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Sammanfattning

Följande studie syftar till att ta reda på vad lärare anser påverkar
klassrumsklimatet, hur de arbetar för att få ett fungerande klassrumsklimat, vilka
problem de stöter på och vilken betydelse klassrumsklimatet har för
undervisningens resultat. Studien tar även upp elevers syn på klassrumsklimat och
hur de påverkar det.

Arbetet består av en litteraturgenomgång och en empirisk studie i form av
intervjuer med fem lärare och fem elever. I litteraturen kan man läsa att ett bra
klassrumsklimat är när undervisningen kan fortgå som planerat utan att något
hindrar den. Läraren påverkar genom sitt ledarskap och genom att sätta tydliga
och klara gränser för hur elever ska bete sig i olika situationer. Eleverna påverkar
genom sitt sätt att bete sig. Ett bra beteende är när eleverna sköter sitt arbete, tar
ansvar och är goda kamrater. Resultatet för undervisningen påverkas av
klassrumsklimatet. I ett bra klassrumsklimat finns tid att ägna sig åt uppgifterna, i
ett dåligt klassrumsklimat blir eleverna störda hela tiden och inte den mest
välartade elev kan lära sig något.

I den empiriska delen presenteras lärare och elever med ett porträtt så att läsaren
får en helhetsbild av dem. Alla lärare anser att för att få en fungerande
undervisning måste klassen först fungera socialt. Eleverna nämner ljudnivån som
en stor orsak till att arbetet i klassen störs.
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1. Bakgrund

Under senare år har massmedia fört ut en negativ bild av den svenska skolan.
Eleverna skolkar och bråkar med varandra. Lärarna har svårt att få en god
arbetsdisciplin bland eleverna och det har ifrågasatts hur mycket eleverna lär sig i
dagens skola.

När jag 1998 blev uppsagd från mitt jobb som behandlingsassistent på Romanäs
behandlingshem visste jag att jag ville fortsätta jobba med människor. Romanäs
var en LVM institution som tog hand om män som hade missbruksproblem. 1998
stängdes Romanäs efter det att regeringen hade beslutat att spara pengar på
missbruksvården. Under min uppsägningstid valde jag att vikariera och praktisera
några månader som lärare  på Junkarmålsskolan i Tranås vilket jag trivdes bra
med. Jag beslutade då att söka till grundskollärarutbildningen i Linköping. Jag har
snart gått fyra år på min utbildning och jag ser samma problem i skolan idag som
jag gjorde för fyra år sedan. Min erfarenhet är att lärarkåren är tvådelad, med det
menar jag att ca sextio procent av lärarna trivs med sitt jobb och att ca fyrtio
procent är missnöjda med sitt jobb. Jag upplever det som att de lärare som trivs
med sitt jobb ofta har god ordning och eleverna gör vad som förväntas av dem,
medan de lärare som inte trivs med sitt jobb har ofta svårt att få eleverna att göra
som de vill. På de sistnämndas lektioner är det ofta hög ljudvolym och många
elever sysslar med annat istället för skolarbete. Jag tycker mig se att på sådana
lektioner är det svårt att lära sig något även för de som vill och är motiverade.

Som blivande lärare känns det intressant för mig att försöka ta reda på och
undersöka varför en del lärare klarar av besvärliga klasser och får dem att jobba
på ett bra sätt medan andra lärare har ett kaos när de undervisar samma klass. Jag
tycker också det ska bli intressant att ta reda på hur eleverna själva vill ha sin
undervisning och vad det är som styr deras beteende och inlärning.

2. Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med detta arbete är att studera  klassrumsklimatet och hur lärare och
elever påverkar det. Jag ska också undersöka hur klassrumsklimatet påverkar
lärandet. Till sist vill jag jämföra lärare och elevers syn på klassrumsklimat. I min
undersökning ska jag intervjua verksamma lärare och elever och ta del av deras
erfarenhet.

Mot denna bakgrund har följande frågor formulerats:

• Vad  menar lärare/elever är ett bra klassrumsklimat?

• Hur kan de påverka klassrumsklimatet?

• Hur påverkas arbetet i klassen av klimatet?

• Vilken betydelse har klassrumsklimatet för undervisningens resultat?
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• Är lärare och elevers syn på klassrumsklimatet överensstämmande?

Nedanstående modell förtydligar problemformuleringen ytterligare:

Som ni ser har jag ritat pilarna fram och tillbaka. De pilar som inte är helsträckade
kommer jag inte att beröra i mitt arbete.
A-pilen symboliserar lärarens påverkan på eleverna.
B-pilen symboliserar elevens påverkan på klassrumsklimatet.
C-pilen symboliserar klassrumsklimatets påverkan på eleverna.
D-pilen symboliserar lärarens påverkan på klassrumsklimatet.

Bilden visar att lärare och elever påverkar varandra och att även klassrums-
klimatet påverkar både lärare och elever. Ska man vara kritisk kan man säga att
det fattas två pilar. De pilarna skulle i så fall gå ifrån omvärlden till elever och
lärare. I dagens samhälle har massmedia en stor påverkan, framför allt på
ungdomar. Jag har valt att begränsa mig till ovanstående figur.
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3. Litteraturgenomgång

I min litteraturstudie har jag valt att utgå ifrån Lpo 94  för att se vilka mål och
riktlinjer skolan ska sträva mot när det gäller normer, värderingar och kunskap.
Jag har därefter tittat på vad litteraturen säger om mina frågeställningar. Jag är väl
medveten om att frågorna går i varandra och att det jag skriver kan passa in under
flera rubriker.

I läroplanen tycker jag att målen är uppdelade efter två kriterier, det är dels
ämnesmålen och dels de sociala målen. I nedanstående del kommer jag att
behandla dessa mål.

3.1   Skolans mål och riktlinjer

Skolan ska förmedla allmänkunskap, men lika viktigt är det för skolan att hjälpa
till att uppfostra eleverna. Det innebär att skolan ska arbeta med normer,
värderingar och attityder. En av skolans viktigaste uppgift är att lära eleverna hur
de ska vara mot varandra som medmänniskor. Det innebär att skolan ska förmedla
respekt för alla människor, även mot dem som är annorlunda. Skolan ska
dessutom sträva efter att undervisningen ska ge ett sådant resultat som både hem
och samhälle har nytta av.1

3.1.1  Kunskapsmål

I Lpo 94 står det att en av skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Skolans
uppdrag att förmedla kunskap förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan
om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap
förekommer och kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck
i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter
och samspelar med varandra.2

Förr var skolans roll att förmedla fakta, men i dagens informationssamhälle är det
lika viktigt att skolan lär ut hur man kan skaffa information och hur man ska
kunna tolka, bearbeta och värdera den. Skolans förändrade uppgift har fått
konsekvenser för vad som är viktigt för eleverna att lära sig i skolan och hur de lär
sig. Några kvaliteter i kunnandet blir viktigare än andra. Det viktigaste av allt är
att eleverna har ett rikt och färdigt språk. Andra kvaliteter som blir viktiga är t.ex.
att uppfatta samband, att lösa problem, att analysera och reflektera, att tänka med
hjälp av modeller, att tolka symboler, att se saker ur olika perspektiv, att
formulera och argumentera för en ståndpunkt mm.3

Begreppet förtrogenhetskunskap betonar erfarenheten som grund för
kunskapsutvecklingen och därmed blir erfarande som möjliggörs i skolarbetet en
viktig del av elevernas kunskapsutveckling.4

                                                          
1  Imsen, 1992
2  Lpo 94
3  Grundskola för bildning, 1998
4  Grundskola för bildning, 1998 s. 9
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I Grundskola för bildning står det att elevernas resultat och kunskap ska värderas i
betyg och då är det kvaliteter i elevernas kunnande som ska betygsättas.  När
betygen sätts ska läraren ta hänsyn till samtliga kunskapsformer. T.ex. omfattar
detta förmågan att uppfatta, framställa, tolka och använda bilder såväl fakta och
förtrogenhet som färdighet och förståelse.5

Skolans kunskapsuppdrag är att överföra tidigare generationers kunskaper och
skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna organisera och integrera dessa på
ett sätt så att de blir meningsfulla och användbara idag. Dvs skolans
kunskapsuppdrag är både reproduktivt och produktivt. I den reproduktiva delen
handlar det om att överföra delar av tidigare kunskaper. I den produktiva delen är
skolans kunskapsuppdrag  att eleverna ska få möjlighet att utveckla meningsfulla
kunskaper. Det kan vara kunskaper som redskap för att förstå, analysera, utveckla
ståndpunkter och handla i relation till aktuella fenomen och problemområden. Mål
vad gäller kunskapsuppdragets reproduktiva sida är i nuvarande styrdokument
organiserade ämnesvis och uttryckta som att olika aspekter och kvaliteter av
elevens kunnande ska utvecklas.6

 De mål att sträva mot som finns uttryckta i läro- och kursplaner är inte uttryckta
i en form så att de direkt kan göras om till ett innehåll i skolan. Dessa mål kan
inte brytas ner vilket däremot är möjligt med en del av målen att uppnå. Att börja
med mål att uppnå och därefter fortsätta med mål att sträva mot är att börja
bakifrån. Utgångspunkten skall istället vara mål att sträva mot, det är de som
skall styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan.7

3.1.2  Sociala mål

I den svenska skollagen står det att skolan ska utformas efter grundläggande
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde.8

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra
de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.9

Eleverna ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande, detta
i överensstämmande med den etik som kristen tradition och västerländsk
humanism vilar på.10

Skolan ska vara ett föredöme i förståelsen för andra människor. Ingen i skolan ska
få utsättas för mobbning, och trakasserier skall bekämpas aktivt. Med öppen
diskussion och aktiva kunskaper ska främlingsfientlighet bemötas.11

Skolan skall aktivt sträva efter att varje elev
                                                          
5  Grundskola för bildning, 1998
6  Grundskola för bildning, 1998
7  Grundskola för bildning, 1998 s. 23
8   Skollagen, 1985
9   Lpo, 1994 s. 5
10  Lpo, 1994
11  Lpo, 1994
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• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,

• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling

samt medverkar till att bistå andra människor,
• kan leva in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att

handla också med deras bästa för ögonen och
• visar respekt för omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare

perspektiv.12

Sammanfattning

Skolan i Sverige är målstyrd och det innebär att eleverna ska uppnå vissa mål
under sin skolgång. I läroplanen står de olika målen som eleverna ska uppnå men
även också vad de ska sträva efter att uppnå. Målen att sträva mot skall styra
undervisningens inriktning. De målen uttrycker de kvaliteter i kunnandet som
undervisningen skall sträva efter att utveckla.  Målen att uppnå beskriver den nivå
som varje elev minst ska uppnå. Det skolan och samhället vill är att alla elever ska
bli ansvarskännande samhällsmedborgare med social kompetens och att alla
elever har införskaffat sig så mycket kunskap att de ska klara sig bra i dagens
samhälle.

3.2  Vad är ett bra klassrumsklimat?

I den litteratur jag har läst är det få författare som tar upp begreppet
klassrumsklimat. I Karin Åbergs bok Bland stjärnor och syndabockar finns
följande definition på det ideala klassrumsklimatet.
 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 prova nya idéer.
- Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag känner och tycker.
- Här känner jag att jag duger.
- Här känner jag att jag är någon.13

Alla grupper präglas av ett klimat, anda eller atmosfär. Det handlar om
emotionella relationer, förhållningssätt och öppenhet i gruppen – hur
medlemmarna överlag trivs och kommer överrens. Hur en grupp fungerar har att
                                                          
12  Lpo, 1994 s. 10
13  Åberg, 1994 s. 31
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göra med gruppens mål, behov, sammanhållning, identitet, normer, relationer,
roller, kommunikation, konflikter och inflytande. Med andra ord gruppens
struktur och funktionssätt. Nästan alla människor vill ha en bra stämning i
gruppen.14 De vill:

1. Trivas
2. Få bekräftelse
3. Vara effektiva
4. Möta utmaningar
5. Utvecklas15

Klasskontroll, klassrumsledning, disciplin – oavsett vad du kallar det, är det
ofrånkomligt att det är en av lärarens absolut viktigaste angelägenheter att se till
att ordning upprätthålls i klassrummet. Det är en uppgift som läraren måste lösa
varje dag och den har en så avgörande betydelse för allt annat i klassrummet. De
allra flesta pedagoger säger att det är disciplinen som avgör om en lärare ska
lyckas eller brytas ner. Disciplin är naturligtvis inte allt, den är bara en liten del av
elevernas fostran. Men den har samma funktion som grunden i ett hus; för utan en
bra grund går det inte att bygga ett bra hus.16

Disciplin är ett ord som har både positiv och negativ klang. I positiv betydelse
innebär disciplin ordning, reda och gott uppförande. I negativ mening betyder det
maktutövning och underkastelse. För att arbetet i en skola ska fungera måste det
finnas disciplin i den betydelsen av ordning, reda och gott uppförande.17

Disciplin behövs när eleverna uppför sig dåligt. Disciplinen har till uppgift att
bekämpa och behärska dåligt beteende och försöka vända det till något positivt.
Dåligt beteende är när elever stör, tillintetgör, trotsar, sårar eller kränker andras
rättigheter. Exempel på dåligt beteende är grymhet, bråkighet, fusk, slagsmål,
spydighet, hånfullhet och apati. För att få ett gott klassrumsklimat är det en av
lärarens viktigaste uppgift att förebygga, bekämpa och kontrollera sådant
beteende.18

 Du bör komma ihåg att disciplin inte i sig själv främjar inlärningen i skolan. Den
är emellertid betydelsefull därigenom att den skapar en miljö och en atmosfär, i
vilken undervisningen kan ske effektivt och på ett lustfyllt sätt.19

Sammanfattning

Ett bra klassrumsklimat är när undervisningen kan fortgå som planerat utan att
något oväntat hindrar den, dvs att största delen av tiden ägnas åt arbete med
uppgifter som för eleven närmare skolans mål. För att det ska fungera krävs det

                                                          
14  Nilsson, 1993
15  Nilsson, 1993 s. 12
16  Charles, 1984
17  Stensmo, 1997
18  Charles, 1984
19  Charles, 1984 s. 22
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regler i klassrummet för hur eleverna förväntas bete sig i olika situationer.
Reglerna och gränserna är till för att förhindra  och bekämpa dåligt uppförande
samt att se till att skolarbetet fungerar på bästa sätt. Elever uppskattar regler och
konsekvens, det ger en trygghet för dem att veta vad som gäller. I ett bra
klassrumsklimat tar eleverna ansvar och sköter sina arbetsuppgifter, de har också
goda relationer till varandra och till läraren.

I ett bra klassrumsklimat trivs eleverna, de känner sig trygga och vågar vara sig
själva. De är accepterade och accepterar andra elever. Eleverna får bekräftelse
från läraren att det de säger är viktigt. I en sådan miljö kan eleverna vara effektiva
och utvecklas som människor.

3.3  Hur påverkar klassrumsklimatet skolarbetet?

Ett bra arbetsklimat påverkar inlärningen och skapar en god arbetsmiljö för elever
och lärare. Fasta regler och gränser gör att eleverna vet hur de ska bete sig och
vad de ska göra, det skapar trygghet och gynnar inlärning. Elever får en social
fostran och de lär sig hur man ska umgås med andra människor.20

Enligt Åberg visar flera undersökningar på att skolelevers prestation är mer
beroende av deras ställning och status i gruppen än av deras begåvning och anlag.
Det har konstaterats att elever som når goda resultat i skolarbetet oftare har goda
relationer till kamraterna.21

I ett bra klassrumsklimat får elever insikt om att lärare och elever strävar mot
samma mål, dvs bra studieresultat. De kan också uppnås under trivsamma
förhållande.22

Klassrummet bör ha fysisk komfort, fördelaktig placering av bänkarna och ett
effektivt fungerande trafikmönster. Lämplig temperatur och bra ventilation är
nödvändig för koncentrationen. Bra belysning och möbler anpassade till elevernas
storlek gör att eleverna orkar arbeta längre utan att bli trötta.
Undervisningsmaterialet ska vara lättillgängligt och alla elever ska kunna se
tavlor, filmdukar och TV-apparater.23

Sammanfattning

Arbetet i en klass påverkas väldigt mycket av klassrumsklimatet. I ett bra
klassrumsklimat finns tid att ägna sig åt arbetsuppgifter som för eleven närmare
skolans mål. Eleverna lär sig också hur de ska vara mot varandra och får en social
kompetens och ingen behöver känna sig utanför  Den fysiska miljön är också
viktig då den påverkar orken och koncentrationen hos eleverna. I ett klassrum där
klassrumsklimatet är dåligt blir elever störda hela tiden och inte ens den mest
välartade elev kan lära sig något.

                                                          
20  Charles, 1984 och Stensmo, 1997
21  Åberg, 1994
22  Charles, 1984
23  Stensmo, 1997
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3.4  Vad kan läraren göra för att påverka  klassrumsklimatet?

I det här avsnittet kommer jag att ta upp vad en lärare kan göra för att påverka
klassrumsklimatet, samt hur en lärare kan arbeta för att skapa ett bra
klassrumsklimat. Inledningsvis vill jag ta upp att det finns problem som en lärare
inte klarar av själv.

Det finns yttre störningar som en lärare inte ensam kan klara av utan han eller hon
måste få hjälp från professionellt håll. Barn med dampproblem eller något
psykiskt problem måste hjälpas med specialundervisning, psykologsamtal eller
medicinsk behandling. När föräldrar mår dåligt och inte klarar av sin
fostraruppgift är det socialtjänsten som måste gå in med stöd. Hur de politiska
vindarna blåser och hur mycket resurser skolan får är också något som lärarna inte
kan styra över. Det finns dock saker som en lärare kan påverka bl.a. ledarskap,
motivation, väl förberedda lektioner, karisma mm, sådant som kan skapa ett väl
fungerande klassrumsklimat.24

Skinner har en teori om beteendemodefikation som innebär att allt beteende
påverkas av de konsekvenser det får. Det innebär att man ska belöna positivt
beteende och inte skälla på oacceptabelt beteende. Om man måste påpeka
oacceptabelt beteende är det bra att börja med något positivt för då är det lättare
att ta åt sig av kritiken. Några vänliga och berömmande ord från läraren till alla
elever varje dag skulle kanske undvika många problematiska beteenden i
klassen.25

Normer är en del av fenomenet värderingar. Vi lär oss normer genom att uppleva
andra människors reaktioner på våra egna handlingar eller att se vilka
konsekvenser som följer av andras beteende. Det brukar kallas modellinlärning. 26

Enligt Maslows behovstrappa är trygghet ett av de första trappstegen på väg mot
självförverkligande. Han menar att behov på lägre nivå måste tillfredsställas innan
behov på en högre nivå kan tillgodogöras. Elever måste känna trygghet,
samhörighet och uppskattning från kamrater. När dessa behov är tillfredsställda
kan läraren bedriva en undervisning där eleverna är intresserade av att lära sig.27

Det finns tre utgångspunkter för arbetet i skolan: individens förutsättningar, målen
för arbetet och de arbetsuppgifter som ska föra individen till målet. I en bra skola
tar lärarna hänsyn till elevernas förmåga och i samarbete med eleven skapas
lämpliga arbetsuppgifter som gör att eleven kan närma sig målen.28

Läraren påverkar klassrumsklimatet genom sitt ledarskap. Det finns flera olika
slags ledarskap såsom den auktoritäre ledaren som bestämmer allt själv, låt gå
ledaren som helt saknar struktur och så den demokratiske ledaren som författaren
Karin Åberg förespråkar. Den demokratiske ledaren påverkar klimatet i klassen
positivt genom att:
                                                          
24  Stensmo, 1997
25  Imsen, 1992
26  Dahlgren, 1995
27  Imsen, 1992
28  Dahlgren, 1995
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-  Ofta och tydligt prata om sitt mål när det gäller relationer och stämningen i
klassrummet.

- Är uppmärksam på klimatet i klassen och relationerna mellan eleverna och
vid behov hjälper eleverna att bearbeta problem.

- Ordentligt klargör vilka normer och regler som gäller och följer upp
eventuella överträdelser.

- Vet vad han vill med sin undervisning och diskuterar sina mål med eleverna.
- Har ett vänligt och demokratiskt sätt gentemot eleverna och ger dem

medinflytande och ansvar.
- Är noga med att förklara, informera och uppmuntra.
- Anpassar sitt beteende och sina förväntningar efter elevernas

utvecklingsnivå.29

De första veckorna på höstterminen kan vara avgörande hur lärarens ledarskap i
klassrummet kommer att bli under läsåret. Den första tiden bör därför ägnas åt
inskolning, elevbeteende, normer och regler. Reglerna måste konkretiseras genom
olika exempel t.ex. vad det innebär att vara en god kamrat.30

En bra lärare försöker få ett bra klassrumsklimat och det får han genom förmågan
att hantera relationer. Läraren använder sig av rak kommunikation, dvs läraren har
förmågan att uttrycka sig på ett sådant sätt att han inte utlämnar någonting och
håller sig till sanningen. När det gäller rak kommunikation pratar man med den
person det gäller. Lärarens arbete ska styras av målen, vilket kräver en aldrig
upphörande dialog med kollegor och elever om vad vi ska uppnå. Hur ska vi gå
till väga och vad ska vi uppnå.31

I lärarens roll som arbetsledare hör förmågan att upprätthålla disciplin. Vissa
lärare utstrålar en pondus, som de tycks vara födda med och ge instruktioner
tycker de inte är några problem. Eleverna gör som de säger utan några protester.
Granskar man vad det är som bygger upp en auktoritet, så finner man faktorer
som bottnar i personlighetens djupare skikt:

• De har en stark tilltro till sin förmåga.
• Deras kroppsspråk ger uttryck för den trygghet och den egna förmågan.
• De har ofta humor.
• De har en oförställd tilltro till elevernas förmåga att klara olika uppgifter.
• De är tydliga i sina regler och krav samt konsekvent mot uppställda mål, krav

och regler.
• De visar ingen tveksamhet inför besvärliga situationer utan har alltid ett

budskap. Är de osäkra medger de det och låtsas ingenting.32

I egenskap av arbetsledare har läraren i uppgift att bl a  planera arbetspassen,
konstruera arbetsuppgifter, iscensätta inlärningssituationer, fördela
arbetsuppgifter, bestämma regler för arbetet och handleda elevernas arbete. Denna

                                                          
29  Åberg, 1994 s. 47
30  Stensmo, 1997
31  Dahlgren, 1995
32  Dahlgren, 1995 s. 105
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styrning kräver tydliga målrelaterade arbetsuppgifter. Tydlighet i instruktioner
och tydliga regler kännetecknar en bra lärare.33

Ett bra klassrumsklimat med god moral får man av positiva attityder. Läraren ska
vara en god förebild för sina elever och tycka om sitt yrke. Om läraren är positiv
och entusiastisk smittar det av sig till klassen. I en klass med mycket beröm och
positiv återkoppling får man lättare positiva attityder. För att upprätthålla ett
klassrumsklimat med positiva attityder måste läraren vara närvarande hela tiden
och påtala skolans normer på ett positivt sätt. Läraren ska ingripa vid normbrott
och berömma gott uppförande.34

Vid Texas universitet har Emmer, Doyle och Evertson gjort en forskning om
ledarskap i klassrummet och den visar att framgångsrika ledare använder enkla
metoder för att påverka klassrumsklimatet. De har klara tydliga signaler på vad
som är önskvärt respektive inte önskvärt beteende. De överreagerar inte och
förlorar inte humöret. Om en elev inte beter sig som han ska utgår de ifrån att han
inte lärt sig det ”rätta” beteendet och försöker då hjälpa eleven att lära in rätt
beteende.35

En lärare har ofta en stor grupp jämnåriga elever i sin undervisning. Detta gör att
det blir svårt att bete sig etiskt riktigt mot varje enskild elev. Att se till den
enskildes intresse när tjugo andra elever har motstridiga intressen är näst intill
omöjligt. Läraren måste dock försöka tillgodose de mest påträngande behoven och
det är inte lätt att rangordna dessa behov. I en sådan här situation ser man klart
och tydligt att eleven står i ett beroendeförhållande till läraren. Läraren har en
enorm makt över eleverna då det är läraren som sätter upp vilka gränser och
spelregler som gäller i klassrummet. Om en lärare inte ingriper kan det leda till att
eleverna uppfattar det som tillåtet att skratta åt varandras misslyckande. Det är
därför nödvändigt för en lärare att utveckla etik, moral, värderingar och normer
som ska ligga till grund för elevernas beteende. Begrepp som förmodligen
kommer att ha stor betydelse för etiken är rättvisa och konsekvens.36

Genom rollspel kan man påverka värderingar och attityder. Den kunskap man får i
rollspel och de känslor man upplever bygger på den erfarenhet man gör som
agerande. Genom att gå in i handlingen med alla sinnen öppna och tvingas ta
ställning och handla kan man få förståelse för hur saker och ting hänger samman.
Lärarna och eleverna kan då bli medvetna om sina egna och andra människors
attityder och värderingar. En lärarledd diskussion efteråt stärker ytterligare denna
insikt.37

Det är vanligt att elever har med sig negativa attityder till skolan. Då är det viktigt
som lärare att ställa sig frågan: Vilka erfarenheter har lett till denna inställning?
Kanske kan man som lärare tillsammans med eleven inleda en lyhörd utforskning

                                                          
33  Dahlgren, 1995
34  Stensmo, 1997
35  Stensmo, 1997
36  Colnerud & Granström, 1993
37  Erberth m fl. 1996
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av källorna till inställningen: Hur har du kommit fram till detta? En rekapitulering
av attitydbildningen kan förändra inställningen.38

Människan påverkas av sin omgivning. Klasskamrater och andra kamrater kan
t o m påverka värderingar och normer mer än föräldrarna. I varje klass finns det
en eller flera informella ledare bland eleverna. De är ledare p.g.a. att de lyckas
göra sina normer gällande på gott och ont för skolans del. Det är av vikt för
läraren att ta reda på vem som är den informella ledaren och hur hon eller han
utövar sin makt. Om det kommer till klarhet att den informella ledaren är positiv
för skolarbetet kan han/hon  utnyttjas till fördel för alla parter. Om det är tvärtom
måste ledaren bekämpas och läraren måste tydligt markera vem som bestämmer
och sätter gränser.39

Det är givet att lärare måste sätta gränser och visa vem som bestämmer, men det
är ändå den positiva attityden och beröm som får eleverna att växa kunskaps-
mässigt. En positiv elev med bra självbild är utmärkt för all inlärning. Berömmet
måste vara ärligt, om det är falskt märker eleven det och kan bli besviken och
arg.40

Sammanfattning

I litteraturen finns det massor av exempel på hur läraren ska agera i klassrummet
för att skapa ett bra klimat. Det går med lätthet att skriva en hel bok om det ämnet.

En lärare bör ha en demokratisk ledarstil vilket innebär att lärare och elever aktivt
och ömsesidigt förhandlar sig fram till vilka former och gränser verksamheten i
klassrummet ska ha. Det som kännetecknar en bra lärare är att han/hon bryr sig
om sina elever och har lätt för att få kontakt med dem. Han/hon pratar ofta och
gärna om hur han/hon vill att eleverna ska vara mot varandra. Han/hon har klara
och tydliga mål med sin undervisning och eleverna vet vilka gränser som finns.
En bra lärare ska alltid föregå med gott exempel och behandla andra såsom han
själv vill bli behandlad. Han/hon har väl planerade och varierande undervisning
för att elever lär sig på många olika sätt. En lärare som är positiv till sitt ämne
smittar av sin positiva attityd till sina elever. Det är också viktigare för en lärare
att berömma elevers positiva sidor än att klaga på deras negativa sidor. Genom
beröm förstärks elevers positiva sidor.

3.5  Hur kan elever påverka klassrumsklimatet?

I de böcker jag har läst så står det en del om hur eleverna påverkar
klassrumsklimatet. Det står dock betydligt mer om hur lärarna påverkar eleverna
och de i sin tur påverkar klassrumsklimatet.

Eleverna kontrolleras i klassrummet av läraren för att han ska försäkra sig om att
de beter sig i enlighet med skolans mål och riktlinjer och så som skolan, föräldrar,
lärare och eleverna själva förväntar att de ska bete sig. Det är framförallt några
                                                          
38  Dahlgren, 1995
39  Dahlgren, 1995
40  Dahlgren, 1995
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saker som lärare och elever tillsammans ska komma överens om för att få ett bra
klimat i klassen som gynnar inlärning. De sakerna är hur den gemensamma tiden
på schemat ska användas, hur man ska förhålla sig till uppgiften och hur man ska
förhålla sig till varandra. 41

I skolan kan eleverna ha en liten plats att röra sig på. Många personer får tillbringa
en stor del av dagen på liten yta. För att det ska fungera måste det finnas regler för
hur det ska fungera. Eleverna måste vara disciplinerade, de måste kunna arbeta
tyst, de måste kunna sitta stilla, de måste vänta på sin tur och de måste kunna
vänta på hjälp. Om eleverna inte kan anpassa sig så är det risk för att det blir
problem. Reglerna är nödvändiga därför att man är så många, det är trångt och det
finns få vuxna som barnen kan vända sig till.42

Elever lär in skolans normer och förändrar sådana egna normer som inte stämmer
med skolans förutsatt att skolans normer är tydliga och att de praktiseras av de
vuxna och inte bara predikas43

För att få ett trivsamt klassrumsklimat bör eleverna (1) sköta sitt arbete, (2) ta
ansvar, och (3) skapa goda relationer till andra människor.

Elever som sköter sitt arbete sysslar med de uppgifter som de fått av läraren. De är
engagerade och uppmärksamma och utvecklas så som man kan förvänta. De stör
inga klasskamrater och använder tiden på bästa sätt.

Elever med ansvarskänsla gör vad som förväntas av dem även när läraren inte ser
på. De bidrar på detta sätt till störningsfria lektioner och visar på detta sätt respekt
för läraren och andra elever. Elever med ansvar är också aktsam om den fysiska
miljön dvs klassrum, utrustning och material.

Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad gör att man skapar tillfälle
till goda relationer. Om elever visar andra elever vänlighet, uppmärksamhet,
uppskattning och hjälper dem när de behöver det är man en god bit på väg när det
gäller att skapa ett gott klassrumsklimat. Om alla kan följa dessa riktlinjer slipper
man hårda ord och man sårar inte varandra.44

Genom grupptryck i klassen kan eleverna tilldelas olika roller, som t.ex.
syndabock, hackkyckling, stjärna, plugghästen eller clown. Ibland kan rollerna
behövas för maktbalansens skull och för att upprätthålla en jämvikt i gruppen. En
kombination av grupptryck och en benägenhet att ta till sig rollen styr
fördelningen. En roll som är negativ kan vara en acceptabel kompromiss för den
som får den om alternativet är att inte alls bli sedd. Stjärnan är den omtyckte
populära eleven. Han är en person som får de andra med sig och som alla vill vara
vän med. Stjärnan är en elev som kan påverka klassrumsklimatet både negativt
och positivt. Är han positivt inställd till skolan får han ofta med sig de andra

                                                          
41  Stensmo, 1997
42  Imsen, 1992
43  Dahlgren, 1995
44  Charles, 1984
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eleverna liksom om han är negativt inställd. En positiv stjärna kan utnyttjas och
negativ stjärna måste bekämpas.45

Sammanfattning

Eleverna påverkar klassrumsklimatet genom sitt sätt att bete sig. Ett bra beteende
är när eleverna sköter sitt arbete, tar ansvar och är goda kamrater. Läraren har stor
påverkan på eleverna och genom sitt ledarskap och genom att vara en god förebild
skapar han en bra atmosfär för eleverna.

                                                          
45  Åberg, 1994
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4.  Metod

I detta arbete har jag försökt få fram lärarnas egna erfarenheter och upplevelser
vad det gäller att skapa ett gott klassrumsklimat och hur det påverkar inlärningen i
undervisningen. Jag ville också göra en jämförelse mellan lärare och elevers syn
angående klassrumsklimatet och dess påverkan på inlärning. Jag har använt mig
av intervjuer för att få fram lärare och elevers egna upplevelser. Det är en
kvalitativ ansats. Det är ett beskrivande arbetssätt till skillnad från kvantitativ
forskning som är mer mätande.46

I en kvalitativ undersökning är intervjun ofta mindre strukturerad och ger tillfälle
för den som intervjuas att förmedla det som känns viktigt och intressant. Annika
Lantz ger olika exempel på intervjuer, den öppna, den riktat öppna, den
halvstrukturerade och den strukturerade intervjun. Min intervjuform skulle kunna
liknas vid en öppet riktad intervju.47 I min intervju använde jag ett antal öppna
frågor som stöd och för att inte intervjun skulle riktas åt fel håll. Under intervjuns
gång utvecklades eller ändrades frågorna.
 Den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren anpassar och följer upp vad som
sägs för att intervjun ska hålla rätt kurs och det är också upp till intervjuaren att se
till att det finns en röd tråd genom samtalet.48

4.1  Urval av intervjupersoner

Jag har genomfört tio intervjuer på två  årskurs 6-9 skolor. De intervjuade är fem
lärare och fem elever. De lärare jag har intervjuat är valda på den grunden att de
har ett gott rykte bland föräldrar, elever och andra lärare i Tranås. Jag har dock
sett till att det är både manliga och kvinnliga lärare i olika åldrar och med olika
lång arbetslivserfarenhet. Att jag gjorde detta urval var att jag ville få så många
olika åsikter som möjligt från respekterade lärare. Eleverna har jag fått hjälp med
att välja ut när jag har varit på skolorna och intervjuat lärare. Jag har dock försökt
få med elever från olika årskurser samt både flickor och pojkar.

4.2  Genomförande

Inledningsvis tog jag kontakt med samtliga lärare per telefon varvid tid och plats
bestämdes enligt lärarnas önskemål. Jag frågade då om det var okej att jag
använda bandspelare vid intervjuerna och det tyckte alla gick bra. Enligt Lantz
bör rummet där man gör intervjun vara fredad från intrång, telefoner och störande
ljud.49 I nio fall av tio gjorde jag intervjuerna i grupprum där vi fick sitta i lugn
och ro. I det tionde fallet var jag hemma i en lärares privata bostad och gjorde
intervjun. Innan jag började intervjuerna gjorde jag klart för lärare och elever att
de skulle förbli anonyma och att endast delar av intervjun skulle komma med i
arbetet. Jag frågade också eleverna om det var okej med bandspelare och det
                                                          
46  Patel och Davidsson, 1994
47  Lantz, 1993
48  Starrin och Svensson, 1994
49  Lantz, 1993
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tyckte de, fast jag märkte på en del att de tyckte det var nervöst. Innan jag startade
intervjun och satte på bandspelare tillät jag lärarna och eleverna att titta på
frågorna i förväg, detta gjorde jag för att de skulle få reflektera och tänka lite över
frågornas karaktär.

Under intervjun ställdes de frågor som lärarna och eleverna var förberedda att få,
men det kom också upp spontana följdfrågor och ibland så ändrades frågorna för
att få klarhet i hur lärare och elever upplevde olika situationer.

De lärarintervjuer som genomfördes varade från att bandspelaren satts på till den
stängts av mellan 20-30 minuter. Elevintervjuerna blev något kortare då de inte
var lika pratglada, deras intervjuer varade mellan 10-20 minuter.

4.3  Bearbetning av intervjumaterialet

Allteftersom intervjuerna genomförts har jag skrivit ner dem ordagrant på datorn.
Jag har sedan läst igenom intervjuerna ett antal gånger för att få klart för mig vad
de intervjuade har sagt. Nästa steg i min analys har varit att skriva en berättelse
om varje person, där jag i löpande text får svaren på mina frågor. Till sist har jag i
analys och diskussionsavsnittet tittat på likheter och skillnader i de intervjuades
uppfattningar och jämfört dem med litteraturen.

Jag har valt att presentera resultatet i form av fem lärarporträtt och fem
elevporträtt så att läsaren själv ska få en helhetsbild av lärarna och eleverna.
De intervjuade lärarna och eleverna har fått fingerade namn.
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5.  Resultat

I mina intervjuer har jag haft fem utgångsfrågor som lärare och elever har fått
svara på. De är:

1. Vad är ett bra klassrumsklimat?
2. Hur kan du påverka klassrumsklimatet?
3. Hur påverkas arbetet i klassen av klassrumsklimatet?
4. Vilken betydelse har klassrumsklimatet för undervisningens resultat?
5. Har lärare och elever samma syn på klassrumsklimatet?

5.1  Porträtt av fem lärare.

Per  Om alla trivs blir det ett bättre resultat.

Per arbetar heltid som SO-lärare på en 6-9 skola. Han är klassföreståndare för en
årskurs 8. Han är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare i fyra år. Innan han
utbildade sig till lärare var han fabriksarbetare och han var dessutom en duktig
idrottsman. En arbetsskada i slutet på 80-talet gjorde att han vart tvungen att
omskola sig.

Per trivs alldeles utomordentligt som lärare. Han tycker han har bra kontakt med
eleverna och att de har kul tillsammans. Han trivs också med övrig personal som
han har ett bra samarbete med.

Per anser att i ett bra klassrumsklimat trivs alla elever tillsammans. De får och
vågar uttrycka sina åsikter och alla blir sedda. Jag blir sedd för den person jag är
och eleverna blir sedda för de personer de är.

Per säger: Arbetet i skolan påverkas mycket av klassrumsklimatet. Om alla trivs
blir det ett bättre resultat. Det är jag som ledare och vuxen som ska se till att alla
trivs. Det är jag som ska styra dem och säga ifrån om det barkar iväg. Det är
dock inte lätt för eleverna att vara på topp från åtta på morgonen till tre på
eftermiddagen. Det måste vi lärare ha en viss förståelse för.

Som lärare finns det mycket att göra för att klassrumsklimatet ska bli bra tycker
Per. Han tycker det är lärarens sak att bestämma vad och hur man ska arbeta. Vid
grupparbete blir det lite stökigare på lektionerna men det måste man acceptera.
Det är dock jag som sätter gränser och det gäller att var konsekvent med det och
inte hålla på att ena stunden ska det vara si och andra stunden ska det vara så.
Per anser att man får bjuda en del på sig själv för att skapa en stämning så att
eleverna tycker det är kul. Ibland tror Per att man måste vara flexibel, om man
t.ex. ser att eleverna är trötta på eftermiddagen  efter en hel dag kan jag inte vara
för hård utan då är det lika viktigt att de trivs. Pers klass har mentorsgrupp en
gång per vecka, det är i halvklass och då tar Per upp sådana saker som hur man
ska vara socialt och hur man ska bete sig, kamratskap m.m. Per tycker inte att
man ska vara för auktoritär utan han tycker att eleverna ska ha ganska stort
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inflytande, detta för att han tror de trivs och jobbar bäst under de
förutsättningarna.

När jag frågar Per om elevernas roll i att skapa ett bra klassrumsklimat svarar han:
Jag tycker att eleverna ska bidra med det de är duktiga på. Om någon är duktig
på att skapa trivsel så ska han göra det. Jag anser också att eleverna måste få
vara sig själva i största mån, de får dock inte störa andra i deras arbete. Han
framhäver igen att om eleverna trivs och de kommer överrens med sin lärare om
hur de vill ha det så bidrar det till ett bra klassrumsklimat.

Per är övertygad om att lärare och elever har samma syn på klassrumsklimat. Han
utgår ifrån att det är deras arbetsplats liksom hans. På en arbetsplats gäller det att
man trivs för då blir resultatet bäst för alla och på så vis tror jag att synen är
densamma på klassrumsklimat och egentligen hela skolan.

Betygen kan ha en viss påverkan på klassrumsklimatet tror Per. En del elever som
strävar efter de högre betygen kan känna sig pressade om någon elev stör
lektionen. Han upplever också att betygen gör att alla jobbar lite bättre.

Sammanfattning

Per tycker att ett bra klassrumsklimat är när elever trivs tillsammans. Han säger:
Om alla elever drar åt samma håll och är överens påverkas arbetet i klassrummet
positivt. Per anser att det går att påverka klassrumsklimatet på många olika sätt
genom att t.ex. sätta gränser, vara konsekvent, flexibel mm. Eleverna tycker han
ska bidra med det de är duktiga på och de ska få vara sig själv i största möjliga
mån. Per är övertygad om att elever och lärare har samma syn på
klassrumsklimatet, han säger: Det är både lärare och elevers arbetsplats och på
en arbetsplats vill man trivas.

Marie   Det går nästan åt 50% av tiden för att få eleverna att uppföra sig.

Marie jobbar som Ma/No lärare på en årskurs 6-9 skola. Hon är klassföreståndare
för en klass i årskurs 6. Marie är ca 35 år och har jobbat som lärare i ett år. Innan
hon började utbilda sig till lärare jobbade hon som fritidsledare, hon har även varit
i Indien och jobbat i två år. Förutom lärarutbildning har hon en
barnskötarutbildning samt en fritidsledarutbildning. Marie jobbar 80% och är
hemma med egna barn på 20%. Marie trivs med sitt jobb, men säger att känslorna
varierar när man är ny. Hon hoppas att hon blir mer stabil när hon får lite mer
erfarenhet. Det som gör att hon inte är helt nöjd med sitt jobb är när hon inte får
respons från eleverna.

Marie säger: I ett bra klassrumsklimat kan alla trivas och känna sig trygga. Det
allra viktigaste är att alla kan känna att de inte rätt som det är får en smocka. Vi
har tränat att gå i klassrummet för elever utan att de ska behöva bli slagna och
utan att de behöver slå till någon. Marie anser att om inte eleverna funkar
sinsemellan utan att de bråkar, slåss och skriker till varandra är ju det det enda
man kan arbeta med. Då går det inte göra något annat. Det blir ett socialt arbete
istället för undervisning. Idag tycker jag att det är fifty-fifty med undervisningstid
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och socialt arbete. Det går nästan åt 50% av tiden för att få dem att uppföra sig
helt enkelt, i varje fall sexorna.

Marie tycker att lärarna kan påverka klassrumsklimatet till stor del, men de är
ändå till stor del är beroende av hur eleverna genomför sin del i lektionen.
Tillsammans med klassen jobbar Marie mycket med vänskapsförhållande och hur
man ska bete sig som vän. Hon försöker hela tiden lyfta upp de problem som
kommer till ytan. Just nu händer det här i klassrummet och enligt mig så beror
det på kan jag säga till dom. Jag vill göra dem uppmärksamma på hur de beter
sig och till sist kanske de kommer på att nu gjorde jag så där igen. Jag försöker
också lära dem att det är ohyfsat att prata samtidigt som någon annan. Jag
försöker jämt ta upp problemen till ytan.  Marie anser att det absolut viktigaste för
att skapa ett bra klassrumsklimat ligger i hur hon lyckas med relationerna till
eleverna, hon ska kunna bli arg och säga till dem och de ska ändå vara trygga med
henne. Det är A och O, säger hon. För går inte lärare och elev ihop då blir det ett
otrevligt klassrumsklimat. Hon anser vidare att det egentligen inte handlar så
mycket om ljudnivå utan mer en känsla av att man är vänner, glad och trygg.
Marie tycker att det är hon som vuxen som har ansvar för vad som händer i
klassrummet det kan hon aldrig ställa eleverna till svars för.

Marie anser att det är stor skillnad på elever i årskurs sex och elever i årskurs nio.
I årskurs nio har eleverna lärt sig att ta ansvar för sitt eget lärande, men eleverna i
årskurs sex måste hon lära att ta det ansvaret. I årskurs nio ägnar sig eleverna åt
matematiken, men på en matematiklektion i årskurs sex är det alltid något annat
förutom matematiken hon måste ta upp.

Eleverna kan påverka klassrumsklimatet både positivt och negativt, säger Marie.
Eleverna ska lära sig ta ansvar för sig själva och vara goda kamrater, men de ska
däremot inte … leka poliser över varandra utan det räcker med att de tar ansvar
för sig själva. Med det menar hon att de ska ta ansvar för sitt beteende och sitt
arbete. Hon tillägger: Lyckas vi lära dem det då har vi lyckats väldigt bra i skolan.

Betygen är också något som påverkar klassrumsklimatet anser Marie. När elever
kommer upp i åttan och får betyg blir de helt plötsligt mer medvetna om sin
situation.

Innerst inne tror Marie att elever och lärare har samma syn på klassrumsklimatet.
Hon tror att elever vill trivas och ha goda relationer till varandra.  Åtminstone
mina elever, säger hon.

Sammanfattning

Marie anser att elever känner sig trygga och trivs i ett bra klassrumsklimat. Hon
säger: Om inte elever fungerar sinsemellan blir det svårt att bedriva någon bra
undervisning. Marie arbetar mycket med att få in skolans normer och värderingar
hos elever. Hon tycker att det är hon som vuxen som har ansvaret för vad som
händer i klassrummet men hon vill att eleverna ska ta ansvar för sig själva och sitt
beteende. Hon tror att elever har samma syn som lärare på klassrumsklimat.
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Eva   Jag tänkte att jag skulle hjälpa de elever som tycker att skolan är pest.

Eva är i 45 årsåldern och hon jobbar heltid som SO-lärare och speciallärare på en
6-9 skola. Hon är dessutom klassföreståndare för en årskurs 7. Hon har jobbat
som lärare i drygt sex år. Innan hon utbildade sig till lärare jobbade hon på en
bensinmack i tretton år. Hon har också varit hemma en tid för att ta hand om sina
barn.

Eva tycker att hon har utvecklats som människa under de år hon jobbat som
lärare. Hon trivs mycket bra och då framför allt med den kontakt hon får med
eleverna. Hon tycker det är en fördel att vara lite äldre och ha egna barn som har
gått igenom tonårstiden. På så vis är jag inte helt ställd inför de problem som
tonåringar har och dom problem de har med skolarbetet.

Eva säger: I ett bra klassrumsklimat har vi trevligt tillsammans. Eleverna vågar
svara fast de kan ha fel och de vågar framföra sina åsikter och vara sig själva.
Hon fortsätter: Klimatet ska vara varmt så att eleverna känner sig  sedda och
bekräftade av de vuxna och av sina kamrater. Det handlar om relationer, hur vi
är mot varandra.

Eva tycker att arbetet i klassen påverkas otroligt mycket av klassrumsklimatet.
Hon gör en jämförelse med sitt arbetslag i skolan och säger: Jag vill själv ha ett
bra arbetsklimat. Är det tryckt stämning är det inte roligt och jag är beroende av
att arbetsklimatet på skolan är bra för att jag ska kunna utföra ett bra jobb.
Skolan är elevernas arbetsplats så fungerar inte klassrumsklimatet är det inte
roligt för dem att jobba, så är det ju och tycker de inte att det är roligt gör de ett
sämre jobb.

Eva anser att hon kan påverka klassrumsklimatet till stor del. Hon säger: Det är
jag som sätter gränserna. När hon ser att det börjar gå överstyr sätter hon gränsen,
ibland tar hon också upp en diskussion i klassen om vad som är stötande och
störande. Hon fortsätter med att säga: Jag med min auktoritet som måste säga
ifrån när något är galet. Jag måste stötta de elever som tycker det är jobbigt när
det blir stökigt. Hon påpekar: Det är mycket viktigt att ha en öppen
kommunikation med sina elever och våga visa att man kan ha fel ibland eller
tycka att något är orätt för att få elever att vara öppna. Hur jag är och vilken
inställning jag har mot klassen och mitt ämne påverkar också eleverna. När jag
kommer in genom klassrumsdörren, hur mitt kroppsspråk är, hur min inställning
är till eleverna, min respekt till eleverna och mitt ämne. När jag går in och har en
positiv attityd till mitt ämne och min klass så ger jag det till eleverna och får en
positiv respons tillbaka. Eva avslutar med att säga: Respekten för varje enskild
elev är också viktig.

När jag frågar Eva om hur eleverna påverkar klassrumsklimatet svarar hon
spontant:  Det är väl de som påverkar det mest. Hon säger: Elevernas sociala
situation hemma påverkar hur de är i skolan. Det är hemma eleverna lär sig det
grundläggande för hur man ska visa hänsyn och respekt. Hur man ska vara som
kamrat. Hon tror dock att hon som lärare kan påverka eleverna till att uppföra sig
bra. Om jag kan få dem att trivas och känna trygghet då mår de bra. Det kommer
att göra att klimatet blir bra. Om någon elev uppför sig illa tycker hon att man
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ska ta reda på bakomliggande orsak för att om möjligt komma till rätta med
problemet.

Eva är mycket social av sig och jobbar mycket socialt på skolan. Hon är
engagerad i många elever men anser samtidigt att det måste vara upp till var och
en hur mycket man vill engagera sig. Hon ser sitt läraryrke både som socialt
arbete och undervisande arbete.

Eva tror att elever och lärare har samma syn på klassrumsklimatet fast vi kanske
uttrycker oss lite olika. Jag tror att det är så fast jag använder andra ord för att
säga samma sak som dom gör. T.ex. trygghet och sådana ord.

Betygen har också betydelse för klassrumsklimatet anser Eva. Om betygen inte
fanns skulle det vara svårt att driva eleverna. Något slags omdöme skulle vara
nödvändigt om betygen försvann.

Sammanfattning

Eva tycker att i ett bra klassrumsklimat ska elever våga svara på frågor och
framföra sina åsikter. Eleverna ska vara bra kompisar och  respektera varandra.
Hon anser att arbetet i skolan påverkas mycket av klassrumsklimatet och menar
att om elever inte trivs gör de ett dåligt jobb. Själv tycker hon att hon kan påverka
klassrumsklimatet genom att sätta gränser, säga ifrån, stötta elever, ha en öppen
kommunikation, ha en positiv inställning och ha respekt för elever och ämnet. Eva
anser att eleverna påverkar klimatet mest och säger att de grundläggande
värderingarna tar de med sig hemifrån. Hon tror att elever och lärare har samma
syn på klassrumsklimat fast de uttrycker sig på olika sätt.

Lars   Elever måste få misslyckas utan att bli utpekade.

Lars arbetar heltid som matematiklärare och slöjdlärare på en 6-9 skola. Han är
dessutom klassföreståndare för en årskurs 9. Han är i 40-årsåldern och har jobbat
som lärare sedan början på 90-talet. Innan han började på grundskollärar-
utbildningen med inriktning matematik och slöjd arbetade han 5 år som
byggnadssnickare. Lars trivs med sitt arbete. Han tycker det är ett fritt arbete och
han har stor frihet att lägga upp sin undervisning.

Lars säger: I ett bra klassrum får alla komma till tals. Elever måste få misslyckas
utan att bli utpekade, man måste ha ett sådant klimat i klassrummet där alla får
lov att misslyckas. Även om de inte säger rätt svar måste de känna att de har fått
uttrycka sig. Det är viktigt för oss lärare att respektera varje elev. Eleverna ska
också respektera  kompisar och lärare.

Lars tycker att skolarbetet påverkas av klassrumsklimatet. När han går igenom
utvärderingar på matematiklektionerna ser han  att eleverna ofta vill att det ska
vara tyst på lektionerna så att de kan koncentrera sig bättre på sina uppgifter. Han
anser också att ett bra samarbete mellan elever påverkar arbetet i positiv mening.
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Lars tycker att det finns många sätt för läraren att påverka klassrumsklimatet. Han
säger: Det är jag som ska styra upp undervisningen så att eleverna vet vad de ska
göra. Jag måste lära dem att man t.ex. inte pratar samtidigt, det räcker med att en
pratar så kan de andra lyssna. Ett annat sätt som han använder sig av är att
placera elever på olika sätt. Ibland så sätter han sig och resonerar med eleverna
när de jobbar i smågrupper. Med jämna mellanrum tar Lars upp hur man ska vara
som kompis och vikten av respekt. Det måste vara så för man får inte ge upp.
Ibland så funkar det jättebra och alla jobbar och står i, men så ibland funkar det
inte och då får man ta ett snack igen om hur vi ska ha det. Just nu har jag en nia
och då är det mindre socialt arbete, men ibland när jag har en sexa kan det vara
nästan lika mycket socialt arbete som undervisning. Det är mycket föräldrasamtal
och då framförallt på kvällstid. Lars vill inte vara den stränga läraren utan han vill
jobba så att han och eleverna får ett förtroende för varandra.

Lars anser att elever kan påverka klassrumsklimatet både positivt och negativt.
Det viktigaste tycker han är att de följer de få regler som finns på skolan och att
de visar respekt för varandra.

På frågan om elever och lärare har samma syn på klassrumsklimat svarar Lars:
Det är en mognadsfråga. Jag tror innerst inne att eleverna tycker ungefär som oss
lärare, det är bara det att de måste bli påminda ibland.

Lars tycker att det märks i åttan att eleverna blir mer intresserade av vad de håller
på med. Han vet inte om det beror på att eleverna får betyg från årskurs 8 eller om
det är en mognadsfråga.

Sammanfattning

Lars tycker att man alltid ska sträva efter att ha ett sådant klimat i klassrummet så
att elever vågar att misslyckas. Han anser att samarbetet mellan elever kan
påverka skolarbetet i positiv riktning. Lars vill inte vara en auktoritär lärare, han
vill istället att eleverna ska få ett förtroende för honom. Han styr undervisningen
och sätter gränser så att eleverna ska veta vad de ska göra. Ibland använder han
sig av att placera elever på olika sätt. Lars vill att eleverna ska följa de regler som
finns på skolan och att de visar respekt för varandra. Han tror att lärare och elever
har ungefär samma syn på klassrumsklimatet.

Dag Om jag är rak, konsekvent och ärlig mot ungarna då får jag det andra
på köpet.

Dag är i 40-årsåldern och arbetar på en 6-9 skola. Han är klassföreståndare för en
årskurs 9. Dag har arbetat som lärare i 17 år inom ämnena matematik och slöjd.
Innan Dag började sin lärarutbildning så hade han korta tillfälliga jobb. Han var
FN-soldat en tid och ett år var han dessutom på resande fot i Australien. Dag trivs
med sitt arbete och då främst med sin undervisning. Han tycker dock att lärare
idag har blivit pålagda att göra massa saker som inte alls har med undervisningen
att göra och att det kan kännas tungt ibland. Han tycker att det diskuteras hit och
dit och att man ibland glömmer att sätta eleverna i centrum.
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Dag säger: I ett bra klassrumsklimat jobbar eleverna självständigt och de sköter
det de ska göra. De får gärna hjälpa varandra och diskutera och jag kan gå runt i
salen i lugn och ro och lotsa dem.

Dag tycker att arbetet i klassen påverkas både positivt och negativt av
klassrumsklimatet. Om ungarna känner sig trygga i salen så är det positivt kontra
om de far runt och det inte är tyst och det far en massa saker hit och dit. Det är
klart att det inte går att jobba då.

Dag menar att det går att påverka klassrumsklimatet på många sätt. Hans
personliga åsikt är att det måste finnas regler för ordning och reda, för det mår
eleverna bäst av. Själv har han inte speciellt många regler men de som finns är
glasklara. När eleverna har lärt sig reglerna då fungerar de bra. De vet om vilka
spelregler som finns. Vi har jättekul, jag vill inte påstå att jag styr dem eller är
någon diktator. Vi kan skämta och de vet hur jag tycker det ska va. De är aldrig
sura på något sätt och jag får skämt tillbaka och ibland har vi en jättebra dialog
också. Dag anser att det ska vara så tyst att eleverna kan sitta själv och jobba utan
att bli störda hela tiden. Han har svårt att se den andra sidan för det har alltid varit
så naturligt för honom att det ska vara så. Från sin egen skoltid har Dag några
lärare som har varit hans förebilder. De lärarna kunde han lita på och de var alltid
väl förberedda inför lektionerna. De hade någon slags karisma som gjorde att
man tyckte de var bra säger Dag. Dag vill inte vara någon sträng lärare som
eleverna är rädda för, däremot vill han vara en lärare som är rak, konsekvent och
ärlig mot eleverna. Han menar att om man är det så får man resten gratis.

Eleverna påverkar klassrumsklimatet både negativt och positivt, säger Dag. När
de påverkar negativt kan det bero på flera olika saker. Det kan t.ex. ha varit en
konflikt mellan eleverna på rasten och då är det inte säkert att man kan lösa
problemet på lektionen. Det kan också ha hänt någonting hemma som gör att en
elev inte mår bra och då påverkar det också negativt eller så tycker eleverna inte
om mig och mina lektioner. Ibland så gör eleverna inte sina läxor och då
påverkar det för då faller mina planer på att gå vidare. Det är dock sällan som
Dag ser att någon elev är direkt ohövlig eller otrevlig. Däremot händer det att de
inte alltid gör allting som de ska.

Dag tror inte att elever och lärare har samma syn på hur det ska vara i ett
klassrum. Men säger efteråt en stund: Det beror förstås på vilken årskull man har.
Han tycker det är en mognadsfråga och menar att det finns elever som vill lattja
omkring och strunta fullständigt vad de lär sig. Men samtidigt finns det elever
som vill ha ett bra klassrumsklimat så att de kan jobba på bra och lära sig det de
behöver.

Dag tycker att betygen har en viss påverkan på klassrumsklimatet, men han skulle
vilja utforma dem annorlunda för att få en ännu större påverkan. Han tror att i
dagens betygssystem är G betyget alldeles för brett.

Sammanfattning

Dag är en lärare som vill få eleverna att jobba självständigt och sköta det de ska
göra. Han tycker att eleverna måste vara trygga i klassrummet. Han säger: Om
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elever far runt hit och dit går det inte att jobba. Själv har han få glasklara regler
som gör att eleverna vet hur de ska bete sig. Han anser att en lärare ska vara rak,
konsekvent och ärlig. Han påtalar också att en del saker kan en lärare inte
påverka. Han anser att elever påverkar klassrumsklimatet både positivt och
negativt. Dag tror inte att man generellt kan säga att elever och lärare har samma
syn på klassrumsklimatet. Han menar att elever mognar olika och att en del
kämpar för att lära sig medan andra bara leker och lattjar.

5.2 Porträtt av fem elever

När jag gjorde elevintervjuerna tyckte jag att det ibland lyste igenom att de
svarade vad de trodde att jag ville höra. Detta tycker inte jag är konstigt då de har
drillats av olika lärare i många år.

Olle  Jag kan inte göra så mycket mer än att sköta mig själv och göra som
läraren säger.

Olle går i årskurs 6 på en 6-9 skola. Han trivs bra i skolan och då framförallt med
att det finns mycket att göra på skolan förutom skolarbete. Olle har också gott om
kompisar.

När jag frågar Olle hur han tycker det ska vara i ett klassrum för att han ska trivas
svarar han: Det ska vara tyst och lugnt och kamraterna ska vara trevliga.
Eleverna ska vara tysta och inte skrika rakt ut och de ska vänta på sin tur att
svara. Jag vill att det ska fungera.

Olle tycker att skolarbetet påverkas mycket av hur klassrumsklimatet är och då
framförallt ljudnivån. Han säger: Ibland är det så hög ljudnivå att man knappt kan
höra sig själv.

Olle anser att han kan påverka klassrumsklimatet genom att sköta sig själv och
genom att göra som läraren säger.

Lärarna har en stor påverkan på hur det är i klassrummet tycker Olle. Han menar
att det kan skilja mycket mellan olika lärare. Olle säger: Läraren måste säga ifrån
och vara lite stränga när det blir för hög ljudvolym.
På frågan om lärare och elever har samma syn på klassrumsklimat svarar Olle:
Ja det är ju olika. Några elever tänker som lärare och några elever vill inte göra
någonting.

Sammanfattning

Olle vill att klasskamraterna ska vara trevliga och att det ska vara tyst och lugnt i
klassrummet annars påverkas arbetet negativt. När det inte är tyst och lugnt tycker
han att läraren ska säga ifrån. Han anser att han själv påverkar klassrumsklimatet
bäst genom att sköta sig själv och göra som läraren säger. Olle tror att några
elever har samma syn på klassrumsklimatet som lärarna och andra har det inte.
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Sven   Lärarna ska föregå med gott exempel.

Sven går i årskurs 8 på en 6-9 skola. Sven trivs i skolan. Han tycker att han får tid
till det han ska göra och han tycker att skolarbetet är bra upplagt.

Sven vill ha tyst i klassrummet så att han kan jobba, ibland tycker han det är ok att
prata men då om rätt saker. Han tycker det är jobbigt när busungar förstör
lektioner för alla andra.

På frågan om hur arbetet i klassen påverkas av klassrumsklimatet svarar Sven:
Det kan påverka rätt bra eftersom det kan vara tjattrigt och hönsgård, som man
säger. Så det kan vara att jobba och tänka på det man ska. Kan man inte koppla
bort det kan det vara svårt att hänga med.

Sven tycker att han kan påverka klassrumsklimatet genom att uppföra sig och
föregå med gott exempel. Han anser också  att det är viktigt att lyssna, hänga med
på vad läraren säger och ha respekt för honom/henne.

Sven anser att lärarna ska ha ordning och reda och att de inte ska tillåta att visa
elever skriker och sätter sig upp. Han säger: Jag vill ha lugn och ro för det är
mycket skönare att jobba då. Jag tycker också att lärarna ska föregå med gott
exempel och dessutom visa vad skåpet ska stå, så eleverna vet hur de ska uppföra
sig. De ska vara raka och vara snabba på att säga till, jag tror eleverna får mer
respekt då.
Sven tror inte att lärare och elever har samma syn på klassrumsklimat. Han tror att
alla lärare har ungefär samma syn, men hos eleverna skiljer det väldigt. Han
tycker att många elever försöker göra sitt bästa och sköta sig, men många elever
tar inte skolan på allvar. När det är på det viset är det svårt att säga något allmänt
avslutar Sven

Sammanfattning

Sven vill ha lugn och ro i klassrummet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Han tycker att han påverkar klassrumsklimatet positivt om han föregår med gott
exempel och hänger med på vad läraren säger. Han anser att lärarna ska föregå
med gott exempel och att de ska sätta gränser så att eleverna vet hur de ska
uppföra sig. Sven vill att läraren ska se till att det råder ordning och reda och att
de är tydliga. Han tror det varierar väldigt i synen om klassrumsklimat och att det
inte går att säga generellt att lärare och elever har samma syn på det.

Ann   I våran klass påverkar vi varandra på ett bra sätt.

Ann går i årskurs 9 på en 6-9 skola. Hon tycker hon går på en fin skola och hon
trivs bra. Ann har många kompisar och säger: Det finns mycket att göra på skolan.
Det finns cafeteria, mysrum och bibliotek med datorer. Det är också en bra
stämning på skolan, nästan alla känner alla.
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Ann anser att ett bra klassrumsklimat är när eleverna kommer överens och hjälper
varandra. Hon tycker att alla ska våga prata och känna sig trygga med sina
klasskamrater.

På frågan om hur arbetet i skolan påverkas av klassrumsklimatet svarar Ann:
Våran klass är en bra klass tycker jag, många kämpar. Om jag säger ungefär så
här, jag tror det påverkar på ett bra sätt. Det kan dock påverka negativt också,
jag vill inte att man inte ska våga prata med folk och att någon blir mobbad i
klassen. Att någon blir utstött sådär. Det får heller inte vara för hög ljudnivå i
klassrummet för är det så är det svårt att läsa och göra vad man ska i
klassrummet. Så det är viktigt att det är låg ljudnivå.

För sin egen del tror Ann att hon kan påverka klassrumsklimatet genom att vara
allmänt trevlig. Hon svarar på frågor och gör som läraren säger.
Ann tycker att läraren kan påverka klassrumsklimatet mer än eleverna. Hon ser
det som viktigt att läraren försöker skapa en relation till eleverna. Risken är annars
att elever som inte tycker om läraren struntar i att komma till lektionerna och bryr
sig inte om att engagera sig i ämnet. Hon ser att det förekommer i hennes klass
och i andra klasser.

Ann vet inte om lärare och elever har samma syn på klassrumsklimat, men hon
förmodar att det kan skilja en del. Hon anser att de flesta lärare vill ha tyst på
lektionerna medan många elever tycker det är ballt om det är lite liv.

Ann är övertygad om att betygen har stor betydelse på klassrumsklimatet,
framförallt för de som går i nionde klass. Det är många som blir medvetna om att
de måste prestera bra för att komma in på det program som de önskar. På så sätt
påverkar betygen.

Sammanfattning

Ann trivs i skolan när elever kommer överens och hjälper varandra. I ett klassrum
tycker hon att elever ska känna sig trygga och de ska våga att prata. Hon vill att
ljudvolymen ska vara låg i klassrummet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Själv påverkar hon klassrumsklimatet genom att vara trevlig och göra som läraren
säger. Lärarna anser hon ska skapa bra relationer till eleverna för då bryr sig
eleverna mer. Ann tror inte att lärare och elever har samma syn på
klassrumsklimat.

Malin   Jag trivs på skolan men jag har ingen direkt att vara med.

Malin går i en sexa på en 6-9 skola. Hon säger att hon trivs i skolan men att hon
inte direkt har någon kompis. De hon umgås med finns på en annan skola. Det
som gör att hon trivs är att lärarna respekterar henne och behandlar henne som en
vuxen.

På lektionerna tycker Malin att det ska vara lugnt. Det behöver inte vara knäpptyst
och det får gärna vara lite samarbete. Jag vill dock inte ha det för skrikigt för då
har jag svårt att koncentrera sig.
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Arbetet i klassrummet påverkas mycket av ljudnivån anser Malin. När det är
skrikigt går det inte att koncentrera sig och då blir man sur.

Malin tycker att hon kan påverka klassrumsklimatet genom att sköta sig själv och
tänka på att vara lugn och tyst.

Malin anser att det är lärarens sak att hålla ordning i klassen och det kan han/hon
göra på flera olika sätt. Hon tycker att läraren ska sätta gränser och förklara vad
som är viktigt. Hon vill också att läraren ska ha humor och bjuda lite på sig själv
för det gör att eleverna blir lite mer på alerten. En sak betonar Malin väldigt
mycket och det är att hon vill få bort alla könsord från skolan. Hon tycker att alla
lärare skulle ta tag i och stävja språket.

På frågan om lärare och elever har samma syn på klassrumsklimatet svarar hon:
Det beror ju helt på vilka lärare och elever det är. Jag skulle vilja säga att äldre
elever har samma syn som lärare och yngre elever kan ju typ hitta på vad som
helst.

Sammanfattning

Malin vill ha lugnt i klassrummet annars får hon svårt att koncentrera sig på
skolarbetet. Hon säger att hon kan påverka klassrumsklimatet genom att sköta sig
själv och vara tyst och lugn. Hon tycker att det är lärarens sak att hålla ordning i
klassen och att sätta gränser. Hon vill att lärarna ska ha humor för att lätta upp
stämningen. Malin tror att det är en mognadsfråga om lärare och elever har
samma syn på klassrumsklimatet.

Karl   Man jobbar bättre ifall det är lugn och ro.

Karl går i årskurs 8 på en 6-9 skola. Karl är fåordig i intervjun möjligen för att han
inte känner mig och är lite nervös. Han är nöjd med sin skola för han trivs med
kamrater, lärare och aktiviteter. Han tycker kort sagt att allt är bra.

I klassrummet vill Karl ha lugn och ro. Han vill inte att elever skriker och hojar
eller går runt i salen. Han tycker att det går att jobba bättre ifall det är lugn och ro.
Om det är hög ljudvolym i klassrummet tycker han att arbetet påverkas negativt.

Karl anser att elever kan påverka klassrumsklimatet genom att lyssna på lärarna
och göra som lärarna säger. Han vill också att eleverna ska visa hänsyn och
respekt för varandra.

På frågan om hur lärarna kan påverka klassrumsklimatet svarar Karl: De ska vara
lite stränga men inte för stränga. De ska vara bestämda och visa vad de vill. Det
är också bra om de kan skämta lite granna och visa lite humor.

Karl tror att lärare och elever har ungefär samma syn på hur det ska vara i ett
klassrum. Fast han tror att lärarna vill att eleverna ska lära sig mer medan eleverna
vill att det ska vara roligt.
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Sammanfattning

Karl vill att det ska vara tyst och lugnt i klassrummet för då jobbar han bättre. Han
tycker att elever ska respektera varandra och göra som läraren säger. Lärarna ska
sätta gränser och ha humor för att styra undervisningen. Karl tror att lärare och
elever har ungefär samma syn på klassrumsklimat, men att det kan skilja lite.
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6.  Analys och diskussion

Intervjuerna som har genomförts har gett mig en inblick i hur lärare och elevers
syn på klassrumsklimat är. Alla intervjuer har genomförts på samma sätt och i
svaren och tankarna kan man utläsa både likheter och skillnader.

Vad är ett bra klassrumsklimat?

I intervjuerna framgick det ganska tydligt att lärarna och eleverna hade stora
variationer när de svarade på denna fråga. Lärarna och eleverna sins emellan
svarade dock ganska lika.

Lärare
Per, Marie, Eva och Lars satte tyngdpunkten på det sociala beteendet när de
pratade om klassrumsklimat. För dem är ett bra klassrumsklimat när eleverna
känner sig trygga, blir bekräftade, blir respekterade kort sagt när eleverna trivs.
Ett par av dessa lärare uttryckte sig att i ett bra klassrumsklimat vågar man svara
och stå för sina åsikter fast man kan ha fel. Dag svarar något annorlunda på frågan
han menade att ett bra klassrumsklimat är när elever jobbar självständigt och
sköter sitt arbete.

Elever
Olle, Sven, Malin och Karl tycker att ett bra klassrumsklimat är när det är tyst och
lugnt så att de kunde koncentrera sig på sina uppgifter. Ann har mer samma syn
som lärarna. Hon tycker att ett bra klassrumsklimat är när eleverna hjälper
varandra och är överens. Hon vill känna en trygghet som gör att hon vågar svara
på frågor utan att någon skrattar.

Utifrån de här svaren kan man dra många intressanta slutsatser.

Om man går tillbaka till målen för skolan50 så ser man att fyra lärare av fem ser de
sociala målen först och främst i klassrumsklimatet. En lärare ser främst på
kunskapsmålet. Med eleverna är det tvärtom fyra ser till kunskapen för de vill ha
lugn och ro så att de kan arbeta. En tjej i niondeklass ser mest till de sociala
målen.

När jag funderar lite över varför de svarar som de gör så tror jag för lärarnas del
att jag finner svaret i nästa frågeställning och återkommer till det senare. Att
eleverna svarar som de gör kom inte som någon överraskning för mig. Jag har två
teorier om det och den ena är att det inte var deras ord jag hörde. Jag tror att
eleverna redan från årskurs 1 och framåt har hört av lärarna att det måste vara tyst
och det ska vara lugnt så att alla kan arbeta och ingen blir störd. I Grundskola för
bildning står det om den reproduktiva kunskapen där man överför tidigare
generationers kunskap till dagens skola.51  I detta fall överför man hur man ska
bete sig i klassrummet. Den andra är att om man vistas i ett klassrum med hög

                                                          
50  Lpo, 1994
51  Grundskola för bildning, 1998
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volym en hel dag så blir man trött i huvudet och det blir svårt att lära sig något. I
boken Ordning och reda skriver Charles att det är viktigt att skapa en miljö där
undervisningen blir effektiv och lustfylld.52

Hur påverkas arbetet i klassen av klimatet?

Alla lärare och alla elever svarar att arbetet i skolan påverkas av
klassrumsklimatet. Det finns dock en del nyansskillnader i svaren.

Lärare
Alla lärare kopplar samman att klassrumsklimatet påverkar arbetet i klassen och
vilket resultat man kan få kunskapsmässigt. De uttrycker sig dock lite olika. Per
och Eva säger att om eleverna trivs gör de ett bättre jobb kontra om de inte trivs
gör de ett sämre jobb. Marie säger att om inte klassrumsklimatet fungerar så är det
det enda hon kan arbeta med. Lars och Dag konstaterar allmänt att hög ljudnivå,
samarbete mellan elever, trygghet och oroligheter påverkar arbetet i klassen.

Nilsson skriver att nästan alla människor vill ha en bra stämning i gruppen. De vill
trivas, få bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas53. Detta
ligger helt i linje med några lärare som menar att i en grupp där alla trivs kommer
det att bli ett bättre resultat.

Elever
Alla elever nämner ljudnivån som en orsak till att arbetet i klassen störs. De
upplever att om det är för hög ljudnivå går det inte att koncentrera sig och det är
svårt att hänga med på vad som sägs. Endast Ann tar upp en positiv påverkan.
Hon säger att hon går i en bra klass och alla arbetar på bra. Det tycker hon
påverkar arbetet positivt.

När jag nu kopplar ihop de båda frågorna så ser jag ett mönster. Jag ser att lärarna
säger att det inte går att bedriva någon effektiv undervisning om inte de sociala
målen är uppnådda. Dag som endast hade kunskapsmålen med på första frågan
säger på fråga två att det är väldigt positivt för skolarbetet om barnen är trygga
och fortsätter, om eleverna far runt i klassrummet är det svårt att bedriva något
vettigt. Jag tolkar svaren att läraren först måste arbeta så att klassen fungerar
socialt och först därefter går det att börja med undervisningen för att försöka nå
kunskapsmålen. Både Stensmo och Charles skriver i sina böcker om att en god
arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska lyckas som lärare. De skriver vidare
att elever ska få en social fostran och lära sig att umgås med andra människor.54

Av elevernas svar tycker jag man kan läsa ut att de far illa av för hög ljudnivå och
att det påverkar arbetet i skolan negativt. Jag tror också att eleverna har blivit
påverkade av lärare under årens lopp och svarar därefter. Ann svarar lite
annorlunda gentemot de andra eleverna. Ann går i nian och jag tycker hon är lite
mer mogen än de andra eleverna.

                                                          
52  Charles, 1984
53  Nilsson, 1993
54  Charles, 1984 och Stensmo, 1997
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 Disciplin är nödvändigt för att elever ska kunna lära sig ett bra beteende och
fungera i skolan skriver Stensmo. Utan disciplin är det lätt att det blir hög
ljudvolym och andra tråkigheter som stör undervisningen.55

Hur kan lärare påverka klassrumsklimatet?

På den här frågan hade lärarna massor av svar. I litteraturen står det också mycket
om hur just lärarna kan påverka klassrumsklimatet och arbetet i skolan. I det stora
hela så tycker jag att lärarna har svarat ganska lika medan eleverna svarar mycket
kortare och inte alls så utförligt.

Lärare
Per, Eva, Dag och Lars tycker det är viktigt att sätta gränser56 så eleverna vet vilka
spelregler som finns. Per och Dag tycker att man måste vara konsekvent57 med
vad man säger och gör. Eva och Dag pratar om kommunikationen58 mellan lärare
och elev. Eva säger att kommunikationen ska vara öppen och Dag säger att den
ska vara rak jag tror att de menar samma sak. Per, Marie, Eva och Lars resonerar
med sina elever om hur man ska fungera socialt i klassrummet. Marie arbetar
mycket med att skapa goda relationer59, både mellan lärare-elev och elev-elev.
Lars och Eva tar upp vikten av respekt för varje människa. Lars använder sig
ibland av att placera eleverna på olika sätt. Jag tycker också varje enskild lärare
har med bra synpunkter på hur en lärare kan arbeta med att få ett bra
klassrumsklimat, jag har rabblar upp några av dessa: ge elever ansvar, ha en
positiv attityd, vara flexibel, skapa förtroende med elever, vara ärlig, ha humor,
bjuda på sig själv mm.60

Dahlgren tar i sin bok upp mycket av vad lärarna har sagt och även en del som
eleverna har nämnt. Han tycker bl. a. att en bra lärare ska ha humor, ha en stark
tilltro till sin förmåga, ha tydliga regler och vara konsekvent61.

Stensmo tar i sin bok upp vikten av disciplin i klassrummet. Han menar att
disciplin måste finnas i den betydelsen av ordning, reda och gott uppförande62.
Alla både lärare och elever som jag har intervjuat vill också ha en fungerande
arbetsmiljö i klassrummet. Det finns en stor enighet om att det måste finnas
gränser för vad man får och inte får göra.

Elever
Eleverna vill att lärare ska hålla ordning och se till att undervisningen fungerar.
Det är bara Ann som skiljer sig från de andra och hon säger att det viktigaste är att
läraren skapar en relation till eleverna och bryr sig om dem. Karl och Malin vill

                                                          
55  Stensmo, 1997
56  Stensmo, 1997
57  Dahlgren, 1995
58  Dahlgren, 1995
59  Dahlgren, 1995
60  Dahlgren, 1995
61  Dahlgren, 1995
62  Stensmo, 1997
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att lärarna ska ha humor. Sven vill att lärarna ska föregå med gott exempel63 och
det är helt i linje med Skinners teori om beteende modefikation.

Alla lärare nämner regler i något sammanhang. De vill att eleverna ska veta vilka
spelregler som gäller. Jämför man det resultatet med elevernas svar så säger fyra
av fem elever att de vill att lärarna ska se till att hålla ordning och reda. Det tolkar
jag som att både elever och lärare vill att undervisningen ska fungera bra i
klassrummet och att det är lärarens uppgift att se till det. Reglerna i sig kan lärare
och elever utforma tillsammans som en demokratisk ledare gör64, men det är
lärarens sak att se till att de efterföljs.
De flesta lärare lägger tonvikten på socialt arbete när de försöker skapa ett bra
klassrumsklimat. De resonerar och pratar om hur eleverna ska bete sig och vara en
god kamrat. Hos eleverna är det bara Ann som tar upp socialt arbete och hon
lägger vikten vid att läraren ska skapa goda relationer till eleverna. Mina
funderingar på varför det skiljer sig mellan elever och lärares svar kan vara att
elever inte funderar så mycket på vad det är som gör att det fungerar i
klassrummet. Lärare i sin tur tänker dagligen på hur de vill att det ska vara och
hur de ska arbeta för att få ett fungerande klassrumsklimat. Återigen tycker jag att
det lyser igenom att lärarna vill att klassen ska  fungera socialt för då kommer
undervisningen också att lyckas65.

Hur kan elever påverka klassrumsklimatet?

Lärare
Alla lärare är överens om att elever påverkar klassrumsklimatet antingen positivt
eller negativt. Eva och Dag tar upp att det kan vara bakomliggande orsaker som
gör att en del elever utmärker sig, t.ex. hemförhållande66, konflikter med kamrater
mm. Per, Marie och Lars tycker att elever ska ta ansvar67 för sig själva och då
både för sitt beteende och sitt arbete. Eva säger att hon som lärare kan påverka
eleverna till ett bra beteende. Dag säger att när eleverna inte gör sina läxor kan
hela hans lektionsplanering falla.

Eleverna
Alla elever ger exempel på hur de kan påverka klassrumsklimatet positivt68. Jag
tror dock att alla är medvetna om att de även kan påverka negativt. Alla elever
svarar relativt lika. Olle, Sven och Malin uttrycker att de ska sköta sig själva eller
uppföra sig. Alla utom Malin tar upp att de antingen ska hänga med på lektionerna
eller göra som läraren säger. Sven och Karl tar upp ordet respekt, men Sven pratar
om respekten till läraren och Karl om respekten mellan elever.

Här är lärare och elever överens om att elever påverkar klassrumsklimatet på
något sätt. Eleverna svarar väldigt lika varandra och vad det beror på kan man
spekulera i. En spekulation är att de tror sig veta hur de ska bete sig för att det ska

                                                          
63  Imsen, 1992
64  Åberg, 1994
65  Åberg, 1994
66  Stensmo, 1997
67  Charles, 1985
68  Stensmo, 1997
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fungera i klassrummet, en annan är att de har hört av lärarna hur de vill att elever
ska uppföra sig i klassrummet och en tredje är att de har uppnått en social mognad
som gett dem social kompetens. Lärarna tar upp några olika aspekter på hur elever
kan påverka klassrumsklimatet och då både direkta och indirekta faktorer.
Lärarnas önskan är att eleverna ska vara goda kamrater och arbeta med sina
uppgifter69. Ibland lyckas lärarna komma dit och då kommer en positiv spiral som
driver arbetet framåt. Ibland blir det inte alls så utan hela klassen har fullt med
konflikter och dåligt beteende. Detta hämmar arbetet och läraren måste ägna all
sin tid och kraft med att se till att klassen ska fungera. Om en lärare lyckas få en
positiv spiral så kommer dessa elever få en stor kunskapsbank att falla tillbaka på.

Har lärare och elever samma syn på klassrumsklimatet?

Lärarna
Per, Marie och Eva svarar att elever och lärare har samma syn på
klassrumsklimatet. De jämför med att vuxna vill trivas på sin arbetsplats precis
som eleverna vill trivas på sin arbetsplats och trivsel skapar man med goda
relationer. Lars och Dag tycker att det är en mognadsfråga. Dag menar att det
finns elever som bara vill lattja omkring och inte göra någonting.

Eleverna
Alla elever utan Karl tror inte att lärare och elever har samma syn på
klassrumsklimatet. De säger att det varierar på vilka elever det är. En del vill göra
sitt bästa medan några inte vill göra någonting. Karl uttrycker att han tror att
eleverna har ungefär samma syn men lärarna vill att eleverna ska lära sig mer och
eleverna vill att det ska vara roligt.

Återigen kan man göra en skillnad i de sociala målen och kunskapsmålen70. Jag är
övertygad om att Per, Marie och Eva inte alls tänker på kunskapsmålen utan är
helt inriktade på de sociala målen när de svarar på frågan. Lars och Dag har
förmodligen både sociala målen och kunskapsmålen i åtanke. Därför svarar de
som de gör att det är en mognadsfråga. Eleverna har ungefär samma syn som Dag
och Lars.

En fråga som jag inte alls hade tänkt och ta upp är om betygen påverkar
klassrumsklimatet. Det var dock några lärare som tog upp frågan och jag fortsatte
sedan att ställa den. Jag tycker att lärarna svarar ganska lika. Alla tycker att
betygen påverkar klassrumsklimatet. Eva svarar utan betyg skulle det vara svårare
att driva eleverna framåt och Marie säger att i åttan blir eleverna helt plötsligt
medvetna om sin situation.

En tanke som slår mig är att det är bra med en yttre drivkraft. Det är inte lätt att
enbart driva elever med lust och nyfikenhet. En inre drivkraft som gör att eleverna
vill lära sig för sin egen skull är naturligtvis bättre, men om det inte fungerar
måste det trots allt vara bra med en yttre drivkraft. När man analyserar svaren kan
man tolka det som att elever vaknar upp i åttan  och börjar ta ett större ansvar. Är

                                                          
69  Charles, 1985
70  Lpo, 1994
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det pga betygen som de får för första gången i åttan eller är det att de mognar som
människor?

6.1  Avslutning

Det har varit spännande att få arbeta med det här ämnesområdet. Jag tror att jag
kommer få stor nytta av arbetet när jag kommer ut som lärare. Det har dock tagit
emot ibland och det är tur att jag har haft en bra handledare annars är risken stor
att arbetet aldrig blivit färdigt.

Jag kommer nu avsluta mitt arbete med vad jag kommit fram till.

1. I ett bra klassrumsklimat fortgår undervisningen utan att något oväntat stör
den. Det råder trygghet, gemenskap, hänsyn, arbetsglädje, arbetsro och det
finns glada elever. C

2. För att skapa ett bra klassrumsklimat måste man som lärare vara tydlig med
sina mål för arbetet och använda sig av klara regler och gränser. En
demokratisk ledare som tillsammans med eleverna bestämmer hur den
gemensamma tiden ska användas, hur man ska förhålla sig till uppgiften och
hur man ska förhålla sig till varandra är att föredra. A

3. En bra lärare är medveten av vad som händer i klassrummet och kan med sin
ledarstil upprätthålla ordningen. A

4. En bra lärare är rak, ärlig och konsekvent mot eleverna. Han behandlar sina
lärarkollegor och sina elever så som han själv vill bli behandlad. A

5. En bra lärare har humor, föregår med gott exempel och har lätt för att skapa
relationer. A, D

6. Elever ska sköta sitt arbete, ta ansvar och skapa goda relationer till andra
människor. B
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