 
åtgärd  för  att  skapa  en  hållbar  klassrumsmiljö.  En  lärare  som är  väl  förberedd, 
intresserad och arbetar med ett långsiktigt perspektiv har alltid en fördel gentemot en 
dåligt  förberedd  lärare  som arbetar  reaktionärt.  Möter  en  lärare  sina  elever  med 
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respekt, tolerans och ett leende är chansen betydligt större att läraren blir bemött på 
samma  sätt.  Ansvaret  ligger  alltid  på  läraren,  även om det  kan  tyckas  svårt  och 
frustrerande ibland. Det är alltså  det positiva förhållningssättet  gentemot eleverna 
som  är  det  allra  viktigaste  förebyggande  arbetet  i  klassrummet.  Det  är  även 
fördelaktigt  att  tidigt  etablera  vilka  regler  som  gäller  i  klassrummet,  och  att 
konsekvent arbeta efter dem. Läraren bör aldrig ta något för givet.

5.4 Störningsmoment i klassrummet

Vår andra frågeställning behandlar vilken tyngd lärare lägger på elevers beteende i 
klassrummet.  I  våra  artiklar  finner  vi  begreppet  disruption (störning)  åtskilliga 
gånger och det blir tydligt att elevers beteende ofta hamnar i centrum. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet är störningsmoment ett problematiskt begrepp, eftersom 
det ofta förutsätter att eleverna är orsaken till störningen. Det faktum att Johnson mfl 
(2005, s.28) utgår från frågeställningen What can I do to control disruptive students?  
förutsätter att forskarna lägger stor tyngd på elevers beteende, och vad en lärare kan 
göra  för  att  kontrollera  och  förändra  det.  Johnson  mfl  (2005,  s.32)  ställer  sig 
visserligen kritiska till att beteende ska kontrolleras med hot och bestraffning, men 
menar att diverse belöningssystem är effektiva. Utifrån artikeln kan det utläsas att 
allt beteende går att förändra med rätt tekniker. Till skillnad från Johnson mfl, menar 
Vavrus och Cole (2002, s.101) att begreppet disruptive behavior (störande beteende) 
är kontextuellt. De menar att elevers beteende inte är en isolerad företeelse, utan att 
det är beroende av omgivningen och omkringliggande omständigheter. Vavrus och 
Cole betonar att den enskilda eleven inte ensam kan få skulden, eftersom detta är en 
grov förenkling.  Vad som bedöms som störande är  i  mångt  och  mycket  upp till 
lärarens subjektiva bedömning (2002, s.88). Maas och Meijnen (1999, s.388) menar 
också att varje enskild lärare har stort tolkningsutrymme när de bedömer vad som är 
störande beteende eller ej. Det som framgår utifrån dessa artiklar är att forskarna är 
kritiska till  hur lärare använder sig av begreppet  störande beteende,  eftersom det 
alltför  ofta  sker  oreflekterat.  Lärare  misslyckas  ofta  med  att  se  de  kontextuella 
faktorerna som spelar in, exempelvis läraren själv. Maas och Meijnen (1999, s.390) 
lyfter upp flera faktorer hos läraren som spelar in när läraren bedömer vad de anser 
är störande beteende, såsom lärarens egna ålder, erfarenhet, kön och etnicitet. Utifrån 
Maas och Meijnen, samt Vavrus och Cole tycks lärare inte reflektera över deras egna 
sociokulturella ryggsäck när de stämplar elever som störande.

Vavrus  och Cole  (2002,  s.88)  skriver  om avstängning  som metod  för  att  isolera 
enskilda störande individer i klassrummet. De är kritiska till metoden, då de menar 
att elever från vissa sociokulturella bakgrunder missgynnas. Även Maas och Meijnen 
(1999, s.393) menar att det alltid finns förlorare i skolan som inte gynnas av hur 
skolsystemet är uppbyggt. De som inte lyckats avläsa de nödvändiga sociala koderna 
blir ofta stämplade som störande problem students. Även Säljo (2000, s.46) menar att 
dessa elever blir lidande och får inte lika mycket utrymme i klassrummet. Vavrus 
och Cole, Maas och Meijnen samt Säljö betonar att detta är ett problem som måste 
medvetandegöras och förbättras. Annars kommer alltid vissa elever bli lidande och 
helt enkelt falla mellan stolarna. Dessa forskare lyfter upp att lärare alltid måste ha 
de sociokulturella aspekterna i åtanke när de kommunicerar med sina elever. Dessa 
aspekter  kan  exempelvis  vara,  kulturell  bakgrund,  etnicitet,  språk,  kön  (Maas  & 
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Meijnen, 1999, s.393). Andra viktiga aspekter är hur klassen som grupp påverkar de 
enskilda individerna. En normalbegåvad elev i en klass med högpresterande kamrater 
blir  ofta  stämplad  som  problematisk,  trots  att  eleven  hade  kunnat  vara 
högpresterande i en lågpresterande klass (Maas & Meijnen, 1999, s.392). I Maas och 
Meijnens (1999) artikel återfinns ett  tydligt  grupperspektiv,  hur gruppen påverkar 
individen och vice versa. Ellmin (2011, s.81) intar ett liknande perspektiv när han 
skriver att varje människa visserligen är unik, men är beroende av samspelet med 
andra människor. Vavrus och Cole, Maas och Meijnen samt Ellmin betonar vikten av 
att inte se enskilda individer som störningsmoment, eftersom dessa individer är en 
del av en grupp som påverkar.

Det som skiljer de ovan nämnda forskarna från exempelvis Johnson mfl (2005) är att 
de är medvetna om de sociokulturella aspekterna samt gruppdynamiken och vilken 
problematik de innebär. Johnson mfl (2005, s.28) bortser i mångt och mycket från 
dessa  och  menar  snarare  att  alla  elever  kan  styras  med  rätt  teknik.  Enligt  det 
sociokulturella  perspektivet  faller  Johnson  mfls  resonemang  relativt  platt,  då  det 
påminner om Watsons uttalande om att han kunde forma vilket barn han vill till i 
princip vad som helst (Jerlang, 2008, s.241). Dock har Johnson mfl många viktiga 
pedagogiska poänger och vill på ett pragmatiskt sätt få klassrumsundervisningen att 
fungera.  Det  vore  orättvist  att  helt  och  hållet  stämpla  Johnson  mfl  som 
behavioristiska, men tendenser finns onekligen där, exempelvis deras frågeställning 
samt  betoningen  på  belöningssystem.  Enligt  Johnson  mfl  (2005,  s.32)  är  detta 
belöningssystem en konkret åtgärd en lärare kan ta till för att förenkla sitt arbete i 
klassrummet, vilket snuddar vid vår första frågeställning.

För  att  sammanfatta  diskussionen  kring  detta  tema  kan  vi  konstatera  att  elevers 
beteende är av stor betydelse för lärare. Utifrån resultatet kan vi utläsa att vissa lärare 
gör  sig  skyldiga  till  den  grova  förenklingen  att  se  enskilda  elever  som 
störningsmoment. Det har framgått av artiklarna att det är ett problem som existerar i 
skolan  på  ett  internationellt  plan.  Olika  forskare  har  också  olika  sätt  att  se  på 
problemet. Johnson mfl accepterar situationen som den är och erbjuder pragmatiska 
och  praktiska  lösningar,  för  att  trots  detta  få  undervisningen  i  klassrummet  att 
fungera. Vavrus och Cole samt Maas och Meijnen menar snarare att problemet måste 
medvetandegöras och att de sociokulturella aspekterna måste lyftas upp. Genom att 
lärare  i  större  utsträckning  reflekterar  över  sig  själva,  gruppdynamik  och elevers 
varierande bakgrund kan de missgynnade eleverna undvika att bli stämplade som ett 
problem. En elev som blir stämplad kan bli låst i sin roll som just ett problem eller  
klassens syndabok, något som Ellmin (2011, s.88) också tar upp. Endast i en klass 
utan stämplade elever kan eleverna få chansen att vara sig själva fullt ut. 

5.5 Den splittrade elevsynen

Överlag framgår det utifrån vårt resultat en relativt positiv elevsyn bland forskarna. 
Dock finns  det  varierande elevsyner  hos  lärararna  i  det  material  forskarna själva 
presenterar. Maas och Meinen (1999, s.397) kritiserar den syn lärare uppvisar, där 
lärare ofta väljer att lägga större tid på elever med stor potential, snarare än att hjälpa 
de elever som behöver extra stöd. I Elton Report presenteras de typer av elever lärare 
helst undviker att arbeta med. Dessa elever är enligt lärarna lata, ouppmärksamma, 
ifrågasättande och testar lärares gränser (1999, s.390). Även Vavrus och Cole (2002, 
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s.89) ifrågasätter  den elevsyn som legitimerar  att  lärare offrar enskilda elever för 
klassens bästa. Maas och Meijnen samt Vavrus och Cole anser att lärare misslyckas 
med sitt uppdrag när de prioriterar vissa elever över andra. Det är ofta de elever som 
presterar  väl  i  skolan  som  prioriteras,  medan  de  stämplade  problem  students 
prioriteras bort som hopplösa fall. Maas och Meinen (1999, s.393) lyfter en viktig 
poäng när de skriver att det alltid finns vinnare och förlorare i klassrummet på grund 
av  hur  skolsystemet  är  uppbyggt.  Elever  från  vissa  sociokulturella  bakgrunder 
gynnas mer än andra i klassrummet.

Vavrus  och  Cole  (2002,  s.90)  ställer  sig  ytterst  kritiska  till  de  amerikanska 
styrdokumenten i skolan, både på lokal och nationell nivå. De menar att dokumenten 
skildrar  en  alltför  homogen  elevsyn  och  en  förenklad  verklighetsbild.  Förutsätter 
styrdokumenten en homogen bild av klassrummet, uppstår konflikter när det krockar 
med  den  heterogena  verkligheten.  Forskarna  lyfter  en  viktig  poäng  genom  att 
beskriva förhållandet mellan teori och praktik samt den problematik som uppstår. 
Om lärare ska arbeta  efter  dokument som förutsätter  en homogen elevsyn,  är det 
naturligt  att  det  uppstår  problem om inte  verkligheten  överensstämmer  med  vad 
dokumenten beskriver. En klass kan aldrig bli en homogen grupp, eftersom eleverna 
har fötts in i olika sociokulturella bakgrunder som har format hur de är som individer 
(Hundeide, 2006, s.6). 

Den elevsyn en lärare  har påverkar  allt  arbete  i  klassrummet.  En positiv  elevsyn 
påverkar hur läraren möter sina elever och vilken inställning läraren har till elevers 
beteende. Precis som Lee (2009, s.172) skriver, tjänar en lärare alltid på att möta sina 
elever  positivt.  Det  är  det  enda  sättet  för  lärare  att  bygga  tillitsfulla  och  starka 
relationer med sina elever. Den positiva elevsyn Lee (2009) beskriver handlar om att 
ständigt lyfta upp och berömma elevernas positiva sidor, istället för att fokusera på 
deras tillkortakommanden. En elev som inte presterar väl i skolan gör rimligtvis inte 
bättre  ifrån  sig  om  läraren  ständigt  anmärker  på  elevens  brister.  Polirstok  och 
Gottlieb (2006, s.355) är inne på samma spår som Lee, när de skriver om så kallad 
high approval teaching. Det handlar om att ständigt ge eleverna positiv feedback på 
det de gör. 

Hanson mfl (2012 s.1) skriver om programmet Lessons in Character, som går ut på 
att  forma  eleverna  till  goda amerikanska  samhällsmedborgare.  Programmet  växte 
fram som ett försök att stävja elevers oacceptabla beteende i skolan. Bara det faktum 
att programmet tillämpades förutsätter att det fanns en tilltro till att förändring var 
möjligt.  Även  om  elevers  beteende  i  mångt  och  mycket  var  oacceptabelt  såg 
skolledningarna  inte  eleverna  som hopplösa  fall,  utan  menade  att  deras  beteende 
kunde förbättras med rätt vägledning.

Johnson mfl (2005) menar också att läraren kan få med alla elever i sin undervisning, 
och har därmed också en positiv elevsyn. Till skillnad från exempelvis Maas och 
Meijnen samt Varvus och Cole erbjuder Johnson mfl konkreta lösningar på hur detta 
kan  möjliggöras.  Forskarna  menar  att  vissa  elever  är  svåra  att  nå,  men  att  det 
fortfarande är möjligt med rätt tekniker. Det handlar inte om att skälla ut eleverna 
eller poängtera deras svagheter, utan snarare att erbjuda så kallade  deals. Johnson 
mfl (2005, s.32) vill verkligen nå ut till lågpresterande elever och ge dem den hjälp 
som behövs. Forskarna är onekligen pragmatiskt inställda och försöker göra det bästa 
av situationen såsom den ser ut.

Utifrån vårt resultat blir det tydligt att det krävs en tilltro till att eleverna kan lyckas 
oavsett vilka de är. En lärare som utstrålar denna tillit till sina elever får ofta tillit 
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tillbaka, och detta är en viktig del när det gäller att skapa en hållbar lärandemiljö. Det 
kan tyckas vara en simplifierad lösning på ett stort problem, men utifrån resultatet är 
det uppenbart att en positiv elevsyn och ett positivt bemötande är grunden för en 
hållbar lärandemiljö.
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6 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER

Utifrån vårt resultat har det framgått tydligt att ett positivt förhållningssätt och en 
positiv elevsyn är nyckeln till  en hållbar lärandemiljö. Det handlar om att läraren 
alltid måste försöka se människan bakom eleven. Hur ska då detta tillämpas i ett 
praktiskt  undervisningssammanhang?  Det  första  som behövs  är  en  väl  utvecklad 
reflektiv förmåga hos läraren, då läraren bör fråga sig själv hur han/hon ser på sina 
elever och deras beteende. En lärare måste våga att kritiskt granska sig själv och sin 
elevsyn. Förutom konstant reflektion måste lärare besitta en stark empatisk förmåga 
för att kunna sätta sig in i elevers situation och bygga relationer med varje enskild 
elev. För att kunna bygga en relation till varje elev krävs att varje elev, oavsett vem 
han/hon är, blir sedd och upplyft på ett positivt sätt. Det är nödvändigt att läraren 
förstår att skolan inte är hela elevens liv, utan att det finns andra omständigheter som 
också påverkar elevens skolresultat och välmående.

I den här uppsatsen har vi även undersökt hur elevers beteende bedöms av lärare. 
Rimligtvis vill ingen lärare ha ett klassrumsklimat präglat av kaos. Resultatet visar 
dock att  lärare i vissa situationer  är alltför snabba med att  lägga skulden på sina 
elever, utan att reflektera över omkringliggande omständigheter. Vi menar att lärare 
bör avläsa de omkringliggande sociokulturella aspekter och inte analysera elevers 
beteende  som  en  isolerad  företeelse.  Lärare  är  pedagoger  och  trots  allt  inte 
beteendepsykologer,  och lärare  står  på  förhållandevis  tunn is  om de ska bedöma 
elevers beteende.

Dock är det självklart att allt beteende inte är acceptabelt i klassrummet. Därför är 
det förebyggande arbetet otroligt viktigt för läraren. Det handlar om att redan från 
början tydligt etablera och medvetandegöra regler om vad som gäller i klassrummet. 
En lärare gör ett misstag om han/hon tar för givet att alla elever från början vet vad 
som  gäller,  eftersom  det  sociokulturella  perspektivet  förutsätter  att  elevernas 
bakgrund påverkar deras agerande. Läraren måste arbeta konsekvent med att reglerna 
efterföljs, utan att för sakens skull vara auktoritär. Elever som möts av en lärare som 
utstrålar respekt och tolerans, får också själv chansen att utveckla dessa värden. Det 
är en balansgång för läraren att kunna visa respekt och tolerans, men samtidigt kunna 
sätta  ner foten när det behövs.  Vår förhoppning med uppsatsen är att  vi  inte har 
avskräckt blivande pedagoger från läraryrket, men ett klassrum är en komplicerad 
arena med ett stort nät av relationer och elever från olika bakgrunder. Detta är något 
läraren måste förhålla sig till för att bedriva en undervisning som inte enbart gynnar 
vissa elever.

En elev som presterar  dåligt  i  skolan presterar  inte  bättre  av att  läraren konstant 
anmärker på elevens brister. Det handlar istället om att se varje elevs positiva sidor 
och utgå från dessa, för att ge eleverna chansen att växa. Genom att möta elever med 
ett leende är chansen betydligt större att läraren för ett leende tillbaka. Det positiva 
klimatet  är  inte  något  som uppstår  av  sig  själv.  Det  krävs  att  både  läraren  och 
eleverna aktivt samspelar under en lång tid för att bygga upp det, men det är trots allt 
lärarens ansvar att ta första steget.

Det är också lärarens ansvar att vara väl förberedd inför sitt arbete. Elever kan enkelt 
se igenom om läraren inte tagit sig tid att förbereda sina lektioner. Detta påverkar i 
sin tur elevernas entusiasm och arbetsinsats. Det är onekligen inget enkelt yrke och 
det kräver att läraren lägger ner både tid och ork inför varje lektion, samt tar sig tid 
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för varje enskild elev. Det kan tyckas en nästan övermänsklig arbetsinsats, men vi är 
av den uppfattningen att det ger så pass mycket tillbaka att arbetsbördan knappast är 
förgäves.  Eleverna  uppskattar  en  aktiv  och  engagerad  lärare,  precis  som  lärare 
uppskattar  aktiva  och  engagerade  elever.  Lärare  och  elever  skapar  tillsammans 
varandras arbetsplats, och vem vill inte ha en bra och inspirerande arbetsplats?
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