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Eleven tar fram sin mobiltelefon och spelar spel. Läraren ber vänligt eleven att
lägga undan sin telefon och påminner om att på skolan råder
mobiltelefonförbud och att mobilerna ska ligga i lådan på katedern lektionstid.

Eleven går muttrande och motvilligt och lämnar sin telefon för att sätta sig på
sin plats. Läraren återgår till sin genomgång och ger instruktioner kring vad
eleverna ska göra. Eleven avbryter läraren, pratar rakt ut i luften, tar sina
nycklar och skramlar med dessa. Läraren säger till eleven igen. Lite skarpare
denna gång och markerar att det räcker nu.

Eleven tystnar för stunden och läraren vänder sig om till en grupp elever som
behöver mer hjälp för att förstå uppgiften. Läraren märker att det är nåt som
händer då flera elever plötsligt fnissar. Läraren tittar upp och se hur eleven har
rest sig från sin plats och gått bort till några kompisar. Läraren går bort till
eleven och säger nu till på skarpen om vad som gäller:

”Din plats är där. Nu går du dit och sätter dig och är tyst. Jag vill att du sitter på
din plats och gör den uppgift du fått.”

Eleven tittar lite lojt upp och svarar:

”Eh, vad fan tror du att du ska göra åt saken? Jag sitter var jag vill. Du
bestämmer inte över mig.”

Nu blir läraren riktigt arg och ryter åt eleven att sätta sig på sin plats eller
lämna klassrummet. Eleven välter en stol och går ut ur klassrummet, för
eleven tänker fan inte  vara kvar hos idioten till lärare som bara säger till just
den eleven hela tiden. Så sjukt orättvist.

Läraren går efter lektionen till lärarrummet och berättar om händelsen och
möts då av följande:

”Du måste bemöta eleven lågaffektivt. Du får inte bli arg på eleven eller
markera var skåpet ska stå. Hade du bara avlett eleven tidigare eller anpassat
undervisningen så att eleven fick en enklare uppgift hade du nog lyckats
bibehålla lugnet.”
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Ofta hör och läser jag om dessa råd. Bara jag är lågaffektiv så löser sig allt.

Jag blir lika irriterad varje gång. Jag menar att det lågaffektiva “snacket” har
dragit som en löpeld över landet. Alla ska nu arbeta lågaffektivt och absolut
inte säga till någon elev på skarpen. Lågaffektivt tolkas på många ställen som
att du som lärare bara ska tala lugnt med eleven och att det är eleven själv
som avgör var elevens egna gräns för ett gott uppförande finns.

Min åsikt är att dessa missförstånd runt vad lågaffektivt bemötande innebär har
blivit en katastrof för svensk skola. Att använda sig av tydlighet och regler och
ibland säga till en elev riktigt på skarpen har i vissa läger blivit förknippat med
att du är en dålig lärare som inte har vett att bemöta dina elever korrekt.

Med detta menar jag naturligtvis inte att du ska ha ett ledarskap i ditt klassrum
där du hela tiden gapar och skriker och spottar och svär som en gammal pirat.
Det fungerar dock inte att hela tiden gå runt i ditt klassrum med mjuka filttofflor
och prata vänligt med eleverna. Det är inte heller tanken bakom begreppet
lågaffektivt bemötande.

Min uppfattning är att vissa personer endast har gjort en quick-fix och bara läst
och plockat ut vissa delar av det som bland andra Bo Hejlskov Elvén
förespråkar runt lågaffektivt bemötande.

Som lärare är du oftast ensam i ditt klassrum med uppåt 30 elever i samma
rum. Du förväntas vara lågaffektiv, ha anpassat din undervisning med
individuella uppgifter till 6–7 elever i varje klass som har olika diagnoser, du
förväntas även ha tagit fram språkstöd till de som inte talar svenska i klassen
och samtidigt utmana de elever som är på A-nivå och därutöver.

Det finns ingen hjälp att få utöver möjligen ett handledande samtal med en
specialpedagog som ger råd. För det är du som måste förändra dig och din
undervisning. Om du bara hade gjort si eller så hade konflikten inte uppstått
och så vidare…

Exemplet i början av texten är något som händer ofta i ett klassrum och som
nog inte ses som särskilt allvarligt. Eleven sa ju varken hora, fitta eller försökte
använda våld. Dock menar jag att det är oerhört viktigt att se till att även “små”
orosmoment stävjas i tid. I exemplet med eleven ovan så menar jag att det
faktiskt är helt ok och även nödvändigt att ryta till på eleven. Helt vanliga
svenska medelklassbarn där vissa tror att de kan göra precis som de vill,
behöver mycket tydliga riktlinjer för vad som gäller. Denna elevgrupp talas det
sällan om. De har alla förutsättningar för att sitta på sin plats och arbeta med
tilldelad uppgift, men de vill inte för det är tråkigt. De tycker att de är kungar
och drottningar och att de får göra som de vill.

Inte sällan får läraren även frågan vad läraren har tänkt göra för att eleven ska
få betyg. Jag brukar svara att hos mig får man inga betyg. Man arbetar och lär
sig olika saker och visar att man kan det som förväntas av dig.

Vad hände med att kavla upp ärmarna och faktiskt anstränga sig? Det är en
egenskap som jag menar är på väg att försvinna idag.

Det är absolut inget fel med att ryta till på skarpen ibland och markera var
ordningsgränsen är i klassrummet. Det är heller inget fel att visa ut elever som
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satt i system att störa undervisningen för att det är roligare så. Det är dock en
balansgång och det går inte att tro att auktoritet är den enda vägen.

Här måste vi hjälpas åt och backa upp varandra. Man känner sig som den
sämsta läraren i världen när det blir konflikter i klassrummet och du tappat
humöret och blivit riktigt arg. Jag garanterar att du inte är ensam om att ha
konflikt med just den eleven eller den klassen. Våga prata om det och öppna
upp dörren till ditt klassrum. Du är absolut ingen dålig lärare för att du ibland
ryter till och har tydliga gränser, däremot kan det kännas så då hypen just nu
är att allt ska vara lågaffektivt och det är universallösningen på alla skolans
problem.

I olika sammanhang möter jag lärare som tycker detta med ordning i
klassrummet är svårt och det är svårt. De känner att de saknar verktyg för hur
man kan göra samt oroar sig för vad som är okej och var gränsen går.

Det absolut viktigaste för att upprätthålla och bibehålla ordning i ditt klassrum
är att arbeta med din relation till eleverna. Hur du gör det är olika från lärare till
lärare, men viktigt är att det känns rätt för dig. Ett råd är att tänka: ”fem gånger
mer kärlek” ,där tanken är att du behöver sätta in fem gånger på elevens och
ditt relationskonto för att kunna plocka ut en gång och ha effekt av det.
(Forster, 2009)

Lyft upp dessa frågor på personalkonferensen. Våga prata om de elever du
känner kränker dig eller som inte gör vad som förväntas av dem. Jag lovar att
du inte är ensam med dina funderingar. Tillsammans kan ni hjälpas åt och hitta
lösningar. Tänk dock på att inte bara ha ett ”gnällmöte” utan leta efter
lösningar. Vad är det som gör att eleven beter sig på ett visst vis? Kanske
behöver du och eleven en paus från varandra? Kan eleven vara i en kollegas
klassrum under en tid så att ni kan bryta ett mönster?      

Vill du lära dig mer om hur du kan tänka kring ledarskapet i klassrummet kan
jag rekommendera att läsa och lyssna på John Steinberg eller Stefan Hertz.
De är författare och föreläsare som har tydliga och konkreta knep för att du ska
lyckas med ditt ledarskap.

För oss lärare är det viktigt att ha en chef som backar upp ordning och reda
och inte viker sig så fort det ringer en upprörd förälder.

Eleverna behöver dock ingen lärare som är ilsk och tjatig hela tiden eller en
som inte är tydlig alls. De behöver en lärare som ser dem, är tydlig med vad
som förväntas av dem och så långt det går faktiskt försöker vara rättvis.
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