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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever anser vara
ett bra klassrumsklimat samt att försöka identifiera några av de faktorer som
påverkar klassrumsklimatet. Jag vill även med denna studie undersöka om lärare
och elever tycker samma sak när det gäller att definiera vad ett bra klimat i
klassen innebär. Jag kommer också att titta på vad lärare och elever anser påverka
klassrumsklimatet och vad de tycker är viktigt gällande arbetet med att skapa ett
bra klimat i klassen.

Svaren på frågeställningarna har delvis sökts genom intervjuer med lärare och
elever men också genom en litteraturgenomgång som även har fungerat som
grund för den empiriska studien.

Resultatet som jag har kommit fram till visar att lärare och elever i stort verkar
vara överens om vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat. Min
undersökning påvisar att bl.a. trygghet samt respekt och givna normer och regler
är viktigt för ett gott klassrumsklimat. Studien visar även att både lärare och
elever vill ha en viss ordning och reda i klassrummet för att de ska kunna må bra
och trivas. Rollfördelningen i klassen, relationerna i gruppen samt läraren är några
av de viktiga faktorer som identifierats och som enligt min undersökning påverkar
hur klimatet i en klass blir.
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1  Inledning

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 skapa de
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och

kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs
visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. Varje
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få

erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och
övervinna svårigheter.

  (Ur Lpo –94, s.8).

1.1 Bakgrund

Alla har vi vistats i ett klassrum och har våra erfarenheter och minnen
därifrån. Vissa av oss har nästan enbart positiva minnen, andra har mindre
positiva. Klassrummet är en speciell plats där många människor träffas på
en gång och ska samsas om både utrymme och uppmärksamhet.
Klassrummet är den plats där individer med olika bakgrund och olika behov
möts. Det är där skrivningar och prov blir godkända eller underkända, det är
där roliga och trevliga saker sker, där nya insikter kommer till stånd och
kunskaper krävs. Men det är också en plats där man sitter långa stunder och
lyssnar och räcker upp händer, tittar ut genom fönstren och drömmer sig
bort eller där man står i kö och väntar på sin tur eller vässar pennor.
Klassrummet är en plats där man möter vänner men kanske också de som
man tycker mindre om. Det är en plats där man spenderar en stor del av sina
dagar och det är där det händer mycket olika saker. Det är en plats dit man
”måste” gå, vare sig man vill eller inte.

Det är många förhållanden som samtidigt inverkar på varje situation i
klassen och som påverkar varandra ömsesidigt. Jag anser att man som lärare
och ledare i en klass har ett tufft jobb. Det räcker inte med att besitta vissa
ämnesteoretiska kunskaper och metoder om hur man lär ut utan man bör
också ha kunskap och kännedom om olika gruppsykologiska fenomen och
om andra skeenden som kan tänkas hända i ett klassrum för att lyckas med
att skapa en trivsam atmosfär i klassrummet så att alla där kan trivas och må
bra.

Som lärare anser jag att man genom sitt arbete i klassen bör försöka påverka
klimatet i en klass så att alla i gruppen kan må bra och arbeta och utvecklas
tillsammans. Detta är ju en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig
kunskap och vidareutvecklas inom andra olika plan. Om inte eleverna trivs i
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skolan kan de heller inte göra ett bra jobb. Gruppklimatet är av avgörande
betydelse för skolarbetet. Därför vill jag i detta arbete försöka undersöka
och belysa vad vi egentligen menar när vi pratar om bra klassrumsklimat
eller stämningar i klassrummen och även hur man som lärare på olika sätt
kan påverka och arbeta för ett trivsamt och bra klimat i sitt klassrum.

Mitt val av ämne är mycket relevant för min blivande
yrkesverksamhet. Det känns oerhört viktigt eftersom det kommer att
tillhöra min vardag som lärare. Utifrån den kunskap som jag genom
detta arbete får hoppas jag att jag själv som blivande lärare kommer
kunna att uppmärksamma dessa olika skeenden som försiggår i ett
klassrum och att jag hittar en väg att arbeta för ett trivsamt och bra
klassrumsklimat.

1.2  Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien är att undersöka vad några lärare och
elever anser kännetecknar ett bra klassrumsklimat samt att identifiera
några av de faktorer som påverkar klimatet i en klass.

Med utgångspunkt i ovan formulerade syfte har följande
frågeställningar valts att besvaras under arbetets gång. Svaren på dessa
frågor söks dels i litteratur och dels genom intervjuer med lärare och
elever:

� Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?
Vad säger lärare? (empirisk undersökning)
Vad tycker elever? (empirisk undersökning)
Vad säger litteraturen ?

� Vilka är några av de faktorer som kan tänkas påverka klassrums-
klimatet?
(litteraturstudie samt empirisk undersökning)

� Finns det några skillnader och likheter när det gäller vad lärare
respektive elever anser vara ett bra klassrumsklimat? (empiriskt
undersökt)

� Hur anser lärare och elever att man kan arbeta för att skapa ett
bra  klassrumsklimat? (empiriskt undersökt)
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1.3  Metod och avgränsningar

Denna studie består av en litteraturgenomgång samt en empirisk
undersökning. Litteraturgenomgången ligger till grund för den
empiriska studien som består av ett antal intervjuer av lärare och
elever. I detta arbete har jag valt att lägga en ganska stor vikt vid den
empiriska undersökningen eftersom det har känts viktigt att ta reda på
och undersöka just lärares och elevers uppfattning rörande detta ämne.

Av tids- och utrymmesmässiga skäl har inte en mer omfattande
empirisk studie kunnat göras. Jag är medveten om att detta innebär att
jag enbart gjort vissa nedslag och kan därav inte åberopa att dessa
synpunkter som kommit fram under intervjuerna på något sätt är
allmängiltiga. Trots detta anser jag att min studie ger ett värdefullt
kunskapstillskott samt att den ger en bild av hur några lärare och
elever resonerar kring detta abstrakta fenomen.

Gällande de källor som jag i mitt arbete använt mig av anser jag dem
vara tillförlitliga och väl uppdaterade.

1.4 Disposition

Uppsatsen är disponerad på så vis att efter inledningen där en
bakgrund till undersökningen ges följer formuleringen av syftet och
frågeställningarna. Därefter kommer litteraturgenomgången som
ligger till grund för den empiriska undersökningen. Här ges också en
kortfattad definition av vad klassrumsklimat innebär, d.v.s. vad själva
ordet omfattar. I litteraturgenomgången tar jag upp det litteraturen
menar vara ett bra klimat i gruppen. I detta avsnitt lyfts även en del av
de faktorer som påverkar klassrumsklimatet fram.

Efter litteraturgenomgången kommer den centrala delen i studien,
nämligen den empiriska undersökningen. Här framkommer hur
intervjuerna har gått till och detta följs av en sammanställning av
intervjuresultaten. I det femte kapitlet görs en resultatdiskussion där
de resultat jag kommit fram till diskuteras i förhållande till de
inledningsvis formulerade frågeställningarna.

Hela arbetet avrundas med en sammanfattning eller ett slutord där jag
samlar ihop trådarna i min framställning och gör en kort summering
av undersökningen och vad jag kommit fram till.
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2  Litteraturgenomgång

Det jag i min litteraturstudie letar efter och det som jag med den vill
belysa är vad som anses vara ett bra klassrumsklimat och även här ta
upp en del av de faktorer som påverkar klimatet i gruppen. En
avgränsning av litteraturgenomgången har måst göras och betoningen
har jag valt att lägga på ett försök till definition av vad ett bra
klassrumsklimat innebär och vilka faktorer som påverkar det. Det är
alltså enbart klimatet inom klassens ram som här kommer att
undersökas.

Med utgångspunkt i problemformuleringen följer nu en litteratur-
genomgång som på ett strukturerat och koncentrerat sätt försöker
finna svar på några av de inledande frågorna.

2.1 Vad är klassrumsklimat?

Det känns viktigt att först och främst definiera vad begreppet
klassrumsklimat betyder och innebär eftersom det finns få böcker som
tar upp begreppet på ett renodlat sätt. Enligt Henry Egidius
Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi (2000), är
klassrumsklimat ”det känslomässiga klimatet i gruppen av elever eller
studenter såsom förtroende, öppenhet, arbetsglädje, trygghet.” (s.117)
Ordet klimat definieras i sin tur (som beteendevetenskaplig term):
”den allmänna stämning som råder kring en individ eller i en grupp,
organisation, verksamhet o.s.v., t.ex. på en arbetsplats.” (s. 117)

Jag tycker för övrigt att Egidius definition av klassrumsklimat
stämmer bra överens med min egen och när jag i detta arbete
fortsättningsvis pratar om klassrumsklimat menar jag den stämning
eller den atmosfär som uppstår i ett klassrum av elever och lärare.

2.2 Vad utmärker ett bra klassrumsklimatet?

I de följande styckena kommer jag att presentera några olika aspekter
på vad som utmärker ett bra klassrumsklimat.

2.2.1   Det ideala klassrumsklimatet.

Dessa tio punkter som följer här nedan har en lärare beskrivit och
formulerat som det ”ideala klassrumsklimatet” i Karin Åbergs Bland
stjärnor och syndabockar (1994).
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”Det är när varje elev som stiger in genom klassrumsdörren på
morgonen gör det i trygg förvissning om att:”

� Här är jag omtyckt och accepterad.

� Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa
gränser finns.

� Här lyssnar de andra på mig.

� Här möter jag tolerans och förståelse.

� Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig.

� Här får jag hjälp med mina svårigheter.

� Här får jag pröva mina nya idéer.

� Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag tycker och känner.

� Här känner jag att jag duger.

� Här känner jag att jag är någon.
                                                                                                          (s.31)

Åberg tar i denna bok upp olika idéer om hur man kan skapa ett gott
samarbetsklimat i klassrummet. Det finns säkert många olika orsaker
till att det i vissa klassrum råder ett väl fungerande klimat medan det i
andra klassrum fungerar mindre bra. Och visst är det så att grupper
(klasser) kan se mycket olika ut. Åberg påpekar att alla klasser har sitt
speciella klimat, sin speciella gruppdynamik. Orsakerna till att vissa
klasser har bra och fungerande klimat medan andra har mindre bra
eller dåligt klassrumsklimat kan ha olika tänkbara orsaker menar hon.
Några kan vara lärarens personlighet och ledarskap, andra kan vara
barnens ålder eller från vilken samhällsklass barnen kommer ifrån.
Det finns säkerligen många fler orsaker därtill som kan påverka
stämningen i klassen och jag kommer att gå in på några av dessa lite
närmare, längre fram i arbetet.
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2.2.2 Gruppen

En skolklass är ju en relativt stor formell grupp med många olika
individer i med olika personligheter och roller. Detta ställer stora krav
på den formelle ledaren, d.v.s. läraren som måste ha en viss kunskap
för att få denna grupp att bli fungerande. Medlemmarna i denna grupp
har inte själva valt att hamna där utan det har bestämts åt dem
beroende på ålder, bostadsområde, linjeval etc., det vill säga att
eleverna inte själva väljer klassammansättningen, de kan heller inte
välja lärare.

Arne Maltén (1992), kallar denna grupptillhörighet för en
tvångsgrupp. Han menar dock att trots detta s.k. ”tvång” så kan dessa
grupper ha gemensamma mål att arbeta för, ”…men det föreligger stor
risk för t.ex. bristande sammanhållning och otrygghet, som yttrar sig i
aggressivitet mot andra gruppmedlemmar eller konkurrens om
ledarens gunst.” ( Maltén s. 16). Återigen krävs det här från lärarens
sida kunskaper och medvetenhet om vilka faktorer man bör jobba med
för att försöka få denna grupp att känna trygghet, samhörighet och
målinriktning, d.v.s. att få denna grupp att bli fungerande.

Maltén har uppställt vissa villkor för att en samling ska fungera och
uppleva sig som en grupp – vilka jag anser mig kunna överföra att
gälla även skolans värld:

� En grupp behöver gemensamma mål

� En grupp behöver gemensamma normer

� En grupp behöver träffas regelbundet och systematiskt

� En grupp behöver känna samhörighet

� En grupp behöver kunna kommunicera inbördes  ( Maltén, s.20-23)

Enligt Åberg (1994) är gruppklimatet i en klass något
gruppmedlemmarna tillsammans skapar på ett eller annat sätt.
Eleverna i ett klassrum har olika känslor och förväntningar på
varandra och de är också beroende av varandra på många sätt. Dessa
olika processer ger möjlighet till trygghet, gemenskap och tillhörighet,
men det kan också finnas risker för olika sorters utstötning, som ex.
mobbning.
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2.2.3 Trygghet

Tycker vi då alla lika när det gäller att definiera begreppet ”gott
klassrumsklimat”? Finns det några faktorer som de flesta verkar vara
överens om och som bör existera för att man skall kunna kalla det för
ett bra klimat i gruppen? Om jag försöker få ut en gemensam nämnare
när det gäller de 10 ovan nämnda punkterna torde den bli: trygghet.
Det verkar som om allt i grund och botten handlar om just trygghet.
Jag skulle kunna våga påstå att ett bra klassrumsklimat är när alla i
gruppen känner trygghet. Sedan kan man självklart vidareutveckla
denna sammanfattning med viktiga andra faktorer som att individerna
även bör känna sig accepterade, omtyckta, respekterade o.s.v. för att
det ska vara ett idealt klimat i gruppen. Men i grund och botten verkar
det dock handla om trygghet.

Vad innebär då trygghet? Gunilla O. Wahlström har i Gruppen som
grogrund (1993) med nio punkter definierat vad det innebär att vara
trygg i skolans värld:

� 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 hotfulla

Wahlström betonar tre olika faktorer när det gäller trygghet och det är
att eleverna ska ha en klar och tydlig identitet, en grundtrygghet och
en äkta självtillit. På dessa tre grundstenar kan man sedan bygga
vidare för att skapa ett bra klassrumsklimat. Enligt Wahlström kan
man här dra en parallell till Abraham Maslows behovshierarki som
också menar att trygghet är ett av de första trappstegen på vägen mot
högre nivåer. Om de olika behoven tillfredställs så finns det möjlighet
för individen att nå det s.k. målet: att vara den jag är,
(självförverkligande).
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Wahlström skiljer på inre och yttre trygghet och hon menar att när det
gäller den yttre tryggheten så har vi i Sverige kommit långt. Det hon
menar när hon pratar om yttre trygghet är saker som cykelhjälmar,
flytvästar, skolpoliser o.s.v. Wahlström påpekar att när det gäller den
inre tryggheten så har vi dock inte kommit lika långt. Men vi som
arbetar i skolan kan på olika sätt även skapa en miljö som innebär en
inre trygghet för barnen och då behöver vi vara medvetna om det vi
håller på med i skolan och varför, menar hon. Författaren tar i sin bok
upp olika metoder och medel som man som lärare kan använda sig av
i arbetet med att stärka elevernas utveckling till hela och harmoniska
personligheter. Hon menar att självförtroendet är en av de viktigaste
förutsättningarna för att individen ska kunna utvecklas och lyckas i
livet och att vi i skolan borde försöka hitta arbetssätt och attityder i
vårt pedagogiska arbete för att åstadkomma att alla elever kan få hjälp
med att få sitt självförtroende stärkt.

Sammanfattningsvis kan sägas att Wahlström menar att för att
eleverna ska kunna trivas och utföra ett bra skolarbete bör de känna
sig trygga. Hon menar vidare att ett positivt klassrumsklimat gör
eleverna motiverade och gör att disciplinproblemen blir färre och det
gynnar även inlärningen av kunskap.

2.2.4 Ordning och reda

Vem har inte hört uttrycket ”ordning och reda i klassen”? Är ordning
och reda det samma som ett gott klassrumsklimat? C. M. Charles
(1984), diskuterar vikten av disciplin i klassrummet och menar att
både lärare och elever har rätt att kräva ordning och reda i sitt dagliga
arbete i skolan. Och visst kan man hålla med om att en viss ordning
och reda i klassrummet är en förutsättning för ett gott
klassrumsklimat. Vi vet ju alla att det kan räcka med att det
förekommer en eller ett antal elever som uppför sig störande för att
detta ska påverka hela klassens miljö och inlärningssituation. Detta tar
också otroligt mycket kraft och ork från läraren som då kanske
fokuserar på dessa få istället för att finnas till för alla. Författaren
menar att disciplinen är grundläggande och avgörande för allt annat i
klassrummet och han säger att de flesta pedagoger håller med om att
det är den som avgör om läraren ska lyckas eller brytas ned.

Charles räknar upp vissa fakta som han anser lärare bör komma ihåg.
Vissa av dessa kan kännas mer eller mindre självklara: (här följer
endast ett urval av dessa).

� De flesta elever vill lära sig något, även om de låtsas att de inte vill.

� De flesta elever har en positiv inställning till skolan (även om de
ibland anser det ”tufft” att hävda motsatsen).
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� Nästan alla elever önskar rättvisa, rimliga och konsekvent tillämpade
normer för beteendet i klassrummet.

� De flesta elever känner motvilja mot klassens bråkmakare.

� Alla föräldrar vill att deras barn ska kunna följa undervisningen.

� De flesta föräldrar anser att en någorlunda sträng disciplin är
önskvärd.    (s. 40).

2.2.5 Disciplin

Vad innebär då disciplin? Det betyder säkerligen inte riktigt samma
sak för alla människor. För en del innebär det att man ska ”låta piskan
vina” och att det ska råda absolut tystnad i klassen och att man som
lärare ska vara sträng och auktoritär. För andra innebär det att man ska
förmå eleverna att uppträda på ett önskvärt sätt och att man då
vägleder dem och ger dem råd. För vissa innebär det självstyre under
eget ansvar och de som inte klarar av detta arbetssätt får helt enkelt
lämna klassrummet. ”För praktiskt taget alla innebär det att eleverna
gör vad de blir tillsagda att göra och inte trotsar läraren.” (s. 22-23).
Charles (1984) gör följande definition och menar att dessa tre element
utgör disciplinens kärna: (s.23).

Eleverna bör:

� sköta sitt arbete
Eleverna ägnar sig åt de uppgifter som de har tilldelats eller som
gemensamt bestämts. De är aktiva och uppmärksamma och stör inte
andra.

� ta ansvar
Eleverna förväntas ta ansvar även då läraren inte ser på. De ska
kontrollera sitt egna beteende och tygla sina känslor så att de inte
påverkas till att uppträda olämpligt och stör andra i klassen. Eleverna
ska ha respekt för de andras rättigheter att få vara ifred och känna
samhörighet och inte utsättas för hot. Alla bör ha rätt att uttrycka sina
åsikter. Eleverna ska också ta hänsyn till den fysiska miljön, d.v.s. inte
förstöra lokaler, utrustning och material

� skapa goda relationer till andra människor
Eleverna ska behandla andra som de själva vill bli behandlade. Man
bör visa vänlighet, uppskattning, uppmärksamhet och stödja och
hjälpa varandra.

Arbetar man efter dessa riktlinjer har man kommit en bra bit på väg
för att skapa ett trivsamt och gott klassrumsklimat enligt Charles. Han
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menar vidare att disciplin i klassrummet är betydande och att den
skapar en miljö och en atmosfär i vilken undervisningen kan ske
effektivt och på ett lustfyllt sätt. Disciplinen i sig själv främjar dock
inte inlärningen i skolan menar han. Han påpekar att eleverna är i ett
stort behov av både en lugn och trygg tillvaro och stimulans på olika
sätt – dessa olika ingredienser kompletterar varandra. När läraren
försöker åstadkomma detta i klassrummet bidrar han/hon till en
inlärningsmiljö som främjar elevernas utveckling. Charles anser att en
av lärarens viktigaste uppgifter är att upprätthålla ordning i klassen
och med hjälp av disciplin kan man bekämpa och behärska dåligt
uppförande och samtidigt ge dessa beteenden en annan riktning och
skapa ett bra klimat i klassen.

2.2.6 Sammanfattning

Inledningsvis ställdes en fråga som löd: vad är det som utmärker det
goda klassrumsklimatet? Sammanfattningsvis skulle man kunna säga
att den litteratur jag funnit är ganska överens om vad detta innebär.
Det handlar helt enkelt om att trivas tillsammans i en grupp. Detta
klimat eller denna atmosfär skapas gemensamt i gruppen och det
handlar i grund och botten om trygghet. Kan man skapa trygghet i en
klass kan man nog komma hur långt som helst med de andra viktiga
faktorerna som präglar lärarnas och elevernas vardag.

2.3  Vilka olika faktorer påverkar klassrumsklimatet?

Det finns säkerligen en mängd olika faktorer som påverkar
klassrummets klimat och vi kanske inte ens är medvetna om dem alla.
Ann-Mari Kveli,(1994) menar att faktorerna som inverkar på
klassrumsklimatet är många. Det kan röra sig om alltifrån
elevgruppens sammansättning och lärarens undervisningsstil till bland
annat vad klassen arbetar med, tidpunkten på dygnet eller året, de
fysiska omgivningarna, elevernas placering i rummet och
arbetsformerna. Hon menar vidare att man som lärare måste försöka
förstå vad som försiggår i klassen, och det är ingen lätt uppgift
eftersom man själv är en aktiv deltagare i samspelet.

Avsikten med denna studie är att försöka beröra en del av dessa olika
faktorer kort och ringa in dem så att man som lärare kan bli mer
medveten om vad som påverkar och mer effektiv i arbetet med
klimatet i en klass. Efter genomgången av den litteratur som behandlar
mitt ämnesområde har jag identifierat några av dessa olika faktorer.
Genomgången av några av de faktorer som kan påverka klimatet i en
klass som följer här nedan är tagna utifrån egna reflektioner som jag
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sedan sökt stöd för i litteraturen. Dessa olika faktorer tas upp under
sex rubriker här nedan och kan exempelvis vara:

2.3.1 Lärarens undervisningsstil

I boken Bland stjärnor och syndabockar (1994) finns att läsa att de
flesta forskare är överens om att det finns en faktor som har större
betydelse än andra när det gäller påverkan på gruppklimatet i en klass
och det är lärarens undervisningsstil. Även Kveli (1993) menar att
bland annat lärarens kvalifikationer och lärarstil är en av många
avgörande faktorer för hur arbetsförhållandena och stämningen blir i
klassrummet.

Man brukar förenklat tala om tre olika slags ledarskap. Denna
uppdelning kommer ursprungligen från några berömda
undersökningar som Lewin, Lippitt och White gjorde på 1930-40-
talet: (Åberg, 1994, Nilsson, 1993)

� Den auktoritäre ledaren, bestämmer allt själv. (I dag oftare kallat för
ledarorienterat ledarskap).
I klasser som har denna typ av ledare blir det ofta så att det bland
eleverna också blir viktigt att skaffa sig makt. Många gånger utses
syndabockar eller hackkycklingar och tryggheten beror på vilken
status man lyckas skaffa sig och behålla. Kampsituationer är vanliga.
Ledaren rådgör sällan med gruppen.

� Laissez-faire ledaren, ”låt-gå-ledarskap”, anser att eleverna ska ta
eget ansvar både för sitt arbete och sina konflikter. (Oftare kallat för
passivt ledarskap).
Här finner man oftast en otrygg klass och en kaotisk
klassrumssituation. Denna otrygghet leder till konflikter och intolerans
bland eleverna. Läraren saknar struktur i sitt sätt att leda gruppen.
Regler och normer är oklara. Uppgifter och arbeten som påbörjats
avslutas kanske aldrig. Den tillbakadragne ledaren lämnar gruppen åt
sig själv och låter den göra vad den vill.

� Den demokratiske ledaren, varken  auktoritär eller passiv och
anpassar sina krav efter sina elevers utvecklingsnivå. (Även kallat för
grupporienterat ledarskap).
Denna typ av ledare vet vad han vill med sin undervisning. Beslut
fattas gemensamt i gruppen. Det skapas en vi-känsla i klassen och
eleverna känner att de har inflytande och är jämställda. Ledaren finns
till hands när någon behöver råd eller hjälp.
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Christer Stensmo (2000), menar att man som lärare måste söka efter
sitt bästa sätt att undervisa och leda i klassrummet liksom elever måste
finna sitt bästa sätt att arbeta och lära. Han menar att det som grovt
skiljer ledarstilarna åt är deras syn på kontroll i klassrummet. Å ena
sidan finns det stilar som grundar sig på att lärarna bör ha kontrollen i
klassrummet och så finns det de stilar som menar att eleverna bör ha
självkontroll.

Jag tänker här inte gå närmare in på att utreda de olika ledarstilarna
och vad de skulle kunna innebära för klassrumsklimatet utan kan
konstatera att man som lärare måste försöka hitta en ledarstil som
passar en själv och även ”matchar” gruppen. Och med tanke på de tre
olika ledarstilarna presenterade ovan borde valet av ledarstil inte vara
så svårt! Men det är kanske inte så lätt alla gånger. Ofta är det nog så
att man som lärare väljer ut de bitar som man finner mest tilltalande
och användbara och använder sig av s.k. situationsanpassat ledarskap.
Maltén (1992) beskriver detta ledarskap som: ”En ledare bör anpassa
sitt handlande så att det svarar mot gruppens mognadsnivå, som
speglar dess ålder, kompetens, motivation, erfarenheter etc.” (s. 196).
Det vill säga att valet av ledarbeteende är beroende av
situationsfaktorer som vad för sorts uppgift gruppen arbetar med,
gruppens sammansättning, deras förflutna och erfarenheter och
gruppens mognad. Man varierar helt enkelt sitt ledarskap allt eftersom
gruppens behov skiftar.

Klassrumsklimatet påverkas alltså till stor grad av hur läraren är och
beter sig i olika situationer. Man måste som lärare försöka vara
uppmärksam på och känna igen olika processer som försiggår i
klassen men även vara medveten om sitt egna beteende och de
förväntningar man har på sina elever.

2.3.2 Gruppens utveckling

De flesta grupper ändras ständigt och en grupps utvecklingsfaser följer
vissa bestämda mönster. Björn Nilsson Individ och grupp (1993)
menar att hur en grupp startar och hur den första tiden upplevs av
gruppmedlemmarna är väldigt viktigt. Han menar vidare att en grupp
behöver stabiliseras innan den kan fungera på ett bra sätt. Denna
stabilisering sker i steg eller faser och är svåra att förutsäga generellt.

Den första tiden i en ny grupp handlar nästan alltid om att försöka
skapa ordning och trygghet. Medlemmarna behöver finna sin plats i
gruppen och få klarhet över vad som förväntas av en. Nilsson säger att
det som förändras och utvecklas i en grupp är normer, beslutsfattande,
relationer, sammanhållning, status,  arbetsfördelning och konflikt-
mönster.

Nilsson tar upp olika teorier och beskrivningar om de olika stadierna i
en grupps utveckling. Han menar vidare att de olika
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gruppteoretikernas sätt att betrakta grupputvecklingen har skillnader
men framförallt finns det stora likheter. Jag tänker här inte klargöra
för dem alla utan väljer att beskriva en kort generaliserad modell efter
Tuckmans (1965) fasindelning då faserna kommer i en viss ordning:
(vissa av termerna är här på engelska)

1. Forming – gruppen formas: Osäkerhet, otrygghet, oklara normer
och ytlig kommunikation. Efter en tid kommer gruppens s.k.
smekmånad då det mesta känns bra. Man trivs och kommunicerar och
undviker konflikter. En vi-känsla uppstår.

2. Storming – konfliktfasen: Konflikter uppstår, gruppmedlemmarna
kräver mer, ledaren ifrågasätts och det känns allmänt trögt i gruppen
på alla plan. Vissa gruppmedlemmar börjar avvika från gruppen.

3. Norming – normer tillskapas: normer och regler skaffas, fast
gruppstruktur bildas (roller befästs, ledare har utsetts o.s.v.), vi-känsla
uppstår, löser problem och konflikter.

4. Performing – samarbetsfasen: Bra gruppsammanhållning, klassen
jobbar effektivt, det finns en klar struktur för relationerna,
rangordningen och rollfördelningen stabil. Eleverna kan arbeta
självständigt och ta eget ansvar, läraren fungerar nu mer som en
stödperson.

5. Separationsfasen -  förberedelse för skilsmässa: Oro inför vad som
skall ske härnäst kan uppstå, gamla konflikter kan dras upp till ytan
igen eller så präglas stämningen mestadels av värme och gemenskap:
”Hur ska vi någonsin kunna skiljas från varandra?” Ledaren har här en
viktig uppgift och ett stort ansvar att hjälpa sin grupp i detta
upplösningsskede.
(Åberg, 1994, Nilsson, 1993)

Som lärare är kunskap och möjlighet till igenkännande av gruppers
utvecklingsfaser och funktionssätt av stor betydelse och användning.
Man kan då förutse vissa förlopp och lättare hantera situationer som
kan uppstå och på detta sätt få gruppen att fungera bättre och på detta
sätt bidra till ett positivt klassrumsklimat.

2.3.3  Gruppstorlek

Enligt Maltén (1992) har gruppstorleken stor betydelse inte bara när
det gäller kommunikationen i gruppen utan också när det gäller hur de
olika gruppmedlemmarna mår och känner sig. En smågrupp är enligt
honom en grupp på 2-10 personer och en storgrupp är på 15 personer
och däröver. Enligt denna definition skulle man oftast kunna räkna en
hel skolklass till en storgrupp.
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När gruppen växer upplever deltagarna att gruppen blir en mindre del
av dem själva. Man känner sig inte lika delaktig och ansvarskänslan
minskar. Risken för anonymitet ökar också med gruppens storlek
(Svedberg 2000). Ju större gruppen är desto mer ökar grupptrycket
och de svaga kan känna en ökad grad av isolering och hot. Det finns
också en risk att gruppen delar upp sig i delgrupper. För att motverka
dessa skeenden behövs någon som håller ihop gruppen, en ledare. När
gruppen är stor är kravet på formella regler och normer också mer
uttalat än i en mindre grupp (Maltén, 1992).

Hur stor bör en grupp vara då för att få det gynnsammaste klimatet?
De flesta forskare anser – även om budet kan variera något – att en
gruppstorlek på 6 till 7 personer är att föredra både när det gäller
prestationsduglighet och när det gäller den sociala dugligheten. Detta
gäller för vuxna. I skolsammanhang är en gruppstorlek på 4-5 elever
det mest gynnsamma. (Maltén, 1992)

Sammanfattningsvis kan sägas att gruppstorleken påverkar
klassrumsklimatet på olika sätt, både när det gäller hur de olika
gruppmedlemmarna mår och känner sig och hur arbetet fungerar
enskilt och mellan individerna i gruppen.

Man bör som lärare vara väl medveten om dessa olika fakta och i sin
undervisning variera sig så att eleverna får vara och arbeta i olika stora
grupper. Det finns inte här utrymme att gå vidare in på olika metoder
och arbetssätt för detta men återigen handlar det om att lärare bör ha
kännedom om att en skolklass är en grupp innehållande många olika
individer och att gruppstorleken har betydelse för gruppmedlem-
marnas trivsel.

2.3.4  Normer och regler

Enligt Åberg (1994) påverkas klimatet i en klass positivt av att det
finns ordentligt klargjorda regler och normer som ska gälla för
gruppens samspel. Vad är då en norm? I Svenska Akademiens
Ordlista anges att en norm är detsamma som en regel, ett rättesnöre,
en måttstock eller ett mönster. En annan definition lyder: ”en norm
specificerar meningar, känslor och handlingar som förväntas av
medlemmarna i en grupp eller människorna i ett samhälle.”
(Stensaasen & Sletta 1983, s.39). Det vill säga att en norm är en
samling förväntningar i en social gemenskap och det är genom dessa
normer som beteendet i gruppen regleras och gör så att samlivet i den
kan fungera.

Nilsson (1993) menar att normer skapar det normala och förväntade
och är oftast omedvetna medan regler ger regelbundenhet och är mer
formella och medvetna vilket också gör dem lättare att formulera.
Enligt Maltén (1992) är förekomsten av normer och regler ett av
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villkoren för att en samling människor ska uppleva sig som en grupp.
Genom dessa skapas klarhet och trygghet och ju mer överens man är i
gruppen om de regler och normer som utvecklats, desto större brukar
samhörigheten i gruppen vara.

I varje grupp uppstår normer, d.v.s. gemensamma rättesnören och de
kan vara uttalade eller outtalade. Exempel på normer i en klass kan
vara: ”man retar inte varandra”, man skvallrar inte ” o.s.v. Normerna
sätter gränser som de olika gruppmedlemmarna inte bör överskrida
och vanliga normer i en grupp brukar röra t.ex. status, rättvisa,
rollfördelningar eller vad nya medlemmar i gruppen får göra och inte
göra.   (Nilsson, 1993)

En av de tio punkterna på sidan 8 rörande det ideala klassrumsklimatet
löd: Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför
dessa gränser finns. Det är säkerligen viktigt för eleverna i en klass att
känna att de vet vad som förväntas av dem, att de får ramar att gå efter
och eftersom fastställandet av vilka normer och regler som ska gälla
för gruppen avgör vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende
skapar det således en trygghet och kontinuitet för eleverna och stärker
samtidigt gruppens vi-känsla.

Det finns mycket mer som skulle kunna sägas om normer och regler
och vad de innebär i  skolsammanhang men här får jag nöja mig med
att sammanfattningsvis säga att grupper fungerar bättre om det finns
en medvetenhet om vilka gemensamma regler och normer som gäller i
gruppen. Detta är således något som läraren och eleverna gemensamt
bör komma fram till och det är i sin tur en förutsättning för skapandet
av ett bra klassrumsklimat.

2.3.5  Roller i gruppen

All the world´s a stage
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts.

                                 William Shakespeare

Ordet roll kommer från latin (rotula, liten rulle). Själva begreppet har
lånats från teatern och Nilsson (1993) påpekar att det finns både
likheter och skillnader mellan teaterrollen och vår sociala roll. En av
likheterna kan vara den att vissa beteenden, tankar och känslor hör till
rollen men när det gäller vår sociala roll så är dessa beteenden, tankar
och känslor våra egna i mycket högre grad än i teaterrollen. En annan
likhet skulle kunna vara att vi, i likhet med skådespelare, byter roller
hela tiden. Så fort vi är tillsammans med andra människor så påverkas
vårt ”själv” av dessa människor och av den speciella situationen och
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vi tilldelas en roll.  En och samma person kan ha en ”lärarroll” i vissa
situationer men en ”mammaroll” i andra. Skillnader mellan en
”spelad” teaterroll och en ”äkta” social roll kan vara att
förväntningarna på olika sociala roller inte kommer från något
teatermanus utan från förväntningarna från andra människor runt
omkring.

Det uppkommer alltid roller i grupper. Man beter sig ju på olika sätt
och enligt Åberg (1994) tilldelas man en roll medvetet eller omedvetet
när man inträder i en grupp. Hon menar vidare att rollerna behövs för
maktbalansens skull, d.v.s. för att upprätthålla  jämvikten i gruppen.
Den s.k. ”rollistan” ser olika ut i olika grupper och det är
gruppsituationen som avgör vilka roller som skapas. Det är alltså
rollerna som avgör gruppens dynamik, d.v.s. rollerna påverkar hela
gruppens samspelsmönster. Svedberg (2000) påpekar att de olika
rollerna i en grupp gör tillvaron trygg genom att det okända i gruppen
med hjälp av rollindelningar sorteras in i välkända fack (roller) och ju
större blandning av rollinnehavarna i gruppen, desto bättre
förutsättning har gruppen att lyckas eftersom de olika rollerna
kompletterar varandra.

Hur kan det då se ut i klasserna? Vilka roller kan man finna?
Här följer några kända roller som man kan hitta i en klass: (Svedberg
2000 samt Åberg 1994)

Clownen: som är lustigkurren i klassen. Han/hon skämtar och
försöker att få de andra i gruppen att skratta. Bakom denna clown-
mask  gömmer sig ofta en person som i själva verket är känslig och
som försöker att undgå att bli sårad.

Syndabocken: är den person som alla hackar på och som får bära
skulden för alla motgångar. Det är någon att projicera sina känslor på
d.v.s. att missnöje och irritation inom gruppen riktas mot denne.
(Syndabocksrollen är vanlig i en auktoritärt styrd grupp).

Stjärnan: är den omtyckta och populära i gruppen. Det är en person
som de andra vill vara kompis med och som kan få gruppen ”med
sig”.

Offret: yttrar sig sällan därför att han/hon tror att andra vet och kan
mycket mer och på detta sätt undgås också kritik. Offret kan lätt väcka
negativa känslor (skuldkänslor) hos de andra genom sitt hjälplösa och
ofta självömkande beteende. Det kan vara svårt för de andra
gruppmedlemmarna att veta hur de ska förhålla sig till denna roll.

Buffeln: vill testa om han blir accepterad av gruppen, hur bångstyrig
och besvärlig han än är. Han respekterar inga tillsägelser, de snarast
eggar honom. Denna roll vill ofta skapa en distans till sin egen rädsla
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genom att själv bli det farliga och besvärliga: ”Jag blir en farlig tiger.
Då behöver jag inte vara rädd.”

Andra roller kan vara ”den snälla och hjälpsamma”, ”plugghästen”,
”fjäskebarnet” och ”morsgrisen”. Enligt Svedberg (2000), påverkar
dessa s.k. standardroller alla på sitt sätt det som händer i gruppen och
menar att det i nästan alla grupper sker en rollfördelning med ett
likartat resultat. Åberg (1994) påpekar dock att det i grupper med ett
positivt socialt samspel inte förekommer roller som t.ex. syndabock
och offer. Detta skulle då innebära att en och samma person i en grupp
skulle kunna få en roll som lyfter fram de positiva egenskaperna men i
annan grupp kan det bli de negativa egenskaperna som speglar rollen i
fråga. Åberg menar att det är gruppens sammansättning samt de
individuella förutsättningarna som avgör vem som får en roll.
Rollfördelningen fungerar så att en individ blir tillskriven en roll
(egenskap) av gruppen, vilken hon eller han i sin tur införlivar. Det är
alltså en kombination av grupptryck och benägenhet att ta till sig
rollen som styr rollfördelningen i en grupp. En person kan ibland
acceptera en roll som uppfattas som negativ om alternativet är att inte
alls bli sedd.

Åberg (1994) tar även i sin bok upp olika resultat på undersökningar
som visat att elevers prestationer är mer beroende av deras status i
gruppen än av deras anlag och begåvning. Det har också konstaterats
att elever med bra relationer till kompisarna i gruppen oftare når goda
resultat i skolan.

Maltén (1992) har i sin bok en definition på vad en roll är och den
lyder: ”En roll är summan av de krav och förväntningar, som
omgivningen tillskriver en viss uppgift eller befattning.” (s.33)
Lärarens förväntningar har stor betydelse för elevernas beteende och
prestationer i klassrummet. Maltén påpekar att man bör ha detta i
åtanke eftersom ”man blir sådan omgivningen förväntar sig att man
är.” (s. 36)  Vidare påstår han att positiva förväntningar från lärarens
sida till och med kan få en hel klass som är orolig att lugna ner sig
genom att man ger beröm för alla positiva beteenden och medvetet
avstår från att kommentera de negativa.

Sammanfattningsvis kan sägas att gruppmedlemmarnas individuella
utveckling påverkar gruppens beteende och vem som får en speciell
roll har alltså att göra med hur gruppsituationen ser ut samt individens
personlighet och benägenhet att ta till sig rollen. Olika förväntningar
påverkar vår omgivning i olika riktningar och som Karin Åberg säger
så är ett av våra mest grundläggande behov att bli accepterade av de
människor som vi har omkring oss, d.v.s. i detta fall gruppen.

De olika rollerna i en grupp både påverkar och påverkas av
klassrumsklimatet och för att en lärare ska ha möjligheter att påverka
gruppens beteende i önskad riktning och försöka skapa ett bra klimat i
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klassen bör han eller hon ha kännedom om på vilket sätt dessa olika
grupprocesser fungerar.

2.3.6  Gruppens fysiska miljö

Enligt Maltén (1992) har gruppmedlemmarnas placering i rummet
större betydelse än vad man i allmänhet tror. Han tar upp olika
aspekter på hur diskussioner kan bli och hur de olika medlemmarna
känner sig beroende på var man sitter i rummet. En centralt placerad
person tar exempelvis lättare ledningen, om man sitter i en grupps
utkant är det svårt att aktivt delta i diskussioner och dyl. Men sitter
man i en cirkel har vem som helst i praktiken chans att dominera en
diskussion men även här är naturligtvis personlighet och erfarenhet en
påverkande faktor. Han påpekar vidare att närheten i rummet är en
viktig faktor när det gäller diskussioner. Det är bättre att sitta vid ett
runt bord än vid ett avlångt; ännu bättre är det med inget bord alls utan
enbart ställa stolar i en ring. En lärare kan med olika medel skapa
trygghet i gruppen och även påverka osäkra och tysta elever till större
aktivitet. Man skulle också med kännedom om dessa faktorer kunna
bryta redan förekommande dominans i gruppen och få fler i gruppen
känna att de kan tillföra något.

Andra faktorer som jag tror kan inverka på gruppens välmående är
också hur det ser ut i klassrummet rent fysiskt. Man bör försöka skapa
en trivsam miljö inte bara när det gäller placeringen av eleverna utan
också när det gäller närmiljön runt omkring. Man bör sträva efter att
det är rent och snyggt och man kan ju försöka skapa en hemtrevlig
atmosfär med lokaler som släpper in mycket ljus och där saker och
ting inte ligger huller om buller. Enkla åtgärder som levande växter
och trevliga gardiner kan vara några av de enkla saker som man kan
göra för att försöka skapa en behaglig miljö där alla kan trivas
tillsammans.

2.3.7 Sammanfattning

I inledningen till detta avsnitt skrev jag ett påstående som löd ungefär
så här: Det finns många olika faktorer som inverkar på
klassrumsklimatet. Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att jag
med denna korta genomgång av dessa faktorer endast har skrapat lite
på ytan. Det finns en mängd olika faktorer som alla påverkar på
klimatet i en klass på olika sätt. Här har jag koncentrerat mig på
faktorer inom klassens ramar men jag är helt övertygad om att det inte
bara är faktorer i klassrummet eller på skolan som påverkar utan även
företeelser utanför skolan, som exempelvis hemförhållanden,
fritidsintressen, kompisar, bara för att nämna några.
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3 Intervjuer

Nu följer ett avsnitt när den metod presenteras som ligger till grund
för intervjuerna som gjorts. Tillvägagångssättet kommer även att här
nedan kortfattat beskrivas.

3.1 Urval

Jag har valt att intervjua tre olika lärare. Lärarna har valts ut efter
vissa kriterier. De krav som jag ville skulle vara uppfyllda var att båda
könen skulle vara representerade, de skulle jobba på olika skolor (i
alla fall två olika skolor representerade), verksamma inom olika
”stadier” (1-7 resp. 7-9) och att de skulle ha arbetat som lärare olika
länge. Även eleverna har valts efter vissa kriterier som att båda könen
skulle vara representerade och att de ska vara olika gamla. Jag har valt
att intervjua elever enbart från skolans högre klasser (7-9) eftersom
jag anser att den typen av frågor som jag har valt att ställa lämpar sig
bäst för dessa elever. Jag har gjort den bedömningen att det i denna
empiriska studie inte finns utrymme att anpassa nivån på mina frågor
till att passa alla åldrar.

Mitt mål är att de som ställer upp skulle göra det frivilligt. Hartman
(1993) skriver om ”kravet på självbestämmande”, d.v.s. att
intervjudeltagarna själva ska få bestämma om de vill delta. Därav
valde jag att inte vända mig till rektorer/områdeschefer i mitt sökande
efter lärare som skulle kunna ställa upp utan valde att ta kontakt med
några lärare som jag har lärt känna under diverse fältstudier under
tidigare kurser och hörde mig för om intresse fanns eller om de kunde
fråga sina kollegor på skolan. När det gällde eleverna fick jag tillgång
till att göra intervjuer i tre olika klasser. Eleverna själva fick anmäla
sitt intresse och sedan valdes den elev som skulle intervjuas genom
lottning eftersom intresset var tämligen stort.

Den första kontakten med lärarna togs via telefon då även syftet med
intervjun klargjordes. Vid detta tillfälle bad jag lärarna att höra sig för
i sina klasser om det fanns några elever som skulle kunna tänka sig att
prata med mig. Vi bestämde också en dag då jag skulle göra ett besök
på de aktuella skolorna för att ”visa upp” mig och berätta kort om vad
jag höll på att arbeta med. Jag ville också i detta läge poängtera både
för lärare och elever att deras bidrag skulle hanteras på ett sådant sätt
att deras svar inte skulle kunna härledas till dem. Jag upplyste dem om
att jag inte skulle uppge deras riktiga namn eller vilken skola eller
plats intervjuerna hade ägt rum på.
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3.2  Val av undersökningsmetod

I denna undersökning har jag valt att använda mig av en s.k. kvalitativ
intervjubaserad metod. Jag har valt att göra personliga intervjuer
eftersom jag då har en chans att få svaren utvecklade genom att ställa
följdfrågor vid behov. Jag tror att jag med denna metod kan få en mer
nyanserad bild av de intervjuade. Det finns självklart även nackdelar
med denna metod och en är risken för intervjuareffekt, d.v.s. att jag
som intervjuare genom mitt sätt att tala och bete mig påverkar den
intervjuade åt ett visst håll.

Den enda förinformationen deltagarna fick angående själva intervjun
var att de skulle svara på några frågor rörande klassrumsklimat/
stämning i klassen. Jag skickade inte ut frågorna i förväg eftersom jag
ville att deras svar skulle vara spontana och inte förberedda på något
sätt.

Innan materialinsamlingen påbörjades gjordes några pilotintervjuer
med personer i lämpliga åldrar. Detta för att undersöka frågornas
karaktär, d.v.s. om de gick att förstå, om något fattades o.s.v. Efter
dessa pilotintervjuer framgick det att det var bäst att göra lite olika
formuleringar på frågorna till de två olika intervjugrupperna. Frågorna
är i stort de samma men mitt ordval skiftar och detta har jag gjort för
att jag ville anpassa nivån så att frågorna fungerar för de individer som
de är avsedda för. Detta innebär att jag har två olika
undersökningsgrupper, en lärargrupp och en elevgrupp.

Jag inleder mina intervjuer med neutrala frågor rörande lärarnas
bakgrund d.v.s. hur länge de har arbetat som lärare, vilken åldersgrupp
de jobbar med m.m. Även när det gäller eleverna börjar jag intervjun
med mer allmänna frågor rörande deras ålder, hur länge de gått i
klassen, om vad de tycker om för ämnen o.s.v. Detta gör jag för att
lätta upp stämningen lite och lättare komma igång med intervjun på ett
”mjukt” sätt men även för att leda in de intervjuade på mitt
frågeområde (Patel & Davidson, 1991).

Jag använder mig av standardiserade intervjuer, d.v.s. att jag ställer
likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson i
samma undersökningsgrupp (Bell, 1993). Detta gör jag för att sedan i
sammanställningen av resultaten lättare kunna jämföra svaren jag fått
från de olika deltagarna.

För att minska risken för missförstånd lämnas efter avslutad intervju
utrymme för ev. kommentarer kring frågornas innehåll. Här kan även
det som antecknats gås igenom och deltagarna får nu möjlighet till att
göra tillägg om de känner att något har missuppfattats eller om något
saknas. Detta moment kallas för validering av resultaten (Bell, 1993).
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Frågorna till intervjun grundar sig på mitt syfte och
problemformulering. Jag har i min metod valt att använda mig av en
s.k. intervjuguide där jag har de inledande frågorna antecknade. Jag
har även tagit med att antal sonderings- och uppföljningsfrågor i
guiden – oavsett om de kommer till användning eller inte är de bra att
ha för att få en bra struktur på anteckningarna (Bell, 1993).
(Intervjuguide, se bilaga).

3.3 Intervjufrågor

Dessa frågor är själva grunden till intervjuerna:

Intervjugrupp 1 (Lärare)

1. Beskriv vad Du menar med ett bra klassrumsklimat.

2. Beskriv vad Du menar med ett dåligt klassrumsklimat.

3. Vad tycker Du påverkar klimatet i gruppen?

4. Hur arbetar Du för att bygga upp ett bra klassrumsklimat?

5. Finns det något som Du skulle vilja ändra på hos din klass för att få
det ”ideala” klassrumsklimatet enligt Din egen definition och i sådana
fall vad?

Intervjugrupp 2 (Elever)

1. Berätta om hur Du tycker det ska vara i klassen för att allt ska
kännas bra.

2. Berätta hur det skulle kunna vara när stämningen i klassen är dålig.
(Hur är det då?)

3. Vad tycker Du är viktigt för att det ska fungera bra i klassen?
 

4. Om Du fick ändra på något när det gäller stämningen i klassen, vad
skulle det vara?

5. Vad skulle Du vilja att din lärare gjorde för att det skulle bli bättre
stämning än vad det kanske är idag?
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3.4 Metoddiskussion

Anledningen till att jag har valt att använda mig av intervjuer och inte
enkätundersökningar är att intervjuer är en mer följsam och
anpassningsbar metod och den ger en möjlighet till att komma med
följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas. Denna möjlighet
ges inte vid en enkätundersökning då svaren måste tas för vad de är
och man kan heller inte ta hänsyn till faktorer som tonfall, mimik och
dyl., vilket jag anser vara viktigt inte minst när man intervjuar barn
och ungdomar. Man har även vid intervjuer en möjlighet att se om den
som svarar har förstått frågan eller vad vederbörande känner när
han/hon svarar (Bell, 1993).

Jag har valt att göra en ostrukturerad intervju så att intervjupersonerna
får maximalt utrymme att svara inom. Frågorna som jag använder mig
av är så formulerade att svarsutrymmet lämnas fritt, d.v.s. öppna
frågor utan fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 1991). En annan
fördel med denna typ av intervjuer är också att det finns möjlighet att
omformulera frågorna så att de inte missförstås.

Jag har valt att inte använda mig av bandinspelning av intervjuerna,
delvis av praktiska skäl men även andra. Enligt Patel & Davidson
(1991), kan närvaron av bandspelaren påverka de svar man får. Om
man använt sig av en bandspelare vid intervjun brukar det ofta hända
något när man stänger av den, menar de. Intervjupersonerna är inte
lika angelägna om att framstå som t.ex. logiska och förnuftiga längre
utan börjar som regel prata mer spontant. Jag tror att närvaron av
bandspelaren även kan uppfattas som ett störande moment och som
något väldigt formellt av den som blir intervjuad. Atmosfären blir nog
mer avslappnad om inte en bandspelare finns med som registrerar allt
som sägs och intervjun upplevs då heller inte som något konstigt.
Självfallet finns det också nackdelar med att inte använda sig av
bandinspelning. En kan vara att man inte får med precis allt
personerna säger som exempelvis kan vara viktigt om man ska citera
delar av intervjun. En annan kan vara att man har svårt att både hinna
med att ha ögonkontakt samtidigt som man antecknar ner svaren. Jag
anser dock att fördelarna av den typ av registrering av svaren jag valt
överväger nackdelarna.

Som även nämnts tidigare gås det antecknade igenom gemensamt vid
intervjuns slut för att försöka undvika eventuella misstolkningar och
missförstånd. Detta görs även för att kompensera den effekt
uteblivandet av bandinspelare kan tänkas ha gjort på resultatet. Här får
både jag och de intervjuade möjlighet att kolla av att allt som
nedtecknats är korrekt. Intervjupersonerna får också nu tillfälle att läsa
igenom ev. citat för att verifiera att jag uppfattat rätt.

Varje intervju utfördes enskilt i ett avskilt rum utan yttre störningar.
Intervjufrågorna ställdes så gott som ordagrant till varje
intervjuperson. Jag var även tvungen att vid några tillfällen ställa
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följdfrågor och ibland var även vissa förtydliganden nödvändiga,
främst gällande elevgruppen. Som en ganska oerfaren intervjuare
upplevde jag ibland tystnaden som ett tecken på att deltagarna inte
uppfattat frågan. Detta kan dock ha varit en misstolkning från min sida
och nu efteråt önskar jag att jag hade väntat ut de intervjuade
ytterligare en stund innan följdfrågor ställdes. Detta skedde vid ett
fåtal tillfällen och gällde uteslutande för elevgruppen.

Som intervjuare och författare kan jag inte sägas vara helt objektiv.
Man påverkar som intervjuare situationen vare sig man vill eller inte.
Mitt mål har självklart varit det att bortse från mina egna attityder och
värderingar och jag försökt att inte låta dessa påverka intervjun. Jag
har gjort mitt bästa när det gäller att inte styra de intervjuade när
frågorna har ställts. Vid resultatsammanställningen har jag försökt att
inte vinkla de intervjuades svar så att de skulle ”passa” bättre in.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att jag har försökt göra en
så objektiv bedömning som möjligt, både när det gäller själva
intervjuerna och de svar jag där fick, men även vid sammanställningen
och tolkningen av svaren.

Slutligen kan sägas att mitt val av undersökningsmetod har krävt ett
relativt omfattande förarbete, men i gengäld har själva intervjun och
efterarbetet underlättats. Jag anser att jag med metoden har lyckats
undersöka det jag med mitt syfte ville och jag har även kommit fram
till en mängd intressanta resultat.
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4 Resultat

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuundersökningarna. Jag
kommer även kort att redogöra för hur själva sammanställningen har
gått tillväga.

4.1  Sammanställning av resultat

Som även tidigare påpekats är situationen sådan att när man använder
sig av personliga intervjuer påverkas resultaten av hur den intervjuade
tolkar frågorna och i sin tur hur intervjuaren tolkar dennes svar. Det
finns alltid risk för missförstånd. Jag tror däremot att denna risk
minskat då jag har använt mig av följdfrågor och också tack vare att
jag lämnat ett stort utrymme där den intervjuade har kunnat utveckla
sina svar vid oklarheter. Jag vill också påpeka att det självklart inte
finns några garantier för sanningshalten i svaren jag har fått eftersom
det alltid finns en risk att man kanske beskriver verkligheten så som
man skulle vilja att den var, istället för hur den egentligen är. Detta
gäller då allra helst då man ska beskriva något där man själv är
delaktig.

Varje intervju tog mellan 15 – 40 minuter. Intervjuerna med lärarna
tog längre tid än intervjuerna med eleverna som oftast svarade mer
kortfattat.

Intervjusvaren har jag valt att sammanställa på så sätt att jag tar varje
fråga för sig, d.v.s. en fråga i taget och presenterar allas svar jag fick
på den innan jag går vidare till nästa fråga, (de i lärargruppen för sig
och de i elevgruppen för sig). För att underlätta för läsaren har jag
gjort en kort sammanfattning av svaren till varje fråga innan jag går
vidare till nästa fråga. Först redovisas lärargruppens svar och därefter
elevgruppens svar. Jag redovisar svaren i löpande text utifrån mina
intervjuanteckningar. När jag ordagrant citerar någon av de
intervjuade markeras detta med citationstecken. Dessa citat är valda
utifrån att de av intervjudeltagarna betonades på ett sådant sätt att de
framkom som ganska centrala i deras resonemang.
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4.1.1  Lärargruppen

Jag har valt att ge de intervjuade lärarna fingerade namn vilket gör att
sammanställningen får en mer personlig karaktär men också att det är
lättare att hålla isär svaren. Här nedan följer ”lärargruppens” svar:

1. Beskriv vad Du menar med ett bra klassrumsklimat.

Anna ( 46 år, 23 år som lärare, jobbar med elever i år 4-6):
Ett bra klassrumsklimat är när alla i klassen respekterar varandra för
vad de är. Lyssnar på varandra och bryr sig om varandra. Det är när
eleverna känner sig trygga, både när det gäller sig själva, d.v.s. vilka
de är men också i den miljön de vistas i med de andra barnen och med
mig. ”Men det handlar också om mig som lärare. Ett bra klimat är när
jag kan vara mig själv”.

Bosse ( 37 år, 6 år som lärare, jobbar med elever i år 7-9):
Det är när jag som lärare har bra kontakt med barnen och skapar
intresse. Det är när det är en bra allmän stämning i klassen. ”Det ska
funka bra rent socialt”. Både jag och de ska uppleva att lektionerna är
bra och givande. Det är när det är ordning i klassen, när ingen stör mig
vid genomgångar och när de (eleverna) antecknar vid genomgång.
Eleverna måste även trivas med varandra och med mig, ha bra
relationer och känna trygghet. ”Det är när eleverna är schyssta mot
varandra”.

Cecilia (25 år, 1 år som lärare, jobbar med elever i år 7-9):
Det är när vi alla har en ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.
Det är när det råder en positiv anda i klassen, både lärare och elever
måste känna det. Eleverna måste även trivas i klassrummet rent fysiskt
som t.ex. att de sitter bra. ”Det är när eleverna är trygga, men det är
nog ganska svårt att påverka”. Ett bra klimat i klassen är när man som
lärare skapar en vilja hos eleverna att göra mer.

Sammanfattning: Ett bra klassrumsklimat är när man respekterar
varandra, lyssnar och bryr sig om varandra. Det är när man har bra
ömsesidig kontakt och elever och lärare trivs i klassrummet. Alla tre
lärare anser att det handlar mycket om trygghet.

2. Beskriv vad Du menar med ett dåligt klassrumsklimat.

Anna: Det är när all tid går åt till att tjata och försöka lösa konflikter.
När eleverna inte respekterar varandra, retas och uppför sig allmänt
dåligt mot varandra och mot mig som lärare. Det är när det råder en
osäkerhet i klassen, vissa elever kan bete sig utåtagerande och
störande och detta påverkar i sin tur hela klassen negativt. ”Eleverna
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bör känna trygghet och detta bidrar i sin tur till att de vågar vara sig
själva”

Bosse: När elever är taskiga mot varandra, när de inte har någon
respekt, taskig attityd gentemot varandra och lärare. Det är när man
inte trivs och när alla på något sätt intar försvarsställning och anklagar
varandra och läraren för olika saker som händer i klassen. ”Mycket av
min tid går då till annat än undervisning”.

Cecilia: Det är när det inte är någon vidare arbetsro i klassen, alla
pratar i mun på varandra, det är ingen lugn och ro i klassen, helt
enkelt.  ”När man som lärare inte får någon respekt, när man måste
säga samma sak 10 gånger - ingen lyssnar på dig i alla fall!” Det råder
ett dåligt klassrumsklimat när eleverna grupperar sig, vissa grupper
sätter sig för sig själva, det är ingen sammanhållning i klassen.

Sammanfattning: Ett dåligt klassrumsklimat kännetecknas av att det
inte råder någon arbetsro i klassen, det är stökigt och tjatigt och det
råder en osäkerhet i klassen som i sin tur resulterar i störande beteende
bland eleverna. Eleverna har ingen respekt för varandra eller för
läraren och mycket av tiden i klassrummet går till att lösa konflikter.
En lärare poängterade att ett dåligt klassrumsklimat är när det inte
råder en  bra sammanhållning i klassen och eleverna ”grupperar” sig.

3. Vad tycker Du påverkar klimatet i gruppen?

Anna: Hur eleverna mår, om de är trygga i sig själva och med sin roll.
Hemförhållandena spela en ganska stor roll, och det kan då gälla
värderingar, uppförande o.s.v. ”Vilka olika roller som finns i
klassrummet påverkar självklart klimatet i klassen men även jag som
lärare, min lärarroll som jag har, hur jag är och kan vara med min
klass”.

Bosse: Till en viss del gruppens storlek men det är inte allt. Hur man
är som lärare; när man är oerfaren gör man ganska många tabbar, men
man lär sig ju och misstag finns till för att göras och att lära sig på och
förhoppningsvis blir man bättre. Som lärare ska man fatta 600 beslut
per dag och det är svårt med tanke på den korta betänketid man har,
ibland har man ingen alls. Du som lärare är en stor faktor, i alla fall
60-70%. Andra faktorer kan vara  elevernas självkänsla och om de är
osäkra. Hemsituationen är också en stor bidragande faktor. Om
eleverna har sociala problem återspeglar sig detta i skolan genom
olika oönskade beteenden.

Cecilia: Hemförhållandena påverkar till stor del men också
sinnesstämningarna hos eleverna. Dålig sinnesstämning smittar av sig
på de andra. Lokalerna påverkar, om man som jag måste ha
undervisning i språk i en kemisal så brukar det inte funka så bra att ha
en vattenkran och andra diverse saker framför eleverna när man ska
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prata engelsk grammatik. Det är onödiga störande moment som i sin
tur påverkar hela klassens klimat. Även hur eleverna sitter i
klassrummet, d.v.s. placeringen, vilka som sitter bredvid varandra är
viktigt. Miljön runt omkring påverkar i stort. Om det är fint och nytt
känns det bättre eller om man åtminstone fixar lite hemtrevligt i
klassrummen, med blommor och gardiner som jag har gjort i
språksalen, för det uppskattar de (eleverna), de liksom har en annan
attityd. Även jag som lärare påverkas ju av att det är fräscht runt
omkring mig.

  
Men också jag som lärare påverkar situationen i hög grad, man måste
ha ganska bra minne, komma ihåg om man har sagt si eller så annars
är det lätt att göra misstag och då får man ofta börja om från början
och bygga upp förtroendet. Det som händer mellan eleverna är också
viktigt, det kan exempelvis ha hänt något på rasten som påverkar hela
klassen och som jag omöjligt kan känna till om inte någon av eleverna
berättar det för mig. Det handlar alltså om vilken kontakt man har med
sina elever.

”En stor påverkande faktor är ju grupptrycket i klassen, i min klass
finns många av de där typiska rollerna, många ledare, men bara en
positiv”.

Sammanfattning: Alla tre lärarna påpekar att hemförhållandena är en
stark bidragande faktor till hur klassrumsklimatet blir. Även att det till
stor del handlar om vilken lärarroll man själv har, d.v.s. hur man är
som lärare. Gruppens storlek samt den fysiska miljön tillsammans
med grupptrycket och rollfördelningen är andra faktorer som
poängteras. En annan nämnd faktor är den hur eleverna mår och om de
känner trygghet i klassen.

4. Hur arbetar du för att bygga upp ett bra klassrumsklimat?

Anna: Genom att försöka lära känna eleverna snabbt från början. Det
kan ta en hel termin då man jobbar väldigt mycket med denna bit.
Läraren måste vara tydlig och klar, alltså vara en tydlig ledare. Man
måste poängtera redan från början vad som gäller, visa vem som
bestämmer. Gå igenom vad som ska gälla när det handlar om
trivselregler och andra disciplinära frågor o.s.v. ”Jag försöker få
eleverna att förstå att de är i skolan för sin egen skull, inte för min.”

Bosse: När man får en klass i 7:an jobbar jag mycket med det sociala i
början. Det är bra att de då inte är så betygsfixerade, eftersom de inte
får betyg förrän i 8:an. Jag jobbar med att lära de den nya
studietekniken som man behöver känna till nu på högstadiet. Det är
stor skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet, förut hade de bara
ett klassrum och en lärare, nu får de många olika lärare och springer
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mellan olika klassrum. Allt detta skapar en osäkerhet som man måste
försöka jobba med.

Jag har samtal med alla elever en gång i veckan, s.k. kompissamtal då
eleverna får välja vad de vill prata om och de får välja två kompisar
som ska vara med. Vid sådana tillfällen får man reda på ganska
mycket om klimatet i klassen. Jag försöker även samarbeta mycket
med föräldrarna, ha en bra kontakt med dem.

Om det händer något i klassen tycker jag att det är viktigt att jag kan
säga : ”idag struntar vi i SO och diskuterar istället om vad som har
hänt i klassen”. Man måste ta tag i det direkt.

Cecilia: Man måste ta upp konflikterna direkt, och reda ut det som
går. Uppmuntra positivt beteende och jobba mycket med trivselregler
och reda ut vad som gäller. Försöka få eleverna till att respektera och
acceptera varandra som de är. ”Ibland kan jag tycka att det är svårt
eftersom man inte vet bakgrunden till allt som händer”.

Sammanfattning: Man bygger upp ett bra klassrumsklimat genom att
lära känna varandra väl och försöka skapa en trygghet i klassen. Man
bör också direkt ta tag i konflikter som uppstår och försöka få alla att
respektera varandra, och även varandras åsikter. Det påpekades också
av en lärare att man som lärare måste vara tydlig och visa vem som
bestämmer och att det ska finnas regler och normer uttalade att följa.

5. Finns det något som Du skulle vilja ändra på hos din klass för att
få det ”ideala” klassrumsklimatet enligt Din egen definition och i
sådana fall vad?

Anna: Jag skulle vilja att de respekterade varandra mer. Som till
exempel att man lyssnar när någon annan pratar och att man
respekterar varandra åsikter. Jag skulle också vilja att eleverna tog mer
eget ansvar både när det gäller sitt skolarbete men också gällande hur
de beter sig och vilka följder det får. ”Min önskan är även att de är
mer snälla mot varandra och tänker på språkbruket.”

Bosse: I den klassen jag är klassföreståndare för är det 23 killar och
bara 5 tjejer. Det blir liksom en obalans, grabbig attityd och grabbigt
snack och det är något som jag skulle vilja ändra på. Jag skulle vilja
ha en bättre balans i gruppen också när det gäller olika roller som
finns. Jag skulle vilja ha mer tid för eleverna, jag skulle vilja att alla
upplevde att: ”du är sedd!, men det är ibland svårt i storgrupp”.

Cecilia: Jag skulle vilja att det var mer ordning och reda i
klassrummet, ett lugnare klimat helt enkelt. ”Inte så mycket fjantande
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bland eleverna”. Många har svårt med koncentrationen och jag skulle
vilja att de var den de egentligen är, kunna lyssna på mig i alla fall i
10 minuter! Lyssna mer på mig som lärare och höra på när jag säger
något den första gången så att jag slipper att tjata. Ett bättre språk
bland eleverna vore att föredra. ”En period så kallade de varandra för
anus hela tiden. Det kan bli påfrestande ibland. Det är som om de inte
vet vad de säger, vad det egentligen betyder, det är bara ballt!” Jag
skulle också vilja att de respekterade varandras åsikter mer exempelvis
vid klassråd då de ska försöka påverka varandra istället för att
acceptera att alla kan och får tycka olika, men jag skulle också vilja att
de respekterade mig som lärare mer, det går så mycket tid åt annat än
åt det jag vill!

Sammanfattning: Det dessa lärare skulle vilja ändra på för att få ett
bättre klimat i klassrummet var bland annat att de vill att eleverna ska
respektera varandra och lärarna mer, lyssna när någon annan pratar.
Att det skulle vara mer ordning och reda, ett lugnare klimat. Att
eleverna tänker på sitt språkbruk mer och att lärarna inte behövde göra
av med så mycket tid och energi åt konfliktlösning och annat tjafs,
utan kunna ägna sig mer åt undervisningen istället.

4.1.2  Elevgruppen

Här nedan följer en sammanställning av de svar jag har fått från de
intervjuade eleverna. Även här har jag valt att ge personerna påhittade
namn. Dessa intervjuer tog i regel mellan 10-20 minuter. Jag
behandlar varje fråga separat och gör efter varje sammanställning en
kort sammanfattning, där det viktigaste som eleverna sade poängteras.
Vid intervjuerna med eleverna behövde jag använda mig av
följdfrågor i högre grad än vid intervjuerna av lärarna.

1. Berätta om hur Du tycker det ska vara i klassen för att allt ska
kännas bra.

Lisa (13 år, går i sjunde klass): Det ska inte vara för strikt, inte
knäpptyst och stelt. Jag tycker att man ska få småprata med den som
sitter närmast, det brukar i alla fall funka bra hos oss. Det ska inte vara
folk som skriker och tjafsar och bråkar hela tiden, det är jobbigt!
Mycket beror på läraren. Vissa lärare har man respekt för andra inte
och då funkar det inte alls. Varför det är så vet jag inte. Det beror inte
på att vilket kön de (lärarna) har. Läraren ska inte vara för snäll, han
ska kunna säga åt de som bråkar och se till att man kan jobba. Man
ska som elev kunna diskutera saker med sin lärare.
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Kalle (14 år, går i åttonde klass): Det är bra om läraren först är sträng
för att göra så att man respekterar honom, sedan kan han vara snäll.
Det är bra om det inte är grupper i klassen, tjejer och killar och så,
utan att det är blandat, att alla är med alla, att alla pratar med alla. ”Är
det en bra klass så umgås man med alla så att ingen känner sig utanför
och utfryst”. Man ska tycka det är kul att gå till skolan.

Stina: (14 år, åttonde klass): ”Tjejer pratar ofta skit istället för att
prata med varandra. Det är jobbigt när det blir så.” Alla ska prata med
varandra, hälsa och så. Man ska vara snälla mot varandra och inte
bråka och retas så mycket.

Sammanfattning: Alla tre eleverna är eniga om att det känns bra i
klassen när alla pratar med alla, så att ingen känner sig utanför. Det
känns också bra när man inte bråkar med varandra och när det inte är
så mycket tjafs. En elev påpekade att hon tyckte att mycket berodde
på läraren.

2. Berätta hur det skulle kunna vara när stämningen i klassen är
dålig. Hur är det då?

Lisa: Det är när de springer runt i klassen och inte sitter stilla. När de
skriker och kommenterar allt. Det måste ju vara en viss ordning och
lugn annars går det ju inte att lära sig något. ”Vissa personer i klassen
sabbar mycket när de tar böcker och sudd för en och gömmer det och
så. De ska alltid flina och vara pajasar, de fattar inget … man kan ju
inte lära sig något … de bara retas och är allmänt jobbiga och
barnsliga”.

Kalle: Det ska inte vara för pratigt för då kan man inte koncentrera
sig. ”Det ska var normalt – pratnivå.” Det är när vissa grupper fryser
ut andra så att de inte får vara med och då blir det så att man inte ens
vill gå till skolan till slut. Man blir mobbad, man vill inte något längre.

Stina: Denna elev har inte så mycket att säga när det gäller denna
fråga. Hon säger dock att det är motsatsen till ”det andra jag sa
innan”. Hon fortsätter med att säga att det är ”när killarna slår på
rumpan och man säger åt dom att sluta, gud va’ tjurig jag kan bli på
dom!

Vi diskuterar frågan lite mer och jag ställer en uppföljningsfråga.
Hon avslutar med att säga: killarna retas ganska mycket och jag
tycker att det är jobbigt att de inte respekterar oss andra mer.

Sammanfattning: De två första eleverna tycker ungefär samma sak
när det gäller att det inte ska vara för stojigt och pratigt utan att det ska
råda en god arbetsmiljö. De tycker också att det är jobbigt när elever
retas och bråkar med varandra. En elev (Kalle) poängterar att
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stämningen är dålig i klassen när man blir utfryst och inte får vara
med de andra.

3. Vad tycker Du är viktigt för att det ska fungera bra i klassen?

Lisa: Det är viktigt med gemenskap, att alla i klassen känner varandra
väl. Det är inte bra om det blir mindre grupper i klassen (att eleverna
grupperar sig) eller två gäng eller så. Man måste visa respekt, vara en
bra kompis, vara schysst. Man måste kunna prata samtidigt som man
jobbar. Jag tycker det är bra om läraren säger till de som är bråkiga
och stör på lektionerna.

Kalle: Att man försöker prata med alla, så att inte någon blir utstött.
”Att de andra tar med en så att man känner att man får vara med”. Det
ska vara bra stämning i klassen. ”Vår klass är inte direkt en
toppenklass”. Det kan vara jobbigt om någon känner sig utanför och
lärarna inte ser det eller inte gör något åt det.
Det är viktigt att man har en bra lärare som bryr sig.

Stina: Att eleverna visar respekt och ansvar och att man har bra lärare.

Sammanfattning: Det pratades om gemenskap och att det är viktigt
att ingen känner sig utanför, och att alla har någon att prata med. En
elev poängterar att det inte bra om det blir smågrupperingar i klassen,
olika s.k. gäng. Alla elever pratar om att det är viktigt att man har en
bra lärare.

4. Om Du fick ändra på något när det gäller stämningen i klassen,
vad skulle det vara?

Lisa: Ibland tycker jag att det är jobbigt i stor klass, det skulle vara
skönt att få vara en liten klass med bara 4-5 elever och en lärare. Det
skulle vara bra om alla kunde känna att de trivdes med varandra,
känna gemenskap, göra kul grejer ihop, inte bara jobba i skolan. ”Jag
skulle vilja att alla var schyssta mot varandra och inte retades så
mycket”.

Kalle: Jag skulle vilja att det var mindre stökigt och pratigt och att
klassen var mer sammansvetsad. Det skulle vara bra om det inte
snackades så mycket skit bakom ryggen.

Stina: ”Vet inte. Som det är nu. Killarna dummar sig ibland men
annars har alla kompisar och pratar med varandra”.
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Sammanfattning: Två av eleverna nämner att de skulle vilja ha en
större gemenskap och att det skulle vara bra om klassen skulle kännas
mer sammansvetsad, att man gör roliga saker tillsammans. Alla tre
pratar om de skulle önska att eleverna var mer ”schyssta” mot
varandra och att de inte ”dummade sig”.

5. Vad skulle Du vilja att din lärare gjorde för att det skulle bli
bättre stämning än vad det kanske är idag?

Lisa: Jag skulle vilja att några av mina lärare hade bättre rutin, nu har
vi många nya lärare, nyutbildade. Det är bra om det finns både nya
och gamla så att det finns de som har erfarenhet och rutin. Jag tycker
det är viktigt att de lär ut bra, får eleverna att lyssna men också att de
hör på eleverna. Lärarna borde lyssna mer på eleverna och fråga oss
mer om vad vi tycker.

Jag skulle vilja att mina lärare tog tag i de som jämt sitter längst bak
och stör. De vill ha uppmärksamhet och förstör för oss alla andra. De
har problem hemma och de röker och så. De skulle behöva prata med
någon. Jag skulle vilja att lärarna verkligen sa åt dem som bråkar och
stör.

Kalle: Jag skulle vilja att alla mina lärare var mer som vår SO-lärare.
När vi har honom är det bäst stämning i klassen. Alla har respekt för
honom. Han släpper inte för mycket på sig själv som lärare, han
försöker inte vara kompis med alla. Han var ganska sträng i början
sedan blev han lite snällare. Det skulle vara bra om fler lärare försökte
skapa denna respekt så att man kan lära sig något på lektionerna!

Jag skulle vilja att lärarna tog upp saker som de ser händer i klassen
som t.ex. mobbning och försöker hjälpa om det händer något i klassen.
Vi borde jobba mer med att försöka få ett mer sammansvetsad klass
där alla samarbetar med varandra.

Jag skulle vilja att det var mer lugn och ro på lektionerna och att  man
kan prata med sin lärare om allt.

Stina: ”Jag vet inte, det är bra som det är” Det skulle vara bra om det
var lite mer lugnt men samtidigt lite pratigt. Jag tycker inte lärarna ska
vara för stränga man ska kunna prata med dem om vissa saker som
kanske händer i skolan på raster och sådant.

Sammanfattning: De två första eleverna svarar att de skulle vilja att
deras lärare säger åt dem som stör och beter sig illa. Att de vill att
lärare lyssnar mer till vad eleverna tycker och tänker. En av eleverna
tycker att det är viktigt att lärarna skapar en respekt så att det blir
arbetsro i klassen. Alla tre verkar tycka att det är önskvärt att läraren
försöker skapa en lugn och harmonisk tillvaro i klassrummet.
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5 Resultatdiskussion

Jag kommer i detta resonerande kapitel försöka väva ihop trådarna i
studien och diskutera de svar jag har fått utifrån mina frågeställningar
som jag inledningsvis formulerade. Jag kommer även att bearbeta
svaren jag fått i mina intervjuer på ett mer systematiskt sätt och
således söka efter likheter och skillnader i de intervjuades synpunkter.
Fanns det några gemensamma uppfattningar gällande vad ett bra
klassrumsklimat är? Tycker lärare och elever ungefär lika? Vilka
faktorer tyckte de intervjuade var de viktigaste med tanke på påverkan
på klimatet i klassen? Och hur jobbade de olika lärarna med att
försöka skapa ett bra klassrumsklimat? Finns det likheter? Vad tycker
eleverna att lärarna kan göra för att det ska kännas bra i klassen?

Jag har valt att presentera resultaten i form av att jag tar upp varje
frågeställning för sig och beskriver de resultat jag fått och jag kommer
även att nämna lite kort om vad jag genom litteraturgenomgången
kommit fram till. Jag är väl medveten om att första och andra
frågeställningen går lite in i varandra, men jag har trots detta valt att
behandla dem separat, vilket dock innebär att det kan förekomma en
del upprepningar av de intervjuades synpunkter. Jag gör på detta sätt
för att det ska bli så klart och tydligt som möjligt.

5.1 Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?

Efter genomgången av den litteratur jag har funnit skulle man
sammanfattningsvis kunna säga att ett bra klassrumsklimat i grund
och botten handlar mycket om trygghet. Tryggheten är ett
grundläggande behov som måste vara tillgodosett innan man kan
bygga upp ett klimat där alla trivs och kan ta till sig kunskap. Enligt
litteraturgenomgången är ett bra klimat när eleverna känner sig
omtyckta och accepterade och när de får känna att de kan vara sig
själva. Åberg (1994) bland andra påpekar att ett bra klassrumsklimat
är när individerna i gruppen känner trygghet och att de blir
respekterade för vilka de är. Charles (1984) menar också att ett bra
klimat i klassen är när det är ordning och reda i gruppen och att
gruppdeltagarna vet vad som förväntas av dem.

Under intervjuerna framkom liknande synpunkter. Alla tre lärare
ansåg att tryggheten är en viktig grund för ett bra klassrumsklimat.
Respekt, var en annan aspekt som ständigt uppkom vid intervjuerna.
Man ska kunna lyssna på varandra och respektera varandras åsikter.
Jag tror att en ömsesidig respekt är grunden för det mesta arbetet i
klassrummet. Finns inte respekten, finns heller inte tryggheten bland
individerna i gruppen.

Även eleverna nämner att det bör råda en respekt, de menar att det är
viktigt att eleverna respekterar läraren men även att eleverna själva är
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”schyssta” gentemot varandra. Något som alla tre elever var överens
om för att det ska upplevas som en bra stämning i klassrummet var att
det bör vara lugnt och skönt och inte en massa prat och bråk. Detta
påpekades också av lärarna som en viktig del. Jag anser att själva
inlärningssituationen gynnas av ett gott klassrumsklimat där eleverna
kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter i lugn och ro. Detta påpekades av
bland andra Charles (1984), som en viktig del i klassrumsmiljön.

När det gäller ”ordning och reda” i klassen så är det något alla
intervjuade verkade tycka vara av vikt. I likhet med Charles (1984)
påpekande om att disciplinen är grundläggande och avgörande för allt
annat i klassrummet skulle man kunna säga att elever och lärare verkar
tycka att detta är viktigt inte minst för arbetsron utan även för att det
gör att eleverna inte behandlar varandra hur som helst. Eleverna
påpekade att de ansåg att det var bra att lärarna sa till de som störde i
klassen. Detta innebär att Charles påstående om att ”de flesta elever
känner motvilja mot klassens bråkmakare” stämmer väl överens med
verkligheten.

Maltén (1992) påpekar att en grupp måste kunna kommunicera
inbördes för att vara en väl fungerande grupp. Detta är något som alla
tre elever påpekar som viktigt för att stämningen ska kännas bra i
klassrummet, det pratades också i likhet med Malténs påpekande om
att gruppen måste känna samhörighet och att ingen bör känna sig
utanför, speciellt en elev (Kalle) återkom till detta under hela
intervjuns gång.

En lärare påpekade också att ett bra klassrumsklimat är när det råder
bra kontakt mellan individerna i gruppen, d.v.s. bra relationer.
Eleverna jag pratade med hade samma synpunkter när det gällde detta
och sa att det är viktigt att alla kan prata med varandra, inte minst att
eleverna kan prata med sina lärare om saker och ting som försiggår i
klassen. En av lärarna säger att ett bra klimat är när det råder goda
ömsesidiga relationer mellan individerna i klassen, att man ska trivas
med varandra, en annan avslutar med att säga att ett bra
klassrumsklimat är när jag som lärare kan vara mig själv.

I ett bra klassrumsklimat råder sammanfattningsvis:

� Trygghet
� Gemenskap
� Ömsesidig respekt
� Arbetsro och arbetsglädje
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5.2 Finns det några skillnader i vad lärare respektive
elever anser vara ett bra klassrumsklimat?

Jag har delvis redan här ovan varit inne och berört denna fråga men
kommer nu att enbart titta på om det finns några klara skillnader i vad
de två intervjuade grupperna tyckte vara ett bra klassrumsklimat. Jag
vill även påpeka att denna frågeställning har jag endast sökt svar på
genom min empiriska undersökning, d.v.s. att jag inte har sökt i
litteraturen efter dokumenterade skillnader gällande elevers och
lärares uppfattning gällande denna fråga.

Sammanfattningsvis kan sägas att det i grund och botten verkar som
om att lärare och elever tycker ungefär samma sak när det gäller att
definiera vad ett bra klassrumsklimat innebär. Man får i detta
avseende även ta hänsyn till skillnaderna i de olika intervjugruppernas
förmåga att uttrycka och formulera sig. Jag anser att lärarna självklart
är mer medvetna när det gäller dessa skeenden i klassrummet och kan
på så sätt lättare med ord förklara vad de menar.

Två av eleverna påpekade dock att klassrumsklimatet till stor del är
beroende av hur läraren är, medan det bara var en lärare som konkret
uttryckte detta och menade då att ett bra klassrumsklimat är när man
som lärare kan vara sig själv. Kortfattat skulle man kunna säga att
likheterna är större än skillnaderna när det gäller att definiera vad ett
bra klimat i klassen är, men jag anser att eleverna mer såg det som om
att det var lärarna som gjorde att det blev si eller så i klassen, t.ex. att
eleverna inte pratade och bråkade så mycket. Lärarna å sin sida
menade att det mer handlade om ett ömsesidigt samspel mellan lärare
och elever och att elevernas hemförhållanden spelade en stor roll.

En av eleverna påpekade att det ska vara kul att gå till skolan vilket
ingen av lärarna direkt sade, men kanske indirekt menade. Jag tror att
det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan, att de
upplever att det känns meningsfullt. Det handlar i grund och botten
om att alla individer i klassrummet känner trygghet i sig själva och att
de kan vara sig själva, och att alla behandlar varandra med hänsyn och
respekt, detta är något som mer eller mindre genomsyrar de samtliga
intervjuades tankar.
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5.3 Vilka är några av de faktorer som kan tänkas
påverka klassrumsklimatet?

Av litteraturgenomgången att döma finns det en mängd olika faktorer
som kan tänkas påverka klassrumsklimatet. Det har dock framkommit
att lärarens undervisningsstil är en faktor som har större betydelse än
andra när det gäller påverkan på gruppklimatet i en klass. Samtliga
intervjuade lärare tog bland annat upp denna faktor som något som i
stor grad påverkar klassrumsklimatet. De menade att det är viktigt hur
man som lärare är i arbetet med sin klass, hur lärarrollen ser ut och
vilken erfarenhet man som lärare har. Även eleverna nämner läraren
som viktig för att det ska fungera bra i klassrummet. De sa bland annat
att det är viktigt att ha en ”bra” lärare som säger till de elever som har
ett opassande uppförande och att läraren ska ”bry sig”.

En annan faktor som en lärare direkt i början av intervjun nämnde var
gruppens storlek. Han sa att det till en viss del påverkade klimatet,
men att det dock inte var allt. Maltén (1992) tar upp denna faktor som
en som har stor betydelse inte bara för hur kommunikationen fungerar
i gruppen, utan också hur de olika gruppmedlemmarna mår och
känner sig. En av eleverna påpekade att hon skulle vilja få vara en
elev i en liten klass på  4-5 elever, för att hon ofta tycker det är så
jobbigt i den stora klass hon i dag går i. Jag tror att det är av vikt att
man som lärare besitter kunskaper om hur bland annat
inlärningsarbetet kan varieras och anpassas till den aktuella
elevgruppen, så att alla elever någon gång får känna att det fungerar
bra och att de trivs.

I en grupp uppkommer det alltid roller och enligt Åberg (1994)
tilldelas man en roll så fort man inträder i en grupp. Hon menar vidare
att det är dessa roller som påverkar gruppens hela samspelsmönster.
Alla de intervjuade lärarna verkar vara överens om att rollerna i
klassen i sin tur påverkar klassrumsklimatet. En av lärarna sade att det
fanns många ledarroller i hennes klass, men dock bara en positiv.
Detta påverkar till stor del den stämning som förekommer bland
gruppmedlemmarna som enligt denna lärare i sin tur påverkades av
olika slags grupptryck. Även eleverna själva påpekar detta. De tycker
att det är viktigt med gemenskap, att inte elever grupperar sig så att
vissa känner att de blir utanför. Hur det är i en viss klass beträffande
sammanhållningen, relationerna och konfliktmönstren kan säkerligen
delvis bero på gruppens utvecklingsfaser, som enligt Nilsson (1993) är
något som förändras och utvecklas. Han menar vidare att den första
tiden i en ny grupp nästan alltid handlar om att försöka skapa ordning
och trygghet. Jag tror att det är viktigt att man som lärare är medveten
om dessa olika utvecklingsfaser i och med att det nog behövs en bra
start och grund för att vettiga roller och ledare så småningom ska
befästas i gruppen. Detta gäller nog för hela det s.k. arbetet när det
handlar om att skapa ett bra klimat i klassen. Man måste helt enkelt
börja bra.
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När det gäller tryggheten i en grupp så anser både Maltén (1992) och
Åberg (1994) att klimatet i en grupp påverkas positivt av att det finns
ordentligt klargjorda normer och regler i gruppen. De båda menar att
man genom dessa skapar en klarhet och trygghet samt att
gruppmedlemmarna vet vad som förväntas av dem. Maltén påpekar
även att samhörigheten i gruppen blir större om det finns uttalade
regler och normer och det är även ett villkor för att en samling
människor ska uppleva sig som en grupp. Samtliga intervjuade lärare
pratar om att det är viktigt att eleverna känner sig trygga, både när det
gäller sig själva och den miljön de vistas i. Alla tre påpekar även att
hemförhållandena är viktiga och det kan då gälla vilka värderingar de
har med sig hemifrån men också hur de uppför sig. Detta kan enligt
lärarna vara en bidragande orsak till olika oönskade beteenden.

En av lärarna tog upp den fysiska miljön och menade att den till stor
del påverkade klimatet i klassen. Hon menar att eleverna påverkas
positivt av att det är en trevlig miljö runt omkring. Hon nämner också
att placeringen i klassrummet är av vikt. Detta påpekar även Maltén
som menar att gruppmedlemmarnas placering i rummet har större
betydelse än vad man i allmänhet tror. Detta gäller inte bara när det
gäller kommunikationen i rummet utan även koncentrationen, som
denna intervjuade lärare menade påverkades av hur och var eleverna
satt i klassrummet.

Andra aspekter som de intervjuade lärarna tog upp var bland annat att
klassrumsklimatet är beroende av vilken kontakt man har med sina
elever. Det kan många gånger hända saker mellan elever som i sin tur
påverkar hela stämningen i klassrummet. Då är det av vikt att man
som lärare kan ha det förtroendet med sina elever att de berättar vad
som har hänt så att man kan ta i tu med konflikterna som uppstått.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en mängd olika
faktorer som kan tänkas påverka klassrumsklimatet. Jag tror att man
som lärare bör vara lyhörd och uppmärksam på de olika skeenden som
förekommer i detta samspel mellan individerna i ett klassrum. Man
bör arbeta medvetet och målinriktat hela tiden för att förbättra och
upprätthålla ett gott samspel och ett bra klimat i klassen. En lärares
bidrag till ett bra klimat i gruppen anser jag vara att han eller hon är
positivt inställd till eleverna och hela tiden försöker samarbeta med
dem för att i sin tur kunna erbjuda en bra undervisning och en trivsam
miljö i klassrummet.
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5.4 Hur anser lärare och elever att man kan arbeta för
ett bra klassrumsklimat?

Denna frågeställning har endast undersökts empiriskt.

Vid intervjuerna ställdes en fråga till lärarna om hur de arbetar för att
bygga upp ett bra klassrumsklimat. Jag tänker här kort redogöra för
vissa av de faktorer som då uppkom.

Samtliga lärare tog upp att de främst jobbar med att lära känna
eleverna fort, d.v.s. i början när de får en ny klass. De jobbar med som
de kallar det, den sociala biten, och det får enligt dessa lärare ta den
tid det tar, det får man igen sedan. Något som också kommer upp vid
intervjuerna rörande detta är att lärarna anser att det är bra om det
utarbetas s.k. trivselregler, att man redan från början poängterar vad
som gäller i klassen. Det är viktigt att eleverna lär sig att respektera
och acceptera varandra för vad de är. Man bör som lärare också enligt
de intervjuade tänka på att uppmuntra positivt beteende och inte bara
påpeka när någon beter sig illa.

Dessa lärare påpekar också att när det uppkommer konflikter måste
man ta tag i dem direkt och reda ut vad som har hänt. Man får helt
enkelt som en lärare uttryckte: ”strunta i SO:n och ta tag i konflikterna
på en gång”. En lärare påpekar också vikten av att vara en tydlig
ledare. Detta påverkar i sin tur hela klassen, de känner sig mer trygga
och vet vad de har att förvänta sig av läraren.

Det är även intressant att titta lite på vad eleverna i intervjun tyckte att
lärare kan göra för att skapa ett bra klimat i gruppen. Bland det som
nämndes kan tas upp att samtliga elever tyckte att lärare bör säga till
de som stör och uppför sig illa samt att lärarna försöker ändra på deras
beteende så att det blir en mer harmonisk tillvaro. De ansåg också att
det borde vara mer lugn och ro i klassen så att de kan koncentrera sig
och jobba med det de ska. Alla tre påpekade också att de vill att
lärarna lyssnade till vad eleverna ansåg om saker och ting och att
eleverna ska kunna prata med sina lärare om det som händer i klassen
och mellan eleverna.

Det finns säkerligen en mängd olika metoder och arbetssätt hur man
på bästa sätt åstadkommer ett bra klassrumsklimat. Här ovan har bara
en liten del av dessa tagits upp genom att presentera några lärares och
elevers tankar kring detta. Min avsikt har heller inte varit att här
försöka på ett uttömmande sätt redogöra för olika arbetsmetoder
gällande detta, vilket skulle innebära en uppradning av olika arbetssätt
och metoder. Min avsikt har däremot varit att genom intervjuerna
påvisa några lärares och elevers idéer kring detta arbete vilket i sin tur
kan göra mig som blivande lärare mer uppmärksam och medveten
kring mitt arbete med att skapa ett bra klassrumsklimat.
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6. Slutord

Detta arbete har handlat om vad som utmärker ett bra klassrumsklimat
och vilka faktorer som kan tänkas påverka det. Studien är inte så
omfattande som jag önskat, både när det gäller den empiriska
undersökningen och även litteraturgenomgången har jag varit tvungen
att begränsa mig. Min önskan hade varit den att kunna utföra mer
omfattande intervjuer och en mer ingående litteraturgenomgång. Men
på grund av begränsad tid men också utrymme har jag varit tvungen
att hålla mig till vissa ramar. Min ambition med denna studie har inte
varit att ge en fullständig och en absolut bild av ämnet utan den har
varit ett försök till att kortfattat beskriva vad vi egentligen menar när
vi pratar om ett bra klassrumsklimat och vilka några av de faktorer
som kan tänkas påverka klimatet i en klass kan vara.

Självklart tycker vi alla lite olika när det gäller att definiera detta
fenomen men genom denna studie har jag lyckats påvisa att det trots
detta finns stora likheter. Även litteraturen stämmer bra överens med
verkligheten. Som även tidigare nämnts, rådde det inga större
skillnader mellan litteraturens och de intervjuades uppfattning om vad
som är ett bra klassrumsklimat. De intervjuade använde sig kanske
inte av samma uttryck som litteraturen alla gånger, men innebörden
var dock den samma i stort.

Denna studie har givit mig möjlighet till att fördjupa mig i den miljö
som lärare och elever dagligen vistas i. Det är många olika
förhållanden som påverkar situationen i klassen och detta kan i sin tur
utgöra en grund för spänningar och konflikter. Jag anser att man som
lärare har en viktig roll i elevernas värld. Som ledare för gruppen i
klassrummet har man en skyldighet att se till att alla kan trivas där och
må bra. Om inte eleverna trivs i skolan kan de heller inte göra ett bra
jobb.

Mina studier har gett mig insikt och förståelse för vad som är av vikt
för att klassrumsklimatet ska vara bra. Jag har även fått möjlighet att
undersöka en del av faktorerna som påverkar det. Genom mina
intervjuer har jag bland annat fått flera viktiga och nyttiga tips när det
gäller arbetet med att skapa ett bra klassrumsklimat.

Jag anser att det är viktigt att man som lärare arbetar medvetet och
målinriktat med klassrumsklimatet i gruppen och att man inser att
jobbet som lärare innefattar så mycket mer än att ”bara vara lärare”.
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Intervjuguide:                                        Bilaga 1

Lärargruppen

Inledande frågor:

1. Hur länge har du jobbat som lärare?

2.  Hur gammal är du?

3. Vad är du för ”sorts” lärare? 1-7, 4-9, vilka ämnen har du, vilka åldrar jobbar
du med, är du klassföreståndare?

4. Vad är det för typ av skola? Hur stor är den? Hur många klasser finns det?

5. Hur många olika klasser jobbar Du med? Hur många barn/ungdomar blir det
ungefär?

6. Trivs du med ditt jobb? Varför?

Elevgruppen

Inledande frågor:

1. Hur gammal är du?

2. Vilken klass går du i, år 7, 8 el. 9 ?

3. Känner ni varandra väl i klassen? Hur länge har ni varit just den här klassen
som du nu går i?

4. Vilket är ditt favoritämne? Varför?

5. Vad ska du bli när du blir stor?

6. Trivs du i skolan? Varför?
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Uppföljningsfrågor: ( huvudfrågan här inom parentes)

Lärargruppen
(Beskriv vad Du menar med ett bra klassrumsklimat?)
1. Tror Du att det är något som är svårt att uppnå? Varför?

(Beskriv vad Du menar med ett dåligt klassrumsklimat?)
2. Beskriv hur Du skulle jobba för att vända ett dåligt klassrumsklimat. Vad

skulle Du börja att jobba med?

(Vad tycker Du påverkar klimatet i gruppen?)
3. Vilka olika faktorer finns det som Du anser påverkar? Tycker Du att det

känns svårt att identifiera dessa? Varför?

(Hur arbetar Du för att bygga upp ett bra klassrumsklimat?)
4. Är det något som Du jobbar med medvetet och i sådana fall hur tänker Du

då? Hur skulle du konkret gå tillväga?

(Finns det något som Du skulle vilja ändra på hos din klass för att få det ”ideala ”
klassrumsklimatet enligt Din egen definition och i sådana fall vad?)
5. Hur skulle Du vilja beskriva klassrumsklimatet i din klass idag?

Elevgruppen

(Berätta om hur Du tycker det ska vara i klassen för att allt ska kännas bra.)
1. Hur är det i din klass i dag? Berätta.

(Berätta hur det skulle kunna vara när stämningen i klassen är dålig. Hur är det då?)
2. Är det något som händer ofta i din klass som du upplever som jobbigt?

Påverkar det ditt skolarbete och ditt sätt att vara emot dina klasskamrater
tycker du?
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(Vad tycker Du är viktigt för att det ska fungera bra i klassen?)
3. Är det något som Du som elev funderar över eller accepterar man bara

situationen som den är?

(Om Du fick ändra på något när det gäller stämningen i klassen, vad skulle det vara?)
4. Hur skulle du vilja att din drömklass var? Finns det något som Du skulle kunna

göra (bidra med) ?

(Vad skulle Du vilja att din lärare gjorde för att det skulle bli bättre stämning än vad det
kanske är i dag i din klass ?)
5. Det kanske handlar om ordningen i klassen eller hur lektionerna ser ut (är)

eller hur ni sitter i klassrummet eller andra saker som händer i klassrummet.
Finns det något som Du tycker skulle kunna bli bättre och vad skulle din
lärare i sådana fall kunna göra åt det?


