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SAMMANFATTNING
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur lärare använder sig av positiv
och negativ kritik i sitt pedagogiska arbete. Vår uppsats behandlar hur lärare
förhåller sig till att ge positiv och negativ kritik i sitt pedagogiska arbete, vilken
grundsyn lärare handlar utifrån när det gäller positiv och negativ kritik, och
huruvida det finns en diskussion om dessa frågor på den skola där de arbetar. För
att kunna besvara våra frågor har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer med
sex lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Resultatet visar att lärarna i vår
studie kan sätta ord på vilken grundsyn de handlar utifrån när det gäller att ge
positiv och negativ kritik till barn, men har svårt att koppla den till någon specifik
teori. När det gäller negativ kritik verkar de flesta av lärarna ha en ganska klar bild
av hur de tror att barn påverkas av att få den, och vill i de flesta fall vara sparsamma
med den. Få av dem har några större betänkligheter kring att ge positiv kritik, utan
ser den som en källa till utveckling. Samtliga lärare anser också att det är viktigt att
det finns en diskussion kring frågor som rör positiv och negativ kritik riktad mot
barn, men de har skilda uppfattningar kring huruvida det finns en sådan på skolan.
Vi har bland annat dragit slutsatsen att det är viktigt för oss som lärare att föra en
diskussion kring vårt förhållningssätt för att få insikt i hur vårt eget handlande
påverkar våra elever.

Nyckelord: Beröm, tillsägelser, fostran
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1. INLEDNING

Vår erfarenhet är att det på lärarutbildningen talas mycket om vikten av att vara medveten om vilka
teorier vi som lärare utgår från när det gäller lärande och kognitiv utveckling. Däremot talas det
mindre om vilka teorier som ligger till grund för hur vi väljer att vägleda och kommunicera med
barn för att skapa de bästa förutsättningarna för deras personliga utveckling. Vilken syn lärare har
på dessa frågor färgar enligt vår uppfattning och erfarenhet den undervisning de bedriver i mycket
hög grad.

Under en fördjupningskurs i specialpedagogik vi båda valt som en del av vår lärarutbildning läste vi
boken Utskälld (Sigsgaard, 2003) som baseras på ett danskt forskningsprojekt kring lärares
förhållningssätt till barn. Där beskrivs att skäll och negativ kritik många gånger är en naturlig del av
pedagogernas och barnens vardag. Trots detta är många av lärarna i stor utsträckning omedvetna om
hur deras eget agerande påverkar samspelet med eleverna och ämnet tas sällan upp till diskussion.
Sigsgaard menar att även beröm är ett sätt att kontrollera barn, eftersom positiv kritik likaväl som
negativ kritik kan ge barnet budskapet att dess egen uppfattning om sig självt inte är tillförlitlig.
Han beskriver hur lärare som ingått i olika forskningsprojekt successivt fått upp ögonen för hur
kritik påverkar barn och hur de hittat fram till andra sätt att vägleda sina elever.

När vi tog del av Sigsgaards forskning och reflektioner kring denna, väcktes ett intresse hos oss
kring hur barn påverkas av såväl negativ som positiv kritik och betydelsen av på vilket sätt man
väljer att framföra den. För dem som arbetar i skolan är det av stor vikt att se över vilken grund de
har för att fatta beslut, välja metoder och kommunicera med barn, eftersom det ligger på deras
professionella ansvar att varje elev ska utvecklas så positivt så möjligt. Varje del av det
pedagogiska arbetet påverkas av vilken syn vi som lärare har på barn och deras behov av
vägledning. Därför ville vi i vårt examensarbete fördjupa oss i dessa frågor.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, även kallad Lpo
94, kan vi tydligt se att skolan har ett ansvar för att fostra eleverna till att bli ansvarstagande
samhällsmedborgare. Vi kan till exempel läsa att: Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande
värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i
samhället (Lärarförbundet, 2002, s. 11) Det ligger följaktligen inom lärarnas uppdrag att skapa och
upprätthålla vissa ramar som de sedan måste hjälpa eleverna att hålla sig inom.

Vi kan också tydligt se att skolans styrdokument understryker att alla lärare måste se till att elever
får mötas med respekt för sin person och utveckla sin egen unika egenart. I Lpo 94 kan vi läsa
följande:

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. [---] Personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  (Lärarförbundet, 
2002, s. 12-13)

Vidare kan vi också läsa att: Skolan ska sträva efter att varje elev [---] utvecklar tillit till sin egen
förmåga (Lärarförbundet, 2002, s. 14) Eleverna måste ges tydliga riktlinjer för vad som förväntas
av dem som medborgare i samhället och samtidigt alltid mötas med respekt för sin person. Lärarens
uppgift är att vägleda eleverna mot ett visst mål samtidigt som deras egen vilja, drivkraft och
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förmåga till ansvar måste tas tillvara för att de ska utveckla tilltro till den egna förmågan och kunna
utveckla sin unika personlighet. Denna balans måste alla lärare arbeta med att försöka upprätta och
bevara genom sina val av metoder och förhållningssätt.

Vi intresserar oss för vilken syn lärare har på hur man kan verka för att eleverna ska få tilltro till den
egna förmågan och samtidigt ge dem den vägledning de behöver, och hur denna grundsyn tar sig
uttryck i deras arbete.

I lärarnas yrkesetiska principer kan vi också läsa att: Läraren förbinder sig att i sin yrkesutövning
[---] alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet [---] (Lärarförbundet, 2002,
s. 133). Vidare beskrivs att läraren i sin yrkesutövning förbinder sig att hålla de yrkesetiska
principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska
ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår
(Lärarförbundet, 2002, s. 134). Att bemöta eleverna med respekt kan ses som en yrkesetisk princip,
och hur man kan göra detta bör alltså lyftas till diskussion bland yrkesaktiva lärare. Lärare kan
naturligtvis ha olika syn på hur man på bästa sätt möter en elev respektfullt, men det måste finnas
en levande diskussion kring ämnet. Därför intresserar vi oss också för i vilken mån det finns
utrymme för samtal kring dessa frågor i skolan.

Vi har avgränsat vår uppsats till att behandla hur lärare förhåller sig till att ge positiv och negativ
kritik i sitt pedagogiska arbete. Vi ville också ta reda på om lärarna kunde beskriva den grundsyn de
utgår ifrån när de ger denna kritik, och huruvida det finns en diskussion om dessa frågor på den
skola där de arbetar.

1.1  SYFTE
Det övergripande syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om hur lärare använder sig av positiv
och negativ kritik i sitt pedagogiska arbete.

De frågeställningar vi söker svar på är följande:

〈  Anser lärare att de använder sig av positiv och negativ kritik i sitt pedagogiska arbete och i så
fall i vilket syfte och på vilket sätt? Hur tror de att positiv och negativ kritik påverkar barn?

〈  Kan lärare sätta ord på den teori eller grundsyn de utgår från när de ger barn positiv och negativ
kritik i sitt pedagogiska arbete?

〈  Finns det någon diskussion i skolan om positiv och negativ kritik riktad mot barn och ser lärarna
ett behov av en sådan?

1.2 DEFINITION AV BEGREPP
Begreppet positiv kritik har vi i denna uppsats definierat som alla former av beröm, uppmuntran
och omdömen av positiv karaktär. Med negativ kritik menar vi alla typer av tillsägelser,
tillrättavisningar och negativt betonade omdömen.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 TEORETISKA SYNSÄTT PÅ UPPFOSTRAN
Porter (2000) har med utgångspunkt i en rad olika författares och forskares texter sammanställt en
antologi med en översikt över olika teoretiska utgångspunkter lärare kan ha i sin undervisning och
sin syn på fostran. Hennes texter är inte grundade i egna forskningsresultat. Hon hänvisar istället till
de slutsatser andra forskare dragit utifrån sitt undersökande arbete.

Porter menar att en lärare har många funktioner. Förutom att täcka läroplans- och kursmålen,
försäkra sig om att varje elev behärskar innehållet och försöka skapa positiva attityder till lärande i
allmänhet hos barnen, har han eller hon också som uppgift att upprätta rutiner och gränser och hitta
åtgärder när elever inte följer med i eller stör undervisningen av olika anledningar. Hur man väljer
att göra detta är beroende av den grundsyn man har på elevers lärande och utveckling. Författaren
beskriver några olika perspektiv som är möjliga att utgå ifrån i arbetet med utbildning av barn.
Dessa perspektiv är ibland närbesläktade med varandra och bygger delvis på samma grund.

Porter skriver att anhängare av det behavioristiska synsättet menar att vissa beteenden barnet visar
fortsätter för att barnet märker att de fungerar. Om man vill att beteendet ska upphöra måste man se
till att barnet inte längre får ut vad det vill av det. Detta sker genom olika typer av bestraffningar vid
oönskat beteende. Om barnet däremot gör något som i lärarens ögon är bra, belönas detta.
Författaren skriver också att behaviorister anser att det inte är möjligt att påverka hur barn känner
och tänker, bara hur de väljer att bete sig.

Enligt Porter bygger den kognitivt behavioristiska skolan vidare på behaviorismen, men räknar
också in den egna kognitionen hos barnet som en viktig faktor. Här menar man att ett beteende
påverkas av dess konsekvenser, men att barnets egen självkänsla, motivation, sociala situation och
utvecklingsnivå också spelar in. Därför måste insatserna också riktas mot elevens tankar och
känslor. Eleverna har också mer inflytande över de åtgärdsplaner som upprättas utifrån denna teori,
skriver författaren.

Porter kallar den teori som utvecklats ur psykiatern och psykoanalytikern Alfred Adlers tankar för
ny-adleriansk teori (vår översättning). Här betonar man att elever som stör sig själva och andra i
skolarbetet gör det för att de tappat modet och inte ser hur de passar in ett sammanhang. Detta kan
enligt ny-adlerianerna förebyggas genom att man uppmuntrar gott samarbete i klassrummet, skriver
författaren. De fyra huvudanledningarna till att en elev skapar problem är att de vill ha
uppmärksamhet, makt, hämnd, eller att de vill dra sig undan. Det är lärarens uppgift att se till
elevens behov och hitta bättre sätt att möta dessa, eftersom eleven undermedvetet tror att behovet
ska bli tillfredsställt genom det valda beteendet. Ny-adlerianerna vill också varna för farorna med
att ge elever beröm på ett sätt som får dem att bli beroende av andras åsikter. Beröm visar att du
bedömer eleven, och att din åsikt räknas mer än deras egen.

En humanistisk infallsvinkel beskriven av Porter innebär att man föreställer sig att barnet är inne i
en ständig process att aktivt konstruera sin förståelse av världen. Man menar att eleven lär sig när
innehållet möter deras intellektuella, sociala och emotionella behov. Läraren måste underlätta för
eleven att ta reda på vad som intresserar dem och vad de behöver veta. Då uppstår få problem med
motivation och disciplin. När en elev kränker någon annans rättigheter måste man lösa problemet
genom att lyssna, vara övertygande och samarbeta med eleven för att hitta en lösning. Man letar,
enligt Porter, hellre efter en lösning än straffar.
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Man kan också dela in teorier utifrån hur auktoritära eller demokratiska de är, skriver Porter.
Auktoritära teorier betonar att dåliga metoder för yttre kontroll är anledningen till att barn utvecklar
destruktiva beteenden. De demokratiska teorierna förklarar sådana beteenden med att elevernas
emotionella eller sociala behov inte tillgodosetts. De mest auktoritära teorierna förespråkar att
läraren ska ha mycket makt över eleven, och varnar för att om straff inte utdelas utlämnas barnet till
moraliskt förfall. De mest demokratiska teorierna har mer av en låt-gå attityd som grund, med
väldigt få ingripande från vuxna till följd. De flesta moderna teorier placerar sig någonstans
mittemellan dessa ytterligheter, menar Porter.

De intervjusvar vi samlat in har vi valt att analysera utifrån ett humanistiskt perspektiv, som i sin tur
kan sorteras in under ett demokratiskt perspektiv på uppfostran. Vi ger därför här en mer utvecklad
beskrivning av denna teori och de praktiska konsekvenser den får för undervisningen utifrån Porters
beskrivning. Vi refererar även till annan litteratur som enligt vår bedömning grundar sig i ett
humanistiskt förhållningssätt.

2.2 ETT DEMOKRATISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I UNDERVISNINGEN
Humanisterna menar att det är vårt ansvar som lärare att skapa lärandemiljöer som fostrar till frihet
under ansvar, skriver Porter. De menar också att elevernas prestationer och deras förmåga att handla
ansvarigt och hänsynsfullt gynnas av att man ser till deras emotionella behov och deras egen iver att
lära. Detta kan göras genom att man upprättar demokratiska relationer till och mellan eleverna och
genom att man ser som sin uppgift att underlätta hellre än att styra deras lärande. Att ingripa när
elever agerar på sätt som skapar problem för dem själva och andra, ses mer som en
problemlösningsprocess än som ett försök att straffa eleven. Kommunikation är inom humanismen
en viktig grundsten, liksom att se till både elevens och de egna behoven.

Humanisternas syn på disciplin går inte skilja från deras syn på utbildning, skriver Porter. Dessa är
tätt sammanflätade. En grundläggande inställning hos humanisterna är att alla har rätt till sina
mänskliga rättigheter oavsett ålder. Man är övertygad om barn är unika varelser med rätt till respekt
och frihet att utvärdera och göra egna val utifrån deras egna erfarenheter. De har stor tilltro till alla
människors förmåga att fatta goda beslut om de bara får vistas i gynnsamma miljöer. De föreställer
sig också att barn är lika kapabla att visa hänsyn till andra som de är att visa hänsyn till sig själva.
När vuxna inte hotar eller mutar dem så är unga människor i sig själv motiverade och kapabla att
göra konstruktiva val. I stället för att fråga hur barn kan leva upp till våra förväntningar frågar sig
humanisterna hur de kan förse barnen med vad de behöver för att kunna lära.

Humanisterna vill enligt Porter utveckla självdisciplin hos barn hellre än att tvinga in dem i
disciplinära åtgärder och system. Självdisciplin definieras som knowledge about oneself and the
actions needed to grow and develop as a person (Porter, 2000, s. 114). Detta betyder att när
humanister talar om självdisciplin menar de inte att eleverna ska lyda ett yttre regelsystem de
inhämtat, utan snarare att eleverna ska utveckla och handla efter egna värderingar.

Enligt Porter vill humanisterna också att barnen ska kunna samarbeta med andra både i den
närmaste kretsen och i samhället som stort genom att ha förmågan att skapa en balans mellan vad de
själva behöver och vad gruppen behöver, samtidigt som de bevarar sin integritet. Författaren menar
att humanisterna är medvetna om att det tar en hel barndom att utveckla dessa komplicerade
förmågor och att det är omöjligt att tillägna sig dem utan att göra misstag längs vägen. Dessa
misstag erbjuder dock möjlighet att utvecklas och lära.
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2.3 ELEVER I SVÅRIGHETER
Humanisterna tror att beteenden som lärare kan uppleva som problematiska hos elever, i själva
verket ofta bara är symptom på det verkliga problemet (Porter, 2000). De tror att dessa beteenden
bland annat uppkommit som svar på de metoder lärarna använder för att tillrättvisa dem. Elever
utforskar sin sociala miljö på samma sätt som de utforskar sin fysiska miljö. De har ännu inte
förmågan att förutse vilket gensvar de kommer att få och förstår inte alltid att deras handlingar kan
påverka någon negativt. Humanisterna säger att spädbarn måste kommunicera alla sina känslor så
de kan få den omvårdnad som de behöver, men att växande barn måste lära sig att reglera uttrycken
för sina känslor. I denna läroprocess är det oundvikligt att göra misstag eftersom unga människor
inte alltid kan hantera sina känslor. Elever använder ibland en social färdighet som varit lämplig vid
ett tillfälle, vid fel tidpunkt. Ibland har de också kopierat någon annans obetänksamma beteende.
Exempel på detta är när barn som blivit utsatta för våld blir aggressiva gentemot andra. När elever
hamnar i problem som ligger bortom deras förmåga att förstå och hantera, så kan de visa destruktiva
beteenden med starka känslomässiga undertoner. Ibland kan barnen verka beredda att göra vad som
helst för att överleva på det känslomässiga planet.

Porter skriver att humanisterna lägger stor vikt vid att förebygga problem som uppstår på grund av
att eleverna inte fått sina behov tillgodosedda. En av de metoder de använder är att försöka utveckla
en känsla av samhörighet bland eleverna. Det är en grundläggande förutsättning för lärande att
barnen känner sig trygga i gruppen och med läraren och känner sig som en del i ett sammanhang.
För att skapa en sådan miljö måste läraren möta eleverna med acceptans, respekt, empati,
medmänsklighet och som en verklig person istället för att gömma sig bakom en roll. Ännu viktigare
än detta är att alltid vara ärlig både mot sig själv och mot eleverna. Detta innebär att man måste äga
sina känslor, ta personligt ansvar för dem och vara tydlig med sina behov utan att vara dömande
eller aggressiv.

2.4 ATT VÄGLEDA, LÖSA KONFLIKTER OCH HANTERA ILSKA
Som en humanistisk lärare måste man demonstrera de principer för vänlighet och självdisciplin som
man vill att eleverna själva ska behärska, skriver Porter. Läraren kan inte tillåta eleverna att styra
ditt humör eller dina reaktioner. De vuxna bör inte heller använda straff eller verbala sanktioner för
att disciplinera elever ens om du blir provocerad. Författaren skriver också, att humanisterna anser
att även om läraren inte ska utöva auktoritära metoder och alltid bör visa stor respekt för sina elever,
måste läraren även respektera sig själv och inte tillåta att eleverna går över gränserna för dennes
eget välbefinnande.

Att ibland känna ilska när man arbetar som lärare är oundvikligt. Humanisterna menar, enligt
Porter, att det enda man kan göra med denna ilska är att acceptera den och uttrycka den. Det kan
dock vara klokt att inte bara uttrycka ilskan, utan försöka härleda varifrån den kom. Ilskan orsakas i
själva verket alltid av en annan känsla som exempelvis rädsla, oro eller smärta. Att förklara för
barnen varifrån ilskan kommer hjälper dem också att förstå budskapet rätt. Man kan då undvika att
barnen tänker att ilskan beror på att de inte är tillräckliga som personer. Man bör också fatta sig kort
eftersom eleven, som en försvarsmekanism, stänger av om man är för pratsam.

Hur läraren pratar med eleverna gör stor skillnad för hur de lyssnar på denne, anser humanisterna.
Ibland kan människor ha uppfattningen att de lyssnar effektivt när de omedvetet sätter vissa hinder i
vägen för kommunikationen. Dessa hinder kan vara att döma, leta lösningar och undvika den andra
personens känslor. Genom att kritisera eller skapa skuld hos en elev ökar man också risken att
eleven tar avstånd.



10

Humanisterna utgår ifrån att om man anklagar eller kritiserar eleverna sänker man deras självkänsla,
skadar relationen till dem och kommunicerar på ett ineffektivt sätt eftersom detta ju inte är det
egentliga syftet med det man vill förmedla, skriver Porter. När läraren centrerar budskapet kring det
eleven har gjort fel eller borde göra annorlunda blir barnet förläget. Detta kan skapa etiketter som i
värsta fall får eleven att handla utifrån den negativa bild av sig själv som läraren bidragit till att
skapa. Alternativet är att utgå från sin egen upplevelse. Nyckeln är då att börja meningen med ordet
jag, till exempel Jag är besviken över... eller Jag behöver lite tystnad nu när jag ska förklara detta
på ett tydligt sätt (Porter, 2000, s. 129, vår översättning). Istället för att kritisera eller anklaga anser
humanisterna att det är bättre att beskriva problemet, ge information om varför det är ett problem,
ge eleven ett förslag på hur man kan åtgärda det, sätta ord på sin egen känsla och upplevelse, eller
ge en lättsam instruktion som kan engagera eleven i att försöka lösa problemet.

Om läraren utgår från den egna upplevelsen är risken att skuldbelägga barnet mindre, säger
humanisterna (Porter, 2000). Den som sänder budskapet accepterar då att det inte är elevens
agerande som får denne att känna som den gör. Humanisterna anser att varje människa är ansvarig
för sina egna känslor och ska sträva efter att beskriva dem så sanningsenligt som möjligt. Man bör
försöka att undvika att överdriva, men man ska heller inte förminska känslan. Om man överdriver
lär sig eleverna att så småningom att ignorera detta och kanske inte ens märker när man verkligen är
djupt upprörd över något. Man ska också undvika att börja en mening med jag känner. Även detta
kan skapa skuld hos barnet. Om man istället fokuserar på hur beteendet påverkar en själv kan man
säga: Jag vill att ni städar undan här i hörnet nu så att ni kan arbeta här senare, istället för Jag
känner mig irriterad när jag ser hur ni har stökat till (Porter, 2000, s. 130, vår översättning).

Porter skriver att det enligt humanisterna har två negativa effekter på elevers självkänsla att använda
auktoritära metoder. Eleverna kan tro att de är accepterade bara i de fall de anpassar sig efter andras
tycke. Dessutom fråntas eleverna rätten att kontrollera sig själva vilket är en mycket viktig del i att
få en god självkänsla. Humanisterna tror att auktoritära metoder oavsett om de rör sig om
belöningar eller straff provocerar fram motstånd, rebelliskhet, hämndkänslor, flykt eller
underkastelse. Samtidigt är det just dessa känslor och beteenden som de flesta lärare allra minst vill
se i sina elever.

Att respektera elevers rättigheter betyder inte att du själv inte har några rättigheter, poängterar
humanisterna. Grunden för demokrati innebär att ingen människa har rätt att utöva makt över någon
annan. Du måste ha gränser för eleverna för att skydda såväl som deras egna rättigheter, som deras
klasskamraters och dina egna. Därför måste du som lärare agera när någon överträder dessa gränser.
Genom att få förståelse för hur deras beteende påverkar omvärlden kan eleverna lära sig förstå sin
värld och till följd av detta känna sig kompetenta och självsäkra som medborgare menar
humanisterna. Genom att vara bestämt försäkrande när man talar med eleverna demonstrerar man
för dem att vi alla har rätt att respektera oss själva och se till våra egna behov. Är man bestämd när
man levererar ett budskap kan man också undvika att ilska byggs upp, säger humanisterna.

Även om humanisterna vill ge så stor frihet som möjligt till sina elever är det inte en alltigenom
tolerant eller släpphänt ideologi, skriver Porter. Tvärtom har man höga mål för barns personliga
utveckling. För att hjälpa barn till denna utveckling behövs vissa riktlinjer, men dessa bör
formuleras i termer av hur ett bra beteende kan uppnås och inte bara poängtera de beteenden som
inte är önskvärda. Dessa riktlinjer kan formuleras tillsammans med eleverna så länge du är ärlig
med att vissa av dem inte går att förhandla om. Ett beteende är aldrig acceptabelt om det kränker
någon annans rättigheter. Riktlinjerna hjälper eleverna att kunna förutse vilka förväntningar du har i
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vissa situationer. Skillnaden mellan regler och riktlinjer är att riktlinjerna tillåter läraren att välja hur
eleven ska bemötas utifrån den specifika situationen, till skillnad från regler som alltid ger en och
samma konsekvens.

2.5 ETT HUMANISTISKT/NY-ADLERIANSKT PERSPEKTIV PÅ BERÖM
Precis som ny-adlerianerna, uppmärksammar humanisterna nackdelarna med beröm och andra typer
av belöningar, skriver Porter (2000). Humanisterna vill undvika dömande eller värderande
utlåtanden om elevernas prestationer och beteenden. Istället använder de sig av mer informativ
återkoppling som beskriver för eleverna vad de har åstadkommit hellre än att värdera
prestationerna. Vissa elever är ovana med att själva bedöma sina egna insatser och kan behöva
vägledning för att kunna vara självaccepterande hellre än självkritiska.

Porter skriver att humanisterna och ny-adlerianerna har samma syn på beröm, och hänvisar till den
översikt över berömmets nackdelar hon gett ur ett ny-adlerianskt perspektiv när hon beskriver
humanismen. Vi refererar därför här till de ny-adlerianska idéerna, men beskriver alltså samtidigt
hur humanisterna ser på ämnet.

Enligt Porter föredrar ny-adlerianerna, liksom humanisterna, att försöka att ge barn uppmuntran
istället för beröm. De menar att beröm visar att du bedömer eleven, och att din åsikt räknas mer än
deras egen.  Detta gör att de tappar tilltron till det egna omdömet. Även en positiv etikett som
Vilken duktig pojke du är kan göra att barnet får orealistiska förväntningar på sig självt som det inte
kan leva upp till, och därmed ser på sig själv som någon som misslyckats, menar ny-adlerianerna
(Porter, 2000, s. 96, vår översättning).

Ny-adlerianerna beskriver fem olika sätt på vilka beröm kan inverka negativt på ett barns lärande.
Det första är att om barn blir beroende av de vuxnas godkännande försöker de hela tiden läsa av om
de vuxna är nöjda eller inte. Detta tar värdefull energi från den aktivitet de är tänkta att ägna sig åt.
För det andra får beröm eleverna att fokusera på externa belöningar istället för att uppleva den
glädje som kommer av lärandet i sig, och minskar på så sätt den egna motivationen. Det tredje sättet
som beröm kan inverka negativt på, är att det kan vara påträngande för barnet och avbryta barnets
koncentration när de vuxna kommenterar deras aktivitet. För det fjärde finns risken att barnet slutar
med ett bra beteende om berömmet upphör av någon anledning. Till sist så kan beröm göra att
elevers kreativitet och upptäckaranda minskar eftersom de kan välja att återupprepa en typ av arbete
som de vet att de säkert får beröm för. Om man till exempel ger barn beröm eller belöningar för att
läsa fler böcker så väljer många sannolikt att läsa lätta böcker för att hinna med fler. Detta minskar
på den intellektuella utmaningen eftersom de kan bli uppmuntrade att göra mer arbete, men
kvaliteten på det arbete de utför är inte så hög som den skulle kunna vara.

Porter skriver också att ny-adlerianerna menar att elever kan tappa modet om de blir rädda för att
inte kunna leva upp till de höga förväntningar som omgivningen kan ha. Detta kan i sin tur leda till
att de stör undervisningen på olika sätt. Detta kan förhindras om man istället försöker lära eleverna
att själva utvärdera sitt arbete och komma fram till hållbara strategier för sitt lärande.

Beröm kan också bli automatiserat, gå på rutin och levereras utan substans, vilket gör att det tappar
i trovärdighet, säger ny-adlerianerna. Ännu mer tappar det i trovärdighet när elevens egen
bedömning av arbetet inte stämmer överrens med den läraren ger. Om berömmet inte känns
berättigat kan eleven börja tvivla på lärarens omdöme och integritet.

Vissa barn utvecklar strategier för dra beröm ur de vuxna genom sitt agerande och kroppsspråk,
menar ny-adlerianerna. De elever som inte använder en sådan taktik kan då få mindre uppskattning
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än de förtjänar. På detta sätt kan beröm öka konkurrensen mellan elever som också kan bli
avundsjuka på varandra.

2.6 UPPMUNTRAN SOM ERSÄTTNING FÖR BERÖM
Eftersom beröm ses som en manipulativ metod tror ny-adlerianerna att barnen kan utveckla ett
motstånd mot de lärare som använder sig av det (Porter, 2000). Istället för att använda beröm ger de
rådet att uppmärksamma elevernas framsteg på ett sätt så att de själva kan se vad de åstadkommit.
Detta kallar de för uppmuntran, vilket skiljer sig från beröm på flera sätt. När man ger uppmuntran
visar man eleverna hur de kan utvärdera sina egna insatser What do you think of that? Was that fun?
Are you pleased with yourself? (Porter, 2000, s. 97). På det sättet kan uppmuntran hjälpa eleverna
att bli mer självständiga eftersom de siktar mot mål som känns relevanta för dem själva.

Till skillnad från när man ger beröm så bedömer man inte elevernas arbete när man ger
uppmuntran, menar ny-adlerianerna. Du delger din egen åsikt om något som eleven uträttat utan att
värdera det. Istället för att säga att en teckning är fin, kan man säga till barnet att man tycker om
färgerna. Detta gör också att man kommer ifrån att alltid fråga vad en teckning föreställer, vilket
kan göra att ett barn kan känna sig tvunget att rita just saker, istället för att experimentera fritt.
Uppmuntran fokuserar också mer på processen än på resultatet. Man kan till exempel säga I enjoy
seeing you so intent on that eller It looks like you´re having fun over there (Porter, 2000, s. 98). Om
en elev gjort bra ifrån sig på ett matematikprov, kan man uppmärksamma att eleven verkar tycka att
det är roligt med matematik.

Psykologen Dinkmeyer menar även han att det går att göra skillnad mellan uppmuntran och beröm
(Stensmo, 2000). Han menar att uppmuntran innebär att man uttrycker sig positivt om ett barns
beteende, medan att beröm riktar sig till barnets personlighet. Beröm är ett övergripande omdöme
som ofta ges när en uppgift är genomförd, medan uppmuntran uppmärksammar en pågående
process. Dinkmeyer menar att uppmuntran kan medföra att barnet blir mer självständigt än om det
bara får beröm.

Porter (2000) skriver att ny-adlerianerna anser att när man ger uppmuntran undviker man
jämförelser och det konkurrenstänkande som kan uppstå när man ger elever omdömen som
innehåller ord som bra eller bättre. Istället kan man beskriva en handling man uppskattat, till
exempel I appreciate that you put the equipment away (Porter, 2000, s. 98). Uppmuntran är enligt
ny-adlerianerna också något som sker privat med den enskilde eleven istället för visa upp
prestationer för allmänheten eller försöka manipulera andra till att ta efter ett beteende som läraren
tycker är önskvärt.

Om man vill uppmuntra elever måste man acceptera dem som de är och inte som de skulle kunna
vara, så att de också kan acceptera sig själva, anser ny-adlerianerna. Man måste använda elevernas
intressen och fokusera på deras starka sidor istället för deras svagheter. När man kommenterar en
uppgift ett barn utfört måste man därför enligt ny-adlerianerna undvika att bara peka på det som är
fel.

Ny-adlerianerna menar, enligt Porter, att man som lärare måste ha en god självkänsla för att kunna
avstå från den kontroll man utövar när man ger beröm och negativ kritik. Det eleverna väljer att
göra är inte reflektion av ditt värde som lärare, de är ansvariga för sina egna handlingar. Detta säger
ny-adlerianerna att man måste vara medveten om för att våga frångå en kontrollerande ledarstil.
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2.7 KOHN OM MOTIVATION, BELÖNINGAR OCH BERÖM
En av de författare som Porter refererar flitigt till i sin beskrivning av det humanistiska
förhållningssättet är Alfie Kohn. Han är en av USA:s mest framträdande kritiker vad gäller det
traditionella skolsystemet och fixeringen vid betyg, poäng och prov. Kohn (1999) ifrågasätter starkt
den rådande skolkulturen i sitt hemland, och menar att det sätt som undervisningen arrangeras på
kväver barnets lust och vilja att utforska världen. En anledning till detta menar han är den mentalitet
av Do this and you´ll get that som han anser att det amerikanska utbildningssystemet till stor del
bygger på (Kohn, 1999, s. 143). Kohn menar att barn inte behöver vare sig belöningar eller beröm
för att vara motiverade att lära.

Kohn menar att det för många kan verka drastiskt att överge beröm som ett sätt att motivera barn.
Eftersom alla människor söker bekräftelse kan det vara svårt att förstå vad som kan vara fel med att
säga till ett barn att det har gjort ett bra jobb. Kohn argumenterar för att det finns olika sätt att
framföra positiva omdömen och att det är viktigt att se över varför man ger beröm, på vilket sätt
man gör det och vilken effekt det får över tid. Han skiljer på olika sorters positiv feedback. Man kan
å ena sidan ge rättfram information som berör hur väl någon genomfört en uppgift eller uppmuntran
som ger mottagaren en känsla av beslutsamhet. Å andra sidan kan man ge verbala belöningar som
uppfattas som kontrollerande, gör mottagaren beroende av andras godkännande och som i slutändan
är lika destruktiva som andra former av yttre kontrollmedel. Kohn menar att det spelar mindre roll
vad man kallar dessa olika sorters feedback och att man inte nödvändigtvis behöver skilja på beröm
och uppmuntran i sina definitioner. Det viktiga är man har insikt i att det finns både konstruktiva
och mindre konstruktiva sätt att framföra positiv kritik. Detta anser Kohn att man i den amerikanska
kulturen är mycket omedveten om. Lärare kan rekommenderas att berömma sina elever varje dag,
men på vilket sätt detta bör göras ges inga råd om. I många böcker om föräldraskap uppmanas
föräldrar att ge beröm istället för att ge andra belöningar, men det finns inte minsta antydan om att
även beröm kan ha nackdelar.

En av de största nackdelarna med beröm menar Kohn är att det ofta gynnar den som ger det mer än
den som tar emot det. Om man går till botten med frågan om vad det verkliga syftet är med att ge
beröm, menar han att det ofta visar sig att det handlar om att vilja få någon annan att följa våra
önskningar, vilket i sig är en fördel för oss samtidigt det ger oss en känsla av makt. En annan fördel
för den som ger berömmet är att denne lättare blir omtyckt av andra genom att ge positiva
kommentarer. Kohn menar att det är värt att ifrågasätta alla typer av beröm som visar sig vara något
som vi själva har mer behov av att säga än mottagaren har behov av att höra.

Om vi däremot antar att vårt primära syfte verkligen är att hjälpa den personen vi berömmer måste
vi fråga oss mer specifikt vad det är vi vill uppnå. Ofta handlar det om något av dessa tre mål: att
underlätta lärande eller utveckling, att stärka lämpligt beteende eller positiva värderingar eller att
hjälpa individen att få en bra självkänsla. Kohn menar att beröm i det långa loppet inte hjälper
någon att uppnå något av dessa mål och att det knappt finns några studier gjorda på förhållandet
mellan beröm och prestation.

Kohn menar att många människor, när de hör om berömmets nackdelar, ler nervöst och frågar sig
vad som händer om de säger fel och råkar berömma någon. Han menar inte att vi ska sluta med
leenden, hålla tillbaka vår önskan att uttrycka entusiasm eller låta bli att ge positiva kommentarer.
Däremot ger han två grundprinciper vi bör följa när vi kommenterar andras prestationer. Den första
är självövertygelse (Kohn, 1999, s. 106, vår översättning). Varje gång vi kommenterar eller ger
komplimanger måste vi fråga oss om det hjälper individen att känna att denne har kontroll över sitt
eget liv. Uppmuntrar vi personen att skapa egna omdömen eller uppfattningar om vad som är ett
gott arbete? Bidrar vi till att personen själv får välja vilken sorts person denne vill vara? Den andra
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principen är inre motivation (Kohn, 1999, s. 107, vår översättning). Hjälper våra kommentarer till
att skapa förutsättningar för att personen ifråga ska bli djupare engagerad i aktiviteten eller
förvandlar vi uppgiften till något som personen gör i syfte att få vårt godkännande?

Som hjälp för att kunna ge beröm som gynnar mottagaren mer än givaren menar Kohn att vi i de
fall det är möjligt kan fråga hur andra upplever eller tolkar våra kommentarer. Vi kan också
eftersträva att ge saklig information istället för omdömen, vara så specifika vi kan i våra
beskrivningar, undvika att ge beröm vi inte kan stå för och undvika att ge beröm som uppmanar till
tävlande.

2.8 REIDER OM BERÖM
Barbara Reider (2005) har observerat lärare i olika stater i USA och i Europa och samlat råd och
tips för att förebygga att problem uppstår i klassrummet. Reider delar humanisternas och ny-
adlerianernas syn på beröm och kritik på många punkter.

Reider menar att elevernas svar varken bör berömmas eller kritiseras, och att man ska undvika ord
som bra, dåligt, bättre, sämre, rätt och fel i det pedagogiska arbetet. Man måste arbeta tillsammans
med barnen för att skapa ett klimat där allas tankar är viktiga, och inga svar är fel. Precis som
humanisterna varnar Reider för att barn kan bli beroende av att få andra människors, och särskilt
vuxnas, bekräftelse om man fokuserar för mycket på beröm. Vissa barn kan bli inspirerade att
förbättra sitt beteende, och det kan få dem att må bra för stunden om man berömmer dem, men det
finns alltid en fara att beröm kan skapa ett beroende av andras åsikter. Barn som lyser upp och blir
ivriga att hitta fler sätt att göra oss glada på när vi berömmer dem, är också barn som vi kan behöva
oroa oss för, menar Reider.
Lärare bör också akta sig för att ge beröm åt elever som beter sig på önskvärt sätt i syfte att använda
barnet som ett gott föredöme för andra elever, skriver Reider. Då används berömmet som
manipulation för att styra andra elever, istället för att uppmuntra det barn som hamnar i fokus.
Läraren bör också vara medveten om att om vissa elever får mer beröm än andra kan detta sända ut
ett budskap till klassen att vissa är mer värdefulla än andra.

Läraren bör uppmuntra barn att ta egen ställning till vad de tycker om sina prestationer, skriver
Reider. Det är också bättre att lägga fokus på ansträngningen mer än på produkten. I övrigt anser
hon att man inte ska berömma människor, utan hellre vad de gör. Istället för att säga Vilken duktig
författare du är, vill hon lyfta fram en specifik prestation: Du har verkligen fångat sinnestämningen
hos karaktärerna (Reider, 2005, s. 97, vår översättning).

Att ge beröm är enkelt, säger Reider, men det krävs eftertanke och medvetenhet för att verkligen
uppmuntra någon. Lärare bör vara medvetna om berömmets baksidor. En lärare kan uppmuntra
elever på djupet genom att ge specifikt beröm för vissa insatser, visa empati när det behövs, och ge
barnet sin fulla uppmärksamhet. Att le, klappa barnet på axeln, tacka, skicka hem en lapp eller ringa
föräldrarna kan vara bra sätt att ge barn uppmuntran, menar Reider.

2.9 REIDER OM NEGATIV KRITIK
Det finns två alternativa förhållningssätt när ett barn gör något som sårar eller förstör för någon
annan menar Reider. Antingen kan man tänka att ett barn som utsätter andra för dåliga saker, bör
straffas med att något dåligt händer med honom eller henne själv, eller så konstaterar man att man
har ett problem, och funderar över hur det ska lösas. Det första alternativet kan kännas lättare och
mindre tidsödande, men är sällan det bästa för barnet. Det krävs mod för att inte straffa barn, och tid
och ansträngning för att hitta mer konstruktiva lösningar, skriver Reider.
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När en lärare upptäcker att några elever missförstått eller inte uppfattat en instruktion, kan det vara
frestande att lägga skulden hos barnen genom kommentarer som Var var du när jag förklarade
detta? eller OK (suck), nu går vi igenom det här en gång till! (Reider, 2005, s. 99, vår översättning).
Detta sänder ett budskap om att eleven misslyckats. Ett annat förslag kan vara att istället visa på vad
eleven gjort rätt hittills, visa på nästa steg i processen, och sedan lämna barnet för att demonstrera
att du tror att eleven är kapabel att fortsätta på egen hand. Detta är ett mer positivt förhållningssätt
som inte lägger skulden på barnet.

En effektiv lärare tränar sig på att upptäcka och uppmuntra ett positivt beteende bland barnen,
skriver Reider. Det är lätt att fokusera på det motsatta. Att hitta metoder att uppmuntra positiva
handlingar går hand i hand med att hitta metoder för att lösa problem när det gäller uppförande,
menar hon. Att utsätta eleverna för sarkasmer, förlöjligande och andra straff är både ineffektivt i
uppfostrande syfte och sårande för barnen. Reider skriver att hon märkt att elever ofta undviker
vuxna som bestraffar dem, och att straffet i sig kan förvärra problemet. Straff och hård negativ
kritik kan aldrig motivera ett barn att tänka själv och bry sig om andra, menar Reider.

Reider förslår också att läraren måste hålla sig lugn när en elev beter sig illa, tala med en positiv
ton, ta hänsyn till barnets känslor och undvika att ge tillrättavisningar inför de andra barnen. Hon
anser inte heller att man ska ge tillrättavisningar mitt i stridens hetta utan hellre ta några djupa
andetag och tänka efter innan man tilltalar barnet. Det kan vara bra att bestämma att man pratar en
stund efter lektionen istället för mitt under den.

Att fokusera på det önskvärda beteendet är mer effektivt än att fokusera på misstaget, skriver
Reider. Läraren kan säga Var snäll och gå, istället för Spring inte! (Reider, 2005, s. 121, vår
översättning). Man bör också hjälpa varje barn att dra ett streck över gårdagens oförrätter och börja
på nytt varje morgon, menar Reider. Hon säger också att det är av stor vikt att inte vara rädd att be
om ursäkt och erkänna sina misstag när det behövs.

2.10 SIGSGAARD OM SKÄLL OCH MAKTFÖRHÅLLANDEN
Boken Utskälld (Sigsgaard, 2003) baseras på forskningsprojektet Skældud som genomfördes i
Danmark under senare delen av nittiotalet. Även om boken är skriven utifrån de förhållanden som
råder i Danmark, menar man i förordet till den svenska upplagan att det finns goda skäl att tro att
många av de slutsatser man dragit kan tillämpas även på svenska förhållanden. Sigsgaard utgår
också till största delen från undersökningar gjorda i förskolor, men mycket av det han skriver kan
betraktas som relevant även för lärare i grundskolan och för fostransdiskussionen överlag.

Det ligger nära till hands att placera in Sigsgaards resonemang inom det humanistiska synsättet på
disciplin och fostran som det beskrivs av Porter (2000). Sigsgaard tar upp ett fenomen som sällan
uppmärksammas i relationen mellan vuxna och barn, nämligen på vilket sätt vuxna använder skäll,
kritik och tillsägelser för att fostra och rätta till beteenden man finner oacceptabla. Han menar att
sättet på vilket detta sker är relaterat till hur man ser på maktförhållandena mellan barn och vuxna.
Sigsgaard skriver att vissa anser att man kan tilltala ett barn på ett sätt som man aldrig skulle tilltala
en vuxen, eftersom de inte är våra jämlikar. De vuxna har större erfarenhet och kunskap, men detta
betyder inte att barnen inte är värda samma respekt som dem.

Sigsgaard menar att skäll är en typ av intervention i barns liv som av många ses som en accepterad
och självklar del av verksamheten, men att man i skolor och förskolor sällan eller aldrig pratar om
vilken grund man har för att använda det i sitt pedagogiska arbete. Han skriver att det inte heller på
pedagogutbildningarna pratas om skäll eller negativ kritik som pedagogiskt verktyg, och att det
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mycket sällan förekommer som ämne för ett examensarbete. Pedagogiken som lära beskriver
normalt bara det goda som vi vill göra, och inte det onda som vi ibland gör och ibland också måste
göra, anser han. Därför kan pedagogiken enligt Sigsgaard sägas vara okritisk mot sig själv. Han
säger också att väldigt många lärare skäller på barn, men att få av dem tror att det egentligen
hjälper. Detta är ett argument för att lyfta frågan kring på vilket sätt man framför negativ kritik åt
barn.

Vidare menar Sigsgaard att vi ofta misstolkar barns beteende som obetänksamhet eller som
medvetet trots mot vuxna, när det i själva verket utifrån barnets perspektiv kan verka helt logiskt att
handla på det sättet. Att kritisera barnet i det läget kan få stora konsekvenser för självbilden och
tilltron till den egna förmågan. Under barndomen grundlägger vi vårt framtida liv och vår självbild.
Att under denna viktiga tid i livet ständigt utsättas för kritik leder inte till att man utvecklar goda
relationer till vuxna, skriver Sigsgaard. Vuxna som använder sig av kritik i stora mått blir inte heller
några goda förebilder. Han varnar också för risken att barnet utvecklar en föreställning om att skäll
och kritiserande är det enda vedertagna sättet att hantera konflikter om det inte får erfara något
annat i sin vardag.

Sigsgaard citerar Berit Bae, som formulerar hur viktigt det är att lärare och andra vuxna tänker över
på vilket sätt de bidrar till att definiera barns självbild genom det bemötande de ger dem.

Vuxna har en maktposition gentemot barn när det gäller barnens upplevelser av sig själva. Hur 
de vuxna svarar på barns kommunikation, hur de sätter ord på deras handlingar och 
upplevelser, vad de reagerar på och vad de inte reagerar på – det är i dessa processer som 
definitionsmakt utövas. Denna maktposition kan brukas på ett sätt som uppmuntrar ett barns 
självständighet, tro på sig självt, respekt för sig självt och andra, men den kan också brukas på 
ett sätt som underminerar ett barns självrespekt och självständighet. Problemet med missbruk
av definitionsmakt existerar i alla förhållanden där ena parten på något sätt är beroende av 
den andra. (Sigsgaard, 2003, s. 25)

Lärarna i ett utvecklingsprojekt som Sigsgaard forskade kring uttryckte att
kommunikationsprocessen mellan barn och vuxna påverkar hur barnet utvecklas och uppfattar sig
självt i en ohyggligt hög grad (Sigsgaard, 2003, s. 25). Efter att ha deltagit i projektet, sade de sig
ha förändrat sitt förhållningssätt både till varandra och till barnen. En av de viktigaste
förändringarna var att det hade fått en annan betydelse för dem att ta barnen och deras upplevelser
på allvar. Tidigare frågade de aldrig barnen vad de tyckte om lärarna som personer, eller om hur de
uppfattade den behandling de fick i skolan, medan detta nu blivit en naturlig del av verksamheten.

De kom också fram till att de anser att det är tillåtet att skälla på barn, men att sättet som det görs på
är avgörande för om det blir kränkande för barnet eller inte. Efter att ha tagit del av hur barnen
själva uppfattade och påverkades av hård kritik, formulerade de tre punkter som de ansåg
nödvändiga att tänka på när man ger ett barn tillsägelser.

1.   Sakerna ska bli sagda utan att barnet känner sig nedtryckt.
2. Den vuxne ska reagera på handlingen, inte på barnet.
3. Barnet ska ges möjlighet att föra en dialog med den vuxne (Sigsgaard, 2003, s. 45).

En av lärarna uttryckte också att de inte längre hade inställningen att de måste vinna över barnet när
det gäller konflikter i vardagen. Hon menar att det är viktigt att försöka ta elevens perspektiv i en
konfliktsituation och fundera över om det man säger eller gör mot barnet är något man själv skulle
acceptera.
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Om du tvivlar på att det du gör mot barnet är riktigt, sätt dig då in i hur det känner sig och
fundera över om det är något du skulle finna dig i. Om inte så är det ju fel det du gör (Sigsgaard,
2003, s.223).

Med denna inställning kom pedagogerna i projektet fram till att de i många situationer kan reagera
och kommunicera med barnet på ett helt annat sätt än de spontant skulle ha gjort, vilket inte bara
kan hjälpa till att undvika konflikter utan enligt dem också är mer respektfullt gentemot barnet.

Sigsgaard frågar sig vilka alternativ som finns till det han kallar ”skällpedagogik” (2003, s. 262).
Han menar att många ser beröm och belöningar som motsatsen till skäll, men att han själv ser
många likheter mellan straff och belöningar. På lång sikt kan deras verkan bli att barnen inte
upplever sin egen bedömning som betydelsefull, och att de utvecklar ett beroende av sanktioner
eller olika former av belöningar. På så vis menar författaren att såväl skäll och straff, som beröm
och belöningar, kan skada barnets självreglerande förmåga, självtillit och känsla av egenvärde.

Sigsgaard menar att motsatsen till skäll är uppskattning, och då inte bara av barnet som ”min” elev
eller ”mitt” barn, utan en uppskattning av barnet som person. På så vis kan barnet uppmuntras att
vara någon av egen kraft, med rätt till egna tankar, funderingar och känslor. Han menar att
motsatsen till den bedömandekultur han anser är förhärskande i många skolor, är en
uppskattningskultur. Ingen annan än barnet kan uttrycka sig om sig självt. Medan
bedömnningspedagogiken får barnet att tystna, är uppskattningskulturens viktigaste uppgift att få
barnet att komma till tals och få känna sig värdesatt som person, anser Sigsgaard.

3. METOD

3.1 DATAINSAMLINGSMETOD
Trost (1993) skriver att en kvantitativ undersökning fokuserar på frekvenser, andelar och procent.
Om man är intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller reagera så är en kvalitativ
studie rimlig. För att besvara de frågeställningar vi formulerat ansåg vi att en kvalitativ
undersökning var mest lämplig.

Vi såg det också som mest lämpligt att använda oss av intervjuer eftersom man då inte blir lika låst
vid frågorna som vid till exempel en enkät. Kvale (1997) skriver att man vid en intervju får
möjlighet att utveckla innebörden av människors erfarenheter och därmed lättare kan se världen
utifrån deras synvinkel. Vidare beskriver Kvale intervjun som ett sätt att fånga en mängd olika
personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och motsägelsefull värld.

Den undersökning vi genomfört kan beskrivas som en kvalitativ undersökning baserad på
halvstrukturerade forskningsintervjuer. En halvstrukturerad intervju kan sägas vara ett mellanting
mellan ett öppet samtal och ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997).

Vi formulerade en intervjuguide utifrån Kvales förslag. Guiden kan enligt honom antingen i stort
beskriva de ämnen som ska behandlas, eller rymma omsorgsfullt formulerade frågor. Eftersom vi
inte har någon vana av forskningsintervjuer, kändes det bäst att i förväg formulera färdiga frågor att
ha som stöd även om vi inte avsåg att strikt hålla oss till dessa. Detta kunde också hjälpa oss att
undvika för många slutna eller ledande frågor. I övrigt hade vi för avsikt att låta intervjun löpa så
fritt som möjligt för att inte missa värdefulla inlägg och associationer från informanterna.
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Frågorna delade vi in i fyra områden. Det första området innehåller tre frågor som behandlar positiv
kritik. Det andra området innehåller också tre frågor med samma karaktär som det första området,
men där rör sig frågorna om negativ kritik. Vidare handlar det tredje området om lärarnas grundsyn
gällande positiv och negativ kritik och om hur de tror att barn påverkas av detta. Det fjärde och sista
området innefattar två frågor som berör vår frågeställning angående om det finns någon diskussion i
skolan kring frågor som rör positiv och negativ kritik (Se bilaga 1). Innan vi genomförde
intervjuerna gjorde vi en provintervju med en bekant som arbetar inom skolan. Detta var ett bra sätt
att bedöma hur frågornas konstruktion fungerade i en intervjusituation. Efter att vi genomfört
provintervjun valde vi att ta bort en fråga som kändes alltför ledande och irrelevant.

Trost (1993) menar att det kan finnas både för- och nackdelar med att vara två intervjuare.
Nackdelen kan ur informantens synvinkel vara att denne kan känna sig underlägsen. Fördelen kan
vara att om intervjuarna är samspelta kan de få gott stöd av varandra när det gäller att ställa
följdfrågor och skapa förståelse för hur informanten ser på ämnet. Efter en del övervägande kring
huruvida vi båda skulle delta vid intervjuerna, kom vi fram till att vid intervjuns början fråga
informanten om vi hade dennes samtycke. Även om vi hade svårt att tro att någon skulle neka till
detta, tyckte vi att en sådan förfrågan åtminstone visade informanten att vi var medvetna om att det
kan upplevas obekvämt. I övrigt försökte vi genom vårt sätt att formulera och framföra frågorna
undvika att få den intervjuade att känna att det var som ett förhör.

3.2 URVAL
I undersökningen deltog sex lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år.
Intervjupersonerna valdes ut genom redan etablerade kontakter. Urvalet av lärare skedde utifrån
vårt kriterium att välja lärare som är yrkesverksamma inom de åldersgrupper vi själva utbildar oss
till att arbeta med. Vi tog inte hänsyn till pedagogernas ålder, erfarenhet, utbildning eller kön när vi
gjorde vårt urval. Vi valde att göra alla intervjuer på samma skola för att kunna jämföra lärarnas
uppfattning om huruvida det finns en diskussion på skolan kring frågor rörande positiv och negativ
kritik riktad mot barn. De klasser lärarna ansvarar för sträcker sig från skolår 2-6. En av dem arbetar
som specialpedagog inom dessa åldersgrupper.

3.3 PROCEDUR
Kontakten med informanterna skedde via telefon. De informerades om att intervjuerna var till för
vårt examensarbete och de delgavs det ungefärliga syftet med studien, som då inte var helt fastställt.
Alla de lärare vi tog kontakt med tackade ja. Samma dag som vi skulle genomföra de första tre
intervjuerna fick vi veta att en av informanterna fått förhinder att delta. Därför fick vi med kort
varsel ordna en ny informant på skolan som intervjuades dagen därpå.

Intervjuerna genomfördes i lärarnas respektive klassrum eller arbetsrum där vi i de flesta fall kunde
sitta ostört. Vid ett intervjutillfälle hördes barn i korridoren utanför och en annan lärare kom in i
arbetsrummet. Hur detta påverkade informanten vet vi inte, men vår uppfattning är att det inte
störde henne nämnvärt.

Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en dator med inbyggd mikrofon. Mikrofonen hade ett
stort ljudupptagningsområde som medförde att vi kunde samtala avslappnat utan att bekymra oss
för att ljudet inte skulle tas upp.

Vid intervjutillfällena ställde en av oss frågorna, medan den andra förde stödanteckningar. Vi
försökte undvika att den som ställde frågorna satt mittemot informanten. Detta för att minska risken
att den intervjuade kände sig förhörd. Vi klargjorde vid intervjuns början hur vi definierat
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begreppen positiv och negativ kritik för att det inte skulle få finnas några oklarheter om vad vi
syftade på i våra frågor. När vi genomförde intervjuerna höll vi oss ganska strikt till våra färdiga
intervjufrågor, förutom när vi ville att informanten skulle utveckla eller vidare förklara ett svar. Om
vi hade låtit intervjuerna löpa mer fritt hade vi kanske fått mer uttömmande svar. Att vi höll oss till
frågeguiden gjorde att det insamlade materialet blev mer överskådligt, vilket underlättade
bearbetningen eftersom vi lättare kunde jämföra svaren.

Vi gav lärarna utrymme att utveckla sina svar i slutet av intervjuerna för att på så vis kunna öka
reliabiliteten. Flera av dem valde att återgå till någon av frågorna, tillägga något de tyckte kändes
relevant för ämnet eller kort sammanfatta sin syn på ämnet. Intervjuerna blev mellan 15 och 30
minuter långa. Intervjuns längd berodde dels på hur långa svar lärarna gav och dels på hur långa
tankepauserna blev.

Vi intervjuade tre lärare var. Även om vi utgick från samma frågemall blev sättet vi ställde frågorna
på präglat av vår egen personlighet. Hur detta påverkade intervjusvaren är omöjligt att veta. Vi
valde ändå att dela upp intervjuerna för att vi båda skulle få chansen att pröva rollen som
intervjuare.

 3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Johansson och Svedner (2006) poängterar vikten av att klargöra för informanterna vad intervjun ska
mynna ut i och ge dem tillfälle att ge sitt samtycke till att delta. Detta gjorde vi i början av
intervjuerna samtidigt som vi bad om tillstånd att spela in det som sades. I yrkesetisk mening har
alla som genomför intervjuer tystnadsplikt även om denna inte är lagstadgad (Trost 1993). Därför
var vi också noga med att vid intervjuns början informera de inblandade om detta. Vi gjorde klart
att ingen utomstående kommer att kunna röja den enskildes identitet och att vi behandlar det
insamlade materialet med diskretion.

Enligt det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska principer är det också viktigt
att deltagarna i undersökningen ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas (Johansson &
Svedner, 2006). Vi gav därför informanterna fiktiva namn i resultatredovisningen, och har heller
inte uppgett namn på den skola eller kommun där undersökningen genomförts.

Det inspelade materialet har vi för avsikt att spara under en tid för att kunna återgå till detta som
referensmaterial. Naturligtvis har ingen annan än vi som uppsatsförfattare tillgång till detta.

3.5 DATABEARBETNINGSMETODER
I stället för att presentera svaren på intervjufrågorna var för sig, har vi sammanställt svaren i olika
teman som redovisas under olika rubriker i resultatdelen. Detta gjorde resultatet mer överskådligt
eftersom svaren på intervjufrågorna många gånger gick in i varandra.

Vi valde att i analysen av det insamlade materialet använda det humanistiska perspektivet som
analysverktyg. Detta eftersom vi ansåg att det skulle bli för svårt och tidskrävande att jämföra
lärarnas svar med flera olika teorier. Det låg också nära till hands att välja det humanistiska
synsättet eftersom mycket av den litteratur vi hittade om positiv och negativ kritik riktad mot barn
innehöll idéer som överensstämde med detta perspektiv. I den litteratur som beskrev det
humanistiska synsättet på uppfostran presenterades också flera för oss nya vinklingar på ämnet som
väckte vårt intresse.

Det material vi samlat in under intervjuerna har tolkats utifrån våra egna erfarenheter och
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föreställningar om världen, vilket säkerligen färgat det resultat vi presenterat även om detta inte
varit vår avsikt. Vi har gjort en ansats till förståelseinriktad forskning, vilket också kan kallas
hermeneutik. Inom hermeneutiken kan forskaren aldrig få fram några absoluta sanningar, men
däremot försöka få fram nya sätt att förstå företeelser som kan vara svåra att få syn på i vardagen.
För att öka studiens reliabilitet har vi försökt att vara varsamma i vår tolkning och i de slutsatser vi
dragit.

Kvale (1997) rekommenderar att man inom den hermeneutiska tolkningen växlar mellan att se till
det insamlade materialets helhet och dess mindre delar, för att kunna ge en så rättvisande bild som
möjligt av verkligheten. I vår bearbetning av materialet började vi med att lyssna till intervjuerna
som helhet, och sammanfattade skriftligt vad som sades. Därefter gjorde vi en sammanställning där
vi kunde jämföra lärarnas svar på frågorna. Utifrån denna översikt letade vi sedan efter
gemensamma teman. Under bearbetningen av resultatdelen lyssnade vi flera gånger på vissa avsnitt
av intervjuerna för att kunna citera ordagrant och kontrollera vår tolkning. När vi sammanställt
resultatdelen utifrån de teman vi funnit, lyssnade vi återigen på intervjuerna i sin helhet för att höra
om vi förbisett någon viktig del i resonemangen. Vi är dock medvetna om att vi trots vår
försiktighet kan ha misstolkat eller dragit fel slutsats av det som sagts.

Under bearbetningen av resultatet reflekterade vi kring att vi i flera fall fick en annan uppfattning av
vad läraren sagt efter att ha lyssnat flera gånger. Vi uppfattade saker som vi inte tänkt på under
själva intervjun, särskilt när det gällde vissa motsägelser i lärarnas resonemang. Huruvida vår
senare tolkning är mer sann än den vi gjorde under själva samtalet är också mycket svårt att säga,
men det är vår förhoppning att vi kunnat beskriva lärarnas uppfattning så sanningsenligt som
möjligt.

Ljudkvaliteten på inspelningarna blev genomgående mycket bra. I de fall vi ändå hade svårighet att
uppfatta vad informanterna sade eftersom de talade snabbt eller otydligt, kunde vi ta hjälp av
varandra för att höra vad som sades.

De fiktiva namn vi gett informanterna underlättade bearbetningen av materialet. De medförde även
att det blev enklare för läsaren att få en överblick över resultatet, och skapa sig en bild av varje
lärares åsikter.
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4. RESULTAT

Det övergripande syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om hur lärare använder sig av positiv
och negativ kritik i sitt pedagogiska arbete. I vår redovisning av resultatet har vi valt att utgå från
våra frågeställningar. Dessa presenteras en och en tillsammans med det material vi anser besvarat
frågan. Vi har valt att behandla frågeställningarna i en annan ordning än i syftet, och börjar med
frågan om lärarnas grundsyn. Detta eftersom vi tror att det kan vara intressant att ha lärarnas
beskrivning av sin grundsyn i bakhuvudet när man läser deras övriga svar.

4.1 KAN LÄRARE SÄTTA ORD PÅ DEN TEORI ELLER GRUNDSYN DE UTGÅR FRÅN NÄR

DE GER BARN POSITIV OCH NEGATIV KRITIK I SITT PEDAGOGISKA ARBETE?

Vi frågade lärarna om de kan koppla de överväganden de gör när de ger positiv och negativ kritik
till barn till någon grundfilosofi eller teori. Ingen av dem kunde ange någon specifik teori, men de
kunde i stort beskriva den tro eller det förhållningssätt de utgår från. Sebastian och Mona
sammanfattar sin grundsyn med att de tror att alla barn och människor i grunden har goda avsikter.
Mona säger:

Det är nog min tro på människans godhet. Jag tror att alla människor egentligen vill gott.

Sebastian säger också att han tror att barn väljer strategier för att överleva. De väljer inte att göra
fel, utan gör vad de känner att de måste. Han säger:

 Jag brukar tänka så här, om man har guldfiskar i en skål och så kommer det en dag så ligger 
alla och flyter, så tänker man ju inte ”oj, vad tog åt dem”, utan då tänker man ”oj, jag har nog 
glömt att mata dem”, eller att man har matat dem för mycket eller inte bytt vattnet.

Han menar att det ofta är likadant med barn, deras beteende är en reaktion på någonting annat. Det
är viktigt att läraren ser sin egen del i samspelet. Sebastian säger också att han inte låter en tioårings
handlingar “komma åt honom”, eftersom det är ett barn det rör sig om, som handlar utifrån sina
erfarenheter. Han säger också att barn nästan alltid vet vad som är rätt och fel, men att de kan ha
erfarenheter av att det går mycket illa om man exempelvis säger sanningen.

Mona säger i likhet med Sebastian att hon har uppfattningen att barn inte gör fel för att de vill vara
dumma, det går oftast att hitta en förklaring till varför något blev som det blev. Sebastian säger sig
också vara emot hela “nannykulturen” med snabba lösningar och blind lydnad. Om man vill styra
en diktatur menar han att det är viktigt att medborgarna lyder blint, har lite fantasi och helst lite
kunskap, men det är inte sådana barn han vill fostra. Han vill fostra barn som kan uttrycka sig och
ge sin egen syn på saker så att man sedan kan mötas någonstans.

Irma sammanfattar sin grundsyn med att hon tycker att man ska vara schyssta mot varandra. Det
hon gör mot barnen förväntar hon sig också att de gör mot henne. Både positiv och konstruktiv
negativ kritik menar hon är nödvändig, men hon tycker att det viktigaste för att få glada ungar är att
vara glad och positiv själv.

Gunilla säger att det hon tycker är viktigaste när man vägleder elever kort och gott är att aldrig
förstärka känslan av att inte duga hos ett barn. Anneli säger att hon mer utgår från en tro än en teori,
och det är tron att alla människor har ett okränkbart värde.
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Snarare en tro då, för jag tänker det att, en tro på att jag är älskad förutsättningslöst. [---] Att 
det är inte det du gör, utan du... som person är du... har du... så är du självklar. Du är inte bara 
värderad utifrån vad du gör.

Hon säger att detta är extra viktigt att förmedla till de barn som är mycket prestigefyllda, särskilt
flickor men också en och annan pojke. Det är också viktigt för henne själv att ha i åtanke att barn är
mer än deras handlingar, när hon möter elever som tär på hennes tålamod.

Mikael säger att det är svårt att sätta ord på teorierna som finns bakom hans handlande och att dra
paralleller till olika filosofer och pedagoger. Däremot säger han att han ser många likheter mellan
hur barn och djur fungerar.

Det här med fostran... jag skulle nästan vilja gå tillbaka till hur människan och däggdjuret och 
alltså djurvärlden funkar, hur hjärnan fungerar. Där är jag någonstans tror jag.

Mikael berättar också om hur han tror att hjärnans olika delar spelar in grupprocesser, och att
socialiseringen äger rum i mellanhjärnan. Det är också i denna del av hjärnan vi har vår empatiska
funktion, och det är denna vi använder när vi fostrar våra barn. När någon agerar fel, så säger man
ifrån, och om man har ett bra samspel kan man också lyfta varandra. Hur vi agerar i grupp är
automatiserat och ingenting vi funderar över säger Mikael, därför kan det vara svårt för ett barn att
se hur det ska bära sig åt för att till exempel bli en bättre kompis. Det är en lång process för ett barn
att ändra sitt beteende, och läraren kan behöva hjälpa till med morötter och pekpinnar för att
vägleda barnet åt rätt håll. Han anser också att det är liten skillnad mellan att lära en hund att hoppa
genom en ring och att hjälpa ett barn att bli bättre på läsning.

Mikael säger också han inte tror att barn agerar på ett visst sätt för att vara taskiga, utan för att de
märkt att deras beteende på ett eller annat sätt betalar sig.

4.2 ANVÄNDER LÄRARE SIG AV POSITIV OCH NEGATIV KRITIK I SITT PEDAGOGISKA

ARBETE OCH I SÅ FALL I VILKET SYFTE OCH PÅ VILKET SÄTT? HUR TROR DE ATT

POSITIV OCH NEGATIV KRITIK PÅVERKAR BARN?

4.2.1 Den positiva kritikens betydelse för utveckling
Samtliga lärare vi intervjuat menar att positiv kritik är något som är en viktig del av verksamheten
och att den är nödvändig för att barnen ska kunna utvecklas.

Det handlar mycket om att lyfta (Anneli).

Alltid när man ska utveckla barnet. Om man vill ha en positiv trend eller förändring åt något håll
(Mikael).

Det är nog betydelsefullt i alla sammanhang (Gunilla).

Mona formulerar inte tydligt syftet med den positiva kritik hon ger, men ger exempel som visar att
hon anser att positiv kritik ger bättre resultat än negativ kritik för barnets utveckling. Hon beskriver
en elev hon haft som bara ville delta i undervisningen på sina egna villkor och inte hade någon
tilltro till sin egen förmåga. För att stärka honom började hon ignorera allt han gjorde som inte var
bra, och istället bara uppmärksamma och sätta ord på det positiva. Detta förhållningssätt har hon
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sedan dess försökt ha till alla sina elever eftersom hon märker att det ger bättre resultat än
exempelvis skäll.

Anneli säger att hon kan ge positiv kritik med olika syften.

Det kan både vara för att man vill lyfta ett barn som man vet har haft det tungt en period [---]
och det kan vara spontant "Åh, vilket kanonjobb!" Då är det ju spontant över arbetet. Det är
litegrann olika vad man är ute efter.

Hon säger också att hon ofta ger barn beröm inför hela gruppen i syfte att synliggöra barnet. Hon
anser också att positiv kritik är ett viktigt verktyg för att kunna skapa kontakt med ett barn, och att
beröm betyder mycket för kommunikationen.

Mona säger att beröm också kan göra att andra barn tar efter ett önskvärt beteende.

”Men så bra att du ställde skorna där. Titta vad bra!” De andra hör ju ”Å, hon fick beröm för 
att hon ställde upp skorna”, då gör ju många fler det och jag har inte behövt säga att skor ska 
stå där i en fin rad. Det går av sig självt (Mona).

Även Gunilla och Sebastian tar upp att man kan förändra ett beteende genom att använda sig av
beröm.

Alltså, ser jag ett beteende som är önskvärt så vill jag ju förstås förstärka det genom positiv 
kritik (Sebastian).

Man måste ju ha den här positiva förstärkningen för att kunna ändra på ett beteende (Gunilla).

4.2.2 Hur den positiva kritiken bör framföras
Anneli säger att hon ibland brukar skicka hem lappar till föräldrarna där hon skriver om det är något
som har gått särskilt bra för en elev, eftersom hon upplever att det betyder mycket för både föräldrar
och barn. Ofta rör det sig då om en elev som hon känner behöver extra mycket uppmuntran.

När vi frågar Irma om hur hon vill framföra positiv kritik säger hon att hon inte kan komma på så
många olika sätt. Hon ger konkreta exempel på hur hon brukar uttrycka sin entusiasm över något
som barnen åstadkommit.

”Vad duktig du var!”, ”Vad fint det var!”, ”Men åh, så där kan inte jag göra!”, ”Kan du visa
mig hur du gjorde?”

Flera av lärarna uttrycker att den positiva kritiken måste vara personlig för att den ska betyda något
för barnet. Lärarna beskriver olika sätt att göra den uppmuntran de vill ge personlig, däribland att
använda kroppskontakt, ögonkontakt, att anpassa berömmet efter hur barnet bäst tar till sig det och
att visa barnet ett engagemang.

Jag är inte så jätterädd för att ta i barnen, man ska ju vara lite försiktig med det, men jag tycker
om att lägga en hand på ryggen eller på axeln och titta på dem och komma ned ganska nära 
dem, och så prata med en person hela tiden (Mikael).

Man säger det på det sätt som lyfter den här personen, det kan ju vara så mycket olika saker.
Vissa kanske inte klarar av direkt beröm om man är osäker på sig själv, då får man ta det på ett
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annat sätt. Så man måste vara lite kameleont (Gunilla).

Engagemanget, det är det som är viktigt. När jag pratar med dig så pratar jag med dig, och då
kan inte någon annan komma. [---] Det är du som är viktig nu (Irma).

Att precisera berömmet genom att tala om vad han tycker är bra på ett detaljerat sätt, vill Sebastian
gärna göra. Han säger:

Det här är bra för att du gjorde si och så.

Vidare beskriver Mona hur hon vill vända det som är mindre bra till något positivt. Hon väljer då att
ignorera det negativa i situationen. Informanten ger exempel på en elev som är duktig på att
formulera sig, men som behöver träna på handstilen. Just den dagen när intervjun ägde rum hade
denna elev kommit ihåg att göra mellanrum mellan orden. Även om handstilen inte var så fin, så
valde informanten att endast fokusera på att eleven kommit ihåg mellanrummen mellan orden.
Mona säger:

Hade jag sagt allt det andra också så hade hon ju inte hört att det var bra med mellanrummen.
Man får sovra lite.

Även Anneli säger under intervjun att hon tror att barn är som vi vuxna och har lättare att ta till sig
av negativa omdömen än av positiva. Om man ger positiv kritik men avslutar med något som
eleven kan behöva tänka på till nästa gång, är det ofta det lilla ”men:et” som ligger kvar i minnet.
Hon säger:

Jag tänker på det nu när jag pratar med er, man kanske skulle tänka på det att när man ger god
kritik så är det god kritik som gäller. Att inte blanda in något ”men” där, utan att man får ha
den känslan.

4.2.3 Hur barn påverkas av positiv kritik
Irma säger att det är bra för barnen att få positiva omdömen även om de inte alltid tar åt sig dem,
eftersom de ändå har fått bli sedda och höra att de duger. Hon betonar också att lärarens humör är
avgörande för barnens sinnesstämning. Hon säger:

Var positiv och glad så får du glada ungar.

Mona säger att hon har uppfattningen att positiv kritik är stärkande för ett barns självkänsla
eftersom alla behöver höra att de duger som personer.

Positiv kritik, det kan jag inte tänka mig annat än att det stärker. Det måste ju vara stärkande 
för självkänslan att jag duger som jag är. Det är min filosofi och jag har inte testat om det 
funkar så i verkligheten men, jag känner så.

Även Mikael säger att så länge den positiva kritiken är välgrundad och inte ges i för stora mängder,
så är den uppbygglig för barnen.

Är det så att du ger positiv kritik eller positiv feedback... det kan inte bli dåligt.

Gunilla uttrycker att om man kan lyfta det positiva hos barnen så kan de bli mer ambitiösa när det
gäller skolarbete och även utvecklas till att bli goda kamrater. Man kan stötta eleven att bli starkare
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rent kunskapsmässigt men också socialt genom att ge positiva omdömen. Det viktigaste för att få en
grupp att fungera är att ha ett positivt förhållningssätt, säger hon.   

Sebastian säger att han till jul har tänkt skriva julkort till barnen och beskriva vad han uppskattar
med dem. Han säger att detta är otroligt kraftfullt och att det verkligen kan förändra ett barn.
Sebastian betonar dock genom hela intervjun att han inte vill ge barn omdömen som kan tolkas som
att han tycker att hans åsikt räknas mer än elevens egen.

4.2.4 Faror med beröm
Lärarna fick också frågan om de tyckte att det fanns både bra och dåliga sätt att ge beröm eller
positiv kritik. Flera av dem sa att det inte får bli så mycket beröm att det till slut blir betydelselöst
för barnen. Det måste också höras att man menar det man säger. Mikael uttrycker att överdrivet
beröm kan minska på dess trovärdighet. Det menar också Mona som säger:

Inte jämt, jämt, jämt, det är inte bra alla dagar utan det är bra när det är bra, och i övrigt är 
det... ingenting.

Irma säger också att det måste höras att man är uppriktig i sitt beröm för att det ska få någon effekt.

Man kan låta som att det är bra, men det hörs att det inte är bra.

Mikael och Gunilla uttrycker också att beröm kan låta ironiskt om det inte märks att man menar det
man säger. Gunilla säger:

Positiv kritik är ju inte bra om den här personen inte kan känna av den. Då blir den platt och då
kan den nästan tas lite förlöjligande i det, i det mötet... utan det måste vara substans bakom, 
barnet måste känna det här att det finns någon sanning i det som sägs.

Anneli uttrycker att det finns en risk att barnen tycker att läraren favoriserar vissa barn om
berömmet inte fördelas lika. Hon säger att hon ibland kommer på att hon missat att berömma en
elev som hon vet behöver det, eller att en elev själv uttrycker att denne inte tycker sig ha blivit sedd
eller uppmuntrad när det märker att andra blir det. Anneli anser också att man kan ge beröm till
barn på ett alltför personligt sätt så att det istället blir privat. Detta vill hon undvika. Hon uttrycker
även att beröm aldrig får ges för att man själv ska bli omtyckt som lärare, eftersom man då ser till
sina egna behov mer än till barnets.

Sebastian beskriver att han försöker att undvika att bedöma barnen genom att ge en typ av standard
som de ska leva upp till. Han vill aldrig säga “Det var duktigt gjort”, utan “Hur kändes det där, visst
känns det bra?” Han uttrycker att han tycker att det är otroligt viktigt att de känner själva att det de
gör är bra.

Det är inte mig de ska göra nöjd, det är framförallt sig själva.

Om han ger beröm och eleven inte känner sig förtjänt av det, eller helt enkelt har en annan syn på
prestationen, tycker Sebastian inte att den positiva kritiken är bra. Han uttrycker ändå att det inte är
meningen att man ska bli rädd att säga positiva sker till barn. Det är bättre att sätta ord på något
positivt som barnet gör och att det blir en bedömning i det, än att inte säga något alls.

Några av lärarna tar också upp hur de ser på att berömma barnen i grupp. Mikael beskriver hur han
vänder negativ kritik till positiv kritik genom att rikta sig till hela klassen och ge beröm till de
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elever som inte varit inblandade i till exempel ett snöbollskrig. Sebastian uttrycker däremot att han
inte tror att beröm i helklass gör så stor nytta.

Sitter det något barn med dålig självkänsla, så kommer det inte att ta till sig av det helt enkelt.
Det går förbi. För att man sitter och känner sig dålig ändå, även fast jag säger ”Vad kul att det
gick så bra när [---] var här” till exempel eller vem som helst som varit vikarie.

Även Mona anser att positiv kritik inför hela gruppen inte är att föredra. Hon beskriver att
berömmet ska vara personligt så att eleven känner att läraren uppskattar det denne gjort. Tar man
det i den stora gruppen, kan det bli så att eleven försvinner litegrann.

4.2.5 Den negativa kritikens syfte
Vad gäller negativ kritik, dess syften och i vilka sammanhang den bör ges, så anser några av lärarna
att den kan användas när man vill förändra och sätta stopp för ett beteende samt leda barnen in på
andra vägar.

Styra upp, framförallt (Anneli).

När man har gjort något alldeles tokigt uppåt väggarna (Irma).

När man ska bryta ett beteende, är det någonting som händer som är dåligt just nu kan man
säga ”nej, stopp, sluta, det här var inte bra”, det är för att markera att det här är en
återvändsgränd, du måste någon annanstans, det här beteendet får du inte fortsätta med
(Mikael).

Mona tar upp att negativ kritik kan vara nödvändig när eleverna gör något som de vet att de inte ska
göra. Hon säger även att det ska vara så lite som möjligt av den negativa kritiken för att den ska
vara effektiv när man väl framför den. Sebastian uppger att han ibland ger negativ kritik till barn för
att uppmärksamma dem på att de nog egentligen kan göra bättre ifrån sig.

Jag säger det här till dig för att jag vet att du kan bättre, och jag tror att du känner det 
också. Om du gjorde ditt bästa nu, varför skulle jag då säga till dig?

Sebastian säger att han då oftast får ett gensvar från eleven som tyder på att denne håller med.

4.2.6 Hur den negativa kritiken bör framföras
Gunilla beskriver hur hon vill definiera begreppet negativ kritik som endast kritik. Syftet med
kritiken menar hon är att vägleda barnet. Samtliga lärare vi intervjuat uttrycker på olika sätt vikten
av att vara konstruktiv i sin kritik. Det måste finnas något positivt att bygga vidare på i det som sägs
som kan hjälpa barnet att utvecklas. Barnet får inte fastna i ett hörn och känna sig dåligt, istället vill
lärarna få till stånd ett möte. Några av lärarna uppgav också  att de tycker det är viktigt att barnet
känner att de vuxna vill hjälpa till.

Ger man kritik så måste man liksom hitta på utvägar också (Anneli).

Om jag ger kritik och det tas emot negativt, då vet inte jag om jag har lyckats med den kritiken.
[---] Ingen får känna sig dålig, då kommer man ingen vart (Gunilla).

Bra negativ ser jag som konstruktiv kritik, alltså en sorts kritik som leder till förändring. [---] 
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Att man tillsammans med barnet hittar vägar, för ”hur ska jag göra nästa gång?” (Sebastian).

Flera av informanterna säger att de vill se framförandet av negativ kritik som en typ av
problemlösning som sker i en dialog med barnet. Mikael vill hjälpa eleven att definiera problemet
och sedan hitta en lösning.

”Vad är det som är problemet?” och ”Hur gjorde du när du gjorde rätt?” och sedan hela 
tiden då bygga, varje litet framsteg måste man då lyfta. 

Anneli säger att hon i ett samtal vill ge eleven möjlighet att själv sätta ord på det som hänt. Hon
försöker ställa frågor som ger en öppning för barnet att själv reflektera över sin egen roll i det
inträffade.

Det bästa är ju om man i ett samtal... kanske inte själv formulerar kritiken. Men de vet ju 
oftast om det själv, om man kan nå dit. ”Det är någon som är ledsen och det var någonting 
som hände idag, kan du tänka efter nu under dagen - vad är det jag syftar på?” Och i de allra 
flesta fallen vet de ju exakt.

Flera av lärarna tar också upp hur viktigt det är att inte sätta etiketter med negativa undertoner på
barnen eftersom detta förhindrar utveckling.

Jag säger aldrig ”det är så typiskt dig att du har glömt det där” eller ”att du alltid ska”
(Sebastian)

Inte att ”Du har alltid varit sådan här” (Anneli).

Sebastian vill också vara tydlig inför eleverna med att alla ibland gör misstag, och tycker att det är
viktigt att eleverna får lämna eventuella konflikter bakom sig när de går hem.

Gunilla säger att det är viktigt att ha positiva förväntningar på barnet, och se till att tolka dess
handlingar till dess fördel. Hon menar att man genom detta kan påverka hur ett barn väljer att göra i
vissa situationer.
  

Man måste ha en grund när man möter barnen att man har positiva förväntningar, och en 
tilltro till personen. [---] Man kan också genom att tolka det på ett positivt sätt styra ett barn.

Irma säger att hon inte vill ge negativ kritik i sammanhang då en elev missförstått instruktionen.

Om de har gjort ett arbete, om de har missuppfattat till exempel uppgiften, det har ju hänt [---]
då måste man liksom vända sig, för ”vad var det du hade gjort, för du hade ju jobbat?”

Både Mikael och Sebastian betonar att de tror att barn gör som de gör av en anledning. Mikael
uttrycker det som att barn väljer ett beteende för att de märker att det betalar sig på något sätt.
Sebastian säger att barn väljer strategier utifrån hur de tror att konsekvenserna kommer att se ut.

Det är ju en strategi barnet har valt för att man har ett mönster hemma kanske, ”Ja, det är
bättre att jag ljuger, säger jag sanningen, ja då är det utegångsförbud, dataförbud, eller ingen
kvällsmat, eller gå upp på rummet eller nåt”, och så kan vi inte ha det.  Barnet väljer en strategi
för att överleva.



28

Anneli, Gunilla, Sebastian, Mona och Mikael uttrycker att det finns stora risker när man framför
negativ kritik i grupp eftersom vissa elever kan bli kränkta. Därför vill de framföra den negativa
kritiken enskilt med det barn det gäller, för att kunna få ett möte med barnet.

I mötet med barn och enskilt. [---]. Mellan fyra ögon (Gunilla).

Till den det gäller. Helst ska ingen annan höra vad jag säger. Utan det ska helst bara vara vi 
två (Mona).

Det går att kränka folk rätt så rejält med kritik inför andra (Mikael).

Anneli och Mikael uttrycker att det finns tillfällen när det kan fungera bra att framföra negativ kritik
i helklass. Anneli menar att det kan gå bra när man vill peka på en utveckling hos en särskild elev.
Om en elev haft svårt för någonting kan man lyfta det i klassen och prata om vilken utveckling som
skett. Hon säger att alla elever är införstådda med hennes sätt att hantera detta och att hon skulle
känna om det inte landade rätt i klassen. Vidare beskriver Mikael att man kan föra en diskussion i
helklass hur eleverna skött sig.

Man kan ju även i grupp, tycker jag, utvärdera [---] ”Det där kan du bli bättre på”, ”Jag är inte
nöjd”, ”Folk runtomkring blir störda”.   

För att detta ska fungera utan att någon elev blir kränkt måste gruppen vara väldigt trygg och
läraren måste vara varsam, menar Mikael.

Mikael säger att han gärna vill använda känsloord när han markerar för ett barn att det gjort något
som inte är acceptabelt, eftersom det får stor effekt.

Folk blir ledsna när du gör så här, eller ”Jag blir ledsen” eller ”blir arg”. Det är bra, för det
känns, det är jättetråkigt att få höra sådana saker, så då slutar man oftast.

Sebastian säger att han vill försäkra sig om att barnet får reflektera över sin egen känsla när något
har hänt. Detta för att han tycker att det är viktigt att barnet självt utvecklar sin förmåga att bedöma
de egna insatserna.

Jag ska inte bli deras överjag, helt enkelt alltså... utan jag vill väcka liv i deras överjag.

Både Anneli och Sebastian uttrycker att det är viktigt att vara öppen med att alla människor har
brister. Sebastian säger att han kan likna klassen vid en familj där det är viktigt att alla spelar med
öppna kort. En del kan ha kort stubin, ha svårt att känna när de går för långt eller ha dålig handstil,
men det är något som alla vet om.

Sidor som alla barn har här, och som jag också har, det är ingenting vi döljer. Alla vet ungefär
vad man är olika bra och olika dålig på, måste träna på. Så att på något vis, att det inte blir
hemligheter.

4.2.7 Skäll och ironi
När lärarna berättade om vilka sätt de inte vill använda sig av när de framför negativ kritik, kom
skäll och ironi på tal. Mona uttryckte att hon helst vill hinna lugna ned sig innan samtalet med den
enskilda eleven sker, i de fall hon blivit mycket upprörd eller arg. Detta för att kunna vara saklig.
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Helst ska jag ju hinna lugna ned mig jag också, när det är dags för rast och de andra går ut så 
får den personen stanna kvar och så berättar jag vad jag har tyckt om en viss sak. Jag skäller 
inte, utan tar ett litet sådant här samtal.

Hon tror också att barnen stänger av och slutar lyssna som en försvarsmekanism om man bara
skriker rakt ut, eller tjatar. Även Anneli anser att det aldrig är bra att skälla på ett barn, och vill
hellre sansa sig innan hon pratar med barnet. De gånger hon blivit riktigt arg säger hon sig ha
kunnat se i barnens ögon hur det svept över rädsla, vilket inte har känts bra. Irma uttrycker också en
vilja att vänta tills stormen har lagt sig innan hon pratar med ett barn om det uppstått en konflikt.
Även Sebastian säger att han är emot att skrika eller höja rösten åt barn, och att han tror att de barn
som utsätts för hård och högljudd kritik i skolan, ofta behandlas på liknande sätt hemma.

Jag tror de barn som blir skrikna åt i skolan, om det nu är några lärare som ägnar sig åt sånt, 
är ju de barn som blir skrikna åt hemma också oftast.   

Även Mikael säger att det inte är att föredra att höja rösten åt barn, eller att fritt ge utlopp åt sin
ilska.

Att till exempel skälla på ett barn bara för att man är arg, det får man inte, eller får och får men
det är inte bra, då skruvar man igång dåliga saker.

Irma säger också att man ska försöka undvika att skälla på barnen i en konfliktsituation  utan istället
försöka skapa en förståelse för sammanhanget hos barnet.

Jamen, bra sätt det är ju om man försöker få dem att förstå, alltså inte bara snäsa av och fräsa
av och så, utan försöka få dem att förstå det sammanhang man har satt sig själv i.    

Anneli säger att det absolut sämsta sättet att ge barn negativ kritik är att använda sig av ironi. Man
kan vara öppen med att vissa elever behöver träna på en del saker, men man ska aldrig vara
nedvärderande.

Det värsta jag vet är när man blir ironisk, det ska man akta sig för. [---] När man börjar bli 
ironisk, man börjar bli elak, man börjar ta ut svängarna med sin tunga, det tycker jag är det 
värsta sättet.

4.2.8 Att skilja på prestation och person
Fyra av lärarna tar också upp att de tycker att det är viktigt att skilja på prestation och person.
Mona poängterar hur viktigt hon tycker det är att eleven förstår att det är det eleven gör som hon
inte gillar, men att hon ändå tycker om eleven. Detta måste hela tiden komma fram till eleverna
anser hon. Även Gunilla och Anneli betonar att det är viktigt att få känna att man duger som
människa även om man gjort något fel.

Ingen får känna sig dålig, då kommer man ingen vart. Man kan känna sig urusel som människa,
men man måste ju ändå känna att det finns något ljus någonstans (Gunilla).

Du är inte bara värderad utifrån det du gör, utan du har ett värde i alla fall (Anneli).

Sebastian betonar vikten av att skilja på vem man är och vad man gör i ett annat sammanhang. När
han ger elever uppmuntran eller beröm vill han hellre lyfta fram att han uppskattar en särskild
handling, än att personen är duktig.
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Jag försöker alltid att lyfta fram... att skilja på person och prestation. [---] Alltså, jag säger 
”Jag uppskattar den ärlighet du visar”, istället för ”Vad duktigt av dig att säga sanningen”.

4.2.9 Hur barn påverkas av negativ kritik
Samtliga lärare uttrycker på olika sätt att för mycket negativ kritik kan göra att barnen blir oroliga,
stressade eller tappar motivationen. Gunilla säger exempelvis:

Konsten att få oroliga barn är ju att hålla på med negativ kritik.

Mikael säger också att barnen blir oroliga och otrygga när man framför negativ kritik. De blir rädda
att människorna runtomkring inte är nöjda och försöker ta sig ur situationen.

Man blir stressad, man försöker att hitta vägar ut från det här jobbiga läget som man har
hamnat i, ”Oj, han är inte nöjd, mina kamrater kanske inte är nöjda med mig nu, vad ska jag
göra nu?”, man tappar ansiktet, och man känner sig otrygg. Och där vill man inte vara, den
situationen vill man inte sätta sig i.   

Mikael uttrycker att om det är så att man måste ge negativ kritik så är det i syfte att skapa en känsla
hos barnet som gör att det inte vill hamna i en liknande situation igen och agerar annorlunda nästa
gång. Han menar att däggdjuret i oss bevarar detta som ett obehagligt minne som man inte vill
återuppleva. Däremot säger han att det inte ger något bra resultat i det långa loppet om man bara
använder negativ kritik i syfte att förändra ett barns beteendemönster. För att lyckas med att hjälpa
barnet att hitta andra sätt att agera, måste man ge barnet positiv feedback efter att man brutit
beteendet genom negativ återkoppling.

Sebastian uttrycker att han inte tror att barn utvecklas och blir motiverade att lära sig av att få
negativ kritik.

Min uppfattning är att barn lär sig, det här är jag inte helt säker på, barn verkar inte lära sig av
att få höra när de gör fel. Barn verkar lära sig av att få höra när de gör rätt. Ungefär så.

Irma säger att ett negativt utlåtande framfört på fel sätt kan göra att ett barn helt tappar motivationen
att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Hon anser att bild är ett extra känsligt ämne där barn
känner sig osäkra på sin förmåga och därför behöver mycket uppmuntran. När hon undervisar i bild
måste hon också vara noga med att inte ge negativ kritik på ett sätt som får eleverna att tappa
modet.

”Så där kan man ju inte göra”, då blir det ju bara tvärstopp, och då kanske man har förstört 
hela deras konstnärsframtid.

Irma anser ändå att negativ kritik framförd på ett konstruktivt sätt också är nödvändig för att ett
barn ska kunna utveckla sina förmågor. Hon brukar under vissa lektioner träna sina elever i att ge
varandra omdömen som kan göra synligt för kamraterna vad de kan behöva arbeta vidare med.

Mona upplever att barn kan bli nedtryckta av negativ kritik och känna att de inte duger, medan
andra tänker “skiter väl i dig”. Hon beskriver också att hon tror att det egna förhållningssättet
påverkar samspelet och hur barnen agerar och mår. Om hon själv har en negativ framtoning, färgar
det av sig på barnen. Detta skapar inte några bra förutsättningar för att få en bra kontakt med
barnen.    
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Då får jag ju bara de här barnen som har taggarna ut, och jag har taggarna ut, och då kan 
man ju aldrig mötas.

Hon uttrycker också att det inte bara är barnen utan även hon själv som mår bättre av att hon har ett
positivt förhållningssätt.

Anneli säger att om man inte riktigt orkar ta tag i en konflikt på ett tidigt stadium är det lätt att det
blir tjat, vilket aldrig är bra. Det är lätt att ta till tjat när det handlar om hur man bör vara mot
varandra. Att lära sig fungera i en grupp är en lång och krävande process för många barn, som
kräver tydlig vägledning från de vuxna. Om lärarna inte vågar eller orkar styra upp situationer som
rör samspelet blir barnen oroliga och börjar till slut bli elaka mot varandra, säger Anneli.

Gunilla och Mona tar båda upp hur lärarens förväntningar och uttalanden kan påverka hur samspelet
utvecklas i en grupp. Gunilla menar att om det finns många oroliga elever i en grupp, och läraren
hela tiden påtalar oroligheten, upprätthåller eller förstärker detta bara problemet. Mona säger:

Om alla säger att november är trist så blir november trist.

Samma effekt kan det få om man på olika sätt antyder att man förväntar sig att barn ska ställa till
bråk, menar hon.

4.2.10 Lärares mänsklighet
Anneli och Sebastian uttrycker att det kan vara svårt att vara konsekvent mot den grundsyn de har
på hur barn påverkas av negativ och positiv kritik. Anneli säger att det kan vara väldigt svårt att
alltid agera och ge det gensvar som man skulle vilja. Hon uttrycker att den grundsyn hon har även
måste gälla henne själv i det pedagogiska arbetet och att hennes värde därför inte är beroende av
vad hon åstadkommer.

Nog rannsakar jag mig, det är inte lätt att vara den man skulle vilja vara alla gånger. Samtidigt
får ju jag också tänka då att jag är värd mer än vad jag presterade den timmen. Det måste ju
gälla mig själv också, samtidigt som det gäller barnen.

Sebastian säger också att det är svårt att hela tiden ha sina ideal i åtanke när man är uppe i arbetet.
Han tycker dock att det blir lättare om man tar sig tid att försöka sätta sig in i barnets perspektiv.

Det här är ju en tanke som man måste upprepa för sig själv att barn vill gott, det är det ju. För
att man kan ju ibland känna att det drar åt ett annat håll. Men oftast när man får förståelse för
det så brukar det lösa sig.

Gunilla, Mikael, och Mona säger att det går ganska bra att vara konsekvent mot den grundsyn de
har, men att det kan vara svårare i vissa sammanhang. Mona uttrycker att det kan vara svårt från ett
ögonblick till ett annat, men att det i det stora hela går ganska bra. Gunilla säger också att hon
upplever det som lätt så länge hon inte har en grupp med barn där det finns barn med många olika
behov.

Har man en grupp som har stora behov, av många, många slag, då finns det så mycket annat
som man också måste synkronisera sitt förhållningssätt till, men om det är en vanlig grupp, då
är det helt möjligt.
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Mikael säger att det inte är svårt att vara konsekvent, men att han kan ha både bra och dåliga dagar.
Han säger också att om man alltid hade kunnat agera utifrån sina teorier så hade allting varit frid
och fröjd. Är man trött är det lätt att man agerar på ett annat sätt än vad som var tänkt, menar han.
Han säger också att det är svårt att alltid veta hur man ska handla eftersom det är levande människor
som man har hand om. Ibland måste man försöka att inte blanda in för mycket av de innersta
känslorna, utan vara lite utav en robot, annars blir arbetet för svårt.

Huruvida det är lätt eller svårt att vara konsekvent mot sin grundsyn säger Irma att hon egentligen
inte har funderat så mycket på, men hon uttrycker att hon i alla fall försöker.

Anneli och Mona säger att det händer att de brusar upp eller reagerar på ett annat sätt än de vill
gentemot barnen. Båda två uttrycker att man måste få bli arg som lärare eftersom man ju trots allt är
mänsklig.

Det är inget fel att bli arg ibland, det måste man få bli. För även lärare är ju människor 
(Mona).

Men samtidigt så känner jag också att jag är människa, ibland måste man få ha den ventilen 
(Anneli).

Irma uttrycker att det är svårt att hela tiden ha i åtanke allt som man bör och inte bör göra i
samspelet med barnen. Ibland får man utvärdera i efterhand tillsammans med eleverna vad som
skett och varför.

Du får ju inte vara kränkande, du får inte göra si och du får inte gör så, det är ju en hel
avhandling, läs en hel bok om vad du inte får göra,  och sedan vad du måste göra... Så att det
har man ju inte i huvudet hela tiden, utan det blir ju spontant det som sker och vad som är dåligt
det får man väl höra då efteråt: ”Du sa det till mig”.   

Anneli säger också att hon försöker träna barnen i att tolka hennes kroppsspråk så att de ser när hon
är på väg att bli arg. På så sätt kan både hon och barnen undvika att hamna i situationer där hon
brusar upp. Anneli understryker också hur viktigt det är att kunna be barnen om ursäkt.

Många gånger har jag bett om ursäkt också när jag tycker att, nej det här var inte bra. Gör 
man det kan man alltid räta upp saker.

I vissa situationer frågar hon barnen om de tycker att hon reagerat för mycket, och säger att hon ofta
får ärliga svar från dem. Hon kan också få elevernas hjälp att få en annan vinkling på ett problem,
eftersom hon uttrycker att man lätt kan fastna i ett visst synsätt som lärare. Även Sebastian brukar
ibland fråga barnen om de tycker att han varit rättvis mot dem. Då får eleverna chans att ge sin bild
av vad som hänt och fundera över om de tycker att kritiken varit berättigad.

”Tycker du att jag var rättvis mot dig eller känner du dig orättvist behandlad nu?”, alltså om
det varit en konflikt. [---] För att då har de chans att säga ”Nämen, det var så här”.

4.3 FINNS EN DISKUSSION I SKOLAN OM POSITIV OCH NEGATIV KRITIK RIKTAD MOT

BARN OCH SER LÄRARNA ETT BEHOV AV EN SÅDAN?

Mikael, Irma och Gunilla säger att man berör frågor som rör positiv och negativ kritik när man
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diskuterar värdegrunds- och värderingsfrågor på skolan.

Vi pratar värdegrund och hur vi ska bete oss och hur vi ska förhålla oss och det här (Irma).

Mikael säger att skolan just nu också utbildar lärare i frågor som gäller ledarskap i klassrummet,
och att man även då diskuterar dessa frågor. Han säger att det tidigare inte funnits så mycket
diskussion, men att man nu håller på med stora skolförändringar som medför att det blir mer
utrymme för det. Gunilla säger att eftersom hon ingår i skolans konfliktlösningsgrupp är det alltid
aktuellt att prata om hur man bemöter och kommunicerar med barn.

Anneli, Sebastian och Mona säger att det inte finns någon mer övergripande diskussion kring dessa
frågor. Sebastian säger att man kan fråga andra lärare om råd när det gäller konkreta situationer och
att man kan utbyta erfarenheter, men att det inte finns någon formell diskussion. Han säger också att
det inte finns någon uttalad linje för lärarna att följa. Anneli säger också att man kan få tips, råd och
stöd av andra lärare, men att det då handlar om specifika situationer.

Diskussion... vi diskuterar i och för sig jämt. Det kanske är framförallt om man har känt att 
”det här är bara en skitdag alltså”, om man har farit ut. När man pratar med kollegor och 
försöker att... hitta sig själv igen. [---] Då är det ju oftast kopplat till en speciell situation [---]. 
Beröm kontra kritik... liksom som en allmän diskussion på ett högre stadium, det kan jag inte 
säga att det är direkt.

Mona säger att dessa frågor mest tas upp i samband med att man pratar om praktiska saker där det
blir aktuellt vad man förväntar sig av barnen, när man exempelvis pratar om vilka regler om ska
gälla för eleverna på rasterna. Hon tror att diskussionen om individuella utvecklingsplaner möjligen
kan skapa fler tillfällen för samtal kring positiv och negativ kritik eftersom de ju ska bygga på
elevens starka sidor. Annars uttrycker hon att det är sällan de pratar om förhållningssättet till
eleverna.

Det är ytterst sällan vi pratar om hur man bemöter människor, det är ju när man går en kurs 
eller någon fortbildning av något slag, i övrigt har vi inte det.

Samtliga lärare uttryckte att de tycker att det är viktigt att ha en levande diskussion kring negativ
och positiv kritik riktad mot barn. Anneli säger att det utgör en stor del av vardagen, men att man
sällan reflekterar över det. Hon säger också att en mer övergripande diskussion skulle kunna hjälpa
till att lyfta dessa frågor till ett mer allmänt plan vilket kan vara bra för att ge möjlighet till djupare
reflektion.

Då tänker man ju efter, då tänker man ju inte på någon speciell situation utan man tänker mer, 
ja, vad ger det ena vad ger det andra. Och det stoppar upp en litegrann i ens arbete, man 
tänker, funderar litegrann, man diskuterar på ett mer allmänt plan, det är ju aldrig fel.

Irma uttrycker att det är viktigt att lärarna kan ge varandra tips när det gäller bemötande av barn.
Hon upplever att hon känner sig lite som en ö, och att det är svårt att hitta tillfällen att diskutera
dessa frågor med sina kollegor.

Gunilla säger att de erfarenheter vi bär med oss påverkar hur vi agerar. En diskussion är nödvändig
om man vill kunna förändra ett förhållningssätt man fått med sig, men som man egentligen inte är
stolt över.
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Det här med förhållningssätt det har ju vi med oss i ryggsäcken hemifrån. [---] Blir vi 
bestraffade och har den modellen med oss hemifrån så får man ju jobba jättemycket med sig 
själv, om man tror att det är fel.  

Sebastian uttrycker att han tycker att en diskussion är nödvändig bland annat för att väcka tankar
kring hur beröm och bedömning kan påverka barn, och hur man kan hitta alternativa sätt att ge barn
uppmuntran.

Ja... Det är nog mycket kvar av den här bedöma biten när barn gör något. Precis som att 
mammor och pappor säger till sitt barn när det har ätit upp, ”vad duktig du är på att äta” 
istället för att säga ”vad roligt att du gillar maten”, eller när ett litet barn klättrar upp på en 
stol: ”vad duktig du är på att klättra”, så kan man ju istället säga ”vad kul att du är på 
stolen” eller någonting sånt. Det  är ju inte så att de vill ha någon sorts bedömning där med 
någon slags betygsstege, utan de vill ju dela en upplevelse helt enkelt.

Även Mikael tycker att det behövs en diskussion för att man ska kunna få in nya idéer i
verksamheten kring hur man kan och bör använda positiv och negativ kritik i det pedagogiska
arbetet. Han säger att det är viktigt att frågorna lyfts, och uttrycker också att han tycker att det är
område som behöver utforskas vidare.

4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT
Lärarna i vår studie har alla svårt att koppla sin grundsyn när det gäller att ge positiv och negativ
kritik till barn, till någon specifik teori eller filosofi. Däremot kan de sätta ord på en tro de handlar
utifrån, eller lyfta fram det de tycker är viktigast att tänka på i dessa sammanhang.

Lärarna verkar enligt vårt resultat ha reflekterat mer kring hur de vill framföra negativ kritik, än
kring hur de vill framföra positiv kritik. Få av dem har några större betänkligheter kring den
positiva kritiken. När det gäller negativ kritik verkar de flesta av lärarna i vår undersökning ha tänkt
igenom sin ståndpunkt och ha en ganska klar bild av hur de tror att barn påverkas av att få den.

När det gäller positiv kritik verkar samtliga lärare överens om att det är viktigt för ett barns
utveckling att få höra någon sätta ord på dess starka sidor och att bli visad uppskattning för sin
person. Alla lärarna kan också ge exempel på sätt att ge beröm som de inte tycker är att föredra.
Flera av dem säger att det är viktigt att berömmet känns trovärdigt. Det är dock bara Sebastian som
uttrycker att beröm kan vara ett sätt att sätta sig över barnets egen förmåga att bedöma sina insatser,
i likhet med humanisterna.

Samtliga lärare anser också att det är viktigt att det finns en diskussion kring frågor som rör positiv
och negativ kritik riktad mot barn, men de har skilda uppfattningar kring huruvida det finns en
sådan på skolan.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION

5.1 LÄRARNAS GRUNDSYN
Ingen av lärarna i våra intervjuer kan koppla sin grundsyn till någon filosofi eller pedagogisk teori,
utan sätter ord på en tro eller ett synsätt som de vill arbeta utifrån. När vi analyserar lärarnas
beskrivning av sin grundsyn på positiv och negativ kritik utifrån det humanistiska synsättet som det
beskrivs av Porter (2000), kan vi konstatera att flera av dem har de humanistiska tankarna inom sig,
och vill tillämpa dess principer i sin undervisning. Detta är möjligen något som de inte själva tänkt
på och därför inte sätter ord på under intervjuerna.

Mona och Sebastians tro på att barn kan och vill handla hänsynsfullt och ansvarigt om de bara ges
rätt förutsättningar, stämmer överens med humanismens syn på människan. Sebastians beskrivning
av hur han ser vissa elevers handlande som en reaktion på något de saknar eller har utsatts för, kan
också kopplas till humanisternas beskrivning av hur barn är motiverade att lära så länge deras
emotionella behov är tillgodosedda.

Gunillas ambition att aldrig få ett barn att känna att det inte duger, kan jämföras med humanismens
syn på människans okränkbara värde och på hur barn påverkas av kritik. Även Annelis beskrivning
av sin grundsyn går att placera inom detta synsätt, eftersom även hon vill värna om att eleverna
känner sig värdefulla oavsett vad de gör. Irmas synsätt går att koppla till humanismen genom att
hon betonar att lärare och elever har samma rättigheter gentemot varandra.

Även om Mikael i intervjun uttrycker många tankar som kan kopplas till ett humanistiskt synsätt, är
den beskrivning han ger av sin grundsyn lättare att jämföra med ett behavioristiskt perspektiv. Detta
eftersom han gör jämförelser mellan hur barn och djur tillägnar sig färdigheter, och menar att barn
tillägnar sig beteenden de märkt lönar sig. 

Vi tycker själva att det är svårt att koppla våra tankar och övertygelser när det gäller fostran av barn
till någon teori. Vi kan känna oss säkra på vad vi tycker är rätt att göra i en viss situation, men det är
svårt att alltid förklara varför. Alla lärare handlar i alla situationer utifrån någon typ av teori eller
idé, vare sig den är allmänt vedertagen eller ett eget ”hemmabygge” grundat i egna erfarenheter. Att
försöka sätta ord på och beskriva sina tankar tror vi kan vara ett bra sätt att synliggöra dem för sig
själv och få möjlighet att reflektera kring dem. Varför vi anser att detta är viktigt skriver vi mer om
under rubriken ”Att medvetandegöra sin teoretiska ståndpunkt” (Se 5.5).

5.2 LÄRARNAS SYN PÅ POSITIV KRITIK
Samtliga lärare betonar vikten av att ha ett positivt förhållningssätt till barnen, vilket går att koppla
till ett humanistiskt tankesätt. När det gäller lärarnas syn på beröm kan vi se att det bara är
Sebastian som uttalat ifrågasätter att sätta sig över barnets egen bedömning av sitt arbete på samma
sätt som humanisterna. Flera av de andra lärarna säger att de bara ser fördelar med att ge positiv
kritik. Däremot menar de att det finns en del mindre bra sätt att framföra den positiva kritiken.

Gunilla, Mikael, Irma och Mona säger att berömmet inte får ges för ofta eller levereras utan
substans och känsla, eftersom det då tappar i trovärdighet. Detta stämmer in på ny-adlerianernas sätt
att se på saken. Ny-adlerianerna säger också att berömmet tappar i trovärdighet när elevens egen
bedömning av arbetet inte stämmer överrens med den läraren ger, vilket även Sebastian lyfter fram
som ett problem. Anneli säger i likhet med ny-adlerianerna att det finns en risk att vissa elever får
mer beröm än andra. Detta kan uppfattas som favorisering, vilket i sin tur kan leda till avundsjuka
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mellan barnen.

Vi håller med om att det är viktigt att det beröm man ger barn inte ges slentrianmässigt, eftersom vi
tror att eleverna då kan tappa förtroendet för lärarna. Risken finns också att de berömmande orden
tappar sin innebörd. Av egna erfarenheter har vi dock märkt att det finns en stor risk att berömmet
ges rutinmässigt, eftersom vi i vår roll som lärare gärna vill visa att vi ser barnen, och beröm ligger
farligt nära till hands som verktyg för att skapa kontakt. Har man ingenting annat att säga till ett
barn, är det lätt att slänga ur sig ett ”Vad fint du ritar” eller ”Vilken snygg tröja du har idag”. Det är
vår förhoppning att vi i framtiden ska kunna hitta andra sätt att skapa kontakt eller visa barn
uppskattning.

Även risken med favorisering tror vi är viktig att lyfta till reflektion. Även om en lärare i själva
verket inte favoriserar ett barn kan det säkert uppfattas så om läraren av en eller annan anledning
ger mer beröm åt en enskild elev. Om läraren ger beröm åt en elev inför de andra, kan det också få
till följd att de övriga eleverna undrar om inte deras insatser var lika bra. Vi tror också att det finns
risk att en elev som får beröm av läraren undrar vad det är för fel om den inte får samma typ av
uppmärksamhet vid ett annat tillfälle. Detta gör att det blir mycket svårt att avgöra när och hur man
bör ge en elev beröm eller kommentera deras arbete. Vi har inga raka svar på dessa frågor, och
kommer troligen aldrig att få det. Det finns heller inga sätt att gardera sig mot riskerna att favorisera
vissa barn eller att ge beröm som uppfattas som innehållslöst, såvida man inte väljer att aldrig
någonsin ge beröm åt någon. Detta verkar en aning drastiskt i våra ögon. Vi tror ändå att det är
viktigt att vara medveten om att beröm inte bara har fördelar.

Sebastian är den ende av lärarna som, liksom ny-adlerianerna, lyfter fram att beröm kan få eleverna
att fokusera på externa belöningar eller bekräftelse från andra, istället för att uppleva den glädje som
kommer av lärandet i sig.

Även vi tror att barn kan bli beroende av beröm. Vi tror också att det kan finnas skäl att oroa sig för
barn som ständigt vill ha vuxnas godkännande. Barn som alltid ber om lov och är mycket måna om
att få de vuxnas bekräftelse kan enligt vår erfarenhet ofta uppfattas som ”gulliga” och lätta att ha att
göra med. Vissa av dessa barn kan dock vara osjälvständiga på ett sätt som hindrar dem att själva ta
initiativ eller bedöma sina egna insatser. Detta kan bli ett problem inte bara under skoltiden, utan
även senare i livet. Om man som lärare kan hitta ett förhållningssätt som i stället hjälper eleverna att
själva ta ställning till vad de uträttat, tror vi att vi kan förhindra att barn lägger onödigt mycket
energi på att ta reda på om andra är nöjda med dem, och istället ge eleverna möjlighet att uppleva
den glädje som finns i själva lärandet.

Reider anser, liksom humanisterna, att man aldrig bör ge beröm åt en elev som beter sig på önskvärt
sätt i syfte att använda barnet som ett gott föredöme för andra elever. Mona säger att hennes beröm
ibland får den effekten, däremot är det svårt att veta om detta är hennes avsikt eller om det bara blir
en naturlig följd av den positiva kritiken. På ett annat ställe i intervjun säger hon att hon helst vill
framföra positiv kritik enskilt med den elev det gäller för att berömmet ska kännas personligt.

Vi tror att det är lätt hänt att ibland, delvis omedvetet, ge elever beröm inför andra barn i syfte att få
dem att vilja göra likadant. Vid vidare reflektion känns detta som ett sätt att utnyttja barnet i vårt
eget syfte som inte är helt ärligt. Det är inte heller säkert att barnet känner sig bekvämt med att ta på
sig rollen som föredöme för de andra, och vi tror också att risken finns att de andra barnen ser snett
på det barn som lyfts fram som en förebild. Därför vill vi försöka undvika att använda detta sätt att
ge beröm som ett sätt att styra andra barn.
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Som vi beskrivit i bakgrunden menar ny-adlerianerna att även positiva etiketter kan skapa stress hos
barn, eftersom de kan uppleva att de måste leva upp till dessa förväntningar i alla lägen. Därför vill
de undvika att säga att en elev är duktig, istället vill de uppmuntra barnet genom att sätta ord på
något specifikt i arbetet. De vill också undvika värderande ord som ”fint”, eller ”bra”, för att inte
sätta sig över barnets eget omdöme. Sebastian är den enda av lärarna som uttrycker tankar som
liknar dessa. I Irmas exempel på hur hon brukar ge positiv kritik använder hon ord som ”duktig”
och ”fint” när hon visar sin entusiasm inför barnens prestationer. Detta är inte i förenligt med ett ny-
adlerianskt perspektiv.

Innan vi läste in oss på materialet till bakgrunden till denna uppsats, hade inte heller vi ägnat någon
större tanke på att beröm kan ses som en typ av bedömning som fråntar eleven möjligheten att själv
utvärdera sina insatser. Risken med att även positiva etiketter kan skapa stress hos elever hade vi
inte heller reflekterat över. Vid närmare eftertanke har vi själva erfarenhet av att beröm eller
positiva omdömen i stil med ”Du är alltid så glad och trevlig”, kan göra att man tror sig behöva leva
upp till detta jämt, vilket ju inte är rimligt för någon människa. Vi tror att om vi kan upprätta ett
klimat i skolan som baseras på uppskattning mer än på bedömning eller fasta roller, har vi skapat ett
gynnsamt klimat för inlärning och utveckling. Det vore säkert vilsamt för både vuxna och barn om
man kunde komma ifrån det som Sigsgaard refererar till som en bedömningskultur, och istället
skapa en uppskattandekultur där varje elev uppskattas för sin person. Vårt samhälle och vårt
skolsystem vilar på att människor ständigt bedöms för sina prestationer. Huruvida det är möjligt att
hitta andra sätt att få samhället att fungera är en intressant fråga, som vi inte har några svar på.
Däremot tycker vi att det är en utmaning att fundera över på vilket sätt vi själva bidrar till att
upprätthålla denna bedömningskultur, och sträva efter att i möjligaste mån försöka hitta alternativa
sätt att förhålla oss till våra elever.

Flera av lärarna uttrycker att positiv kritik är nödvändigt för att förändra beteenden hos barn. Mona
säger att när hon hade en elev som var väldigt stökig, metodiskt började ignorera allt det eleven
gjorde som inte var bra och istället fokusera på det positiva. Detta gav, enligt henne, goda resultat.
Humanisterna vill betona att barn har förmågan att själva styra sina handlingar, så länge de vuxna
inte använder auktoritära metoder för att med yttre medel kontrollera dem. Att ge elever positiv
kritik i syfte att påverka deras val och handlingar kan i vissa sammanhang tolkas som ett sätt att
kontrollera barn och underskatta deras förmåga att själva reflektera över situationen. Å andra sidan
kan positiv kritik ses som ett sätt att se till barnets unika möjligheter och stimulera förmågan till
eget tänkande eftersom det kan stärka tilltron till den egna förmågan. Huruvida det ska ses som
humanistiskt att ge positiv kritik till barn i syfte att påverka deras beteende, kan vi därför inte ge ett
rakt svar på.

Vi är själva kluvna till hur vi ska förhålla oss till den metod som Mona beskriver. Vi tror att risken
finns att man hamnar i fällan att ge beröm som inte verkar trovärdigt om man sätter i system att bara
säga positiva saker till eleven. Vi är säkra på att det är mer uppbyggligt för en elev att få höra
positiva saker om sig själv och sina prestationer, än att bara höra negativa. Däremot undrar vi om
inte det viktigaste är att eleven känner sig accepterad och uppskattad som person, eftersom vi tror
att detta är grunden för att bli motiverad att lära sig saker och ta ansvar. Om eleven ständigt blir
bedömd, även om det handlar om positiva omdömen, är vi osäkra på om detta i det långa loppet
hjälper eleven att stärka sin självkänsla och känna sig värdefull som person. Kanske kan Monas
metod ändå vara ett sätt att komma till rätta med akuta problem, för att sedan gå över till andra
förhållningssätt när man öppnat dörren för en förtroendefull relation med eleven.

5.3 LÄRARNAS SYN PÅ NEGATIV KRITIK
Precis som humanisterna säger flera av lärarna att man genom att kritisera eller skapa skuld hos en
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elev ökar risken att eleven inte tar till sig det man vill förmedla och istället drar sig undan.
Humanisterna utgår också ifrån att om man anklagar eller kritiserar eleverna sänker man deras
självkänsla och skadar relationen till dem. Även Gunilla trycker mycket på vikten av att aldrig få en
elev att känna sig dålig.

Humanisterna förespråkar enligt Porter (2000) att konflikthantering i skolan bör ses som en typ av
problemlösning där eleven är delaktig i att försöka komma fram till en lösning. Man vill inte heller
straffa eller kritisera eleven, utan förespråkar att barnet ska få känna sig delaktigt i att ordna upp
situationen. Flera av lärarna ger uttryck för att arbeta i samma anda som humanisterna när det gäller
att reda ut problem som uppstått. Anneli, Gunilla och Sebastian uttrycker att kritiken måste
framföras så att eleven kan se en utväg. Sebastian, Mikael och Anneli vill ha samtalet som grund för
att komma vidare från en situation där man fastnat.

Detta sätt att förhålla sig till konfliktlösning tycker vi verkar skapa goda förutsättningar för att
förankra en känsla av delaktighet hos barnen, samtidigt som det kan förhindra att eleverna hamnar i
försvarsställning. Det kan säkert kräva mer tid av läraren att upprätta en dialog med barnet, än att
bara ge tillrättavisningar. Samtidigt tror vi att man tjänar mycket på att försöka hitta den tiden, om
man vill se mer långsiktiga förändringar. Trots detta är vi väl medvetna om att det är omöjligt att
hitta tillfällen att reda ut alla de konflikter som uppstår i och utanför klassrummet på detta sätt. Som
lärare måste vi hitta strategier för att välja våra strider, annars skulle vi säkert ägna all tid i skolan åt
att samtala om konflikter. Dessutom finns det säkert många situationer som inte alls behöver lyftas
till diskussion utan löser sig av sig självt, eller som eleverna kan och bör reda ut själva.

Sebastian och Anneli uttrycker tydligt att de inte vill få eleven att fastna i en roll genom att sätta
etiketter eller generalisera när de tilltalar barnen. Humanisterna vill också undvika att sätta etiketter
på barn genom att centrera budskapet kring det eleven har gjort fel eller borde göra annorlunda,
eftersom det kan få eleven att handla utifrån den negativa bild av sig själv läraren varit med och
skapat. Gunilla uttrycker en tro på förväntningarnas makt och vill liksom humanisterna se till att ha
positiva förväntningar på barnet.

I många sammanhang under vår utbildning har vi talat om vikten av att inte sätta negativa etiketter
på barn och låsa dem i fasta roller. Det kan därför kännas självklart att försöka undvika att ge
omdömen om elever som kan bidra till detta. I praktiken tror vi dock inte att det är så lätt. Nästan
allt vi säger i ett klassrum kan på ett eller annat sätt bidra till att skapa förväntningar på elever, eller
förstärka elevers roller på olika sätt. Det är också näst intill omöjligt att inte handla utifrån sina egna
förväntningar på de människor man är i kontakt med. Det går inte att leva tillsammans och lära
känna varandra utan att på något sätt skapa bilder av varandras personlighet. Vi tror också att det
kan bidra till att elever känner sig trygga om de vet att läraren känner till hur han eller hon brukar
reagera i olika situationer. Vi måste få ha föreställningar om vilka egenskaper elever har, men vi
måste också vara medvetna om att vi kan ha fel och därför vara villiga att ändra vår uppfattning.
Det är också av stor vikt att vi försöker att inte göra alltför övergripande eller generaliserande
uttalanden om elevers egenskaper eller personlighet.

Anneli, Mona och Irma säger i likhet med humanisterna att det är ofrånkomligt att ibland känna
ilska när man arbetar med barn. Denna ilska måste man enligt humanisterna acceptera och hitta sätt
att förmedla utan att kränka eleverna. Dessa lärare säger också att de vill lugna ned sig innan de
pratar med ett barn om de blir upprörda över något, vilket stämmer överens med Reiders syn på
saken. Hon anser inte heller att man ska ge tillrättavisningar mitt i stridens hetta utan hellre ta några
djupa andetag och tänka efter innan man tilltalar barnet. Reider skriver också att det kan vara bra att
bestämma att man pratar en stund efter lektionen, vilket också Mona säger att hon vill göra.
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Anneli säger att hon vill vara rak och tydlig med eleverna, vilket kan jämföras med humanisternas
ambition att vara bestämt försäkrande när man vill framföra budskap till eleverna som har att göra
med lärarens egna känslor eller andras rättigheter.

Mikael menar att man inte får skälla på ett barn bara för att man är arg, eftersom det ger upphov till
nya problem. Detta kan jämföras med att humanisterna anser att man aldrig kan göra ett barn
ansvarigt för hur den vuxne reagerar, utan istället hitta ett sätt att förmedla sin känsla utan att kränka
barnet.

Detta tror vi är en sund tanke, om än svår att alltid omsätta i praktiken när det gäller så väl elever
som vuxna människor. Vi kan aldrig göra andra människor ansvariga för våra reaktioner, utan måste
sträva efter att själva stå för hur vi reagerar och uttrycka våra känslor på ett sätt som inte kränker
andra. Detta är nog lättare sagt än gjort, men väl värt ansträngningen eftersom barn står i
beroendeställning till oss som vuxna och därför i hög grad påverkas av hur vi bemöter dem.

Vi vet av egen erfarenhet att det är oundvikligt att bli arg i arbetet med barn. Det är inte heller alltid
lätt att hitta konstruktiva sätt att hantera ilskan, särskilt inte då man är trött eller stressad. Vi tror
dock att det är viktigt att försöka att i möjligaste mån uttrycka ilskan på ett sätt som inte får eleven
att känna sig skrämd eller kränkt. Vi tror också, liksom en av lärarna i Sigsgaards forskningsprojekt,
att det är bra att fundera över om vi själva skulle finna oss i att bli behandlade på det sätt som vi
behandlar eleverna. Det är av stor vikt att vi behandlar elever med samma respekt som vi möter
andra vuxna, så att vi inte riskerar att använda vår maktposition till att släppa ur oss ilska som vi i
mötet med våra jämnåriga skulle ha ansträngt oss för att uttrycka på ett mer respektfullt sätt. De tre
punkter för en bra utskällning som lärarna i Sigsgaards bok satt upp tror vi också att vi kan ha stor
hjälp av – att säga sakerna utan trycka ned eleven, reagera på handlingen istället för barnet, och ge
barnet möjlighet att ge sin syn på det inträffade.

Reider skriver att en lärare aldrig ska vara rädd att be om ursäkt och erkänna sina misstag när det
behövs. Anneli är noga med att hon måste kunna föra en dialog med barnen och be om ursäkt när
hon tycker att hon reagerat på ett sätt som inte varit rättvist. Irma säger också att man kan reda ut
saker i efterhand tillsammans med barnen. Att Anneli uttrycker att ilskan måste få finnas som en
ventil kan däremot ifrågasättas utifrån ett humanistiskt perspektiv, eftersom man enligt detta aldrig
kan låta barnen stå till svars för hur man själv reagerar.

Även vi tror att det är viktigt att kunna be om ursäkt för att barnen ska känna förtroende för lärarna
och uppleva att deras känslor och upplevelser tas på allvar. Vi tror också att det av den anledningen
är viktigt att försöka möta barnen med samma respekt som vi själva vill bli bemötta med. Om vi vill
att barn ska ta ansvar för sina handlingar och be om ursäkt om de gjort något vi anser är fel, måste
samma sak gälla för oss som vuxna. Samma tankesätt tror vi kan appliceras när vi vill att barn ska
lära sig att kontrollera sin ilska och inte leva ut den som de själva behagar.   

Irma säger att hon vill undvika att förebrå elever som missförstått en uppgift, och istället varsamt
leda dem in på rätt väg. Detta förespråkar även humanisterna eftersom man då inte skuldbelägger
barnet. Att utsätta eleverna för sarkasmer, förlöjligande och andra straff är både ineffektivt i
uppfostrande syfte och sårande för barnen enligt humanismen. Samma åsikt har Anneli som
beskriver ironi som det allra värsta sättet att tilltala barn.

Av egen erfarenhet har vi märkt att det är lätt att använda sig av ironi utan att ens tänka på det när vi
möter barn i undervisningssituationer. Det kan vara så enkelt som att ställa frågan ”Hur går det för
dig, Gustav?” med ett milt nedlåtande tonfall, när man ser att Gustav håller på med något helt annat.
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Detta kan vara ett sätt att försöka tillrättavisa ett barn på ett mer skämtsamt sätt, men vi inser vid
närmare eftertanke att även detta sätt att tilltala barn kan skuldbelägga eleverna eller på annat sätt
sänka dem, även om det kanske inte syns på dem. Vi tror att vi har mycket att vinna på att försöka
hitta andra sätt att vägleda barn.

De flesta av lärarna anser i likhet med Reider att läraren bör undvika att ge tillrättavisningar inför de
andra barnen och istället ha ett enskilt samtal med barnet. Mikael och Anneli lyfter ibland vissa
elevers svårigheter till diskussion i helklass, men poängterar att man måste vara försiktig för att inte
kränka någon. Sebastian säger också att han vill att eleverna ska vara medvetna om att alla har
svagheter, och vill inte göra någon hemlighet av att alla människor har sidor de måsta arbeta med.
På vilket sätt han väljer att göra detta ger han ingen närmare beskrivning av. Porter (2000) skriver
inte något om hur humanisterna ställer sig till att i klassen föra diskussioner om elevernas brister,
men vi gör tolkningen att det handlar mycket om på vilket sätt detta sker. Humanisterna vill till
varje pris undvika att sätta etiketter på barn, och vill i alla situationer värna om barnets rätt till
integritet. Samtidigt har de höga ambitioner för barns utveckling. Om man ser en utvärdering av
barnets handlande i helklass som ett sätt att gynna dess utveckling eftersom det är viktigt att de får
se hur deras handlande påverkar andra, tror vi att även humanisterna kan tycka att det är en bra väg
att gå. Eftersom den långsiktiga effekten kan vara svår att förutse, och eftersom det är svårt att veta
hur varje enskild elev uppfattar situationen, utgår vi från att humanisterna också kan ifrågasätta
denna metod.

Själva tror vi att risken finns att eleverna blir låsta i vissa roller om deras karaktärsdrag eller
handlingar utvärderas i gruppen, även om barnen känner varandra väl och är trygga med varandra.
Samtidigt tror vi att det är viktigt att nyttja gruppen som ett forum för barnen att hjälpa varandra att
få syn på och utveckla sin svarare sidor. Om man vill lyfta en eller flera elevers prestationer till
diskussion i gruppen måste man enligt vår uppfattning göra det med stor fingertoppskänsla, och vid
varje tillfälle överväga om vinsten med det är större än den eventuella förlusten. Det är säkert också
klokt att i de fall man gör detta, i efterhand utvärdera tillsammans med det aktuella barnet hur det
upplevde situationen.

Mikael säger att om man ger barn kritik när det gäller det sociala samspelet med andra, så är det för
att ge barnet en obehagskänsla som gör att det inte vill hamna i en liknande situation igen. Detta är
svårt att förena med ett humanistiskt perspektiv på människan, eftersom det kan tolkas som en typ
av yttre kontroll av barnets känslor och handlingar som mer liknar ett behavioristiskt synsätt.

Vi är själva osäkra på hur barn påverkas av detta förhållningssätt. Vi är medvetna om att barn inte
kan gå genom livet utan att få upplevelser av obehag, och att de troligen lär sig något av detta, men
för oss känns det främmande att tänka sig att lärare bör se det som sin uppgift att bidra till att skapa
dessa upplevelser hos barnen i syfte att vägleda dem.

Sebastian använder sig av positiva förväntningar på barnet när han ger negativ kritik. Genom att
säga ”Jag vet att du kan bättre”, vill han visa att han tror att barnet kan göra bättre ifrån sig. Vi är
osäkra på hur man bör tolka detta ur ett humanistiskt perspektiv, eftersom det på en och samma
gång uttrycker en tro på barnets förmåga, och sätter sig till doms över dess handlingar med risk att
skuldbelägga det.

Själva tror vi att ett uttalande som detta i vissa fall kan skapa skuldkänslor hos barnet eftersom det
då känner att läraren inte är nöjd med det barnet gjort. Om eleven verkligen har försökt, kan en
liknande kommentar göra barnet förläget eller få det att ta avstånd från läraren. Stämmer däremot
lärarens omdöme överens med elevens eget, och denne upplever kritiken som berättigad, tror vi att
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den kan hjälpa eleven att använda sin  potential. Därför tror vi att denna typ av tillrättavisningar kan
få stor verkan om de ges vid rätt tidpunkt, men att de måste ges med stor försiktighet.

5.4 LÄRARES SYN PÅ BEHOVET AV EN DISKUSSION KRING DESSA FRÅGOR
Som vi tagit upp i inledningen måste lärare enligt de yrkesetiska principerna hålla frågor av etisk
karaktär levande genom att återkommande diskutera och bearbeta de ställningstaganden de gör.
Alla de lärare vi intervjuat anser att det är viktigt att diskutera frågor som rör bemötande av barn i
olika situationer. De har delvis olika motiv till att vilja föra en sådan diskussion. Irma uttrycker att
hon känner sig ensam i sitt arbete, Anneli vill lyfta diskussionerna till ett högre plan än bara
vardagsprat och Sebastian uttrycker att han vill att lärare ska fundera mer kring vilka bedömningar
de gör av barns prestationer. Även Mikael säger att han tycker att det behövs en diskussion för att få
in nya idéer i verksamheten kring hur man kan och bör använda sig av positiv och negativ kritik.
Gunilla menar att en diskussion är nödvändig för att lärare ska kunna se över vilka värderingar de
har med sig och handlar utifrån.

Tre av lärarna säger att det redan nu finns en diskussion på skolan, medan de andra tre är mer
tveksamma. Detta är intressant eftersom de alla arbetar på samma skola. Möjligen kan det vara så
att diskussionen ser olika ut i de olika arbetslagen. Lärarna kan också ha tolkat frågan på olika sätt
eller ha olika uppfattning om vilka frågor som hör till ämnet. De lärare som uppger att det finns en
diskussion hänvisar alla till att man arbetar mycket med värdegrunds- och värderingsfrågor.

Vi hoppas att det i våra egna framtida arbetslag kommer att finnas utrymme för diskussioner som
inte bara rör positiv och negativ kritik, utan bemötande av barn överlag. Detta eftersom vi tror att
lärare är beroende av varandra för att utveckla sin kompetens och reflektera över sina egna
handlingar. Vi hoppas också att vi kommer att arbeta i arbetslag med ett öppet klimat där man kan
lyfta sådana frågor utan att vara rädd att trampa någon på tårna.

5.5 ATT MEDVETANDEGÖRA SIN TEORETISKA STÅNDPUNKT
Samtliga lärare ger uttryck för någon eller några åsikter som inte är förenliga med ett humanistiskt
perspektiv, och verkar också använda strategier som passar bättre in i andra teorier. I flera av de
handböcker vi läst när vi letat efter material till bakgrunden, blandar författarna metoder som hör till
skilda teoretiska utgångspunkter.

Vi vill inte lägga någon värdering i huruvida den humanistiska teorin är den rätta att utgå ifrån. Vi
är inte tillräckligt belästa och har inte nog erfarenhet för att fullt ut bedöma dess användbarhet och
verkan. Det är också lätt att som studenter utan större erfarenhet av skolvärlden skapa en bild av hur
man vill agera som lärare, som inte visar sig fungera i längden. Detta är vi medvetna om. Däremot
tror vi att det kan vara en fördel att lyfta dessa frågor till diskussion för att åtminstone kunna
reflektera kring vårt förhållningssätt innan vi ger oss ut i arbetslivet. Vår uppfattning är att många
lärare och lärarstuderande kan tycka att det är tidsödande och komplicerat att sätta sig in olika
teorier rörande barns utveckling. Vi tror dock att det är ännu mer tidsödande och energikrävande att
motarbeta sig själv i sitt arbete till följd av att man inte tänkt igenom sitt förhållningssätt, utan
blandar olika teorier i sin praktik som i själva verket motsäger varandra. Vi kan aldrig komma ifrån
att lärare är människor som inte alltid handlar som de tänkt oavsett hur genomtänkt deras teoretiska
grund är. Vår förhoppning är att det ändå kan göra viss skillnad för yrkesutövningen om man
medvetandegör sitt eget förhållningssätt, och samtidigt försöker se om man omedvetet motarbetar
sina egna syften.
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5.6 PROBLEMATISERING AV DEN HUMANISTISKA TEORIN
Vi har under arbetets gång frågat oss om man genom att ha ett humanistiskt förhållningssätt blir en
låt-gå lärare som aldrig säger ifrån av rädslan att kränka en elevs integritet. Efter att ha funderat
kring detta har vi har vi kommit fram till att nog krävs mycket mod, energi, övertygelse och
eftertanke att handla utifrån föreställningen att barn har kapacitet att själva bedöma och styra sina
handlingar. Humanisterna har höga ambitioner för barns utveckling och vill vara mycket tydliga när
de förmedlar budskap som har att göra med hur en elevs handlingar inverkar på omvärlden. Att låta
elever göra som de själva vill i alla lägen tror vi därför ligger långt ifrån ett humanistiskt sätt att se
på fostran.

När vi i våra diskussioner under arbetets gång har prövat att tillämpa ett humanistiskt
förhållningssätt på vissa konkreta situationer, har vi ibland tyckt att det varit svårt att veta hur man
ska gå tillväga. Vi tror att vi som lärare kommer att hamna i många situationer där det är svårt att
tillämpa några teorier alls, eller där den teori vi vill utgå ifrån inte ger några svar. Om vi exempelvis
ser till humanismens ambition att se till att ingen elev kränker någon annans rättigheter, kan vi lätt
föreställa oss att det kommer att uppstå situationer i vår framtida praktik då elevers rättigheter
inkräktar på varandras och det inte finns någon optimal lösning för att värna om alla inblandade
parter. Om man strävar efter att arbeta utifrån ett humanistiskt förhållningssätt måste man i sådana
fall se detta som en ideologi man strävar efter att upprätthålla, men inte som en metod för att lösa
alla typer av problem som kan uppstå.

Vi har också funderat kring om det är möjligt att alltid handla utifrån ett humanistiskt
förhållningssätt i en skolmiljö där man har väldigt lite tid för varje enskild elev. I vissa situationer
tar det säkert inte mer tid att låta eleven bedöma sin egen insats, eller att fundera över hur man som
lärare väljer att formulera sig. I andra situationer kan det nog vara svårt att hitta sätt att lösa en
konflikt utan att ta till mer auktoritära metoder, eftersom detta ofta är mer effektivt tidsmässigt. Vi
funderar över om det ändå inte är värt att försöka hitta den tid som krävs för att ett barn exempelvis
ska få vara med och uttrycka sin syn på något som inträffat, eftersom detta förhoppningsvis kan
hjälpa till att motivera barnet att agera annorlunda i en liknande situation i framtiden. I praktiken
tror vi dock att det kan vara svårt att som lärare alltid ha en sådan inställning, särskilt om det gäller
konflikter av mindre komplicerad karaktär. Det blir ohanterligt att i en klassrumssituation med 20
elever ha en dialog med varje enskild elev om varje sak som kan inträffa under en lektion. Vi tror
ändå att det kan vara värt att så ofta som möjligt försöka hitta tid och tillfälle att känna in hur ett
barn uppfattar sin egen situation, och att försöka att samtala med barnet istället för att anklaga det.

Det humanistiska perspektivet har gett oss flera nya infallsvinklar på frågor som rör beröm och
negativ kritik som vi tidigare inte funderat över. Även om vi med all säkerhet inte kommer att
kunna, eller ens i alla lägen vilja, följa de humanistiska riktlinjerna för bemötande så som de
beskrivits av Porter, så tror vi att de ger en god grund för att se på barn som människor med rätt till
respekt. Flera av humanismens ambitioner för undervisningen vill vi därför sträva efter att följa. Vi
vill exempelvis försöka se till att barn utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att bedöma sina
arbeten och sina insatser, så att de inte alltid måste söka andras bekräftelse. För att uppnå detta tror
vi att det är viktigt att se över på vilket sätt och i vilka sammanhang vi ger barn positiv kritik, och
att vi strävar efter att enligt ny-adlerianernas riktlinjer ge barn uppmuntran istället för beröm. Detta
tror vi kan vara svårt eftersom vi upplever att vi lever en  kultur där det är naturligt att regelbundet
ge omdömen om varandra, utan att man för den skull funderar över vilken effekt det har på
människors förmåga att själva bedöma sina insatser. Det är en utmaning att försöka hitta sätt att ge
positiv kritik som inte bidrar till detta, utan grundar sig på att man delger sin egen åsikt utan att för
den skull alltid värdera andras handlingar och prestationer. Under den tid vi arbetat med denna
uppsats har vi själva märkt hur svårt det kan vara att hitta alternativa sätt att formulera sig och



43

undvika omdömen som ”Vad duktig du är” eller ”Vad fint du har ritat”. Vi håller med om Reiders
reflektion att det är enkelt att ge beröm, men att det krävs eftertanke och medvetenhet för att
verkligen uppmuntra någon. Som Sebastian uttrycker anser vi dock att det är viktigt att man inte
undviker att uttrycka något man upplever som positivt av rädsla för att det ska bli en bedömning i
det man säger.

När det gäller ny-adlerianernas sätt att ge uppskattande omdömen har vi också funderat över om det
finns en risk att dessa uppfattas som avståndstagande för barn som är vana vid att få mycket beröm.
Om ett barn som brukar få omdömet ”Vad duktig du är som har jobbat så hårt”, plötsligt får höra
”Vad roligt för dig att du verkar tycka om matte”, kan detta möjligen blir förvirrande för barnet som
nu inte vet vad läraren egentligen tycker. Beroende på tonfallet kan en sådan kommentar kanske till
och med upplevas som nedvärderande. Även om vi tror att det är viktigt att se över hur vi
formulerar beröm, är det inte bara detta som spelar in när det gäller hur barnet tar emot det.
Relationen till läraren, och det kroppsspråk och tonfall läraren använder är säkert också mycket
viktiga för hur barnet påverkas.

Om vi drar de humanistiska tankarna till sin spets kan vi fråga oss hur världen skulle se ut om man
aldrig fick tycka något om det som andra uträttar. Vi tror att människor är beroende av varandra för
att utveckla en förståelse för hur vi påverkar omgivningen, och få perspektiv på hur vi kan utveckla
våra färdigheter och kunskaper. Detta ligger också i linje med det humanistiska förhållningssättet
eftersom man där poängterar hur viktigt det är att barn får se vilka konsekvenser deras handlande
får för att förstå sin roll i världen, och att man aldrig får kränka andras rättigheter.

Vi anser att det är viktigt att fundera över i vilka sammanhang och på vilket sätt man uttrycker sin
åsikt. Ofta kan vi säkert vinna mycket på att utgå från oss själva när vi beskriver våra ståndpunkter.
Att berätta hur vi själva påverkas av det någon gör, eller trycka på att det omdöme vi ger grundar
sig i en personlig, snarare än en allmän åsikt, tror vi man kan vinna mycket på.

5.7 TILLFÖRLITLIGHET
Lärarna intervjuades i sin arbetsmiljö, och flera av dem hade just avslutat en lektion eller var på väg
till en ny. I sina svar refererade de ofta till något som just inträffat eller på annat sätt kändes aktuellt
i stunden. Huruvida detta är en fördel eller nackdel när vi ser till resultatets tillförlitlighet är svårt att
säga. Däremot kan vi konstatera att en del av svaren inte fick den övergripande karaktär de kunde
ha fått om vi gjort intervjuerna under andra omständigheter. Å andra sidan hade lärarna färska
intryck och reflektioner att relatera till i sina svar.

Även om alla lärare fick samma frågor färgades deras svar av deras egen förförståelse av ämnet. Vi
tycker oss också kunna se att lärarna skapade en egen linje som de följde helt eller delvis under
intervjun. Utifrån denna tolkade de också frågorna. Till exempel handlade Gunillas svar mycket om
bemötande av barn i konfliktsituationer, medan Irma tog exempel från konkreta
undervisningssituationer och exempelvis tog upp rättning av texter. Detta hade troligen delvis att
göra med hur vi formulerat frågorna. Lärarna hade stor frihet att själva välja hur de ville rikta in sig
även om vi angett vissa ramar. Fördelen med detta var att vi kunde få en uppfattning om vilka
områden lärarna spontant reflekterade över och lade stor vikt vid. Hade frågorna varit mer
avgränsande eller ledande, hade lärarna kanske kunnat delge reflektioner kring ämnet som de helt
enkelt inte tänkte på när de fick associera mer fritt.

Ett exempel är att vi i vårt arbete inte gjort någon distinktion mellan negativ kritik som ges till barn
i fostrande syfte, och negativ kritik som ges till barn när det gäller prestationer i skolarbetet. Våra
intervjufrågor formulerades också på ett sådant sätt att lärarna hade stor frihet att välja vilken typ av
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negativ kritik de ville rikta in sig på i sina svar. Vi hade förhoppningen att lärarna utifrån de frågor
vi ställde själva skulle kunna beskriva om de gjorde skillnad på sin inställning till negativ kritik i
olika sammanhang. Vårt resultat hade säkert sett delvis annorlunda ut om vi själva formulerat
frågeställningar eller intervjufrågor som gjorde skillnad på negativ kritik i olika sammanhang.

Vi måste vara försiktiga med att exempelvis dra slutsatsen att lärarna inte funderat över nackdelarna
med beröm. Hade vi ställt frågorna på ett annat sätt, eller ställt fler följdfrågor, hade det kanske
kommit fram att flera av lärarna hade reflekterat kring detta. Vi kan dock konstatera att Sebastian,
utifrån de rådande förutsättningarna, var den ende av lärarna som spontant förde detta ämne på tal.

När det gäller formuleringen av intervjufrågorna har vi också frågat oss om vi kanske hade fått mer
uttömmande svar på frågorna kring hur barn påverkas av negativ och positiv kritik om vi hade
behandlat detta i separata intervjufrågor. När vi lyssnat på intervjuerna har vi också reflekterat kring
att det kan begränsa svaret om man inleder frågan med ”ja, det här har du kanske redan varit inne
på, men...”, vilket vi båda gjorde vi några tillfällen. Det är säkert bättre att bara ställa frågan som
den var tänkt, och låta informanten själv avgöra om denne redan behandlat frågan. I annat fall kan
man gå miste om värdefulla reflektioner. I övrigt tycker vi att intervjufrågorna gav en relativt god
grund för arbetet, även om vi inte kan veta om vi fått ett annat material om vi formulerat eller
avgränsat oss på ett annat sätt. Vi berör ett stort och brett område i intervjuerna, vilket kan ses som
en brist eftersom vi kan ha gått miste om specifika exempel eller mer utvecklade svar. Styrkan är att
lärarna fått en chans att reflektera mer övergripande över ett område med frågor som enligt vår
bedömning är närbesläktade.

5.8 GENERALISERBARHET
Vi har ingen möjlighet att generalisera några av resultaten från vår undersökning till att gälla fler
lärare än just dem vi intervjuat, eftersom underlaget är för litet. Det sätt på vilket vi genomfört vår
studie ger oss heller inget underlag för att dra några slutsatser kring hur lärare i praktiken använder
sig av negativ och positiv kritik. Det enda vi lärt oss något om under våra intervjuer är hur de
tillfrågade lärarna tänker kring dessa frågor, och i viss mån hur de vill agera i sin praktik. Det hade
varit mycket intressant att komplettera undersökningen med klassrumsobservationer, vilket kan
vara ett förslag för vidare studier inom området. Förhoppningsvis har vi med vår uppsats ändå
bidragit med ett diskussions- och reflektionsunderlag för lärare, och inte minst för oss själva.

5.9 VIDARE FORSKNING
I vår studie har vi frågat lärarna huruvida de uppfattar att det finns en diskussion i skolorna när det
gäller lärares bemötande av barn, och fått skilda svar. Vi har inte frågat om de skulle våga ta upp en
diskussion med andra lärare om hur de väljer att agera i olika situationer. Vi tror att lärare är
beroende av varandra för att kunna utveckla nyanserade förhållningssätt till sin egen praktik. Av
den anledningen anser vi att det är av stor vikt att man kan ha ett öppet klimat i skolorna, där lärare
vågar diskutera konkreta vardagssituationer med varandra, och ge ärliga utlåtanden om varandra. I
hur stor utsträckning detta sker, och vilka eventuella hinder som finns, kan vara intressant att
bedriva vidare forskning kring.

Eftersom vi i vår studie inte gjort någon skillnad mellan negativ kritik som ges till barn när det
gäller skolarbetet, och kritik som ges till barn när det gäller uppträdande mot andra, kan det också
vara intressant studera om lärare ser någon skillnad mellan dessa typer av vägledning.
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5.10 AVSLUTNING
Vi kommer troligen aldrig få några svar på hur man på bästa sätt gynnar ett barns utveckling,
eftersom vi rör oss inom ett område där det är svårt att finna några absoluta sanningar. Vi kan säkert
uppnå goda resultat med hjälp av skilda teorier och metoder, men hur varje enskilt barn påverkas på
lång sikt är svårt att veta. Eftersom läraryrket är ett av de mest relationstäta yrken som finns kan vi
ändå konstatera att det på en och samma gång är extra svårt och extra viktigt att fundera över hur vi
bemöter eleverna. Vi ser det som vår skyldighet som lärare att se över på vilka grunder vi fattar våra
beslut och sträva efter att utveckla ett så reflekterande förhållningssätt som möjligt, även om vi
aldrig kan komma fram till några färdiga svar.



46

KÄLLFÖRTECKNING

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: X-O
Graf Tryckeri AB.

Kohn, Alfie. (1999). Punished by rewards. Boston: Houghton Mifflin Co.

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri information.

Porter, Louise. (2000). Behaviour in schools – Theory and practice for teachers. Buckingham:
Open University Press.

Reider, Barbara. (2005). Teach More and Discipline Less – Preventing Problem Behaviors in the K
– 6 Classroom. Thousand Oaks, California: Corwin Press.

Sigsgaard, Erik. (2003). Utskälld. Stockholm: Liber.

Stensmo, Christer. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.

Trost, Jan. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.



47

BILAGA 1

INTERVJUFRÅGOR

• I vilket syfte och i vilka sammanhang anser du att det är bra att ge positiv kritik åt barn? På
vilket sätt vill du framföra/formulera den? Finns det både bra och dåliga sätt att framföra positiv
kritik? Ge exempel!

• I vilket syfte och i vilka sammanhang anser du att det är bra att ge negativ kritik åt barn? På
vilket sätt vill du framföra/formulera kritiken? Finns det både bra och dåliga sätt att framföra
negativ kritik? Ge exempel!

• Hur tror du att barn påverkas av negativ respektive positiv kritik? Kan du koppla de
överväganden du gör när du ger positiv/negativ kritik åt barn till någon grundfilosofi eller teori?
I så fall vilken/vilka? Är det lätt/svårt att vara konsekvent gentemot denna grundsyn?

• Finns det någon diskussion på skolan kring frågor som rör positiv och negativ kritik riktad mot
barn? Tycker du att det behövs?


