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Abstrakt 
 

Uppsatsen granskar åtta pedagogiska modeller för att hjälpa läraren till ett bra 

klassrumsklimat.  Fokus ligger främst på vad det ögonblickliga bemötandet av konflikter. Det 

görs även en jämförelse mellan modellerna för att se om det skett någon förändring i synen på 

bemötandet av konflikter under de senaste decennierna. Mot bakgrund av detta besvaras söks 

det svar på följande problempreciseringar: Vad skrivs om det ögonblickliga hanterandet av 

konflikter i de pedagogiska modeller som finns beskrivna i C M Charles bok Ordning och 

reda i klassen (1984) och den pedagogiska modell som beskrivs  i Treating Explosive Kids 

(2006), samt har någon utveckling skett i synen på bemötandet av konflikter under de senaste 

decennierna? Undersökningen bygger på en litteraturstudie. Den insamlade informationen har 

analyserats enligt den hermeneutiska spiralen. Resultatet visar att flertalet av 

nittonhundratalets pedagogiska modeller har sitt ursprung i en och samma modell och att 

modellen från 2006 återgår till samma grundtankar. Resultatet visar vidare att synen på 

bemötandet av konflikter har gått från att vara lärarcentrerad mot en mer elevcentrerad syn. 

Undersökningen ifrågasätter även lämpligheten av dagens lärarutbildning. 

 

Nyckelord: pedagogiska modeller, ögonblickligt bemötande, konflikter, konflikthantering,  

   utveckling 
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1. Inledning 
 
”Lektionen ska precis starta. Du har vid närvarokontrollen noterat att du 

saknar en elev. Just då slängs dörren upp och den saknade eleven störtar in 

i klassrummet talandes i mobiltelefon. Dörren stängs med en smäll och 

eleven fortsätter livligt och högljutt sitt samtal. Du ber eleven lägga bort 

telefonen och gå till sin plats. Eleven ignorerar tillsägelsen och går istället 

och sätter sig i en klasskamrats knä.” 
 

Situationen känns säkert igen. Det här är vardagsmat för många lärare. Dagligen konfronteras 

lärare och elever med konflikter av olika slag. Brophy och Rohrkemper skriver i Journal of 

Educational Psychology (1981:3) att en konflikt kan ägas av antingen den ena eller av den 

andra parten. Konflikten kan även vara samägd, vilket innebär att båda parter har lika stort 

ansvar. I skolan kan man tala om lärarägda, elevägda och samägda konflikter. En lärarägd 

konflikt handlar om att eleven uppvisar ett beteende som hotar pedagogens behov av kontroll 

och auktoritet. En konflikt som är elevägd utgår istället från elevens problem. Dessa kan röra 

till exempel låg självkänsla, dåligt självförtroende och känslor av otillräcklighet. I samägda 

konflikter hotar elevens beteende inte lärarens auktoritet, men han eller hon skapar ändå ett 

problem som pedagogen måste lösa. Brophy och Rohrkemper pekar i sin avhandling på att 

lärare tenderar att se de flesta problem som något som genereras av eleven. Man anser alltså 

att man själv inte har del i konfliktens uppkomst. Detta är särskilt sant i de fall då konflikterna 

är lärarägda eller samägda. I dessa fall ansåg lärarna även att eleverna borde kunna kontrollera 

sitt problembeteende. I kontrast till detta kan vi ställa lärarnas inställning till elevägda 

konflikter. I dessa fall ansåg man till stor del att eleverna inte kunde rå för sina problem (as). 

 

Konflikthantering och besvärliga elever har varit ett ständigt återkommande samtalsämne för 

oss under vår lärarutbildning. Det har funnits ett behov av att få ventilera farhågor och 

erfarenheter. För att stödja oss inför konfronterandet med dessa situationer har vi under vår 

lärarutbildning haft föreläsningar om konflikthantering. Dessa har omfattat information om 

förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av konfliktsituationer, samt en variation 

av konfliktlösningsmodeller att ta till för att analysera konflikten som uppstått. Via  
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erfarenheter från vår VerksamhetsFörlagda Utbildning (VFU), där vi upplevt att lärare så gott 

som dagligen ställs inför skilda situationer som kräver ögonblickligt agerande, har vårt 

intresse väckts för att ta reda på vad som står i litteraturen angående  hur man som lärare kan 

bemöta sina elever direkt i situationen då konflikten uppstår. Detta bemötande har vi valt att 

kalla för ögonblicklig konflikthantering. Ögonblicklig konflikthantering sker alltså i direkt 

anslutning till det inträffade, och inte, vilket är fallet med mer traditionell konflikthantering, i 

efterhand. 

 

Terje Ogden beskriver i Social kompetens och problembeteende i skolan (2003) 

beteendeproblem i skolan som ett beteende som bryter mot skolans regler, normer och 

förväntningar. Enligt Ogden hindrar detta beteendet undervisnings- och lärandeaktiviteter, och 

därmed också elevernas lärande och utveckling. Ogden menar att eftersom sådana problem 

förekommer i nästan alla skolklasser måste utgångspunkten vara att betrakta dem som ett 

normalproblem (aa:14). Vi hoppas kunna bidra till en ökad kunskap om strategier att ta till vid 

det ögonblickliga hanterandet av en konflikt. Vi hoppas genom denna uppsats kunna bidra till 

en ökad kunskap om strategier att ta till vid det ögonblickliga hanterandet av sådana 

konflikter.  

 

Andreas de Klerk skriver i Att hantera konflikter i arbete och grupp (1991:14) att en konflikt 

uppstår då en persons intressen möter någon annans intressen och behov. Man förväntar sig 

att den man möter ska anpassa sig efter det man själv önskar. Om så inte sker kan lätt en 

konflikt uppstå. Konflikter har såväl en personlig som en saklig sida. Den personliga sidan av 

en konflikt är de psykiska och känslomässiga reaktioner som konfliktens sakliga sida väcker. 

Enligt de Klerk har konflikter alltid en funktion att fylla och är därför aldrig menigslösa. Man 

brukar skilja mellan konstruktiva och destruktiva konflikter. En konstruktiv konflikt har som  

funktion att få till stånd en berättigad förändring till det bättre. I motsats står den destruktiva. 

En sådan konflikt kännetecknas generellt av att de inblandande uppför sig utagerande, vilket 

innebär att de låter sina känslor styra hur de handlar. De är inte heller intresserade av att höra 

motpartens tolkning av situationen (aa:17ff). De Klerk påstår att för komma fram till effektiv 

lösning på konflikten, utan inblandning av någon utomstående, är det viktigt att försöka lösa 

sakfrågan, snarare än att fastna i diskussioner om de personliga aspekterna. De inblandade  
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måste dock få möjligheten att förklara för varandra vad det är de vill, under en begränsad tid, 

för att sedan röra sig vidare mot att lösa sakfrågan i problemet. (aa:16f).  

 

En viktig del vid hanterandet av konflikter är kommunikation. Nilsson och Waldemarson 

menar i Kommunikation. Samspel mellan människor (1994:9)  att kommunikation utgör 

grunden i alla relationer människor emellan. I all kommunikation sker en påverkan, inte bara 

utifrån budskapet i vad som sägs, utan även av situationen i sig. Dessa bakomliggande  

faktorer framkommer tydligt i den symboliska interaktionismen, något som sammanfattats bra 

av Annelis Jönsson då hon i Skolans problemelever- hur ser de på sin skoltid retrospektivt 

(1999) skriver att ”/e/n av hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är definitionen av en 

situation och att individen agerar utifrån hur hon definierar situationen. Definitionen sker i 

nuet i ljuset av tidigare erfarenheter. Den betydelse vi lägger i olika symboler som t e x 

gester, ord, minspel osv. påverkar och styr således vår definition av situationen” (aa:9).  

 

Enligt Nilsson och Waldemarsson (1994) påverkas även samspelet beroende på hur 

budskapen sänds och hur de tolkas av motparten. Vi väljer alltså beroende på situation att 

tolka innebörden i budskapen vi får genom kommunikationen. De påstår att ”/v/i har mentala 

glasögon eller filter som vi använder för att tolka innebörden i olika budskap. Den innebörd 

eller den symboliska laddning som verkligheten får i medvetandet påverkar våra handlingar” 

(aa:13). Detta innebär att kommunikationen lätt kan missuppfattas av mottagaren. Det är inte 

säkert att sändaren får fram sitt budskap på det sätt som var tänkt från början, något som kan 

leda till konflikter mellan berörda parter. 

 

 

1.2. Syfte och problemformuleringar 

 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska de pedagogiska modeller skrivna för att hjälpa 

läraren till ett bra klassrumsklimat som finns beskrivna i C M Charles bok Ordning och reda i 

klassen (1984), samt The Collaborative Problem-Solving Approach (CPS) beskriven av Green 

och Ablon i Treating Explosive Kids (2006 NY: Gilford). Fokus ligger främst på vad som står 

skrivet angående det ögonblickliga bemötandet av konflikter. Vi ämnar även göra en 

jämförelse mellan de modeller som Charles beskriver och The Collaborative Problem-Solving  
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Approach, för att se om någon utveckling i bemötandet av konflikter har skett under de 

senaste decennierna.  

 

Våra frågeställningar blir därför 

o Vad skrivs om det ögonblickliga hanterandet av konflikter i de pedagogiska modeller 

som finns beskrivna i C M Charles bok Ordning och reda i klassen (1984) angående 

bemötande i klassrummet? 

o Vad skrivs om det ögonblickliga hanterandet av konflikter i den pedagogiska modell 

som finns beskriven i Greene och Ablons bok Treating Explosive Kids (2006) 

angående bemötande i klassrummet? 

o Har någon utveckling skett i synen på bemötandet i konfliktsituationer under de 

senaste decennierna? 

 

 

1.3 Metod 

 

Vi har skrivit uppsatsen gemensamt, vilket innebär att vi båda två står för arbetet i stort. Vi 

har även producerat all text tillsammans. Undersökningen är baserad på en induktiv metod, 

vilket innebär att vi utgår från data insamlad genom en litteraturstudie för att hitta svaren på 

våra frågeställningar. Den insamlade informationen har vi sedan valt att analysera enligt den 

hermeneutiska spiralen. Metoden kan dock ses som en svaghet, eftersom vår analyserande 

diskussion är baserad på vår förförståelse av ämnet i fråga. Hade undersökningen utförts av 

någon annan hade eventuellt analys, tolkningar och slutsatser blivit annorlunda, eftersom 

förförståelsen är individuell.  

 

1.3.1 Hermeneutik 
 

Enligt Heine Andersson i Vetenskapsteori och metodlära- en introduktion (1994:187) kan 

ordet hermeneutik översättas med ’tolkningskonst’ eller ’tolkningslära’. Även i Henry Egidins 

bok Positivism- fenomenologi- hermeneutik (1986:41) ges ordet en sådan tolkning. Enligt 

Egidin är hermeneutik grekiska och betyder ’tolkning av budskap’ eller ’tolkning av texter’. 

Egidin menar att texter måste tolkas, eftersom de aldrig kan vara en exakt återspegling av det  
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de försöker beskriva. Istället målar texterna med hjälp av språket upp en bild av verkligheten, 

och denna bild kräver kritisk granskning. 

 

1.3.1.1 Den hermeneutiska spiralen 

 

Enligt Lars-Göran Johanssons bok Introduktion till vetenskapsteorin (2003:96ff) är tolkning 

nödvändigt för förståelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att man aldrig inleder en 

tolkningsprocess förutsättningslöst. I stället utgår man alltid från sin egen förförståelse av det 

fenomen som ska tolkas. Denna förförståelse består av en rad mer eller mindre medvetna 

åsikter och antaganden, vilka då de sammanfogas utgör vad Johansson (as) kallar för 

förståelsehorisont. Då man ställs inför ett fenomen utgår tolkningen alltid från denna 

förståelsehorisont. När fenomenets detaljer senare granskas kan de tidigare antagandena  

antingen styrkas eller vederläggas. Enligt Egidins (1986:43) kan detta kallas för en dialektisk 

process, vilken innebär att förståelsen för fenomenet ökar ju fler detaljer vi känner till. Genom 

att fördjupa insikten i fenomenet kan det plötsligt ses på med nya ögon.  

 

Johansson (2003:96) beskriver denna som en tolkningsprocess som ständigt växlar mellan att 

betrakta helheten och detaljerna. Egidin (1986:44) utvecklar detta resonemang genom att 

påpeka att man genom att se detaljerna som delar av helheten gradvis kan öka sin förståelse 

för fenomenet. Detta beror på att detaljerna påverkar hur man ser på helheten, medan helheten 

avgör hur man tolkar detaljerna. Genom att placera in detaljerna i helheten får man alltså ny 

förståelse för dem, vilket i sin tur leder till att man tolkar helheten annorlunda. Detta kan i sin 

tur leda till ytterligare en ny tolkning av detaljerna.  

 

1.4 Material 

 

Litteraturstudien har genomförts under våren 2008. Materialet har samlats ihop genom 

genomläsningar av pedagogiska handböcker, facklitteratur, avhandlingar och artiklar. Vi har 

även närvarat vid en föreläsning med Lisbeth Henricsson, angående Professionellt bemötande 

av barn med beteendeproblem (8/4 2008). 
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Modellerna som vi har valt att kritiskt granska presenteras i den pedagogiska handboken 

Ordning och reda i klassen skriven av C M Charles (1984). Charles är PhD i 

utbildningspsykologi på University of New Mexico. Modellerna har alla sitt ursprung i 

vetenskapliga avhandlingar författade av framstående forskare verksamma under mitten av  

nittonhundratalet. En stor del av dagens lärare gick i skolan under denna tid, varför vi menar 

att dessa forskares teorier fortfarande präglar den svenska skolan. Eftersom vi själva gick i 

skolan under slutet av nittonhundratalet är även vår förförståelse baserad på den tidens 

pedagogiska ideal. För att utmana vår egen förförståelse har vi valt att även studera en relativt 

ny modell för konflikthantering i skolan, The Collaborative Problem-Solving Approach som 

presenteras av Greene och Ablon i Treating Explosive Kids (2006). Denna modell handlar 

främst om hur man kan stödja explosiva barn, vilket kan vara en nackdel då vår undersökning 

berör konfliktbemötande av samtliga barn i skolan och inte bara de explosiva barnen. Vårt val 

föll ändå på denna modell, då vi anser att den är applicerbar på de flesta barn i de flesta 

konfliktsituationer som förkommer i skolan. 

 

Vi har valt att utgå från amerikansk forskning, som inte behöver överensstämma med svenska 

förhållanden. Vårt val av litteratur beror på att det tycks saknas svensk forskning inom 

området. Vi anser dock att de modeller som vi har använt oss av är applicerbara i den svenska 

skolan. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi hade utgått från 

annan forskning, och därmed även från andra modeller. Då vi har arbetat med uppsatsen har 

vi dock kunnat konstatera att de modeller som presenteras av Charles (1984) tycks vara de 

dominerande inom området, vilket också är anledningen till att vi har valt att fokusera på 

dessa. Greene och Ablons (2006) modell valde vi eftersom den rekommenderades i ett flertal 

pedagogiska handböcker som vi stötte på under vår litteraturgenomläsning. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att inte behandla bakomliggande orsaker till konflikterna. Detta beror på att det 

redan finns en stor mängd forskning som behandlar detta ämne. Dessutom är det inte relevant 

för vårt syfte och våra frågeställningar. På grund av detta går vi inte heller djupare in på vilka 

efterföljder som följer på valet av en viss strategi.  
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Vår undersökning baseras på en litteraturstudie istället för på intervjuer eller observationer, 

eftersom vi vill utveckla kunskaper grundade i forskning, snarare än att ta reda på hur några 

specifika lärare hanterar konflikter. Däremot hade det varit intressant att i en uppföljning 

undersöka hur pedagoger bemöter elever i ögonblickliga konfliktsituationer, för att sedan 

koppla detta till de olika modellerna, samt för att försöka se om någon förändring har skett 

sedan vi själva gick i skolan. 

 

 

1.6 Etiskt förhållningssätt 

 
I Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning kan man läsa att forskning är viktigt och nödvändigt för 

individernas och samhällets utveckling. Därför ligger ett berättigat krav på att det bedrivs 

högkvalitativ forskning som inriktas på väsentliga frågor. Forskningskravet innebär att  

tillgängliga kunskaper utvecklas (http://www.vr.se). Vi anser att vår uppsats bidrar till detta, 

eftersom vi har gjort en sammanställning och jämförelse av en rad olika modeller för 

konfliktlösning. Dessutom har vi gjort en jämförelse mellan äldre och nyare modeller, för att 

se om någon utveckling har skett sedan 1950-talet. Vi har utvecklat våra egna kunskaper om 

det aktuella området genom att använda oss av ett hermeneutiskt forskningsperspektiv.  

 

Som forskare måste man vara medveten om etiska frågor och ha ett etiskt för hållningssätt i 

allt från sitt val av problemställning till samhällets tillämpning av forskningens resultat. (SOU 

1999:4 s.24). Vi hävdar att vår uppsats uppfyller detta krav, eftersom den kan bidra till att 

lärare och lärarstudenter kan få ett nytt perspektiv på de aktuella frågorna. Vår undersökning 

är viktig i dagens skola eftersom det är lätt att man själv agerar så som ens egna lärare gjorde. 

Som vi skriver ovan tror vi att merparten av dagens lärare har en förförståelse för 

konflikthantering som grundar sig i de modeller som presenteras av Charles (1984). Genom 

vår uppsats kan deras kunskaper om ämnet vidgas, och deras tillvägagångssätt bli bättre 

anpassat till dagens skola.    

 

Forskaren har även ansvar att följa den vetenskapliga utvecklingen inom sitt område. 

(SOU 1999:4).Vi menar att vi lever upp till detta ansvar, eftersom vi gör en jämförelse mellan 

äldre och nyare konflikthanteringsmodeller. 
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Enligt Vetenskapsrådet ligger ett ansvar på forskaren ”att se till att forskningen är av god 

kvalitet och moraliskt acceptabel” (www.codex.vr.se). Vidare nämns oredlighet i forskning, 

som avser att det är omoraliskt att plagiera och fabricera fakta, samt att förvränga resultat. 

Detta har vi naturligtvis inte heller ämnat göra.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en rad aspekter som används i den hermeneutiska analysen av de 

pedagogiska modellerna för att få fram en djupare förståelse för delarna i modellerna. I 

analysen kommer modellerna för ögonblicklig konflikthantering att analyseras utifrån de olika 

aspekter som tas upp i bakgrunden. Vi ämnar undersöka hur väl de olika modellerna stämmer 

överens med de krav som ställs på konflikthantering i dagens skola. Detta sker genom att 

analysera hur modellerna förhåller sig till de aspekter som behandlas nedan. Först ges en 

presentation av vad skollagen och läroplanerna säger om vilka rättigheter läraren har i 

klassrummet, för att sedan ge en bild av den humanistiska pedagogiken och hur denna står i 

relation till skollag, grundskoleförordningen och läroplanerna vilar på. För att få djupare 

förståelse för modellerna, presenteras en inblick i den dolda läroplanen, skolkulturer och 

lärartyper. 

 

2.1 Lagar, förordningar och styrdokument 

 

Det dagliga arbetet i skolan styrs av en rad olika bestämmelser. Enligt Mare Erdis i Juridik för 

Pedagoger (2003:17) är dessa reglerade i styrdokument, grundskole- och 

gymnasieförordningarna, läroplanerna, kursplanerna och arbetsmiljölagen. Alla dessa 

bestämmelser styr bland annat hur lärare får, och förväntas, uppträda i konfliktsituationer med 

en elev. Enligt Imsens Lärarens värld (1999:44) är det viktigt att läraren har en bra bild av 

hur man bör agera i klassrummet för att undvika uppkomsten av, samt hantera, störande 

beteenden hos eleverna. Sist i avsnittet presenteras den humanistiska pedagogiken, eftersom 

den enligt Steinbergs Humanistiskt ledarskap (2002:8) förespråkas av skollagen, förordningar 

och styrdokument. 
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2.1.1 Skollagen 

 

I skollagen hittar man paragrafer som direkt rör lärares dagliga hantering av konflikter. En 

sådan paragraf är 20 §. 

 

20 §  Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett 

sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för 

säkerheten i denna.  

 

 

2.1.2  Grundskoleförordningen och gymnasieförordningen 

 

Båda dessa förordningar är kompletterande till skollagen och anger föreskrifter för vad som 

gäller i grundskolan, respektive gymnasiet. Även här finner vi redskap för att hantera 

konflikter i klassrummet. I sjätte kapitlet, 9 §, grundskoleförordningen, kan man läsa följande: 

 

9 § Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, 

skall läraren uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper 

skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. 

  

Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av 

pågående undervisningspass eller låta eleven under uppsikt stanna i skolan 

högst en timme efter skoldagens slut. 

 

Gymnasieförordningen och Grundskoleförordningen är lika på många punkter, men i vissa 

fall skiljer de sig åt. En skillnad är att i ovanstående exempel behöver en lärare på 

gymnasienivå inte kontakta elevens vårdnadshavare. Däremot uttrycks en uppmaning till 

läraren att istället utreda varför eleven beter sig som han eller hon gör. Gymnasieläraren har 

inte heller rätt att låta eleven stanna kvar i skolan efter skoldagens slut. 

  

Dessa paragrafer ger läraren konkreta medel att använda sig vid ögonblickligt hanterande av 

konfliktsituationer i klassrummet. Det är dock viktigt att känna till och komma ihåg att den  
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svenska skolan vilar på ett humanistiskt synsätt, och kanske därför enbart använda dessa tips 

vid utvalda tillfällen. 

 

2.1.3 Humanistisk pedagogik 

 

John Steinberg (2002:8) beskriver den humanistiska pedagogiken. Till grund för denna 

pedagogik ligger den humanistiska psykologin vilken växte fram på 50-talet med förespråkare 

som Abraham Maslow och Carl Rogers. Humanistisk psykologi handlar om 

självförverkligande och ansvar, och om människans inneboende utvecklingsbehov, samt om 

hennes möjligheter att utvecklas. Man använder sig framför allt av samtalsterapi för att lösa 

patienternas problem.  

 

Carl Rogers var den första som försökte överföra humanistisk psykologi till pedagogiken. 

Syftet med pedagogik skulle då vara att frigöra människan, snarare än att forma henne. Enligt 

Rogers teorier var lärarens uppgift att skapa en miljö som var lämplig för inlärning. Om så 

skedde skulle eleverna automatiskt lära sig, eftersom de skulle bli motiverade att själva ta reda 

på svaren på sina frågor.   
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Principiella grundstenar i humanistisk pedagogik 

 
• En grundläggande tro på individens vilja att utvecklas. 
 
• En grundläggande tro på individens förmåga att ta ansvar. 
 
• En grundläggande tro på individens vilja att samarbeta. 
 
• Med tillit och förtroende kan man utveckla och ta vara på 

medarbetarnas yrkesprofessionalitet. 
 
• Med tillit och förtroende kan man utveckla och ta vara på 

medarbetarnas kreativitet och naturliga förmåga att söka 
konstruktiva lösningar. 

 
• Ledarskap ska vara ”situationsanpassat”, det ska anpassas till 

gruppens och individens behov och förmåga. 
 
• Ledaren är en förebild. Värderingsgrunden ska synas i 

vardagshandlingar. 
 

 

 

Enligt Steinberg (2002:12) finns det principiella grundstenar i den humanistiska pedagogiken, 

vilka presenteras i modellen nedan.  

 

 

 
Figur 1 efter Steinberg (2002:12) 
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Enligt Steinberg (2002:8) förespråkas den humanistiska pedagogiken av skollagen, 

förordningar och styrdokument.  

 

2.1.3.1 Skollagen i förhållande till den humanistiska pedagogiken 
 
På grund av diskussionen ovan kan det vara viktigt att ha skollagens första kapitel, 2 § i 

åtanke då konflikter uppstår. 

 

2 §  Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. 

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

 

Citatet från skollagen sammanfattar väl vad som är själva grundtanken med den svenska 

skolan. Skolan ska vara en plats där man kan utvecklas, inte bara kunskapsmässigt, utan även 

som människa. 

 

2.1.3.2  Lpo 94 och Lpf 94 i förhållande till den humanistiska pedagogiken 
 

Lpo 94 och Lpf 94 är de läroplaner som för närvarande gäller för den obligatoriska skolan och 

de frivilliga skolformerna, företrädelsevis gymnasiet. De ger hänvisningar, vilka alla som 

arbetar inom skolan ska rätta sig efter. I Lpo 94, första kapitlet redovisas bland annat skolans 

värdegrund. 

 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till 

trakasserier skall aktivt bekämpas.  
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Skolans uppdrag 

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.  

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. 

 

Precis som i skollagen betonas här alltså skolans ansvar i elevernas harmoniska utveckling. 

Även Lpf 94 betonar skolans ansvar för att eleverna utvecklar förståelse för andra människor, 

samt för att mobbing och trakasserier motverkas. Här kan vi förutom det som står i kapitel ett 

i Lpo 94,  läsa att  

varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete och skolan skall 

stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. 

 

Dessutom står det skrivet att  

läraren skall visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha 

ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

2.1.4  Den dolda läroplanen 

 

Förutom Lpo94 och Lpf94 talas det ofta om den ”dolda läroplanen” inom skolans väggar. Den 

”dolda läroplanen” introducerades i Sverige av Broady 1981 och beskriver att elever inte 

enbart lär sig ämneskunskaper. Enligt Gunnar Bergs bok Skolkultur. Nyckeln till skolans 

utveckling (1999:43) anpassas de istället till att lära sig att ”vänta, visa uthållighet, 

självkontroll, underordna sig en befintlig maktapparat etc.” Eleverna lär sig alltså inte enbart 

ämneskunskaper, utan skolas även in i rådande samhällsnormer. Den dolda läroplanen tas 

även upp av Stensmos Ledarskap i klassrummet (1997) där han beskriver hur eleverna väljer 

att genomföra uppgifterna på det sätt de tror att läraren förväntar sig av dem. Detta leder till 

att de lär sig för lärarens skull snarare än för sin egen skull (aa:67). 
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2.2 Skolkultur 
 
Styrdokument och läroplaner är ett sätt för staten att kontrollera att skolan jobbar i rätt 

riktning. Läroplanerna kan man säga är en yttre begränsning för lärarna hur de ska lägga upp 

sin undervisning. En inre begränsning kan läggas i skolkulturen, eftersom den påverkar valet 

av agerande i bland annat en konfliktsituation (Berg 1999:13). Hur man agerar vid en konflikt 

avgörs ofta av vilken kultur som råder på skolan. 

 

2.2.1 Definition av skolkultur 

 

”Skolkultur kan generellt sett beskrivas som ett osynligt regelsystem som på ett informellt 

plan styr den pedagogiska och administrativa verksamhet som bedrivs inom en enskild skola” 

(Berg, 1999:9) 

 

Skolkulturen på en skola sitter i väggarna och påverkar människor som jobbar där. 

Skolkulturen märks i samtal i klassrum, personalrum och ute på skolgården. Det kan finnas 

många kulturer inom en och samma skola, beroende på personerna som jobbar där och deras 

bakgrund. Förskolelärare har sin bakgrund  inom barnomsorgen och lägger mycket tid på 

samarbete i sitt arbetssätt, låg- och mellanstadielärare lägger mer fokus på innehållet och 

bildningen i undervisningen och lärare för äldre elever har sin tradition inom en urvalsinriktad 

skolform. Trots att det kan finnas flera kulturer finns det dock oftast en kultur som dominerar, 

som påverkar verksamheten generellt (aa:12) 

 

 

2.3 Lärarstilar 
 

Skolkulturen påverkar vilka lärarstilar som är mest accepterade på varje enskild skola. Det 

finns tre olika lärarstilar som ofta nämns i pedagogisk litteratur. De presenteras med en mängd 

olika namn. Vi har valt att använda oss av benämningarna: den auktoritativa läraren, den 

demokratiska lärare och ”låt gå”- läraren. Dessa presenteras nedan i såväl text som figurer, för 

att göra framställningen så överskådlig som möjligt. Genom tabellerna blir det också lätt att se 

skillnader och likheter mellan de olika källor som används (Lewin och Lippit (1938) i Maltén 

(2000) och Henricsson (2006)).  
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2.3.1 Pedagogiskt ledarskap 

 

Enligt Arne Maltén i Det pedagogiska ledarskapet (2000:62ff) väljer man medvetet vilken typ 

av ledare man vill vara. Detta val sker med utgångspunkt i såväl teoretiska kunskaper om 

ledarskap som i praktiska erfarenheter. Maltén beskriver i sin framställning Lewin och Lippits 

forskningsresultat från 1938. Deras forskning resulterade i formulerandet av en 

endimensionell modell innehållande tre olika ledarstilar. Detta innebär att man som ledare 

förutsätts välja en av ledarstilarna. De tre stilarna är det auktoritära, det demokratiska och det 

”låt gå”-mässiga ledarskapet. 

 

En auktoritär ledare kännetecknas av ett ledarorienterat ledarskap. Ledaren styr med järnhand, 

och han eller hon verkar utgå från att de personer som ska ledas är oansvariga och 

ansvarslösa. Det demokratiska ledarskapet präglas, i motsatts till den auktoritära, av 

gemensamt ansvar för, och planering av, verksamheten. Ledaren utgår från att 

gruppmedlemmarna är ansvarstagande och sociala människor. Utmärkande för ledarskapet är 

samarbete och delegering av ansvar. Kännetecknande för den ”låt gå”-mässiga ledaren är en 

hög grad av passivitet. Han eller hon uppträder tillbakadraget och lämnar gruppen att klara sig 

på egen hand. Endast då ledaren blir tillfrågad bidrar hon eller han med upplysningar, råd och 

hjälp. Maltén ser denna ledarstil som en motreaktion till den auktoritära stil som länge var 

tongivande inom såväl familjen som skolan. Det är dock en ledarstil som leder till en 

avsaknad av normer, vilket i förlängningen resulterar i osäkra och förvirrade barn (as).   

 

2.3.1.1 Jämförelse mellan ledarskapsstilar 

 

Som synes i beskrivningen ovan kan det auktoritära ledarskapet och det demokratiska 

ledarskapet ses som varandras motpoler. Det är därför möjligt att ställa upp egenskaper som 

kännetecknar de båda ledarskapsstilarna i en tabell som den nedan:   
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Auktoritärt ledarskap  Demokratiskt ledarskap 
 
Diktatoriskt   Deltagande 
 
Ekonomiskt   Humanistiskt 
 
Byråkratiskt   Funktionellt 
 
Detaljkontroll   Målstyrning 
 
Statiskt rigid   Kreativt flexibel 
 
Stabilitet    Rörelse 
 
Människan som maskin/objekt  Människan som subjekt 
 
Kontroll av människor   Styrning av processer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 efter Lewin och Lippit (1938) i Maltén (2000:64) 

 

Även Lisbeth Henricsson talar i sin avhandling Warriors and Worriers (2006:94) om olika 

typer av ledarskap. Hon väljer att begränsa sig till två olika ledarskapsstilar, vilka hon kallar 

för auktoritär/bestämmande och humanistiskt orienterad. Dessa ledarskapsstilar går att koppla 

till de stilar som Maltén (2000:62ff) beskriver. Henricssons auktoritära/bestämmande stil 

stämmer bra överens med Malténs auktoritära ledarskap, medan den humanistiskt orienterade 

ledarstilen liknar det demokratiska ledarskapet. Henricssons humanistiskt orienterade 

ledarskap uppvisar också likheter med den tidigare beskrivna humanistiska pedagogiken. 

Henricssons ledarskapsstilar presenterades vid hennes föreläsning enligt nedanstående tabell: 
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Auktoritär/bestämmande   Humanistiskt orienterad  
 
Kontrollerande   Uppmuntrar oberoende 
 
Vidmakthålla ordning   Flexibla regler 
 
Läraren styr   Aktiv kommunikation 
 
Opersonliga relationer   Personliga relationer 
    
Rigid lärar-elev hierarki  Ömsesidig respekt 
 
Allmän misstro   Demokratisk atmosfär 
 
Moraliserande synsätt   Positiva attityder 
 
 

   

Figur 3 efter Henricsson (föreläsning 8/4 2008) 

 

Henricsson betonar också att det är den humanistiskt orienterade ledarskapsstilen som 

förespråkas i dagens svenska läroplaner. Denna ledarskapsstil leder till lärare med hög  

självupplevd kontroll över klassen. Dessa lärare har också en humanistisk attityd och icke-

auktoritära strategier, som tillexempel vädjan och diskussion. De är varma och engagerade, de 

uppmuntrar eleverna ofta och i jämförelse med auktoritära/bestämmande lärare har de färre 

observerade reprimander och beteendekorrigeringar. Detta kan kopplas till att Henricsson 

påstår att en humanistiskt orienterad ledarstil minskar elevernas utagerande beteenden.  
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3. Modeller för ögonblicklig konflikthantering 
 

”Under de senaste decennierna har lärarna inte fått särskilt mycket utbildning i hur man 

upprätthåller disciplin i klassrummet. De gamla metoderna, att ta sin tillflykt till hotelser och 

fysisk bestraffning, kom att betraktas som inhumana. De övergavs utan att någon annan verksam 

metod intog deras plats. Lärarna hoppades att de skulle kunna upprätthålla disciplinen med 

vänlighet, omtänksamhet och goda läroplaner, men det har blivit bara alltför uppenbart att detta 

var en fåfäng förhoppning” (Charles 1984:8). 

 

I boken Ordning och reda i klassen (Charles 1984) presenterar sju modeller för 

klassrumsdisciplin. Dessa modeller visar hur respekterade auktoriteter anser att läraren bör 

förebygga, bemöta och korrigera dåligt uppträdande bland eleverna. Förutom dessa sju 

modeller presenteras The Collaborative Problem-Solving Approach som beskrivs i Treating 

Explosive Kids av Greene och Ablon (2006). Modellerna presenteras i kronologisk ordning. 

 
3.1 Modeller presenterade i Ordning och reda i klassen (Charles 1984) 
 

3.1.1  Redl- och Wattenberg- modellen 
 

Enligt C. M. Charles (1984:44) var Fritz Redl österrikare som flyttade till USA. Han arbetade 

som terapeut, forskare och professor i beteendevetenskap vid Wayne State University i 

Detroit. William W Wattenberg har doktorerat vid Columbia University och studerade 

pedagogisk psykologi. Båda två har skrivit pedagogiska bidrag till litteraturen. De har skrivit 

en bok tillsammans, Mental Hygiene in Teaching (1951), där de ger lärare insikt om att de har 

krafter som påverkar elevernas beteende i klassrummet. De visar på disciplinmetoder att 

använda för att bevara ett lugnt klassrumsklimat och även stärka elevernas emotionella 

utveckling. 

 

För att klara av situationerna i klassrummet talar Redl och Wattenberg om det diagnostiska 

tänkandet för att underlätta arbetet. Det diagnostiska tänkandet bygger på fem principer, 

intuition, faktainsamling, dolda faktorer, åtgärder och flexibilitet. Intuition innebär den känsla 

läraren får när en konflikt uppstår, och ger en vink om hur problemet kan lösas. 

Faktainsamling sker genom att läraren ställer sig själv frågor angående elevernas beteende i  



Christa Karlsson  Högskolan i Halmstad 
Maria Malmstigen  Allmänt Utbildningsområde 61-90 hp 
Examensarbete   

 24 

 

konflikten. De dolda faktorerna är information som läraren redan känner till angående de 

inblandade eleverna. Efter detta formar läraren en hypotes att arbeta efter. Det är inte alltid 

den fungerar, och då måste andra åtgärder användas. Flexibiliteten kommer in då det gäller 

att anpassa sig efter situationen. Fungerar inte ett angripningssätt måste nya användas. Redl  

och Wattenberg påpekar att ofta är inte en åtgärd nog, utan små steg leder så småningom fram 

till en lösning. 

 

Redl och Wattenberg redogör för fyra metoder att använda sig av när det gäller 

tillrättavisanden i klassrummet. Metoderna är mycket verksamma när eleverna är medvetna 

om vad som förväntas av dem och känner till konsekvenserna om de inte uppför sig som 

bestämt. Oavsett vilken metod läraren väljer att använda, uppmanar Redl och Wattenberg 

läraren att ställa sig själv fem frågor, i snabb följd, innan någon åtgärd vidtas (aa:55). Läraren 

måste fråga sig vilket det bakomliggande motivet för det dåliga uppförandet är, hur reagerar 

klassen, vilken inställning har åtgärden till en samverkan med läraren, hur kommer eleven att 

reagera på tillrättavisningen och hur kommer tillrättavisningen att påverka beteendet i 

framtiden. Dessa frågor ger svar på om läraren uppfattat situationen rätt, och läraren har då 

lättare att välja en korrektionsmetod som passar för att ge eleven ett bättre beteende. 

 

Metod 1 Att stödja självdisciplin 

Enligt Redl och Wattenberg är bristande självdisciplin en stor orsak till att elever uppför sig 

illa. Därför måste läraren hjälpa eleverna att behärska sig och uppträda disciplinerat. Detta 

görs utan aggression och bestraffningar från lärarens sida, på ett lågmält och kraftlöst sätt. 

Denna metod är tänkt att användas innan eleven tappat självbehärskningen, för att hålla 

tillbaka ett oacceptabelt beteende. Redl och Wattenberg nämner också ignorering som en 

effektiv metod. Den är speciellt effektiv när eleverna vill se hur långt det går att gå innan 

läraren reagerar. Risken kan dock vara att eleverna uppfattar läraren som osäker eller 

obeslutsam.  
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Metod 2 Hjälp i svåra situationer 

Läraren har ett ansvar att hjälpa eleverna att ägna sig åt de uppgifter som åligger dem. Ibland 

är det svårt för eleverna att koncentrera sig och de hänger sig åt andra saker än att fokusera på 

skolarbetet. För att återfå elevernas koncentration kan läraren hjälpa eleven att förstå vad de  

ska göra, utan att angripa elevens personlighet, och ibland tvingas läraren vara flexibel och 

slänga lektionsplaneringen åt sidan och anpassa situationen efter klassens sinnesstämning. Det 

sistnämnda får dock inte hända för ofta, då Redl och Wattenberg påtalar att rutiner förebygger 

oroligt beteende, eftersom de visar på vad eleverna ska göra och vad som förväntas av dem. 

Om läraren tvingas att utvisa en elev ur klassrummet, då elevens beteende är störande för 

resten av klassen, är det viktigt att eleven vet att det enbart är under den tid eleven behöver för 

att återvinna självbehärskningen. Dessa situationer ska uppföljas av ett samtal där båda parter 

får redovisa för sina känslor inför den uppkomna händelsen. Om läraren tvingas ta ifrån 

eleven ett frestande föremål, som en mobiltelefon, ska eleven känna till att det är temporärt.  

 

Metod 3 Se verkligheten sådan den är 

Läraren måste tydligt visa eleverna vilka beteenden som är oacceptabla och vilka 

konsekvenserna blir om man väljer att bete sig så ändå. Läraren kan då enkelt säga att vi har 

regler att följa och du vet vilka konsekvenserna blir. Lärare som använder denna metod 

betraktas som uppriktig och rättvis. En av de enklaste metoderna, som lätt glöms bort, för att 

underlätta i klassrummet är att  ”säga som det är”. Metoden bygger på att ”förklara varför ett 

beteende är olämpligt och påvisa ett tydligt samband mellan uppträdande och konsekvenser” 

(aa:59). Vid uppsättandet av gränser är det viktigt att förklara tydligt vad som gäller och 

varför reglerna finns till, och här bör läraren fråga efter elevernas uppfattningar i ämnet för att 

försäkra sig om att de förstår reglerna. Detta leder till att elevernas behov av att testa hur långt  

de kan gå innan läraren reagerar minskar. Att se verkligheten som den är handlar också om att 

ge eleverna konstruktiv kritik för att komma vidare inom områden de upplever som svåra. 

Kritiken måste ges på ett sätt som inte upplevs som ett angrepp, utan istället ses som ett stöd 

för eleven. 

 



Christa Karlsson  Högskolan i Halmstad 
Maria Malmstigen  Allmänt Utbildningsområde 61-90 hp 
Examensarbete   

 26 

 

Metod 4 Att framkalla lust eller olust 

En sista utväg att ta till är att använda metoder som ”ökar elevernas benägenhet för ett korrekt 

uppförande och avskräcker från ett olämpligt beteende” (aa:61). Genom att använda sig av 

belöningar och löften stimulerar läraren de beteenden man vill ska upprepas. Beröm stärker 

självkänslan och eleverna vill uppföra sig väl för att det får dem att känna sig nöjda med sig 

själva. Här är det viktigt att påpeka vilket beteende det är som belönas. Riskerna är annars att  

eleven uppför sig på ett visst sätt enbart för belöningens skull och att läraren inte genomför de 

löften de delat ut.  

 

Som en motpart till löften och belöningar kan läraren välja att utföra hot när någon uppför sig 

på ett oönskat sätt. Om läraren väljer att utföra ett hot är det viktigt att ha i åtanke att man 

verkligen genomför hotet, annars förlorar man lätt kontrollen över klassen då eleverna kan se 

det som en utmaning att sätta läraren på prov. Hot kan även göra eleverna oroliga vilket leder 

till ytterligare problem. 

 

Som en sista utväg ger Redl och Wattenberg rådet att använda straff. Straffet bör vara planerat 

i förväg och ha till syfte att förändra det oönskade beteendet. Straffet ska stå i relation till 

beteendet och upplevas som en naturlig följd. 

 

3.1.2 Kounin- modellen 
 

Enligt C. M. Charles (1984:64ff) är Dr Jacob Kounin professor i pedagogisk psykologi. Han 

har utvecklat en metod för konflikthantering, där han bland annat betonar något som han 

kallar för krusningseffekten. Denna innebär att det sätt som läraren väljer för att tillrättavisa 

en elev påverkar hur övriga elever kommer att bete sig i framtiden. Genom att de iakttar vilka 

konsekvenser den tillrättavisade elevens uppförande får kommer de att anpassa sitt beteende 

efter dessa. Effekten av en tillrättavisning sprider sig således som krusningar på en vattenyta. 

Detta gäller såväl positiva anmärkningar som då en elev får skäll. 

 

Kounin har testat sin teori om krusningseffekten både i förskolan och på high-school. Då han 

genomförde sin undersökning av de yngre barnen fann han att klarläggande tillrättavisningar 

gav störst krusningseffekt. Dessa tillrättavisningar kännetecknas av att den tillrättavisande 

förklarar för barnen vem som uppträder olämpligt, vad han eller hon har gjort för fel samt  
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varför det är fel att uppföra sig på det sättet. Genom att tillämpa denna typ av tillrättavisningar 

gav krusningseffekten inte bara återverkan hos de barn som för ögonblicket uppförde sig illa, 

utan även hos de barn som just då skötte sig bra. I kontrast till detta kan ställas 

tillrättavisningar som gavs med ett bestämt uppträdande. Dessa gav endast krusningseffekt 

hos barn som misskötte sig just då. Slutligen fann Kounin att ett hotfullt beteende och fysisk  

bestraffning inte gav någon krusningseffekt alls. I stället ledde det till att barnen blev 

upprörda och oroliga (as). 

 

Då Kounin genomförde sin undersökning av krusningseffekten på high-school fann han att 

den var mycket mindre effektiv än vad den var bland de yngre barnen. Här var det istället 

andra saker, så som hög studiemotivation och respekt för läraren som ledde till att eleverna 

uppträdde på ett lämpligt sätt (as). 

 

Ytterligare en aspekt av Kounin- modellen är så kallad whititness, vilket innebär att läraren 

vid varje tillfälle måste veta exakt vad som pågår överallt i klassrummet. Kounin betonar 

vikten av att läraren tillrättavisar rätt elev, det vill säga anstiftaren snarare är någon som bara 

dragits med i det dåliga uppförandet. Det är också av största vikt att mest uppmärksamhet 

ägnas åt det mest störande beteendet, samt att läraren ingriper i tid. Det är inte tillrådligt att 

vänta och hoppas att eleverna ska sluta bete sig illa utan ingripande. Istället bör läraren 

omedelbart ta tag i problemet. Att tillrättavisa rätt elev i rätt tid är, enligt Kounin, viktigare än 

på vilket sätt tillrättavisandet sker (as).  

 

3.1.3 Neo-Skinnerianska modellen  
 

CM Charles (1984:80ff) beskriver Skinner som en av vår tids mest inflytelserika psykologer. 

Han var doktor i psykologi, och verkade inom Behaviorismen. Hans arbete gick 

huvudsakligen ut på att studera hur inlärning påverkas av stimuli som ges i efterhand, det vill 

säga belöningar. En del av dessa belöningar ledde till att försöksobjektet utförde ett beteende 

oftare än annars. Sådana belöningar, eller stimuli, kallade Skinner för förstärkare. Att 

systematiskt förse ett försöksobjekt med sådana förstärkare benämndes förstärkning. I motsats 

till försträkning står försvagning, vilket innebär att ett beteende försvagas om det inte följs av 

en förstärkning, eller om dess påföljd blir en bestraffning. Genom förstärkning och 

försvagning kom Skinner fram till att man kunde forma en persons beteende i den riktning  
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man själv önskade. Detta kom att kallas för beteendemodifikation, och utgör grunden i den 

Neo-Skinnerianska modellen. Denna modell har dock inte utformats av Skinner själv, utan är 

en senare sammanställning av hans idéer. 

 

Beteendemodifikation kan vara ett av lärarens viktigaste redskap då det kommer till att skapa 

ordning i klassrummet. Till att börja med bör förstärkningen vara konstant, vilket innebär att 

varje gott uppförande bör följas upp med en belöning. Då eleverna uppförande har nått den 

nivå som läraren önskar är det lämpligt att förstärkningen i stället övergår till att vara 

intermittent, det vill säga återkommande enligt ett oregelbundet schema (as). 

 

I skolan kan beteendemodifikation antingen ske genom att läraren belönar eleven då han eller 

hon gör någonting bra, vilket leder till att eleven upprepar det goda beteendet. Det kan även 

ske genom att läraren ignorerar, eller bestraffar, dåligt uppförande. I direkt anslutning till 

detta ska pedagogen då även berömma en elev som uppför sig på ett önskvärt sätt. Detta 

kommer att leda till att den elev som uppförde sig illa kommer att bli mindre benägen att 

upprepa sitt dåliga beteende (as). Elever tenderar att i allmänhet reagera bättre på positiva 

belöningar än på bestraffning, vilket är anledningen till att den Neo-Skinnerianska modellen 

framför allt förespråkar denna metod. Att arbeta så leder till ett varmt och positivt 

klassrumsklimat, vilket i sin tur resulterar i ett humant synsätt (aa:85f). 

 

I den Neo-Skinnerianska modellen rekommenderas alltså inte bestraffning. Straff anses dock 

vara såväl effektiva som nödvändiga då det handlar om att snabbt stoppa ett oönskat beteende. 

I sådana fall kan positiv förstärkning vara ineffektivt eftersom det tar alldeles för lång tid att 

genomföra. Modellen betonar dock att det finns en rad olika risker med bestraffningar. I 

sådana situationer där straffen upplevs som omotiverade eller för hårda kan de leda till att 

elevens förhållande till såväl läraren som till sina klasskamrater försämras. De kan även 

resultera i att den straffade eleven går till motangrepp. På grund av dessa risker 

rekommenderar den Neo-Skinnerianska modellen att straff används sparsamt, samt att de 

alltid är rimliga. Om eleven förstår varför han eller hon straffas kommer straffet snarare att 

ses som en naturlig, självvald följd av ett icke önskvärt beteende (as). 
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Det finns en rad olika system för beteendemodifikation i skolan. Ett av dessa är att passa på 

när eleverna ändå gör någonting bra. Eleverna belönas helt enkelt då de beter sig på ett 

önskvärt sätt. Ett exempel på detta kan vara att tacka dem för att de tar upp sina böcker utan 

att börja prata. Den här sortens beteendemodifikation fungerar dock bäst då det gäller yngre 

barn.  

 

Ytterligare en metod som tenderar att lämpa sig väl för yngre elever är den så kallade RIB-

metoden (Regler-Ignorera-Berömma). Denna metod går ut på att en rad regler ställs samman. 

Läraren ser till att alla elever förstår reglerna, och dessutom sätts en lista med reglerna upp i 

klassrummet. Då någon elev sedan bryter mot en regel ignorera läraren detta. Istället 

berömmer han eller hon omedelbart en elev som följer klassreglerna. 

 

Då eleverna är äldre rekommenderar den Neo-Skinnerianska modellen RBB-metoden 

(Regler-Berömma-Bestraffa). Denna metod fungerar på ungefär samma sätt som RIB-

metoden, med den skillnaden att dåligt uppförande inte ignoreras. I stället bestraffar läraren 

elever som bryter mot reglerna, vilket gör att modellen är effektiv för äldre barn. Det är dock 

viktigt att eleverna är medvetna om vilket straff de kommer att få om de bryter mot reglerna, 

eftersom det resulterar i en medvetenhet om att de själva kan välja om de vill följa reglerna 

eller inte. Väljer de att bryta mot dem väljer de också att ta ett straff. På detta sätt läggs 

ansvaret för gott uppförande på eleverna. 

 
3.1.4 Ginott- modellen 
 

Haim Ginott var, enligt C. M. Charles (1984:98), doktor i pedagogik, och dessutom professor 

i både psykologi och psykoterapi. Han ansåg att vuxnas inflytande på barns självkänsla är 

mycket stort. Därför menade Ginott att det är viktigt att barnet förstår att den vuxna tycker om 

honom eller henne, även om barnets beteende kritiseras. Fokus bör alltså läggas på situationen 

snarare än på personen.  

 

Ginott- modellen betonar vikten av att som lärare använda sig av kongruent kommunikation. 

Detta innebär att man talar till eleven på ett sätt som stämmer överens med dennas bild av 

situationen. För att åstadkomma detta är det viktigt att läraren tänker på att sända vettiga  
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budskap, det vill säga att fokusera på situationen i stället för på elevens karaktär och 

personlighet (aa: 99f). 

 

För att uppnå en klassrumssituation där kommunikationen är kongruent bör läraren ge uttryck 

för vrede på ett lämpligt sätt. Enligt Ginnot bör pedagoger alltså inte förtrycka sin vrede. 

Detta beror på övertygelsen att känslor, varken lärarens eller elevernas, aldrig ska förnekas. 

Det är dock viktigt att den vuxna tänker på hur vreden uttrycks. Ett lämpligt sätt är att 

använda jag-budskap (”jag är arg”) snarare än du-budskap (”du är dum”), eftersom sådana 

budskap är angrepp på eleverna. Det är också av största vikt att läraren beter sig så som han  

eller hon vill att eleverna ska uppföra sig. Detta gäller även i situationer då ilska är inblandat 

(aa:102). Det viktigaste för att uppnå disciplin och ordning i klassrummet är att läraren kan 

behärska sig. Han eller hon får inte tappa humöret eller såra andra, utan bör hantera konflikter 

lugnt och sansat. Om detta sker kommer även eleverna att uppföra sig på samma sätt. Det är 

dessutom mycket viktigt att pedagogen inte uttrycker sig negativt om eleverna, eftersom detta 

befäster deras negativa tankar om sig själva (aa:109ff).  

 

Ginott- modellen förespråkar begränsad användning av beröm. Enligt modellen finns det en 

risk att beröm används för att påverka elevens uppfattning om sig själv. Därför bör pedagogen 

vara mycket restriktiv med beröm som innehåller kommentarer om en elevs personlighet. Den 

här typen av beröm anses leda till att eleven riskerar att bli beroende av andra personers 

uppfattning om honom eller henne.  

 

En annan risk med beröm anser Ginott vara att de elever som har svarat fel på en fråga känner 

sig mindre värda då en elev som svarar rätt på samma fråga får beröm. Därför bör läraren 

undvika att använda värderande kommentarer som ”det är bra”, och i stället välja uttalanden 

som till exempel ”det stämmer”. Värderande beröm gör dessutom lärarens maktposition 

gentemot eleven ännu mer tydlig.  

 

Ytterligare en riskfaktor är att läraren, då en elev får beröm, samtidigt antyder att gott 

uppförande inte var vad han eller hon hade väntat sig. Detta kan leda till att eleven reagerar 

negativt på berömmet, och börjar uppföra sig på det negativa sätt som förväntats från början. 

Ginott ställer sig dock inte helt avvisande till beröm, utan anser att det kan vara produktivt om  
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det används på rätt sätt. Modellen betonar att beröm ska användas för att uppmuntra och 

motivera, men absolut inte för att värdera (aa: 107f).  

 

3.1.5 Glasser- modellen 
 

Enligt C M Charles (1984:113) är William Glasser psykiatriker baserad i Los Angeles. Han 

använder sig av relationsterapi, snarare än att ha ett psykoanalytiskt synsätt. Detta innebär att  

han fokuserar på nuet istället för att försöka upptäcka faktorer i sina patienters förflutna som 

kan ligga till grund för det nuvarande tillståndet. I en skolkontext kan detta tillexempel 

innebära att en elev inte fråntas ansvaret för sitt uppförande bara för att han eller hon har det 

svårt hemma. Enligt Glasser- modellen bör en lärare som bryr sig om sina elever aldrig 

acceptera dåligt uppförande (aa:113). Bakomliggande anledningar är inte acceptabla ursäkter 

till olämpligt uppförande, även om de kan vara förklaringar till beteendet (aa:116ff). 

 

Glasser anser att elever i skolan bör betraktas som rationella, intelligenta varelser med 

förmåga att kontrollera sitt beteende. Lärarens uppgift är att vid varje tillfälla sträva efter att 

hjälpa eleven att göra goda val, vilka i sin tur leder till goda konsekvenser (aa:113). Elevens 

ansvar för sina egna val betonas hela tiden. Genom att välja att uppföra sig på ett visst sätt 

väljer han eller hon också konsekvensernas art. Konsekvenserna ska vara rimliga och 

omedelbara, och de bör inte innefatta fysisk bestraffning, hårda ord och sarkasmer. 

 

Det är mycket viktigt att läraren och eleverna gemensamt bestämmer en rad regler för 

samvaron i klassrummet. Detta leder enligt Glasser till framgång för såväl klassen som för 

den enskilda eleven. Läraren bör hålla fast vid dessa regler, eftersom eftergifter kan leda till 

minskad respekt från eleverna. Då en elev bryter mot reglerna rekommenderas läraren att be 

eleven ge ett omdöme om sitt uppförande. Man kan till exempel fråga eleven vad hon eller 

han gör, och om det gynnar klassen. Som uppföljning bör man även fråga eleven vad han eller 

hon hade kunnat göra istället. Kan eleven inte komma på ett mer lämpligt beteende ska 

läraren ge förslag på sådana, för att sedan låta eleven välja det alternativ som hon eller han 

anser vara bäst. Detta tillvägagångssätt betonar ytterligare elevens ansvar för sina egna 

handlingar och deras konsekvenser. Om en elev vägrar att ge ett omdöme om sitt beteende då 

han eller hon missköter sig ska läraren inte ta upp en diskussion i klassrummet. I stället ska ett 

enskilt samtal bokas in (aa:116ff).   
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3.1.6 Dreikurs- modellen 
 

Rudolf Dreikurs var doktor i medicin vid universitetet i Wien. Han var även professor i 

psykiatri vid Chicago Medical School. Dessutom var han, genom sina böcker, en erkänd 

expert på barns beteende (Charles 1984:125). 

 

Disciplin är, enligt Dreikurs, något som varje person ålägger sig själv och inte, något som de 

flesta personer anser, en bestraffning utförd av en myndig person i en konfliktsituation. 

Genom att välja sitt eget beteende kan personer lära sig bli accepterade av andra. Disciplin i 

klassrummet innebär att man gemensamt uppför regler att förhålla sig till, och vilka 

konsekvenser som följer om inte reglerna efterföljs (aa:141). Genom att sätta upp 

konsekvenser som en följd av ett visst beteende lär sig eleverna att bra val leder till belöningar 

och att dåliga val alltid leder till oönskade konsekvenser. Det är viktigt att konsekvenserna är 

förklarade, förstådda och accepterade av eleverna, så att de inte överrumplas i en 

konfliktsituation 

 

Dreikurs beskrev fyra falska mål, vilka beskriver syftet med elevens uppförande. Dessa falska 

mål följer oftast en bestämd ordning. Om eleven inte lyckas tilldra sig uppmärksamhet går det 

över i en önskan att eftersträva makt. Om även det misslyckas vill eleven söka hämnd och 

som sista utväg uppkommer en vilja att isolera sig. Läraren måste identifiera vilken typ av 

falskt mål eleven eftersträvar för att kunna ge ett adekvat bemötande. Det lättaste sättet är att 

lägga märke till sin egen reaktion på elevens beteende. Om läraren känner sig förargad vill 

eleven väcka uppmärksamhet, om läraren känner sig besegrad eller hotad strävar eleven efter 

makt. Känner sig läraren däremot sårad eller förorättad strävar eleven efter hämnd och om 

läraren känner vanmakt eller hjälplöshet vill eleven isolera sig. Ett annat sätt är att observera 

elevens beteende vid tillrättavisanden. Om eleven upphör med beteendet för att sedan 

återuppta det igen strävar de efter uppmärksamhet, vägrar eleven sluta eller intensifierar sitt 

beteende söker han eller hon makt. Hämndlystna elever är ofta våldsamma eller fientliga och 

om eleven vägrar samarbeta, delta eller umgås vill hon eller han isolera sig (aa:132). 
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När läraren identifierat elevens falska mål, bör ett allvarligt samtal äga rum där läraren visar 

på det ologiska i elevens handlande. Eleven bör fundera på vad han vill med sitt beteende. 

Läraren bör, enligt Dreikurs, ställa följande frågor, i nämnd ordning, och samtidigt vara 

uppmärksam på elevens reaktioner för att identifiera ett falskt mål 

• är det kanske så att du vill att jag ska ägna dig större uppmärksamhet? 

• är det kanske så att du vill bevisa att ingen kan göra dig något? 

• är det kanske så att du vill göra mig eller någon annan illa? 

• är det kanske så att du vill att jag ska lämna dig ifred?  

Genom att ställa dessa frågor uppnår man en möjlighet till kontakt mellan elev och lärare. De 

förtar elevens nöje att provocera läraren och de lägger makten hos läraren att vidta passande 

åtgärder för att förändra elevens beteende. 

 

Nedan följer en närmare beskrivning av dessa fyra falska mål 

 

1. Att tilldra sig uppmärksamhet 

Om eleven inte får den uppmärksamhet han behöver tar han eller hon till beteenden för att 

dra den till sig. De kan uppträda störande, kräva hjälp titt som tätt, vilja ha bekräftelse och 

ställa irrelevanta frågor. I dessa situationer bör läraren ignorera elevernas eftersträvan av 

uppmärksamhet, eftersom dessa elever vill att läraren ska reagera. Eleven uppnår sitt mål 

om läraren tjatar eller straffar eleven.  

  
2. Att eftersträva makt 

Elever som använder sig av maktpåtryckningar tror att det är deras enda sätt att nå vad de 

önskar. Makt tar sitt uttryck i att eleverna säger emot, ljuger, får utbrott och uppträder 

fientligt. I dessa situationer är det viktigt att inte gå in i strid med eleven. Det är lätt att  

göra det instinktivt, eftersom de flesta lärare reagerar då de känner sin auktoritet hotad. 

Läraren intar försvarsställning och vill inte förlora gentemot eleven. Genom att läraren 

reagerar kan eleven uppnå sitt mål, att få läraren att tappa fattningen. Även vid detta mål 

ska läraren dra sig undan, då det lämnar eleven utan någon att ta upp striden med.  
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3. Att eftersträva hämnd 

Om eleven misslyckats att dra till sig uppmärksamhet eller skapa makt, inriktar eleven sig 

på att eftersträva hämnd. Genom att utöva hämnd, kompenserar eleven för de skador 

eleven känner att andra tillfogat honom. Elever som strävar efter att ta hämnd hamnar i en 

ond cirkel där deras eget beteende även tillför dem själva skada. Eleverna blir elaka, 

grymma och våldsamma. De bemöts med straff, något som tvingar dem till ytterligare 

behov av mer hämnd. Läraren måste här visa förståelse och acceptans.  

 

4. Att vilja isolera sig 

Som en sista utväg kan elever välja att isolera sig. De upplever att deras beteenden bara 

leder till mer och fler oförrätter. De känner sig värdelösa, nedslagna och avskyvärda. De 

drar sig undan för att skydda den lilla självkänsla de har kvar och undvika fler 

misslyckanden. De missar ofta provtillfällen, vill inte delta i klassaktiviteter och umgås 

inte med någon. Det är viktigt att visa eleven på att det är ansträngningen och inte 

resultatet som är det viktiga i denna situation. Eleven måste få känna sig framgångsrik.  

 

3.1.7 Canter- modellen 
 

Enligt Charles (1984:144) har Lee och Marlene Canter tillsammans bedrivit forskning som 

ledde fram till teorier om begreppet bestämd disciplin, vilket förklaras nedan. Tillsammans 

har de skrivit boken Assertive Discipline: A take-charge approach for today´s educator 

(1976). Lee är specialist i barnuppfostran och har jobbat mycket med beteendeproblem hos 

unga. Marlene har varit lärare i handikappedagogik i Kalifornien. 

 

Makarna Canter menar att disciplin har en viktig roll i skolan. Canters anser att många har en 

felaktig bild av disciplin, då de tror att elever tar skada av den, och att problemen försvinner 

om eleverna får ägna sig åt det de själva vill. Canters menar istället att alla behöver disciplin 

för sin psykologiska trygghet. Disciplin hindrar oss från att handla på ett sätt som vi inte blir 

stolta över efteråt, och den tillåter oss att bygga upp våra bästa egenskaper. Dessutom är den 

nödvändig i effektiva inlärningsmiljöer (aa:148). 

 

Canter-modellen bygger på bestämd disciplin. Modellen ger läraren kraft att samverka med 

eleverna utan att använda hot och hög röst. Istället tillåter den läraren att vara kraftfull och  
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övertygande på ett lugnt och sansat sätt. Den bestämda disciplinen gör att läraren kan säga nej 

utan att få skuldkänslor, ge och ta emot komplimanger, lugnt ställa krav på andra, arbeta mer  

framgångsrikt med permanenta beteendeproblem samt fast och bestämt påverka elevernas 

beteenden utan att ryta och hota (aa:146).  

 

En av hörnstenarna i den bestämda disciplinen är hänsyn. Läraren förväntas ta hänsyn både 

till sig själv, genom att inte låta sig utnyttjas, och till eleverna genom att inte tillåta dem 

uppföra sig på ett för dem skadligt sätt. Läraren måste därför vara den som ”för befälet i 

klassrummet” (aa:148). Genom att använda den bestämda disciplinen lägger läraren grunden 

för kontroll i klassrummet. 

 

En lärare som använder den bestämda disciplinen är tydlig och ger förklaringar på sina 

förväntningar på eleverna, använder en bestämd samtalston, tittar på eleverna vid 

konversationer och använder icke-verbala gester som stöd för verbala påståenden. Genom att 

använda den bestämda disciplinen eliminerar läraren sina negativa förväntningar på elevernas  

beteenden. Läraren måste våga uppträda bestämt, och oavsett elevens bakgrund aldrig tolerera 

ett opassande beteende. Läraren måste även, enligt Canters, inse att det går att påverka 

elevernas beteenden, oavsett problem. Det är även viktigt att inte glömma bort att alla elever 

är olika och därför inte kan behandlas på samma sätt.  

 

 Lee och Marlene Canter uttrycker sig klart då de påstår att ”oavsett vad det rör sig om för 

verksamhet måste du för att uppträda bestämt vara medveten om vilka beteenden det är du 

önskar och kräver från elevernas sida.” (aa:154). Genom att informera eleverna om sina 

förväntningar på dem och vilka konsekvenser som följer visar läraren på vilka beteenden som 

är acceptabla i klassrummet. När eleverna bryter mot de uppsatta reglerna är den bestämda 

disciplinen mest verksam. Enligt makarna Canter bör dessa beteenden inte ignoreras, utan 

stoppas med ”en kraftfull påminnelse om vad eleverna har att göra” (aa:155). Läraren måste i 

förväg ha tänkt ut strategier för att möta elever som är särskilt besvärliga. 

 

Canters föreslår att läraren, genom att visa vad han eller hon känner genom jag-budskap, visar 

eleven att beteendet inte är acceptabelt. Som en sista utväg, som bör användas sparsamt, kan 

man ställa krav, som följs av konsekvenser om kravet inte uppfylls. Vid användandet av krav  
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är det viktigt att vara konsekvent och läraren måste vara beredd att genomföra kravet.  

För att upprätthålla disciplin på ett bestämt sätt bör läraren också öva in bestämda 

reaktionsmönster. Makarna Canter visar på tre bestämda reaktionsmönster som används av 

lärare för att bemöta elever som missköter sig: det vaga, det fientliga och det bestämda. En 

lärare bör eftersträva att det bestämda reaktionsmönstret blir en naturlig del i uppträdandet i 

klassrummet. Detta mönster klargör, till skillnad från det vaga och det fientliga, lärarens 

förväntningar och klarlägger att elevernas handlingar följs av konsekvenser. Den bestämda 

läraren klargör vad som inte accepteras och ger ett förslag på ett förväntat beteende, 

exempelvis genom att säga: ”vi slåss inte. Sitt ner tills ni lugnat ner er.” (aa:153) 

 

När eleverna följer de uttalade förväntningarna eller väljer att avvika från dem, måste det i 

förväg sättas upp negativa och positiva konsekvenser. Genom att utfärda löften istället för hot 

visar läraren att åtgärder kommer att användas om det blir nödvändigt. Läraren bör försöka 

undvika negativa konsekvenser för sig själv vid valet av konsekvenser för eleverna. Om 

eleven tvingas stanna kvar i skolan eller göra extra uppgifter innebär det att även läraren blir 

bestraffad i slutändan, eftersom han eller hon får mer arbete. Konsekvenserna bör vara sådana 

som eleverna inte uppskattar, men får inte innehålla fysisk eller psykisk skada. Eleverna ska 

vara medvetna om att de själva har ett val att bli utsatta för dessa konsekvenser. 

Konsekvenserna måste dessutom vara applicerbara i direkt anslutning till när elevens 

beteende kräver det. 

 

Canters ger råd om att använda olika konsekvenser för olika beteenden. Det bör finnas både 

positiva och negativa konsekvenser, och de ska vara graderade efter hur allvarlig 

överträdelsen är. Exempel på negativa konsekvenser är utvisning ur gruppen, indragning av 

särskild förmån, schemaändring, kvarsittning, inställelse hos rektor och hämtning i skolan. 

Det är viktigt att reflektera över om konsekvensen upplevs som en verklig förlust hos eleven, 

eftersom den annars saknar verkning. Eleven måste uppleva den som ett straff, och inte en 

belöning.  

 

En viktig komponent i modellen är att läraren bryr sig om sina elever och att är bered att göra 

vad som krävs för att komma till rätta med elevernas negativa beteenden och föra dem mot ett 

mer positivt synsätt. En annan viktig del i modellen är Canters idéer om att läraren inte ska stå  
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ensam i sin kamp mot konflikterna, utan måste få stöd i sina ansträngningar från rektor och 

föräldrar. Slutligen anser Canters även att det är viktigt att i tankarna föreställa sig specifika 

situationer som kan tänkas uppkomma, och repetera proceduren för sitt uppträdande. På så 

sätt internaliseras den bestämda disciplinen och gör den till ett naturligt val vid 

konfrontationer, istället för att läraren blir fientlig, defensiv eller kraftlös.  

 

3.2 The Collaborative Problem-Solving Approach 
 

Ross W. Greene och J. Stuart Ablon har utarbetat en modell för att komma fram till passande 

lösningar på problem hos, som Greene och Ablon uttrycker det, explosiva barn. Explosiva 

barn är, enligt Greene och Ablons (2006:1) definition barn som har ett beteende som orsakar 

instabilitet, omvälvning och frustration såväl hos dem själva som deras vårdnadshavare. De 

uppvisar motstånd mot vuxnas vilja och det resulterar ofta i explosiva utbrott. Greene och 

Ablon, visar i boken Treating Explosive Kids (2006), på tre modeller, kallade Plan A, B och 

C, för att bemöta dessa barn. Planerna är tänkta att visa vuxna att det kan finnas mer än en 

användbar lösning på problemen. Valet av modell påverkar såväl relationen till barnet, som 

barnets beteende. Vuxna bemöter barn på en mängd sätt för att få dem att leva upp till de 

vuxnas förväntningar. Dessa bemötanden kan alla, enligt Greene och Ablon, , placeras in i 

någon av planerna (aa:43). 

 

Plan A är ett sätt att infria de vuxnas förväntningar på barnet. Den vuxne insisterar på att det 

är dennes förväntningar som ska uppfyllas. Ett problem med denna modell är att den ofta 

leder till motattacker och ovilja från barnet. När barnet inte svarar upp till den vuxnes 

förväntningar insisterar den vuxne ofta ännu mer. Detta beteende har säkerligen, enligt 

Greene och Ablon (aa:44) sin grund i tron att den vuxne inte tror att barnet förstått viktigheten 

och nödvändigheten av den vuxnes förväntningar och därför behöver påminnas. Nästa steg är 

att antingen ge lockelser eller hot för att barnet ska ändra sitt beteende. I dagens amerikanska 

samhälle är plan A en välinarbetad och använd metod. Många vuxna är inte medvetna om hur 

de bemöter barnen och känner kanske inte till att det finns andra sätt att uppnå sina 

förväntningar (aa:45). 
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Plan B involverar barnet genom att gemensamt hitta en lösning på det uppkomna problemet 

genom att komma fram till vilka bekymmer eller faktorer som inte stämmer överens med de 

vuxnas förväntningar. Plan B infriar förväntningarna den vuxne har på barnet utan 

motattacker och lär barnet att själv komma fram till passande lösningar som inte leder till 

utbrott.  

 

Genom att involvera barnet i hanterandet av problemet hjälper man barnet att minska risken 

för explosiva utbrott och att fullfölja den vuxnes förväntningar. Den vuxne har även en roll att 

sköta tänkandet för barnet genom vägledning genom barnets frustration, och att hitta en 

lösning på problemet. Kontinuerlig användning av plan B hjälper dessutom barnet att tänka 

själv och komma på lösningar. Plan B är mer en plan för att förebygga problemuppkomst än 

en lösning i en redan uppkommen situation. 

 

För att en gemensam lösning ska kunna komma till stånd, måste vissa krav vara uppfyllda. 

Enligt Greene och Ablon (aa:53) är det viktigt att båda parter är lugna, att båda parters 

bekymmer är väl specificerade och uttalade och att man kommer fram till en passande lösning 

som tillfredsställer båda inblandade parter. Dessa krav är inbakade i de tre stegen i plan B, 

vilka är empati, problemidentifikation, och invitation. 

 

Genom att vara empatisk i sitt bemötande mot barnet visas att den vuxna lyssnar och vill 

förstå vad barnet vill. Det viktigaste i empatin är att barnet känner att det räknas ochhar något 

viktigt att bidra med. Många vuxna behöver hjälp för att lära sig bli empatiska. En tumregel, 

enligt Greene och Ablon är att använda frasen; ”I´ve noticed that…” (aa:54). Genom att 

reflektivt lyssna, och återupprepa barnets bekymmer kan man komma till botten med det 

verkliga problemet. Detta görs genom att definiera problemet så noga som möjligt, genom att 

ställa frågor till barnet, såsom ’What´s up?’ Barnet känner att det är sett och att problemet är 

upptäckt och uttalat. Efter att ha identifierat problemet ska man, enligt modellen, återupprepa 

det barnet säger, och föra samtalet vidare genom att gemensamt komma fram till en bra 

lösning. Empati är en väg att hålla barnen lugna och visa att problemet är taget i beaktande 

(aa:53ff). 

 

 



Christa Karlsson  Högskolan i Halmstad 
Maria Malmstigen  Allmänt Utbildningsområde 61-90 hp 
Examensarbete   

 39 

 

När barnets problem kommit upp till ytan är det dags för nästa steg. Den vuxne visar på sina 

tankar inför problemet. Den vuxne måste precis som barnet specificera problemet ingående, 

annars kommer inga framsteg att göras. Här är dock viktigt att skilja på lösningar och 

bekymmer. Har man inga egentliga bekymmer med barnets beteende behöver man egentligen 

inte komma fram till en gemensam lösning utan kan använda plan C, det vill säga ge efter för 

barnets önskningar (aa:57ff).  

 

För att det ska komma till stånd en gemensam lösning, måste båda parter visa var de står. 

Detta är det sista steget i modellen. Genom att inbjuda barnet i lösningen av problemet visar 

den vuxne att det kan lösas med gemensamma krafter och att det är någonting man gör 

tillsammans. Nyckelordet för bra kommunikation är ’Let´s’, dvs. ’Låt oss’. Lösningen på 

problemet måste vara möjlig, genomförbar och ömsesidigt tillfredsställande, vilket är kärnan 

inom CPS. Här är det viktigt att inbjuda barnet i lösningen, och lita på att de har idéer att 

komma med, annars är det lätt att det ändå blir som den vuxne tänkt från början (aa:60f). 

 

Plan C används för att reducera antalet utbrott genom att ta bort eller minska förväntningarna 

på barnet, åtminstone temporärt. Den vuxne använder ord som ’OK’ för att visa att de inte 

motsätter sig barnets önskan eller uppträdande. Användandet av plan C leder till att de 

förväntningar den vuxne anser vara viktiga, till exempel att borsta tänderna, inte blir 

uppfyllda. Plan C används ofta som en lösning när plan A har misslyckats. Den vuxne får ge  

sig och ge efter för barnets krav, vilket visserligen tar bort utbrott från barnets sida, men också 

gör att den vuxne inte får sina förväntningar uppfyllda. Ibland kan plan C användas då man 

som vuxen upplever att det finns andra förväntningar som är viktigare att fullfölja. 

 

De tre planerna kan alla vara effektiva, beroende på behov och kapacitet hos det enskilda 

barnet och målet hos den vuxne. Planerna utgör ett ramverk, som hjälper den vuxne att 

reflektera över sitt val av agerande och prioriteringar, att förbättra relationen mellan barn och 

vuxna och att träna barnen mot ett självständigt tänkande (aa:43). Enligt Greene och Ablon är 

det viktigt att komma ihåg att det är bra att vuxna har förväntningar på barnet och att CPS inte 

innebär att släppa sina egna förväntningar och hänge sig åt barnets vilja. Förväntningarna 

måste däremot vara realistiska i sin utformning, beroende på situation och barn. 
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Planerna är tänkta att komplettera varandra när realistiska förväntningar inte blir bemötta av 

barnen. Greene och Ablon (aa:49) rekommenderar dock att Plan B framförallt ska användas. 
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4. Analyserande diskussion 
 
I vår uppsats har vi, vilket vi nämnt tidigare, utgått från ett hermeneutiskt synsätt. I avsnittet 

ovan har vi presenterat modellerna i sin helhet. Vi kommer nu att analysera dem i dess 

beståndsdelar, samt jämföra dem med varandra och med de aspekter som presenteras i 

bakgrunden. Detta kommer sedan att leda fram till en avslutande analys, vilken visar på hur 

vår förståelse har förändrats, samt vilka slutsatser vi har kunnat dra. 

  

4.1 Jämförelse mellan samtliga modeller 
 
Modellerna som presenteras av Charles (1984) liknar varandra på en del punkter. Samtliga 

modeller, förutom Kounin-modellen och Ginott-modellen, talar om elevens ansvar för sina 

handlingar och dess konsekvenser. Eleverna måste göras medvetna om att de själva väljer 

vilket bemötande de kan väntas få från läraren, eftersom detta är baserat på deras eget 

beteende. Detta tycks inte vara fallet i CPS-modellen, då inget nämns om att barnet har ett val 

av beteende och följder. Detta kan bero på att CPS-modellen inte fokuserar på regler. Istället 

ligger fokus på att bygga upp ett jämbördigt förhållande till eleven. Detta återspeglas även i 

läroplanerna för den svenska skolan, där det står att skolan skall ”främja förståelse för andra 

människor och” ge ”/o/msorg om den enskildes välbefinnande och utveckling” (Lpo94). Vår 

slutsats blir alltså att CPS-modellen, på denna punkt, följer de svenska läroplanerna bättre än 

vad de äldre modellerna gör.  

 

Enligt den Neo-Skinnerianska modellen bör gott uppförande belönas, och dåligt uppförande 

ignoreras eller bestraffas. Även Redl och Wattenberg-modellen och Dreikurs-modellen 

ansluter sig till dessa åsikter. Canter-modellen förespråkar istället att läraren uppmärksammar 

varje uppkommen situation. De ignorerar alltså inte beteenden, utan ger istället hänvisningar 

till ett önskvärt uppförande. Även Kounin-modellen förespråkar klargörande tillrättavisanden, 

eftersom den hävdar att bestraffningar är verkningslösa. CPS-modellen menar att man genom 

empati och samarbete kan komma fram till en lösning på problemet. Vi anser att samtliga 

modeller till viss del följer den dolda läroplanen, eftersom de ger eleverna de vuxnas syn på 

problematiken, samt lär dem hur de vuxna vill att eleverna ska uppträda. 
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Dreikurs-modellen är med sin analys av falska mål, och med sina åsikter om att alla har 

ansvar för sina egna handlingar, enbart inriktad på ett korrigerande av eleven. Canter-

modellen är både korrigerande och stödjande, eftersom den ställer tydliga krav på elevernas 

beteende, och ger hänvisningar till ett mer önskvärt beteende. Glasser-modellen är mer 

stödjande än korrigerande, eftersom eleverna förväntas analysera sina egna val, men modellen 

fokuserar även på att det är viktigt att hålla fast vid de regler som är uppsatta. Man kan även 

se det faktum att bra, respektive dåliga val ger olika konsekvenser som ett sätt att både stödja 

och korrigera. Detta gäller även för den Neo-Skinnerianska modellen, som dock är mycket  

mer stödjande än korrigerande, eftersom det inte talas om någon djupare analys av elevernas 

beteende, samt på grund av att belöning förespråkas framför bestraffning. Ginott-modellen har 

marginella inslag av det korrigerande angripningssättet, då man fokuserar på personen snarare 

än på att korrigera vad eleven har gjort fel. Redl och Wattenberg-modellen är mer preventiv 

än korrigerande, och dessutom fullt stödjande, eftersom den har drag från samtliga modeller. 

Av modellerna är Kounin-modellen den som är mest preventiv. Den är även stödjande, men 

inte korrigerande, eftersom den förespråkar mjuk disciplin, samt anser att bestraffningar inte 

har någon krusningseffekt. Det stödjande inslaget består i att pedagogen ger en förklaring till 

varför eleven tillrättavisas. Enligt oss är CPS-modellen preventiv, stödjande och korrigerande 

i samma utsträckning. Detta baserar vi på att man genom att göra eleverna medvetna om vad 

de gör fel, och varför det är fel, förebyggs att beteendet upprepas. Detta är såväl preventivt 

som stödjande och korrigerande, eftersom man hjälper eleven att bli medveten om sitt 

beteende, och därför får hon eller han lättare att korrigera detta. Vi anser därför att CPS-

modellen är en mer komplett modell, men vi är rädda för att den kan vara alltför tidskrävande 

för att använda i dagens moderna skola. 

 

Glasser-modellen och Dreikurs-modellen förespråkar att elever och lärare sätter upp regler för 

samvaron i klassrummet gemensamt. Däremot är Dreikurs-modellen ensam om att involvera 

eleverna även då det gäller upprättandet av konsekvenser. Som en motpol till detta ser vi 

Canter-modellen, där läraren i förväg förväntas fastställa såväl regler som konsekvenser. 

Detta sker utan inblandning från eleverna. Dessa förväntas dock ta ansvar för sina egna val av 

beteende och konsekvenser. Vi anser att en förutsättning för att en modell ska kunna anses 

vara demokratisk är att lärare och elever gemensamt fastställer de regler som finns för arbetet 

i klassrummet. Därför menar vi att Glasser-modellen och Dreikurs-modellen är mer  
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demokratiska än Canter-modellen. Det är även vår åsikt att CPS-modellen är en demokratisk 

modell, trots att den inte nämner något om uppsättandet av regler. Detta baserar vi istället på 

att den förespråkar samarbete mellan lärare och elev. Vikten av demokrati återfinns också i 

Skollagen, där det står att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar” (Skollagen, §2). Man kan även knyta resonemanget 

till de olika lärartyperna, då vi menar att det är den demokratiska läraren som förespråkas av 

Glasser-modellen och Dreikurs-modellen, samt till viss del av CPS-modellen. 

 

Inom CPS-modellen finns tre olika planer: plan A, plan B och plan C. Plan A förespråkar ett 

tillvägagångssätt som förutsätter en auktoritär lärare. Plan B låter istället läraren vara 

demokratisk. Plan C kan tyckas vara lika med ett ”låt gå”-mässigt lärarskap. Greene och 

Ablon menar dock att så inte är fallet. Plan C innebär istället att de vuxna medvetet väljer att 

släppa sina förväntningar på barnet inom ett visst område, eftersom de kommer till insikt om 

att det egentligen inte är ett problem. Det handlar helt enkelt om att välja sina strider. Några 

som däremot förespråkar att läraren i vissa fall ska ignorera elevens störande beteende i syfte 

att modifiera detta är Redl och Wattenberg-modellen och Dreikurs-modellen. De menar att 

genom att ignorera ett beteende kan man i vissa fall uppnå att eleven återgår till att följa 

reglerna.  

 

Ginott-modellen betonar vikten av att pedagogen visar att han eller hon tycker om eleven, 

även om han ogillar dess beteende. Man bör fokusera på situationen snarare än på elevens 

personlighet. Detta kan jämföras med CPS-modellen Plan B, som hävdar att den vuxna bör 

bemöta barnet med empati och lyssna till barnets problem. Båda modellerna anser alltså att 

man som lärare måste visa hänsyn för barnets känslor. Detta stämmer även väl överens med 

Ginott-modellens åsikt om att varken pedagogens eller elevens känslor får förtryckas. De här 

två modellerna har också tydliga drag av den humanistiska pedagogiken, något som 

förespråkas av de svenska läroplanerna. Lärare som följer dessa modeller kan alltså antas ha 

den människosyn som förutsätts i de dokument som styr verksamheten i den svenska skolan.  
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4.2 Avslutande diskussion 
 

Vår slutsats är att det i varje modell som vi har presenterat finns bra element. Enligt oss finns 

det av dessa dock ingen fulländad modell som vi kan tänka oss att använda. Vår 

rekommendation är att man plockar småbitar från alla och gör det till sin egen modell. Vi 

anser att det är viktigt att varje enskild lärare reflekterar över sin egen personlighet, samt över 

vilka mål man har med undervisningen och vilket klassrumsklimat man vill ska råda. Genom 

att utifrån detta göra medvetna val kan man skapa sin egen modell. Skollagen och övriga 

styrdokument är bra att ha i ryggen, eftersom de talar om vad man enligt lag får göra. Det kan 

dock mycket väl vara så att det finns applicerbara modeller som kan användas i sin helhet, 

som vi inte har tagit del av.  

 

Vi har, genom att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt, kommit fram till att Redl och 

Wattenberg-modellen, den äldsta modellen, tycks vara den modell som de övriga modellerna 

till stor del utgår från. Redl och Wattenberg-modellen är omfattande, och visar på att olika 

situationer kräver olika angripningssätt. Delar av dessa olika angripningssätt har sedan 

vidareutvecklats och kommit att utgöra grunden i de övriga modellerna som presenteras av 

Charles (1984). I CPS-modellen har sedan delar av samtliga modeller återigen sammanfogats 

till en mer omfattande modell. Vi vill dock återigen betona att vi har ett mycket begränsat 

urval, vilket leder till att vi enbart kan dra generaliserande slutsatser utifrån vårt presenterade 

material.  

 

Vid en första anblick tycks Redl och Wattenberg-metoden och CPS-modellen vara mycket 

lika varandra. Då man analyserar modellerna djupare finner man dock att fokus har flyttats 

från läraren till eleven. Eleverna har fått mer inflytande, och deras tankar och känslor har 

blivit något att räkna med. CPS-modellen är mer modern, och stämmer väl överens med 

dagens skola. Läraren förväntas främja jämställdhet, tolerans och harmoni, samt arbeta för att 

etablera goda relationer till sina elever. Dessa värderingar återfinns även i styrdokumenten för 

den svenska skolan.  

 

Som vi tidigare har nämnt tror vi att det kan vara svårt att applicera CPS-modellen, på grund 

av den tidsbrist som råder i skolan i dag. Dessutom tror vi att det kan vara svårt att genomföra 

förändringar, eftersom många lärare redan har funnit ett tillvägagångssätt som de anser vara  
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bra. Detta tillvägagångssätt har formats av en skolkultur som har tagit decennier att 

implementera. Det är svårt att genomföra snabba förändringar då man har haft samma 

tankesätt länge. Små förändringar är ett steg i rätt riktning. Vi ställer oss dock tvekande till  

huruvida dagens lärarutbildning, vilken innebär att alla lärare är ämneslärare, stämmer 

överens med den utveckling som såväl CPS-modellen som styrdokumenten förespråkar. 

Enligt Brophy och Rohrkemper (1980:30f) tenderar lärare att förändras från att i de lägre 

åldrarna vara intresserade av sina elever på ett såväl personligt som på ett psykologiskt plan, 

till att i de högre årskurserna fokusera mer på resultat och ämneskunskaper. Detta leder till att 

mängden belöningar och stödjande beteenden minskar, medan mängden straff och hot är 

konstant. Vi ställer oss frågande till vilka konsekvenser detta ger då alla lärare idag utbildas 

till ämneslärare. Vi tror att en risk med detta kan vara att elevernas motivationsnivå sjunker i 

tidigare åldrar eftersom de får fler lärare och därmed förlorar gemenskap och trygghet. Det 

stämmer även överens med våra egna erfarenheter från den svenska skolan. Vi anser att det är 

viktigt att man även som ämneslärare är medveten om denna utveckling, vilket 

förhoppningsvis leder till att man fortsätter stödja och belöna eleverna. Oavsett vilken modell 

för ögonblicklig konflikthantering man väljer att ansluta sig till, menar vi att man måste vara 

intresserad av sina elever på ett plan utöver det kunskapsmässiga. Om detta intresse saknas 

kommer aldrig ett klimat som är bra för alla inblandade att uppnås.  
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