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Sammanfattning 
Abstract 
 

Syftet med följande arbete är att få grundläggande kunskap om begreppet klassrumsklimat och ledarskapets 
betydelse för klassrumsklimatet. Jag vill ta reda på hur ett klassrumsklimat kan gestalta sig och undersöka hur 
elever kan beskriva sin klassrumssituation. 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier, en klassrumsobservation och 
elevintervjuer i år 4. 
 
Resultatet av den utvalda klassen visar att klimatet i gruppen till stor del beror på det ledarskap som råder. 
Elevers sociala relationer är något som ständigt bör uppmärksammas och arbetas med i skolan för att kunna nå 
ett positivt klimat. 
 
Studien visar att klimatbegreppet är välkänt i litteraturen och defineras som en anda, en atmosfär eller som 
relationer mellan gruppmedlemmarna.  
Ett demokratiskt ledarskap skapar de bästa förutsättningarna för ett positivt klassrumsklimat. Ledarskapet ska 
bygga på tydlig struktur, gränssättning, effektiv konflikthantering och trivsel i arbetet. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med följande arbete är att få grundläggande kunskap om begreppet klassrumsklimat och 
ledarskapets betydelse för klassrumsklimatet. Jag vill ta reda på hur ett klassrumsklimat kan gestalta 
sig och undersöka hur elever kan beskriva sin klassrumssituation. 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier, en 
klassrumsobservation och elevintervjuer i år 4.  
 
Resultatet av den utvalda klassen visar att klimatet i gruppen till stor del beror på det ledarskap som 
råder. Elevers sociala relationer är något som ständigt bör uppmärksammas och arbetas med i 
skolan för att kunna nå ett positivt klimat. 
 
Studien visar att klimatbegreppet är välkänt i litteraturen och definieras som en anda, en atmosfär 
eller som relationer mellan gruppmedlemmarna. 
Ett demokratiskt ledarskap skapar de bästa förutsättningarna för ett positivt klassrumsklimat. 
Ledarskapet ska bygga på tydlig struktur, gränssättning, effektiv konflikthantering och trivsel i 
arbetet. 
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BAKGRUND 
 
I dagens samhälle pekar många förhållanden på hur viktig elevernas sociala inlärning är. Barn 
behöver få hjälp med att utveckla sitt sociala medvetande och sitt sociala ansvar och det är viktigt att 
de får möjlighet till detta i skolan (Kveli, 1994). 
 
I läroplanen, Lpo –94, anges de övergripande mål- och riktlinjerna för skolans verksamhet. 
Läroplanen kan tolkas på flera olika sätt och det avstånd som finns mellan läroplanens intentioner 
och skolans realitet kan ibland upplevas vara mycket stor (Imsen, 1999). Efter mitt ämnesval har jag 
valt att utgå från stycket som återfinns under rubriken; Skolans värdegrund och uppgifter. 
  

God miljö för utveckling och lärande 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. 
Strävan skall vara att söka de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 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 tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lpo –94 s. 9) 

  
I kommentarmaterialet till läroplanen, Grundskola för bildning (1996) finns elevers lärande 
kommenterat ur flera synvinklar där en del av elevernas lärande är det sociala samspel som eleverna 
deltar i inom skolans värld. Kommentarmaterialet ger dock ingen tydlig bild av vad det sociala 
samspelet egentligen handlar om och det innebär att varje enskild lärare avgör vad eleverna bör få 
med sig från skolan inom detta område. Stensaasen och Sletta (1996) ställer sig frågan om skolan 
saknar en social läroplan. Frågan gäller om den låga prioriteringen av arbetet med den sociala 
kompetensen i skolan har bidragit till att skolan kommit i otakt med samhället. En stor del av vårt 
yrkesmässiga och sociala liv tillbringar vi i kommunikation och relation med andra människor, vilket i 
sig borde utgöra en mycket viktig del av skolans innehåll. 
 
Ett skolbarn lever i två sociala världar. Den ena består av familjen och den andra består av kamrater. 
Kamratgruppen har möjlighet att ge barnet en social kompetens, en social identitet och en känsla av 
gruppidentitet (Åberg, 1994). I skolan är goda sociala relationer mellan eleverna en förutsättning för 
att kunna skapa en positiv arbetsmiljö, där lärare och elever kan koncentrera sig på undervisningen. 
De relationer och det sociala stöd som utvecklas bland kamraterna i en klass har betydelse för hur 
eleverna tillgodogör sig undervisningen. Som lärare är det viktigt att ha förståelse för att elevernas 
studieresultat inte bara har ett samband med strukturen i skolan eller lärarens undervisningsmetoder 
och ledarskap (Stensaasen och Sletta, 1996). 
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När jag läste temakursen Kommunikation och konflikthantering under lärarutbildningen väcktes 
de första tankarna till mitt examensarbete. Under kursen skrev jag även en mindre 
fördjupningsuppgift som berörde begreppet grupptrygghet i skolan. Idag har jag 2 års lärarerfarenhet 
bakom mig, vilket också har bidragit till mitt fortsatta intresse för hur man som lärare stärker 
klassrumsklimatet i en grupp. Min första lärartjänst som tog sin början med en år fyra, innebar 
mycket stora prövningar för mig som nyutexaminerad lärare. Det första året med klassen handlade 
enbart om att skapa ett bättre klimat bland eleverna för att överhuvudtaget kunna bedriva någon 
form av undervisning. Jag upplevde att klassen hade ett stort behov av regler och struktur och detta 
var vad det grundläggande arbetet byggde på. Idag har klassen kommit otroligt långt vad gäller 
uppförande mot kamrater, arbetsro och stämning i klassrummet. Jag är övertygad om att det 
grundläggande arbetet med att stärka elevernas sociala trygghet är oerhört viktigt och en av 
anledningarna till att eleverna är där de är idag.  
 
 
SYFTE 
 
Jag vill i litteraturen få grundläggande kunskap om hur man definierar klassrumsklimat. Genom 
litteraturstudier vill jag också få kunskap om vilken betydelse ledarskapet har för klassens klimat och 
hur man som lärare konkret kan arbeta för att uppnå ett tillfredsställande klimat i klassen. 
 
Jag tror att eleverna som dagligen befinner sig i skolvardagen är de som har mest kunskap om deras 
situation i klassen. Jag anser att det är viktigt att lära sig lyssna på eleverna och höra deras åsikter. 
Jag vill därför se hur ett klassrumsklimat kan gestalta sig och ta reda på hur elever kan beskriva sin 
situation i klassen.  
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TEORETISK BAKGRUND 
 
I min teoretiska bakgrund redogör jag till att börja med för en del grundläggande bitar inom 
gruppsykologin och hur grupper kan utvecklas. Efter det kommer jag in på begreppet klimat och hur 
detta kan gestalta sig. I den senare delen koncentrerar jag mig på ledarskapets betydelse för 
klassrumsklimatet och hur läraren konkret kan arbeta för att stärka klimatet i en klass. 
 
Gruppsykologi 
I detta avsnitt om gruppsykologi redogör jag för grupper, deras funktion och utveckling. Detta för att 
få en grundläggande förståelse för grupper men också för att kunna förstå skolklassen som grupp på 
ett tydligare sätt. 
 
Socionomen Carin Mathiasson (1994) redogör för hur livsnödvändigt det är för människan att få 
tillhöra en grupp. Hon skriver att människan i grunden är en social varelse som är helt beroende av 
gensvar från andra människor. Det är tillsammans med andra människor vi utvecklas, får bekräftelse, 
känner oss älskade och behövda och växer i vår egen identitet. Ett barn utvecklas i samspel med den 
omgivande miljön, där familjen till en början är av mycket stor betydelse. Familjen är barnets allra 
första erfarenhet av ett liv i grupp och det är också familjen som därför får störst inflytande över 
barnets förmåga att senare under livet fungera tillsammans med andra människor. Skolan blir för 
många barn den sekundära socialisationen. Utöver livsnödvändigheten att få tillhöra en grupp finns 
känslan av att också få känna trygghet i den grupp man tillhör, oavsett om det handlar om den egna 
familjen eller någon annan form av grupptillhörighet. 
 
Psykologen och sociologen Björn Nilsson (1993) redogör även han för grupper och deras 
utveckling. Nilsson skriver att det som förenar människor i första hand är gemensamma behov och 
mål. Människan har ett behov av andra människor och det behovet skapar en grund för anpassning. 
Behov skapar även en gemensam strävan mot en målsättning. Utan syfte och mål har gruppen varken 
mening eller relevans. Det är målen i sig som skapar ordning och motivation för det gemensamma 
arbetet i gruppen. Att sedan lära känna varandra inom gruppen är en förutsättning för att få de 
gemensamma behoven tillfredsställda och för att kunna nå de gemensamma målen. När individerna i 
gruppen lär känna varandra uppstår en gruppidentitet som gör att medlemmarna i gruppen kan säga 
”vi” om sig själva och känner att de hör samman. 
 

En grupp är inte bara en individ + en individ + en individ. Summan av 
individerna i en grupp är något annat än summan av individerna var för sig. 
(Mathiasson, 1994 s. 22) 

 
Det finns många olika definitioner på vad en grupp är och det är svårt att se en enhetlig beskrivning 
som alla kan vara överens om. Nilsson (1993) menar att det enklaste sättet att beskriva vad en 
grupp är, det är att ge exempel. En grupp kan exempelvis vara en familj, ett kamratgäng, en 
skolklass, kön till bussen eller personerna runt ett kaffebord. Grupper består av ett antal individer 
som har sådana relationer att man måste tänka sig dem tillsammans som en enhet. Relationerna 
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mellan individerna i gruppen är så påfallande att man avgränsar den från omgivningen. Denna form av 
gruppidentitet där andra kan se att de här människorna hör ihop, avgör formen av en grupp. Om 
gruppen har gemensamma mål och träffas regelbundet innebär det att medlemmarna kommer bete sig 
relativt likartat från gång till gång då de är tillsammans. Det visar sig att det i gruppen uppkommit 
regler och normer som styr över medlemmarna. Reglerna skapar en regelbundenhet som ökar 
förutsägbarheten, det vill säga tryggheten, och minskar osäkerheten mellan medlemmarna. Normer 
avgör vad som är ett acceptabelt och oacceptabelt beteende. Gruppens normer skapar det 
förväntade beteendet och dessa styr och reglerar medlemmarnas handlingar och påverkar deras 
uppfattningar. Vanliga normer i en grupp kan handla om rättvisa, status eller vad nya medlemmar får 
eller inte får göra. Detta förväntade beteende är den sociala roll man som individ får i samspel med 
andra. Det uppkommer alltid roller i grupper som är mer eller mindre färdiga. Roller som blir en slags 
bild av oss själva och andra för att få ett namn på det vi är och gör. Vanliga exempel på roller är den 
blyge, den pratsamme, den tyste, den skämtsamme osv. Vem som går in i vilken roll bestäms delvis 
av gruppens dynamik, erfarenhet, vilja och läggning. 
 
Grupputveckling  
Jag har här valt ut ett antal forskningsteorier i grupputveckling, vilka jag i det följande kommer att 
beskriva. 
  
Den amerikanske sociologen Schutz (1958 i Maltén 1992) ser tre faser i en grupps utveckling: 
 

1. tillhörighet 
2. kontroll 
3. samhörighet 

 
Den första fasen som präglas av tillhörighet har karaktären av smekmånad där ingen av 
gruppmedlemmarna egentligen vågar ta initiativet. Gruppens regler, normer och rollfördelning är 
oklara, samtidigt som kommunikationen är relativt ytlig. Detta bidrar till att individerna upplever en 
osäkerhet och otrygghet i gruppen. I kontrollfasen börjar individerna kräva mer utifrån sina egna 
behov och av egen vilja. Det uppstår konfrontationer och motsättningar som resulterar i att gruppen 
tar beslut om regler och medvetna normer och därmed har gruppen funnit sin funktion. Nu är 
gruppen stabil och den tredje fasen som Schutz kallar samhörighet har uppnåtts. Nu ägnar 
gruppmedlemmarna sin energi åt samarbete och relationer inom gruppen. Dessa tre faser kan 
genomgås flera gånger under en grupps existens då nya medlemmar kommer till eller då ledaren för 
gruppen byts ut. Schutz grupprocess kan därmed sägas vara cyklisk. 
 
Lacouisiere (1980 i Maltén 1992) visar grupputvecklingen inklusive upplösning av gruppen i en 
modell med fem faser, där han betonar vikten av att gränserna mellan faserna överlappar varandra 
och är flytande. De fem faserna benämns: 
 

1. Orienteringsfasen 
2. Konfliktfasen 
3. Närmandefasen 
4. Samarbetsfasen 
5. Separationsfasen 
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Orienteringsfasen liknar fasen om tillhörighet i Schutz modell där medlemmarna i gruppen lär känna 
varandra på ett ytligt plan. Under konfliktfasen börjar den ytliga gruppidentiteten spricka upp och 
skilda åsikter synliggöras. Gruppen kan ibland delas upp i subgrupper efter de motsättningar som 
sker mellan gruppmedlemmarna. För att lösa detta finns bara en väg ut ur denna fas då problemen 
måste medvetandegöras och tydliggöras. Konfrontationen blir därmed en nödvändighet för gruppens 
vidareutveckling. Närmandefasen kan tolkas som en form av vilofas där medlemmarna emotionellt 
börjar hitta tillbaks till varandra. I samarbetsfasen fokuserar medlemmarna på gruppens uppgift och 
normer, regler och arbetsfördelning utvecklas. Gruppen uppvisar tydlig arbetsdisciplin. 
Separationsfasen kan framkalla många känslor där de socioemotionella förhållandena synliggörs på 
nytt, eftersom uppgiften nu är slutförd. Här har ledaren en viktig uppgift i att ge plats för 
tillbakablickar på gruppens utveckling och visa på vad man faktiskt gått igenom tillsammans. 
 
Den brittiske gruppsykoterapeuten Wilfred Bions (1974 i Maltén 1992) modell för grupputveckling 
innefattar tre grundtillstånd: 
 

1. Beroende 
2. Kamp/Flykt 
3. Parbildning 

 
Vid tillståndet av beroende finns inget egentligt ansvar hos gruppmedlemmarna. Detta skjuts helt och 
hållet över på ledaren av gruppen, vilket medför att gruppen blir helt auktoritetsberoende. 
Beroendegruppen upplevs leva kvar i ett förälder – barnförhållande. Den ena sidan av nästa 
grundtillstånd innebär en kamp som oftast riktas mot ledaren och dennes maktutövning. Detta kan 
resultera i att medlemmarna utmanar, ifrågasätter och utvecklar en form av misstänksamhet mot 
ledaren. Den andra sidan visar ett agerande som om det skulle vara helt acceptabelt att fly från 
situationen. Flykt kan resultera i att gruppens gränser undersöks på ett undvikande sätt, undvikande 
av konflikter, individuellt dagdrömmeri eller att visa ett passivt motstånd genom att komma försent, 
skolka, glömma förelagda uppgifter etc.  Grundtillståndet parbildning innebär att medlemmarna söker 
sig till varandra parvis eller bildar subgrupper där man drar sig undan de andra. I Bions modell finns 
inte som i Lacouisiere och Schutz modell en stigande utvecklingskurva som slutar i det fulländade 
stadiet. En grupp kan istället omväxlande befinna sig i tre grundtillstånd som inte är negativa i sig utan 
bör ses som hållpunkter mot förändringen till en effektiv arbetsgrupp.  
 
Många har genom forskning försökt att beskriva en grupps utveckling. De tre modellerna som jag 
valt ut visar på likheter men också olikheter i forskarnas studier. Med dessa utvecklingsmodeller som 
stöd finns möjligheten att analysera och försöka förstå den grupp som man själv är en del av.  
 
Begreppet klimat 
Efter den litteratur jag läst har jag förstått att begreppet klimat inte är ett entydigt begrepp. Beroende 
av sammanhang benämns klimatbegreppet på olika sätt. Det kan exempelvis handla om en mer 
allmän syn på gruppklimat, samarbetsklimat på en arbetsplats eller en mer specifik form av klimat i 
en specifik miljö – klassrumsklimat. 
 
Eric Olsson, lektor i psykologi, (1998) har tillsammans med Kjell Hansson konstruerat ett instrument 
för att kartlägga och bestämma klimatet i grupper. De valde ut ett antal begrepp som vi använder i 
vardagen för att beskriva hur vi upplever stämningen i en grupp. Detta resulterade i en lista på 85 
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adjektiv som exempelvis varmt, tryggt, irriterat, behagligt, kallt etc. Medlemmarna i en grupp fick 
sedan var för sig välja ut 15 av dessa adjektiv som stämde bäst överens med deras upplevelse av 
gruppen. Undersökningarna är gjorda i studiegrupper, arbetslag, idrottslag och terapigrupper. Med 
hjälp av medlemmarnas egna upplevelser och forskarnas observationer av grupperna kunde de 
sedan göra en tolkning av gruppens stämning och klimat. Olsson menar dock att själva 
klimatbegreppet är mycket svårdefinierat. Händelser i en grupp som handlar om vad 
gruppmedlemmar sagt och gjort kan vi beskriva, däremot är det svårare menar Olsson, att beskriva 
hur gruppmedlemmarna utför handlingar tillsammans och hur de förhåller sig till varandra. Det är 
dessa sociala processer och känsloupplevelser gruppmedlemmarna förmedlar till varandra, som har 
stor betydelse för samspelet i en grupp. Det är svårt att genom forskning beskriva dessa skeenden, 
därför kan en metafor utgöra en form av definition. En person kan exempelvis beskrivas som kylig 
eller stämningen i en grupp som varm. Detta försök till mätning av gruppfenomen som anknyter till 
metereologiska fenomen har kommit att bli betydelsefull för vetenskaplig beskrivning. Väder och 
klimat beskriver förhållanden som pågår kontinuerligt, när vi använder dessa begrepp vid en 
gruppskildring kan vi göra jämförelsen med gruppens kontinuitet. Däremot är gruppklimatet inte 
enbart något som existerar i gruppen när den är samlad, utan också något som finns hos varje 
gruppmedlem. Gruppen är en social konstruktion som de enskilda individerna bygger tillsammans 
och som färgas av medlemmarnas känslomässiga attityder. 
 
En av förgrundsgestalterna inom gruppdynamiken, Eric Berne (1963 i Olsson 1998) har tankar om 
hur man kan ta reda på hur ett gruppklimat gestaltar sig. Enligt hans beskrivningssystem bör man 
undersöka några specifika komponenter var för sig. När man observerat gruppen utifrån dessa 
aspekter kan man klassificera gruppens klimat. 
 

• Struktur - gruppens gränser, medlemskap, komplexitet och bemanning. 
• Dynamik - gruppens sammanhållning och press på medlemmarna. 
• Auktoritet - gruppens ledarskap, kultur och regler. 
• Psykologisk situation - huruvida gruppen är personligt vald eller ett  
    obligatorium. (Olsson, 1998 s. 93) 
              

Björn Nilsson (1993) definierar klimat som en anda eller atmosfär som råder i gruppen. Det hela 
handlar om hur gruppen trivs och kommer överens med varandra. Nilsson ger tre exempel på hur 
klimatet kan gestalta sig i olika grupper. Det finns grupper där det finns en tydlig brist på spontanitet. 
Medlemmarna har ett formellt språk, de är stela och tysta och ser sällan varandra i ögonen. I andra 
grupper finns ingen enighet och man ifrågasätter ofta varandra som personer. Här är aggressiviteten 
öppen och medlemmarna är negativt inställda till både förslag och förändringar. Detta gruppklimat 
leder till att gruppen stagnerar i utveckling och blir ineffektiv. Medlemmarna vantrivs och är rädda. 
Sedan finns det också grupper som känns välkomnande, de rymmer öppenhet, stöd och utmaningar. 
Där är klimatet varmt och inlyssnande. Gruppen är effektiv och utvecklas ständigt, medlemmarna 
trivs och får bekräftelse. Hur en grupps klimat gestaltar sig har att göra med gruppens mål, 
sammanhållning, behov, identitet, normer, relationer, roller, kommunikation, konflikter och inflytande. 
Bristen på struktur och ledarskap kan skapa ett negativt klimat, då kunskaper om ett gott ledarskap 
krävs för att kunna leda gruppen i positiv riktning. 
 
Skolkuratorn Karin Åberg (1994) har arbetat många år tillsammans med lärare ute i klasser och hon 
har skrivit en praktiskt inriktad bok om just klassrumsklimat. Åberg menar att varje klass har sitt 
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speciella klimat och sin speciella gruppdynamik. Klassen har ett inre spänningsfält som eleverna 
skapar tillsammans med läraren. Känslan för varandra, förväntningar på varandra och beroenden av 
varandra skapar en dynamik som är speciell för varje klass. Detta ger möjlighet till gemenskap, 
närhet och tillhörighet men där finns också risk för mobbning och utanförskap. Klimatet i gruppen är 
en avgörande betydelse för elevernas skolarbete. En klass med ständiga lågtryck och åskväder har 
en sämre inverkan på trivsel och prestationer än en klass med sol, värme och friska vindar. 
 
Vad är ett negativt klassrumsklimat? 
Åberg (1994) ger en beskrivning av klimatet i klass 6d. 
 

Ute i korridoren jagar ett par elever varandra med vattenfyllda plastpåsar i 
händerna. Kläder ligger på golvet eller dras ned i flykten. Skor, bollar och 
väskor ligger också slängda i korridoren. Inifrån klassrummet hörs läraren 
skrika i falsett. Han försöker förgäves att få eleverna att inta sina platser, men 
många verkar inte märka att han talar till dem. Någon svarar ohövligt. Flera 
elever vandrar omkring eller står och pratar med varandra. I fönstren hänger 
trasiga persienner på snedden. Två flickor grälar högljutt med en ring av andra 
runtomkring. (Åberg, 1994 s. 12) 

  
Ett negativt klassrumsklimat präglas av ständig oro, brist på koncentration och uthållighet, prat och 
störningar i arbetet, glömska, bristande respekt för regler, ovårdat språk och ett dåligt uppträdande. 
Missnöjen och konflikter hör till skolvardagen och mycket tid går åt till diskussioner om vad som är 
ett önskvärt och acceptabelt beteende i skolan. Detta klimat resulterar i att eleverna inte får ut 
mycket av undervisningen och i längden blir det en ohållbar situation för både lärare och elever. 
Läraren tvingas ta itu med den negativa situationen och försöka leda in klassen på ett bättre spår. Det 
blir en stor utmaning för läraren att kunna förstå det som försiggår i klassen och därefter kunna dra 
de praktiska konsekvenserna för det fortsatta arbetet (Kveli, 1994). 

 
Vad är ett positivt klassrumsklimat? 
På samma sätt som Åberg (1994) beskriver ett negativt klimat har hon även beskrivit motsatsen. 

 
Redan innan man stiger in genom dörren till 3b har man börjat bilda sig en 
uppfattning. Kläderna hänger där dom ska, bandyklubborna står ordentligt 
nedstuckna i sin tunna och på den öppna klassrumsdörren sitter en vackert 
textad skylt, på vilken det står: 
 

VÄLKOMNA TILL KLASS 3b! 
Här bryr vi oss om varandra 
och är rädda om varandra. 
Vi hoppas att Du ska trivas 
hos oss! 

  
Och visst trivs man. Eleverna är placerade i grupper och jobbar just nu med att 
skriva dagbok. Ur bandspelaren hörs dämpad klassisk musik, i fönstren står 
prunkande krukväxter och på väggarna sitter färgglada teckningar. I ett 
akvarium simmar spännande fiskar. Eleverna skriver tyst, men frågar ibland 
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lågmält sin bänkgranne om stavningen på något ord. Läraren och en besökande 
förälder rör sig lugnt mellan borden (Åberg, 1994 s. 11). 

 
Åbergs tankar om det ideala klassrumsklimatet har den individuella tryggheten som utgångspunkt. I 
det ideala klassrumsklimatet är varje elev medveten om att han/hon är omtyckt och accepterad med 
en känsla av att ha ett värde. Eleven vet vad han/hon får göra och inte får göra och är också 
medveten om varför dessa gränser finns. Här lyssnar kamraterna på vad man har att säga och man 
blir bemött med tolerans och förståelse. Eleven får bekräftelse för det han/hon klarar av, får hjälp 
med sina svårigheter och även en möjlighet att pröva nya idéer. 
 
Gunilla O Wahlström är lärare, vidareutbildad i psykologi och konflikthantering, författare och 
handledare för olika typer av ledare. Enligt Gunilla O Wahlström (1993) är identiteten, 
självförtroendet och tryggheten tre viktiga förutsättningar för ett positivt klassrumsklimat. Att ha en 
tydlig identitet handlar om att utveckla ett ”jag- medvetande” hos eleven där tilliten till lärare och 
andra elever är en förutsättning för att medvetandet ska kunna växa fram. Självförtroendet beror på 
de relationer som barnet har till personer som spelar en viktig roll i barnets liv. Ett bra självförtroende 
innebär en förvissning om att man känner sig värdefull och att man duger som individ i andras 
närvaro. Trygghetsbegreppet beskrivs på följande sätt: 
 

Att vara helt trygg innebär 
• att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 
• att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut 
• att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 
• att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre 
• att jag vågar bejaka det som är bra hos mig själv och acceptera det som är               

         mindre bra 
• att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 
• att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 
• att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 
• att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla 
    (Wahlström, 1993 s. 20-21) 
  

Maltén (1992) beskriver den goda gruppgemenskapen som präglas av en positiv atmosfär med hjälp 
av några specifika särdrag. Särdragen anser han vara gällande oavsett om gruppen är en skolklass 
eller någon annan form av arbetsgrupp. Gruppen stöttar varandra både socialt och emotionellt och 
förväntar sig att alla gör sitt bästa intellektuellt sett. I gruppen upplever medlemmarna att de har 
inflytande både på varandra och på ledaren. Här är kommunikationen rak, öppen och ärlig och man 
tillåter individuella skillnader och olikheter bland medlemmarna. Gruppen accepterar de regler och 
normer som finns, eftersom de underlättar vägen mot det gemensamma målet. Den här gruppen 
finner glädje i att arbeta och utvecklas tillsammans. 
 
Ledarskapets betydelse för klassrumsklimatet 
Maltén (1992) anser att en ledare har till uppgift att hjälpa sina medlemmar att nå gruppmålet och att 
bevara sammanhållningen i gruppen. Begreppet ledarskap kan definieras som  
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förmågan att skapa förutsättningar för att medarbetarnas kunskap, förmåga, 
intresse, behov, initiativkraft och vilja till samverkan utnyttjas på bästa sätt så 
att förelagd uppgift kan lösas. (Maltén, 1992 s. 186) 

  
I forskningssammanhang brukar tre olika ledarstilar nämnas. Nilsson (1993) och Stensmo (1997) 
 

1. auktoritärt/ledarorienterat ledarskap 
2. demokratiskt/grupporienterat ledarskap 
3. ”låt gå”-mässigt/passivt ledarskap 

 
Ett aukoritärt/ledarorienterat ledarskap innebär en ensam ledning av gruppen där ledaren själv tar alla 
initiativ utan att rådfråga gruppen. Det är ledaren som reglerar verksamheten i detalj och han/hon 
fördelar även allt arbetet. Det här ledarskapet skapar ofta ett högt tryck i grupper där medlemmarna 
blir beroende av sin dominerande ledare. 
 
Ett demokratiskt/grupporienterat ledarskap låter gruppmedlemmarna aktivt ta del av planering och 
genomförande, där ledaren finns till hands när någon behöver råd och hjälp. Ledaren samarbetar 
ständigt med gruppen, uppmuntrar medlemmarna till eget ansvarstagande och är mån om att stödja 
och stimulera kommunikationen. Ledarskap av den här typen skapar grupptrygghet, gemenskap och 
en upplevelse av frihet i gruppen.  
 
Ett ”låt gå”-mässigt/passivt ledarskap innebär ett tillbakadraget ledarskap där medlemmarna är 
lämnade åt sig själva. Ledaren låter gruppen göra som den vill, ger bara råd och upplysningar när 
han/hon blir tillfrågad. Det passiva ledarskapet skapar otrygghet i gruppen eftersom regler och 
normer ofta blir osynliga för medlemmarna.  
 
Gibb (1960 i Maltén 1992) har visat på skillnader vad gäller ett försvarsinriktat kontra ett 
stödinriktat klimat. Läraren för en grupp kan ofta känna sig stressad, kanske för att han/hon måste 
hinna igenom kursplanerna. I ett stressat läge kan läraren frestas av att driva undervisningen för hårt 
och därmed belöna och omväxlande kritisera för att om möjligt kunna öka arbetstakten. Deltagarna, 
särskilt de svagare, bygger då lätt upp ett försvar mot lärarens krav och intar en försvarsinställning. 
De tappar lusten till arbetet och kan till och med bli aggressiva mot läraren och de duktiga eleverna. I 
ett stödjande klimat däremot har varken lärare eller elever behov av en försvarsinställning som 
skydd. Där accepterar man varandra, lyssnar på varandra och lever sig in i varandras tankesätt. 
Människor som känner sig accepterade och förstådda släpper sin försvarsattityd. Omgivningens 
reaktion blir på så sätt en spegling av det egna agerandet. Av dessa två olika beskrivningar kan man 
dra slutsatsen att det psykologiska klimatet i en grupp är av stor betydelse för gruppens funktion 
eftersom det påverkar medlemmarnas trivsel och engagemang. Ledaren för en grupp bör därför 
försöka agera utifrån det stödjande klimatets kännetecken. Ett stödjande klimat kan skapas om 
läraren ger eleverna värme, visar dem respekt, ger dem frihet, chans till framgång och skapar 
motivation och utmaningar för vidareutveckling. 
 
I en artikel i Lärarnas tidning (nr 1, 2001) berättar Mats Trondman om lärarrollen av idag. Trondman 
har blivit mycket uppmärksammad genom sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. Han menar 
att det som är svårast i dagens lärarroll är spänningen mellan professionaliteten och som han kallar 
det ”det sociala hjärtat”. En lärare får inte kliva över gränsen och därmed tappa sin professionalitet, 
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det handlar om att hitta den rätta balansen. Trondman har samlat många tankar från elever genom 
åren som högstadielärare och forskare, och kommit fram till några speciella förhållningssätt som går 
igen hos de omtyckta lärarna.  
 
 
 
 

• Lärarna har en mycket märkbar vilja att vara där, att vilja vara med eleverna. 
• Lärarna ger eleverna den oproblematiska rätten att uttrycka vad de tycker, tänker och 

känner. 
• Lärarna bemöter eleverna utan att hota deras integritet, även när de säger vad de tycker, 

tänker och känner. 
• Lärarna gör sig som vuxna själva ansvariga för vad som händer, även när till exempel en elev 

inte förstår eller tycker att något är svårt. 
• Lärarna tar ansvar för och står för sitt ord. Om det är uppenbart att ett ”jag vet inte” i själva 

verket betyder nej går relationskapital förlorat och auktoriteten urholkas. 
 

Dessa förhållningssätt kan jämföras med Gibbs (1960) beteendemönster som skapar ett stödjande 
klimat. 
 
Christer Stensmo, (1997) verksam forskare och lärarutbildare, redogör för undersökningar av ett 
effektivt ledarskap som genomfördes vid Texasuniversitetet i Austin under 1970-talet och början av 
1980-talet. Effektivt ledarskap innebar i studien den tid då eleverna var sysselsatta med en uppgift 
och elevernas prestationer gällande uppgiften. Såväl lärare som bedömdes som effektiva och lärare 
som bedömdes som mindre effektiva deltog i studien vad gäller effektivt ledarskap i årskurs 3. 
Resultatet av undersökningen visar att effektiva ledare hade medvetna förväntningar på eleverna vad 
gäller ändamålsenligt klassrumsbeteende och gav regelbunden återkoppling då avvikelser och 
störande beteende förekom. De var tydliga och klara i presentation och diskussion med eleverna 
gällande regler, procedurer och anvisningar. Regelföljsamheten övades kontinuerligt med ständig 
återkoppling till elevernas beteende. Ledarna hade även förmågan att se verksamheten i klassrummet 
ur ett elevperspektiv då nya regler och procedurer introducerades. De var oerhört observanta på 
elevernas beteenden och tog alltid tag i problem då de uppstod. Avvikelser från regler och 
procedurer ignorerades aldrig. De effektiva ledarna utnyttjade den första tiden i början av läsåret till 
att undervisa vad det innebär att gå i skola, vad gäller socialisation och färdigheter. 
 
Kontroll 
Evertson och Emmer (1982 i Stensmo 1997) föreslår konkreta principer i ett förebyggande 
klassrumsarbete vid läsårets början. De vidhåller att de första veckorna är avgörande för hur lärarens 
ledarskap ska utformas under läsåret. Det är då eleverna blir informerade om vilka förväntningar som 
finns på deras beteende. Till att börja med bör läraren avsätta tid de första dagarna för klassmöten 
gällande procedurer och regler. Procedurer innebär specifika förväntningar på elevernas beteende i 
bestämda situationer. Dessa bestämda situationer kan exempelvis vara helklassundervisning eller 
enskilt arbete. Förväntningarna på elevbeteenden vid helklassundervisning innebär att sitta still, 
lyssna, vänta på sin tur, räcka upp handen och besvara frågor. Vid enskilt arbete innebär 
förväntningarna att eleven ska arbeta enskilt utan att störa andra, följa instruktioner och att påkalla 
lärarens uppmärksamhet då man behöver hjälp. Regler är generella förväntningar på elevernas 
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beteende. Det är viktigt att formulera reglerna som påbud, det vill säga anvisningar om vad som 
förväntas av eleven till skillnad från förbud som specificerar vad eleven inte ska göra. Typiska 
klassrumsregler kan formuleras enligt följande: 
 

• Var vänlig och hjälpsam 
• Respektera dina klasskamrater och skolpersonalen 
• Räck upp handen innan du talar 
• Lyssna då andra talar 
• Håll skolbänken och klassrummet rent och snyggt 
• Var vid din plats då skolklockan ringer 
• Ha med dig skolböcker och material varje dag (Stensmo, 1997 s. 80) 

 
För att regler och procedurer ska ha någon verkan måste de alltid följas av konsekvenser både 
positiva som negativa. Det är av största vikt att läraren undervisar om procedurer och regler med 
samma systematik som i övriga skolämnen och ständigt repeterar vad det är som gäller. Läraren kan 
inte ta för givet att eleverna kan en procedur efter att ha fått undervisning om den vid ett enstaka 
tillfälle. I början av läsåret bör läraren välja aktiviteter som fokuserar på hela klassen, där samtliga 
elever får samma information vid samma tillfälle. Både för att stärka klasskänslan och för att få en 
aktivitet som är lättare att överblicka. Läraren ska även ge eleverna uppgifter där sannolikheten för 
att lyckas är stor. Särskilt viktigt är detta under de första skoldagarna eftersom den tidiga känslan i 
att lyckas lägger grunden till positiva attityder. 
 
Motivation 
I klassrummet är det läraren som ska motivera sina elever till att lära, anser Stensmo. Förutsättningar 
för motivation beskrivs av Sinclair och Hatton (1992 i Stensmo 1997). För det första handlar det om 
att stimulera engagemang och ansträngning hos eleverna genom att låta dem vara delaktiga i 
målsättningar. Genom sin medverkan blir eleverna medvetna om vart skolans undervisning ska leda 
och känner ansvar för att nå detta mål. Personalen måste uppmuntra alla former av samarbete, kunna 
hantera konflikter konstruktivt och ta tillvara elevernas intressen. Ett gott lärande kräver också en 
trygg och säker klassrumsmiljö där ingen känner sig hotad och där man tillåts göra misstag utan att 
självkänslan hotas. Det är lärarens uppgift att stärka undervisningsbetingelser genom att anpassa 
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar som leder till detta goda lärande. Det handlar 
också om att ge eleverna uppmärksamhet och erkännande, både individuellt och som grupp, så att 
deras ansträngningar blir bekräftade. Sinclair och Hatton för fram tankar om att stärka elevernas 
självkänsla så att även lågpresterande elever kan erfara att de är framgångsrika och kompetenta. Ett 
gott klassrumsklimat och en god moral upprätthålls av positiva attityder, där läraren är en förebild för 
sina elever. Utmaningar och ansvarstagande befrämjar elevernas klassrumsmoral. 
 
Anne-Marie Kveli, (1994) lektor i pedagogik trycker på hur viktigt det är att ständigt arbeta 
medvetet och målinriktat med att förbättra samspelet och arbetsmiljön i klassen. Kveli har sin 
utgångspunkt i problem och dilemman som möter lärare i det dagliga arbetet i skolan. Hon tar upp 
några riktlinjer som det råder stor enighet om, men antyder också att man alltid finner de konkreta 
svaren på hur man ska arbeta just i den aktuella situationen och med den klass det gäller. Den första 
faktorn hon nämner är lärarens förhållande till eleverna. Lärarens känslor för och inställning till 
eleverna är av helt avgörande betydelse för det positiva samspelet. Läraren måste trivas ihop med 
eleverna, kunna lyssna på dem och se saken ur deras perspektiv. Samarbetsförhållandet lärare och 
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elever emellan måste präglas av öppenhet, respekt och förtroende. Hon förstärker även tanken om 
hur viktigt det är att ge positiv återkoppling till eleverna. Ett ohämmat slösande av beröm 
genomskådas snart av eleverna och blir därför meningslöst. Erkännande, uppmuntran och ärligt 
beröm däremot ger eleverna den bekräftelse de behöver, vilket bidrar till en aktiv inlärningsprocess. 
Då man som lärare anser det nödvändigt att ge negativ återkoppling ska detta göras på ett sätt som 
uppfattas stödjande av eleverna. Avsikten ska inte vara att döma eller kritisera utan att hjälpa och 
vägleda. Klara regler och rutiner skapar trygghet hos eleverna förutsatt att de själva är med och 
utformar dessa och accepterar dem. Den andra faktorn Kveli omtalar handlar om undervisning och 
klassledning. Hon skriver att bra undervisning kommit lite i skymundan i arbetet mot en bättre 
klassmiljö. Det är ju i det dagliga arbetet med inlärningsuppgifterna som man ständigt arbetar med att 
stärka klassmiljön. Elever tar ofta fram brister i undervisningen som en förklaring till disciplinproblem. 
Kveli menar därmed att bra undervisning är lärarens viktigaste bidrag till en bra klassmiljö. Eleverna 
måste uppleva arbetet som spännande, nyttigt och viktigt och de måste känna att de utvecklas. 
Lärarna måste ha ett intresse för sitt ämne så att de kan förmedla ett engagemang till eleverna. Att 
vara väl förberedd kunskapsmässigt, praktiskt och tidsmässigt är av största vikt för att undvika 
onödig osäkerhet och oro. Ett elevaktivt arbetssätt är oftast att föredra framför alltför mycket 
förmedling av läraren, samtidigt som läraren måste vara flexibel och kunna anpassa undervisningen 
efter klassens behov. 
 
Lärarens konkreta arbete 
Åberg (1994) ger flera konkreta förslag på hur man som lärare kan arbeta för att stärka individerna 
och klassen som grupp. När man märker att stämningen i gruppen inte är som den ska är det viktigt 
att man börjar arbetet på rätt sätt. Till att börja med måste man ta reda på vad det är som är 
problem i klassen, och sedan formulera en lägesbeskrivning över situationen. I lägesbeskrivningen är 
det av värde att man både ser till de positiva och de negativa upplevelserna i gruppen. Diskutera 
sedan lägesbeskrivningen med elever, föräldrar och övrig berörd personal och låt diskussionen leda 
fram till en konkret handlingsplan som innefattar mål, delmål och tidpunkt för utvärdering. Ett effektivt 
samarbete där öppenhet råder mellan alla parter är nödvändig för att möjliggöra en kreativ 
problemlösningsförmåga. Något som är av stort värde för strukturen i klassen är att läraren har som 
vana att rama in skoldagen och se till att den har en tydlig början och ett tydligt slut. Att ha en stunds 
morgonsamling fyller ofta en viktig funktion där eleverna får en lugn start på skoldagen och en chans 
att slappna av. Vid morgonsamlingen har läraren också en möjlighet att se varje individ och 
synliggöra eventuella negativa känslor inför skoldagen. Att avsluta skoldagen på ett lugnt och 
harmoniskt sätt är en nödvändighet för att eleverna ska kunna känna lugn och ro inför kommande 
skoldag. Det är viktigt att man som lärare skapar en positiv förväntan inför nästa dag. Ofta är det bra 
att utvärdera dagen tillsammans med eleverna och även nämna något om morgondagens aktiviteter. 
 
Genom samtal i mindre grupp (5-8 elever) kan eleverna få träning i färdigheterna att kunna lyssna på 
varandra och att våga framföra sina åsikter inför varandra. Beroende på vad som ska diskuteras kan 
det ibland vara lämpligt att ha en vuxen ledare i varje grupp som kan föra samtalet framåt och se till 
att samtalet rör det som ska diskuteras. Ämnen som kan tas upp till diskussion kan exempelvis röra 
områden som rättvisa, ensamhet, vänskap, rädsla eller något liknande som känns angeläget att 
diskutera i den aktuella situationen. Syftet med gruppsamtalen är att individerna i gruppen ska få 
möjlighet att lära känna sig själva, samtidigt som gruppen förbättrar samarbetet, fördjupar relationer 
och utvecklar ett hänsynstagande och en förståelse elever emellan. Att arbeta med 
värderingsövningar där eleverna får tillfälle att stå för sina åsikter och värderingar kan användas, 
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särskilt i klasser där relationerna mellan eleverna inte är bra och där grupptrycket hindrar en från att 
säga vad man tycker. Övningarna kan användas för att öka självkännedomen hos eleverna och för 
att de ska bli mer medvetna om sina egna attityder och värderingar. I värderingsövningen måste varje 
elev själv tänka efter vilken åsikt han/hon har och ta ansvar för den. Ett vanligt exempel på en 
värderingsövning är övningen Fyra hörn. Att leka har stor betydelse för människans utveckling och 
kreativitet även i vuxen ålder. Genom lek och drama kan man stärka elevernas jag- och gruppkänsla. 
Lek och drama gör eleverna mer samarbetsvilliga och gruppinriktade, tränar fantasiförmågan, ökar 
koncentrationsförmågan och stärker stabiliteten inom gruppen. 
 
Wahlström (1993) presenterar en metod för personlighetsutveckling bland elever. Den 
grundläggande tanken för detta arbete är att trygghet upplevs lättare i en mindre grupp, en 
trygghetsgrupp. Trygghetsgruppen bör inte vara större än 5-7 personer. I en sådan grupp blir alla 
sedda och hörda, samtidigt som ingen individ riskerar att bli för exponerad. Det är viktigt att gruppen 
ser likadan ut från gång till gång, annars är risken att grupprocessen stannar av. Man bör också 
nämna att alla i gruppen måste delta för det mesta. Rätten att avstå ska finnas, men man kan inte 
alltid avstå, vilket bör klargöras från början. I denna grupp arbetar eleverna systematiskt med 
övningar som hjälper dem att hitta sin identitet, uppleva trygghet och stärka sitt självförtroende. 
Under arbetet i trygghetsgrupperna gäller fyra regler. 
 
1. Aktivt lyssnande vilket innebär att man lär eleverna att lyssna både till ord, tonfall och 

kroppsspråk hos varandra. 
2. Inga tråkningar innebär att man varken med ord, gester eller annat kroppsspråk gör något som 

kan få en kamrat i gruppen att känna sig mindre betydelsefull. 
3. Eleverna ska känna en frihet i att kunna välja bort de övningar som kan kännas hotfulla eller 

närgångna. Eleverna har rätt att avstå.  
4. Det som sägs inom gruppen stannar också inom gruppen, där råder sekretess. 
 
Syftet med min teoretiska bakgrund har varit att få grundläggande kunskap inför mina egna studier, 
vilka jag i det följande kommer att redovisa. 
 
 
PROBLEMFORMULERINGAR 

 
• Hur kan ett klassrumsklimat gestalta sig? 
• Hur kan elever beskriva sin situation i klassen? 

 
 
METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att i mitt arbete genomföra en 
klassrumsobservation och elevintervjuer. Undersökningen genomfördes på en skola i en mellanstor 
svensk stad. Jag valde att göra min undersökning i en och samma klass för att kunna göra en mer 
ingående studie av just den klassens klimat. Klassen är en år 4 med 25 elever, en klasslärare och en 
personlig assistent. Studien genomfördes i början på höstterminen då klassen arbetat tillsammans 
med sin nya lärare under drygt tre månaders tid. Det är en klass som jag under en längre 
praktikperiod tillbringat flera veckor i, vilket kan ha viss betydelse för tolkningen av mitt resultat. 
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Genom min observation ville jag främst få en överskådlig uppfattning om klassens klimat. Med 
observationen som grund ville jag även underlätta tolkningen av de elevintervjuer jag genomförde. 
Jag förberedde min observation utifrån tre grundläggande punkter: 
 
 
 

1. Vad ska jag observera? 
2. Hur ska jag registrera observationerna? 

        3.   Hur ska jag som observatör förhålla mig? (Patel och Davidsson, 1991) 
 
Jag valde att låta min observation vara av allmänt beskrivande karaktär (Patel och Davidsson, 
1991). Utifrån mina frågeställningar och den teoretiska bakgrunden gjorde jag en observationsguide 
(se bilaga 1). Som utgångspunkt använde jag mig av Eric Bernes (1963 i Olsson 1998) aspekter på 
klassificering av ett gruppklimat och lät observationsguiden innefatta rubrikerna klassrumsmiljö, 
klassen som grupp, lärarens ledarskap och elevernas beteende. 
 
Min observation genomfördes under en och samma skoldag. Jag bestämde mig för att 
observationsguiden bara skulle fungera som stöd och hjälp vid observationen, andra upptäckter av 
intresse fick givetvis också noteras. Under dagen förde jag anteckningar över det jag observerade. 
Direkt efter skoldagens slut renskrevs observationerna och en del av anteckningarna kompletterades. 
Observationen kompletterades även med synpunkter från informella samtal med läraren. 
 
Under observationen valde jag att vara en deltagande observatör som aktivt tog del av 
klassrumssituationen. Eftersom jag var känd i klassen sedan tidigare hade eleverna inga problem med 
att acceptera min närvaro. 

 
Syftet med barnintervjuer enligt Doverborg-Österberg och Pramling är att som blivande lärare 
försöka förstå mer av den tankevärld barnen lever i. Om man ska kunna anpassa undervisningen till 
barnens tankeutveckling måste man först försöka ta reda på hur barn ser på sin omvärld. 
Förhoppningsvis kan man göra ett bättre arbete tillsammans med barnen när man fått mer kunskap 
om dem. Intervjun kan många gånger även vara till fördel för barnet självt. Under intervjun får barnet 
tillfälle att reflektera över sin skolsituation, vilket påverkar det egna tänkandet positivt (Doverborg-
Österberg och Pramling, 1985). 
 
Mitt syfte med intervjuerna var att ta reda på hur elever kan beskriva sin skolsituation. Jag valde att 
låta intervjuerna ha formen av ett samtal med en intervjuguide (se bilaga 2) som stöd. Intervjuguiden 
gjorde jag med utgångspunkt i Gunilla Wahlströms definition av trygghetsbegreppet (Wahlström, 
1993 s. 20-21) och Karin Åbergs enkät om trivsel i klassen (Åberg, 1994 s. 41-42). Beroende på 
vad eleverna hade att berätta kunde jag välja att stanna upp vid de frågor som kändes angelägna att 
diskutera vid respektive intervju. Jag höll mig alltså inte strikt till frågorna i intervjuguiden, varför 
intervjuerna skiljer sig en del åt. Före intervjutillfället genomfördes två provintervjuer som resulterade 
i att jag omformulerade några av frågorna i intervjuguiden. Eftersom alla elever i klassen var villiga att 
ställa upp på intervju valde jag i samråd med läraren att lotta bland eleverna. Jag hade bestämt mig 
för att göra intervjuerna i par för att eleverna skulle kunna få lite stöd av varandra. Samtalen 
bandinspelades för att jag skulle kunna vara en aktiv lyssnare och samtalspartner under hela samtalet 
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(Doverborg-Österberg och Pramling, 1985). Jag genomförde intervjuerna under en och samma dag, 
där samtalet pågick under ca 30 minuter. Följande intervjuer genomfördes: 
 

• Intervju med två flickor 
• Intervju med en flicka och en pojke 
• Intervju med två pojkar 

 
Under samtalen satt vi i ett av skolans grupprum vid ett runt bord så att vi hela tiden kunde ha 
ögonkontakt med varandra alla tre. Eftersom eleverna kände mig sedan tidigare utvecklades 
intervjuerna snart till förtroliga samtal mellan oss. Jag hade innan intervjugenomförandet gjort klart för 
eleverna att deras riktiga namn aldrig skulle komma att användas i mitt arbete. 
 
 
RESULTATREDOVISNING 
 
I resultatredovisningen börjar jag med att redogöra för den klassrumsobservation jag har genomfört. 
Efter detta följer redovisningen av mina elevintervjuer, vilka är gjorda i en och samma klass, år 4. 
 
Klassrumsobservation 
Här följer en sammanfattande redovisning av de iakttagelser jag gjorde under en skoldag i klassen, 
där jag till största delen har utgått ifrån min observationsguide. Jag har valt att redovisa observationen 
efter de områden som jag själv valt ut och sedan satt dessa områden som övergripande rubriker. 
 

• Klassrumsmiljö 
• Klassen som grupp 
• Lärarens ledarskap 
• Elevernas beteende 
 

Observationens resultat kan inte undgå att vara präglad av den praktikperiod som jag tidigare 
genomfört i klassen och tillsammans med läraren. Läraren har jag valt att kalla för Bosse. 
 
Klassrumsmiljö 
På klassrumsdörren ut till korridoren sitter en skylt där det står ”Välkommen till fyran”, texten är 
handskriven av en elev i klassen. Den här dörren står alltid öppen eftersom eleverna ofta arbetar ute i 
komplementutrymmet eller ”kompan” som det kallas av eleverna. Kompan är ett gemensamt 
utrymme som delas av två klasser där det finns sex större bord där eleverna kan sitta och arbeta. 
Här finns även tillgång till två datorer. Inne i klassrummet sitter eleverna placerade vid bord i grupper 
om fyra eller fem stycken, blandat pojkar och flickor. Av tidigare erfarenheter vet jag att det är 
läraren som har bestämt placeringen vid borden. Eleverna har sina egna böcker och skoltillbehör 
förvarade i små hurtsar som finns utplacerade vid borden. Lärarens skrivbord står inklämt i ett hörn 
och är fullbelamrat med pärmar, böcker, orättade elevarbeten och en hel del papper och pennor. På 
en hylla ovanför skrivbordet står en cd-spelare och där finns också diverse cd-skivor och kassetter 
både med musik och läromedelsmateriel. Bredvid hyllan sitter också några bilder uppsatta. De flesta 
är teckningar som läraren fått av eleverna vid olika tillfällen. 
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Klassrummet är ganska litet och trångt i förhållande till antalet elever som varje dag tillbringar ett 
antal timmar i detta rum. En fönsterrad med randiga gardiner rymmer ena långsidan av rummet. I 
fönstren saknas krukväxter, vilket ger ett lite sterilt intryck. Från klassrummet ser man ut över den 
asfalterade skolgården. Den andra långsidan består av en stor anslagstavla där elevernas alster i form 
av bilder och berättelser finns uppsatta. Just nu pryds väggen av elevernas nyligen gjorda 
forskningsarbeten i No och där finns också egna omskrivningar av  bibelns berättelse om Noaks ark. 
De två återstående väggarna rymmer svarta tavlan och mitt emot finns en rad med skåp, en ostädad 
diskbänk med diverse vattenfärger och penslar och bokyllor fyllda med läroböcker och elevernas 
pärmar. 
   
Klassen som grupp 
Sedan tidigare vet jag att den här klassen har bestått av samma elever sedan år 1 med undantag av 
en elev som kom ny i fyran. Tidigare hade klassen en kvinnlig lärare, men har i och med år fyra en 
manlig lärare. Efter bara tre månader tillsammans med den nya läraren visar eleverna att dagliga 
rutiner fungerar. När eleverna kommer på morgonen ställer de sig vid sin plats tills alla kommit in i 
klassrummet, hälsar godmorgon och sätter sig sedan ner i tystnad, varpå lektionen startar. Två dagar 
i veckan börjar morgonen med att eleverna läser tyst i en egen bok som de har i sin låda vid bordet, 
detta var en sådan morgon. Om eleverna behöver gå på toaletten under lektionstid säger de till 
läraren innan de går ut ur klassrummet. Klassens egna regler som de formulerade tillsammans i 
början av terminen finns uppsatta på dörren ut till kapprummet. Reglerna är formulerade i fyra 
punkter: 
 

• Var en bra kompis 
• Lyssna på andra 
• Räck upp handen 
• Håll arbetsro 

 
Dessa regler följs inte alltid, men eleverna verkar ändå vara medvetna om vad det är som gäller 
eftersom det trots allt inte var så länge sedan reglerna gjordes. Varje vecka väljs två elever till 
klassvärdar. Värdarna håller ordning i klassrummet, i kompan och ute i kapprummet. Under två 
kortare raster i veckan stannar värdarna inne och vattnar blommor, torkar av bord och gör snyggt i 
bokhyllorna. De har också till uppgift att se till att bollar och lekredskap tas in efter alla raster. 
Klassen har också ett system med klasstödjare, där en elev varje vecka ska se till att alla får vara 
med i någon aktivitet under rasterna så att ingen är ensam. I klassrummet finns en lista där eleverna 
ser vilken vecka de har ansvar för och de får själva se till att uppgiften sköts. Detta system fungerar 
överlag bra enligt läraren, en del elever tar fullt ansvar för sin uppgift medan andra ”glömmer bort” sin 
vecka. 
 
Jag upplever att det råder stor trivsel och en bra sammanhållning i klassen. Eleverna respekterar, 
lyssnar och tar hänsyn till varandra. Detta fick jag möjlighet att observera den här dagen eftersom 
klassen hade klassråd under en lektion. Sedan tidigare är jag informerad om att en lektion i veckan 
brukar ägnas åt klassråd. Eleverna hjälps då åt att flytta undan borden och sätter sig sedan på sina 
stolar i en halvcirkel i klassrummet. Efter en klasslista har ordförande och sekreterare valts ut. De har 
i förväg förberett sig så att de tillsammans kan leda mötet. Läraren höll sig i bakgrunden hela tiden 
och lät eleverna ta eget ansvar för klassrådet. Sekreteraren skrev upp de punkter som gällde för 
dagordningen på svarta tavlan och frågade sedan klassen om det var något mer de ville ta upp. 



 21

Listan kompletterades med en punkt av en elev och en punkt av läraren. Under klassrådet visade 
många av eleverna att de ville vara med och bestämma, att de kunde komma med egna idéer och 
förslag och att de kunde delta i diskussionerna som fördes. Alla elever var på något sätt delaktiga i 
och med de två omröstningar som gjordes i hela klassen. Som observatör upplevde jag att de elever 
som ville yttra sig under klassrådet gjorde det och de andra lyssnade på det som sades. Eleven ville 
även synas och höras en hel del genom att prata rakt ut och kommentera kamraternas förslag och 
idéer på ett negativt sätt. Detta bidrog till att stämningen i klassen sjönk något. Eleverna säger inte 
något rakt ut, utan visar sitt missnöje genom sitt kroppspråk eller med hjälp av blickar. 
Lärarens ledarskap 
Läraren i den här klassen tillämpar ett ledarskap som i många situationer leder till att läraren tvingas 
visa sin auktoritet. Jag kan se att Bosse är mycket uppskattad just på grund av hans 
regelmedvetenhet och sitt sätt att hantera konflikter. Händer något under en rast diskuterar han 
tillsammans med eleverna fram en lösning på konflikten. Är det något som berör hela klassen tas det 
upp till diskussion med alla.  
 
Klassen är mycket beroende av sin lärares närvaro, det har ingen betydelse att det trots allt finns en 
vuxen assistent i klassrummet när läraren är borta. Då han försvinner från klassrummet något 
ögonblick börjar några elever genast att småprata och några andra tittar sig lite förvirrat omkring och 
frågar rakt ut i luften ”Var är Bosse?” Arbetsron och lugnet försvinner med läraren vilket bidrar till att 
Bosse då han kommer tillbaka tvingas höja rösten för att lugnet ska infinna sig på nytt.  
 
Under lektionstid rör sig Bosse hela tiden bland borden i klassrummet och hjälper de elever som 
fastnar i sitt arbete på något sätt. Samtidigt som han sitter med en elev har han hela tiden ett öga på 
de andra eleverna runtomkring och ser till att arbetsron bibehålles. Jag hör många  uppmuntrande ord 
till elever som han sitter och hjälper. En del elever ger han beting/delmål som han anser att de bör 
klara av att arbeta med under en lektionstimme, det kan exempelvis gälla uppgifter i matteboken. 
 
Den här läraren säger att han trivs med sitt yrke och detta bidrar säkert till att han är mycket 
uppskattad bland eleverna. Han säger också att han försöker att inte favorisera någon elev och att 
han alltid försöker behandla både flickor och pojkar på samma sätt och vara så rättvis han kan. Han 
skapar ett lugn och en trygghet omkring sig, samtidigt som han bemöts med stor respekt av eleverna. 
 
Elevernas beteende  
Relationerna mellan eleverna är positiva överlag. Det finns en hel del undergrupper i pojk- respektive 
flickkonstellationer. Dessa konstellationer upplever jag både som negativa och positiva. När det är 
”fri placering” i klassrummet och i ”kompan” under eget arbete med svenska, matte och no samlas 
ofta vissa pojkar och flickor i samma par eller grupper lektion efter lektion, vilket kan ses som en 
nackdel. En flickgrupp på tre elever hörs och syns ganska tydligt under det egna arbetet. I gruppen 
visar sig en flicka mycket stark i jämförelse med de två andra. Det är hon som bestämmer vem som 
ska göra vad i arbetet och delar ut uppgifter åt de andra. Flickan är dominerande på ett negativt sätt 
som de andra inte uppskattar men tydligen tillåter. Detta visar sig genom att de två andra inte säger 
emot utan accepterar besluten. Allmänt sett tror jag att eleverna trots allt har ett relativt bra inflytande 
på varandra i klassen. Det kan jag se i deras samarbete, deras sätt att prata med och ställa frågor till 
varandra. Det finns ingen självklar och dominerande ledare i klassen, men det finns flera som ofta vill 
visa framfötterna och bestämma lite mer än de andra på ett markant sätt. Under det egna arbetets 
gång upplever jag även att eleverna är mycket hjälpsamma mot varandra och hjälper varandra i 
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första hand innan de frågar läraren. Då läraren finns i närheten är arbetsron oerhört bra med 
koncentrerade och arbetande elever som viskar tyst och tar hjälp av varandra. I klassen finns en 
pojke som utmärker sig mycket markant. Den här eleven, som jag tidigare nämnt, bidrar till många 
irritationer bland de andra, eftersom eleven ständigt kommenterar saker som sagts och gör sig lustig 
över mycket för att få de andra att skratta. Det är också många gånger den här eleven som först blir 
orolig då läraren inte finns i närheten.  
 
Iakttagelserna under klassrumsobservationen kommer jag nu komplettera med mina elevintervjuer.  
 
Elevintervjuer 
Här följer nu en redovisning av de elevintervjuer jag genomfört. Jag har bearbetat intervjuerna efter 
de intervjufrågor jag ställt till eleverna. Intervjusvaren skiljer sig en hel del åt beroende på vilka elever 
jag intervjuat. Några elever ger mycket kortfattade svar, medan andra ger långa utläggningar om 
något som egentligen inte hör till ämnet vi diskuterade. Generellt sett kan nämnas att jag i efterhand 
noterade att det var flickorna som gav de längsta svaren och pojkarna som stod för de mer 
kortfattade åsikterna. Jag har valt att bara återge de elevsvar som säger något speciellt till min 
undersökning. En del elever gav flera svar på samma fråga, därför kan det vid en del av frågorna 
finnas fler svar än antalet intervjuade elever. Efter varje område har jag kommenterat de citerade 
intervjusvaren tillsammans med övriga svar jag fått. De elever som nämns i intervjusvaren har jag gett 
fingerade namn och även i den här redovisningen kallas läraren Bosse. 
  
- Berätta för mig om hur ni trivs i klassen. 
”Allt är bra fast det bästa är matten.” 
”Det som inte är bra är att vi sitter så nära fönstren. Jag vill sitta närmare dörren för det kan 
bli brandlarm och då måste man hoppa ut rakt genom fönstret och då gör det ont.” 
  
Kommentar: På frågan om hur trivseln i klassen är fick jag många allmäna, mycket svävande svar 
som egentligen inte säger någonting om elevernas trivsel. Fem elever svarar kort att de trivs bra eller 
mycket bra och att det är roligt i klassen. Ett annat svar var att det är rätt så bra. En elev nämner ett 
skolämne som han/hon tycker om. En annan elev nämner sin placering i klassrummet som något 
negativt, vilket kan tyda på viss otrygghet. 
 
- Hur vill ni beskriva bra arbetsro? 
”Det ska vara tyst och lugnt så man kan jobba.” 
”I skolan när någon pratar för mycket då kan jag bli arg.” 
”Förut fick vi samarbeta i klassrummet nu får vi bara det i kompan. Man fick prata i 
klassrummet så det var så högljutt då, men Bosse säger till att man inte får prata.” 
”Ute i kompan är det inte bra, det bara babblas så man kan inte räkna. Det är för det inte är 
någon lärare där, men nu har ju Ulrika och David varit här och då har det varit lugnt. Vi 
behöver nog två till lärare tror jag.” 
”När alla lyder Bosse blir det bra arbetsro.” 
 
Kommentar: Eleverna är välbekanta med begreppet arbetsro, det är inget jag behöver förklara 
innebörden i ytterligare. Detta kan bero på att eleverna nyligen själva har kommit överens om regeln 
att hålla bra arbetsro i klassrummet. Begreppet innebär för eleverna att det ska vara lugn och ro och 
ingen som pratar eller stör arbetet i klassrummet. En elev nämner också att det blir bra arbetsro då 
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man gör som läraren säger. Fyra elever svarar att de tycker att de har bra arbetsro i klassrummet 
under i stort sett varje skoldag. I kompan är det tillåtet att samarbeta och där tycker en del elever att 
det blir för pratigt för att kunna arbeta. En elev nämner att Ulrika och David har varit i klassen och 
då har det varit arbetsro även i kompan. Det bör förklaras att dessa två var lärarkandidater som var 
ute på praktik i den här klassen under en period.  
 
 
- Hur beskriver ni trygghet? 
”Ingen aning.” 
”Att till exempel när man skulle gå till skolsyster och få en spruta då ville jag ha med mig 
någon. Jag och Emma skulle gå och det kändes som man var trygg då eftersom man hade 
med sig någon.” 
”Man är trygg i klassen om till exempel någon har skadat sig då kommer de flesta fram och 
tröstar. Vi har klasstödjare också som hjälper alla och ser till att ingen känner sig utanför på 
rasten och så.” 
”Varje gång man kommer till skolan känner man sig att man är trygg för det är en massa 
vuxna och så där.” 
”När det inte är någon vuxen i närheten då är man rädd och ensam.” 
 
Kommentar: Begreppet trygghet verkar inte vara lika välbekant för eleverna som begreppet 
arbetsro. En elev blir helt ställd på frågan vad trygghet i skolan kan vara och svarar snabbt ”Ingen 
aning”. En elev tar upp systemet med klasstödjare som bidrar till att eleverna bryr sig om och tar 
hand om varandra. Två elever nämner vuxentätheten på skolan som en orsak till varför man känner 
sig trygg.  
 
- Hur känns det att stå inför klassen och berätta något? 
”Det har jag aldrig gjort här. Jag har bara gjort det i min gamla klass men då redovisade vi 
inte så mycket, men när vi gjorde det någon gång kände man sig lite nervös och så.” 
”Först i början känns det så pirrigt om man skulle säga fel och om man inte kan uttala ett 
ord rätt men efter en stund går pirret över.” 
”Det är lättare om man är två som ska göra något därframme då är man inte lika spänd.” 
”Desto mer det är som man ska säga desto nervösare blir man.” 
”Man blir nervös för det är så många som kollar på en.” 
”Det är skämsigt när det är en massa som pratar om en sen om man gör fel och sånt.” 
”Om det har gått bra efter en redovisning så är man glad efteråt om man inte har gjort nåt 
fel.” 
”Det är inte kul om de skrattar som de gör ibland då kan man bli lite ledsen inom sig och så. 
Fast ibland säger man nåt kul som man vill att de ska skratta åt och då blir man inte ledsen. 
Då blir man mest glad.” 
”Om man har förberett jättemycket och jobbat med det jättelänge då är det inte kul när alla 
skrattar, fast det händer inte så ofta att de skrattar för vi har inte redovisat så mycket.” 
 
Kommentar: Vi pratade ganska mycket om det här med att stå inför klassen och prata. Jag gjorde 
klart för eleverna att det inte behövde handla om en stor redovisning av ett arbete utan att det lika 
gärna kunde handla om att läsa ett litet stycke högt inför klassen eller presentera något mycket kort. 
Vad jag förstod av de intervjusvar jag fick händer det alltför sällan att en elev agerar på något sätt 
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inför sina kamrater i den här klassen. Två av eleverna hade aldrig redovisat något arbete inför 
klassen. Detta tycker jag är anmärkningsvärt eftersom eleverna går i år fyra. Alla elever som någon 
gång hade agerat inför klassen använder ordet ”pirrigt” i sin beskrivning av hur detta känns. Flera 
stycken nämner också att de är rädda för att klasskamraterna ska börja skratta och prata illa om det 
man gjort efter lektionen. En elev berättar om hur bra det känns när man har klarat av att göra en 
redovisning som klasskamraterna uppskattat. Detta visar på vikten av att stärka elevernas självkänsla 
genom att prata och berätta små som stora saker inför varandra och hur viktigt det är att eleverna får 
bekräftelse av varandra när de klarat av en uppgift. 
 
- Hur trivs ni med klasskamraterna? 
”Det är väl bra, bara det att Matilda och jag har bråkat jämt. Vi bråkade i lekis och ettan 
och tvåan och trean och nu när vi håller på och tränar luciasånger håller hon på och trampar 
mig på fötterna hela tiden och så säger jag att hon ska sluta och så säger hon att hon inte gör 
någonting och då blir det bråk, men ibland kan vi vara ganska bra kompisar. Ibland inte, inte 
nu.” 
”Jag har inte så många kompisar i klassen, det är tre stycken som jag är med mest. Jag 
brukar vara med andra från andra klasser.” 
”Hanna, Lovisa och Elin har satt en gräns så ingen mer får vara med dem, bara Ida för hon 
får ju vara med alla.” 
 
Kommentar: Fyra elever svarar att de trivs bra eller mycket bra med kamraterna i klassen. De säger 
också att de har tillräckligt många kompisar att vara med och att de sällan är ensamma under 
rasterna, är de ensamma någon gång har de valt att vara det. Allmänt ”tjejtjafs” som är aktuellt just 
då vi har vårt samtal kommer upp ifrån en elev och detta utmynnade i en vad jag upplevde, viktig 
diskussion för den eleven. Ett av svaren tyder på att det finns en flickgrupp i klassen som håller ihop. 
I klassen finns också en flicka som de andra eleverna verkar ha en viss respekt inför, vilket även blev 
synligt i min observation. 
 
- Hur ska en bra kamrat vara? 
”Vara snäll, omtänksam och försöka vara sams.” 
”Jag brukar vara som vanligt men lite trevligare än när jag är hemma.” 
”Man ska inte bråka och hålla på och käfta sig. Då är man en dålig kompis.” 
”Man kan turas om att bestämma och låta kompisarna bestämma när man bestämmer lek 
eller hitta på lekar som andra tycker är roliga och göra saker som båda tycker om.” 
”Samarbeta och hjälpa varandra med saker i skolan och läxor hemma.” 
”Som man är mot dem får man ju tillbaks eller vad man ska säga.” 
 
Kommentar: Hur man är då man är en bra kamrat var alla elever fullt medvetna om. Många av 
eleverna kommenterade också att det är lätt att vara en bra kompis när de andra är bra kompisar 
tillbaka. Detta var en välbekant diskussion för dem alla, mycket på grund av att skolan haft ett 
temaarbete för någon vecka sedan om just vänskap. Diskussionen tog ganska snart slut och det 
kändes som om detta område var färdigdiskuterat bland eleverna. 
 
- Kan ni bli osams i klassen? 
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”Man bråkar och tjurar om småsaker för det mesta. Att man inte kommer överens och så. 
Saker som man egentligen inte ska bråka om och som inte är så viktigt egentligen men det är 
ju liksom aldrig sådär att man aldrig mer pratar.” 
”Grabbarna brukar bara tjafsa på en när man säger det läraren har sagt, då säger de att 
man gör sig till. De är inga gentlemän precis som Bosse säger /skratt/ DET KAN MAN DÅ 
INTE PÅSTÅ.” 
”I klassrummet händer det inte speciellt ofta att man bråkar. Det kan vara om sakerna på 
bänken och så. Jag blev osams med Gustav förra veckan det var om pennorna. Han ville ta 
mina pennor som jag har tagit hemifrån. Han ville låna just den som jag hade när han hade 
massor själv.” 
”Mest blir man osams på rasten om lekar och bollar och sånt, inte i klassrummet fast ibland 
efter rasten.” 
”Jag bli irriterad på Ola ibland. Han bryr sig så mycket om småsaker och kan börja bråka 
och hålla på för ingenting. När vi skulle göra `Heta stolen´ då säger Ola `krigarkraft´ och 
massor annat konstigt som ingen kan på engelska när vi bara skulle ta dem vi har haft läxor 
på. 
 
Kommentar: I stort sett alla elever säger att det man bråkar och blir osams om oftast bara är 
småsaker som det egentligen är onödigt att bråka om. En elev uttrycker irritation mot en klasskamrat 
som inte följer reglerna under en läxträning vid namn ”Heta stolen” utan förstör för klassen istället. 
Detta är en läxträning som i det här fallet gjordes under en engelsklektion. Det går till så att en elev 
sitter på en stol framför klassen. Klasskamraterna ska förhöra sin kamrat på veckans glosor genom 
att säga svenska ord till kamraten. Eleven får sitta kvar på stolen så länge han/hon kan svara med rätt 
engelskt ord. Flera av eleverna nämner att de oftast blir osams under raster, inte under lektionstid. En 
elev påstod att ”det är för att man får göra som man vill på rasten, det får man inte på lektionen för 
då ser läraren”. Att rastaktiviteter ofta bidrar till konflikter är inget nytt och visst kan det ligga en hel 
del sanning i att det kan bero på mindre tillsyn under raster. 
 
- Hur trivs ni med er lärare? 
”Han kan vara sträng ibland. När man kommer försent kan han vara riktigt sträng och jag 
får kvarsittning nästa gång. Han höjer rösten väldigt mycket `NU GÅR NI OCH SÄTTER ER´ 
och är sådär jättesträng. `Säg ingenting nu går ni bara och sätter er´ kan han också säga.” 
”Bosse tar tag i saker om det har hänt något.” 
” Högstadieeleverna tror att han är så sträng så de tror att de kommer få skäll om de gör nåt 
mot oss.” 
”Han skyller på de som har gjort fel och inte på de som har gjort rätt. Det är bra att han inte 
skäller på hela klassen tycker jag.” 
”Han säger alltid till, men skriver aldrig upp dem som gjort något.” 
”Hårdare tycker jag att lärare ska vara.” 
”Han är rättvis och hjälper till mycket när man behöver hjälp.” 
”Det är bra med en lärare som kan säga till ordentligt när det inte hjälper med liten röst.” 
”Det har blivit bättre nu i fyran, vi bråkar inte lika mycket som förut.” 
 
Kommentar: Fem elever svarar att de trivs bra eller mycket bra med sin klasslärare. Flera av 
eleverna tycker att det är bra med en sträng lärare som säger till ordentligt. En elev tycker att han är 
för sträng. Det kan tolkas som att den här eleven har varit utsatt för lärarens tillsägelser ett flertal 
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gånger. Eleven följer inte de regler som finns och får då tillsägelser av läraren och därmed tror jag att 
läraren får ett sämre omdöme av den här eleven. Annat som nämns som positiva ledaregenskaper av 
eleverna är att en bra lärare är rättvis och hjälpsam, håller på reglerna, tar tag i konflikter och säger 
till de som gjort fel. 
 
 
DISKUSSION 
 
Utifrån mina problemformuleringar och mitt syfte kommer jag i det följande diskutera vad jag kommit 
fram till i mitt arbete. Jag börjar med att diskutera den litteratur jag använt i arbetet och övergår 
sedan till att reflektera över min egen undersökning. Till sist diskuterar jag den metod jag använt i 
arbetet. Litteraturen har på många sätt kompletterat min egen undersökning och jag ser det som en 
fördel att jag hade läst en hel del innan jag gjorde undersökningen. Just det specifika begreppet 
klassrumsklimat har varit svårt att finna användbar litteratur om, däremot visade det sig vara lättare 
att utgå från gruppsykologin. Detta gav mig själv en grundläggande förståelse för grupper och deras 
utveckling.  
 
Resultatdiskussion 
Jag har kommit fram till att skolklassen betecknas som en grupp, eftersom relationerna mellan 
individerna är så påfallande att man avgränsar den från omgivningen. En grupp måste även ha ett 
gemensamt syfte och mål för att ha någon relevans. I likhet med Nilsson (1993) anser jag att det är 
oerhört viktigt att skapa en ”vi-känsla” i den grupp man arbetar i. Det är ”vi-känslan” som bygger 
upp det gemensamma arbetet gruppen har i att nå sitt mål.  
 
Klimatbegreppet definieras på relativt likartade sätt i litteraturen. Nilsson (1993) definierar begreppet 
som en anda eller atmosfär som råder i gruppen. Enligt Olsson (1998) handlar begreppet om hur 
gruppmedlemmarna utför handlingar tillsammans och hur de förhåller sig till varandra. Maltén (1992) 
sammanfattar vad som kännetecknar en gruppgemenskap med positiv atmosfär. Malténs tankar 
anser jag ger en sammanfattande bild av det ideala klassrumsklimatet vilket även innefattar 
Wahlströms (1993) och Åbergs (1994) tankar. Gruppen stöttar varandra både socialt och 
emotionellt och förväntar sig att alla gör sitt bästa intellektuellt sett. I gruppen upplever medlemmarna 
att de har inflytande både på varandra och på ledaren. Här är kommunikationen rak, öppen och ärlig 
och man tillåter individuella skillnader och olikheter bland medlemmarna. Gruppen accepterar de 
regler och normer som finns, eftersom de underlättar vägen mot det gemensamma målet. Den här 
gruppen finner glädje i att arbeta och utvecklas tillsammans. 
 
Evertson och Emmer (1982 i Stensmo 1997) redogör för vikten av att lägga ner tid och samma 
systematik som i övriga skolämnen vad gäller introducering av regler och procedurer, särskilt vid 
början av ett läsår och vid starten med en ny klass. Eftersom jag har egen lärarerfarenhet bakom mig 
känns detta mycket angeläget. Då jag tog emot min klass upplevde jag hur viktig den första tiden 
tillsammans är för att få det fortsatta arbetet att fungera. Struktur i arbetet är en nödvändighet både 
för lärare och elever. Om strukturen finns med i undervisningen från början blir inte arbetet med att 
skapa ett positivt klassrumsklimat så betungande. I arbetet som lärare får man ständigt vara med om 
bakslag, men om man har en strukturerad grund att stå på hamnar man aldrig tillbaka i nolläge, utan 
kan fånga upp eleverna ganska snart igen och återfå strukturen. 
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Samtliga författare anser att ledarskapets utformning har stor betydelse för klassrumsklimatet. Som 
lärare handlar det om att kunna anpassa sitt ledarskap till den aktuella grupp som man arbetar med 
(Kveli, 1994). Det demokratiska/grupporienterade ledarskapet skapar trygghet och gemenskap i 
gruppen. Den demokratiska läraren låter klassen delta i planering och genomförande, samarbetar 
med klassen, uppmuntrar till eget ansvarstagande och stödjer och stimulerar kommunikationen 
(Maltén, 1992). Att låta eleverna vara delaktiga i målsättningar i skolan är en grundläggande del i 
samarbetet lärare och elever emellan som Sinclair och Hatton (1992 i Stensmo 1997) beskriver. 
Skolarbetet handlar till stor del av hur motivationen hos eleverna tar sig uttryck. Lärarens uppgift är 
att ge eleverna förståelse för varför de överhuvudtaget går i skolan. Jag har egna erfarenheter av att 
elever idag inte är helt medvetna om detta. 
 
Lärarens konkreta arbete i syftet att skapa ett bättre klassrumsklimat har Wahlström (1993) flera 
metodförslag på. Då jag började arbetet med min klass utgick jag en del från hennes bok Gruppen 
som grogrund där jag bland annat arbetade med samtalsgrupper, som Wahlström kallar 
trygghetsgrupper, värderingsövningar, drama och lek. 
 
I det följande har jag gjort en tolkning av den undersökta klassens klimat utifrån den litteratur jag läst, 
observationen och elevintervjuerna. Jag har utgått från rubrikerna i min observationsguide.  
 
Klassrumsmiljön har gett mig intrycket av en för mig relativt vanlig skolmiljö. Ett klassrum där elever 
trängs på liten yta, men där de har förmånen att ha ett komplementutrymme till förfogande. 
Klassrummet i sig ger ett sterilt intryck samtidigt som en viss oreda gör sig påmind genom lärarens 
fullbelamrade skrivbord. Om vi ser tillbaka på Åbergs (1994) tankar om den positiva 
klassrumsmiljön är det en annan miljö som beskrivs. Denna beskrivning visar däremot bara upp ett 
exempel på hur man kan uppleva ett positivt klassrumsklimat. 
 

”Ur bandspelaren hörs dämpad klassisk musik, i fönstren står prunkande 
krukväxter och på väggarna sitter färgglada teckningar. I ett akvarium simmar 
spännande fiskar.” (Åberg, 1994 s.11) 

 
Klassens funktion som grupp med avseende på dagliga rutiner, procedurer och regler fungerar med 
tanke på den korta tid (3 månader) som lärare och elever arbetat tillsammans. Enligt Schutz (1958 i 
Maltén 1992) grupputvecklingsmodell med faserna tillhörighet, kontroll och samhörighet, genomgår 
gruppen denna utveckling på nytt vid mötet med en ny ledare. Klassen befinner sig just nu i början av 
sin utveckling och har lång väg kvar att utvecklas tillsammans. Som observatör har jag upplevelsen 
av att det råder bra arbetsro i klassrummet, vilket även bekräftas av intervjusvaren. Systemet med 
klassvärdar och klasstödjare upplever både jag, läraren och eleverna som något positivt. Malténs 
(1992) kännetecken på en gruppgemenskap med positiv atmosfär stämmer relativt bra överens med 
de observationer jag gjort och intervjusvaren tyder också på att eleverna trivs bra och känner 
trygghet i klassen. 
 
Lärarens demokratiska ledarskap (Maltén 1992, Nilsson 1993, Stensmo 1997) där eleverna sätts i 
främsta rummet visar sig genom att läraren har en tydlig struktur, tydlig gränssättning, en effektiv 
konflikthantering och uppvisar stor trivsel i sitt arbete. Även intervjusvaren bekräftar att läraren är 
mycket uppskattad bland eleverna. En nackdel i ledarskapet visar sig i att några elever på kort tid 
blivit mycket beroende av lärarens närvaro. 
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Vad gäller elevernas relationer till varandra visade sig dessa som positiva överlag, samtidigt som jag 
inser att relationer är något man ständigt bör arbeta med. Att stärka elevernas självkänsla genom att 
våga prata inför varandra, är något som klassen behöver arbeta mer med. Wahlströms (1993) 
beskrivning av trygghetsbegreppet skulle kunna vara något att utgå ifrån vid detta arbete. Hur man är 
en bra kamrat är eleverna väl medvetna om och det är kanske just därför de har få upplevelser av 
några större konflikter i klassen.  
 
Metoddiskussion  
Att undersökningsklassen var känd för mig sedan en tidigare praktikperiod kan ses både som en 
fördel och nackdel i arbetet. Fördelarna som jag tidigare nämnt ligger i accepterandet av min närvaro 
som observationsperson och det positiva bemötandet jag fick av klassen. Nackdelen är att resultatet 
i både observation och elevintervjuer inte blir helt objektivt eftersom jag känner tillhörighet och trivsel 
med klassen sedan tidigare. Jag är medveten om att detta till viss del påverkar resultatet och dess 
trovärdighet. Jag vill även påpeka att min undersökning inte på något sätt har syftet att vara 
generaliserbar, utan endast vara en studie av den utvalda klassens klimat. Den observation jag gjorde 
underlättade tolkningarna av elevintervjuerna, vilket också var mitt syfte. Att göra intervjuer med 
barn var mycket roligt och spännande. Stora delar av intervjumaterielet rörde dock inte ämnet som 
diskuterades och var därför inte relevant att bearbetas i mitt arbete. Detta kan delvis bero på att jag 
själv inte gjort barnintervjuer av det här slaget tidigare och att jag därför var ovan som samtalsledare. 
 
Avslutning 
Under arbetet har jag bara haft möjlighet att beröra några få bitar inom det här området och det finns 
många inriktningar som jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig i om jag skulle forska vidare inom 
detta ämnesområde. Eftersom jag tycker det är spännande att utgå från elevernas tankar skulle det 
vara intressant att diskutera med äldre elever om deras skolsituation utifrån begreppet 
klassrumsklimat. Innan jag påbörjade det här arbetet hade jag även funderingar på att studera olika 
konflikthanteringsmodeller. Eftersom jag använt mig av detta i min nuvarande klass en hel del skulle 
det vara mycket spännande att utveckla en egen modell för konflikthantering.  
 
Under detta arbete har jag haft mycket glädje av den korta tid som jag själv arbetat som klasslärare. 
Det har varit spännande att upptäcka att man känner igen sig i både teorier och situationer som jag 
läst om. Jag har kunnat dra många paralleller till mig själv och mitt egna arbete med eleverna, vilket 
har styrkt mig i min lärarroll. 
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Bilaga 1 
OBSERVATIONSGUIDE 
 
Klassrumsmiljö 
Hur ser klassrummet ut vad gäller möblering etc.? 
Finns tecken på manligt/kvinnligt i klassrummet? 
 
Klassen som grupp 
Finns tecken på gruppsammanhållning? 
Finns regler, rutiner och normer? 
Hur fungerar klassen under dagliga rutiner? 
Kan klassen samarbeta? 
Kommer alla elever till tals? 
Kan klassen ta egna initiativ? 
Finns indelningar i undergrupper, pojk- respektive flickgrupper? 

 
Lärarens ledarskap 
Vilken form av ledarskap tillämpas? 
Finns struktur i ledarskapet? 
Lyssnar klassen på läraren? 
Vilka förväntningar har läraren på klassen? 
Vilken roll har läraren? 
Är klassen beroende av läraren? 
Hur fungerar klassen när läraren är borta? 
Vilken press har läraren på eleverna? 
Hur löser läraren konflikter? 
Tillämpas ett elevaktivt arbetssätt? 
 
Elevernas beteende  
Hur är relationerna mellan eleverna? 
Har eleverna ett positivt inflytande på varandra? 
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Kan man upptäcka roller bland eleverna? 
Hur är arbetsron? 
Finns det elever som bestämmer och dominerar mer än andra? 
Deltar många elever i diskussioner och kommer med förslag? 
Deltar eleverna i planering av arbetet? 
 

 
 
 

 
 
 

Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE 
 
Klassen och eleverna 
Berätta för mig om hur ni trivs i klassen. 
Hur trivs ni med klasskamraterna? 
Hur ska en bra kamrat vara? 
Hur vill ni beskriva bra arbetsro? 
Kan ni bli osams i klassen? Hur löser ni det i så fall? 
Hur känns det att berätta något för klassen? 
Hur skulle ni beskriva trygghet? 
 
Läraren 
Hur trivs ni med er lärare? 
 
 
 
 

 


