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• SAMMANFATTNING

Jag har i mitt examensarbete empiriskt studerat klassrumsklimatet sett ur två perspektiv,
elevperspektivet och lärarperspektivet. Genom enkätundersökningar i en sexa, sjua och åtta
har jag undersökt hur klassrumsklimatet kan gestaltas av elever. Detta är klasser som jag har
undervisat i under min tre veckor långa högstadiepraktik på grundskollärarutbildningen och
jag har sammanfattat mina dagboksanteckningar om respektive klass för att få ytterligare ett
perspektiv på klimatet i klassen.
   För att belysa klassrumsklimatet i både ett elev- och lärarperspektiv har jag läst litteratur
inom området för att fördjupa mina kunskaper och för att använda som grund till den
empiriska studien.
   Utifrån enkätundersökningen, dagboksanteckningarna och litteraturstudien ville jag
ytterligare få lärares perspektiv på klassrumsklimatet. Jag har därför gestaltat ett fall som
bygger på konflikter som framgår av enkätundersökningen och egna erfarenheter från min
praktik i sexan, sjuan och åttan. Jag har sedan vänt mig till de tre klasslärarna i de aktuella
klasserna för att få deras bild av fallet och hur man kan gå till väga för att skapa ett gott
klassrumsklimat. Jag har också försökt belysa hur lärarens ledarskap påverkar klimatet i
klassen.

Jag har kommit fram till att:

• Klassrumsklimatet kan se mycket annorlunda ut från klass till klass.
• I ett gott klassrumsklimat råder trygghet, gemenskap, hänsyn, arbetsro och glada

elever.
• För att vända ett dåligt klassrumsklimat är det viktigt att läraren sätter fasta normer

och regler i klassrummet. Belöning, inte bestraffning får eleverna motiverade på
rätt sätt.

• Goda egenskaper hos en lärare är att kunna skapa sig en bild av situationen i
klassrummet, inge trygghet och upprätthålla ordning.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning……………………………………………………………………….3

2. Syfte och problemformulering…………………………………………...4

3. Metod…………………………………………………………………………...5

4. Litteraturgenomgång………………………………………………………7

4.1 Vad formar klassrumsklimatet?............................................................................7
4.2 Vad kännetecknar ett gott klassrumsklimat?........................................................10
4.3 Hur vänder man ett dåligt gruppklimat till det bättre när konflikter och dålig
      stämning hotar att förstöra arbetsglädjen?............................................................12
4.3.1 Konflikter................................................................................................................................. ..12
4.3.2 Att arbeta med konflikter............................................................................................................14
4.3.3 Att arbeta för ett positivt klassrumsklimat..................................................................................15
4.4 Hur påverkar lärarens ledarskap klassrumsklimatet?...........................................16

5. Resultat av
dagboksanteckningar.................................................................................……18

6. Resultat enkätundersökning.......................................................................20

6.1 Enkätsvar..............................................................................................................20
6.2 Slutsats enkäter.....................................................................................................26

7. Fallstudie...........................................................................................................27

7.1 Fall.........................................................................................................………..27
7.2 Intervjusvar……………………………………………………………………..28

8. Resultatdiskussion.........................................................................................31

9. Avslutning.........................................................................................................34

10. Referens..........................................................................................................35



1. INLEDNING

God miljö för lärande

”Eleven skall 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 kuskapskällor. 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
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
(Lpo 94. s 16)

Som lärare bär man ett stort ansvar för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt. Lärarna
får också allt större ansvar när det gäller barnens sociala utveckling och detta inte minst när
det gäller elevernas sätt att vara mot varandra. Utvecklingen inom skolan talar för en
arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt.

Under min praktikperiod på grundskollärarprogrammet har jag fått möjlighet att träffa många
barn i olika klasser. Vid varje tillfälle förundras jag över de olika klasskonstellationerna. Att
träffa en ny klass är som att träffa en ny familj. Varje klass har sitt speciella klimat,
klassrumsklimat, som alla gruppmedlemmar skapar tillsammans på ett eller annat sätt. Min
definition av begreppet klassrumsklimat är det samma som arbetsmiljö och stämningen i
klassen.

Ett gott klassrumsklimat är grundstenen för en god arbetsmiljö för eleverna. Jag har upplevt
olika klassrumsklimat men jag tycker att det är svårt att sätta fingret på vad det är som är fel
när komplikationer uppstår och vad ska man göra åt saken. Det finns inga givna regler på hur
läraren skapar ett bra klassrumsklimat, men det tycks mig vara en kombination av personliga
egenskaper och arbetsmetoder. Detta är något som jag tänker undersöka närmare i detta
arbete.

Det är tack vare eleverna och lärarna i skolan som detta arbete har kunnat göras och jag vill ge
dem mitt varmaste tack. Det är deras bild av klassrumsklimatet som ni nu kommer att få ta del
av. Jag hoppas att ni finner det lika intressant som jag har gjort.

                                                       Nu ska vi leka skola
                                                       Och fröken det är ja´
                                                       Och ni ska vara barnen
                                                       Men snälla ska ni va´

   Nu ringer jag med klockan
                                                       Och då ska´ ni va´ tyst
                                                       Nu vill jag inte höra
                                                       Ett enda knyst.                          Barnvisa av Felix Körling.



 2. SYFTE

Syftet med den här studien är att både empiriskt och med hjälp av litteraturstudier belysa hur
klassrumsklimatet kan vara, vad som kännetecknar ett gott klassrumsklimat, hur man som
lärare är en god ledare och hur lärare vänder ett dåligt gruppklimat till det bättre.
   Jag har genom en enkätundersökning fått elevernas bild av hur klassrumsklimatet kan vara i
tre klasser. Genom elevernas perspektiv på klassrumsklimatet kan läraren få insikt i deras
situation och arbeta för ett gott klassrumsklimat.
   Jag har gjort observationer i klasserna i form av dagboksanteckningar för att få ytterligare
ett perspektiv på klassrumsklimatet och för att levandegöra klasserna för er läsare.
Enkätundersökningen och mina klassrumsobservationer har väckt många frågor och utifrån
dessa har jag fått frågeställningarna här nedan. Frågeställningarna ligger också till grund för
litteraturstudien.
   Genom elevernas, mina egna och litteraturens tankar om klassrumsklimatet väcktes intresset
för hur lärare arbetar med detta. Jag har vänt mig till de tre klasslärare som arbetar med de
aktuella klasserna för att både få lärarnas och elevernas perspektiv på klassrumssituationen,
det skapar en helhet av klassen. Vill man som lärare nå det goda klassrumsklimatet är det
viktigt att få denna helhet av klassen för konflikter i klassrummet kan bottna både i lärarens
arbete och också i konflikter mellan elever.

PROBLEMFORMULERING

Med utgångspunkt i mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar:

Vad formar klassrumsklimatet?

Vad kännetecknar ett gott klassrumsklimat?

Hur vänder man ett dåligt gruppklimat till ett bättre när konflikter och dålig
stämningar hotar att förstöra arbetsglädjen?

Vad utmärker ett gott ledarskap hos en lärare?



3. METOD

ENKÄTSTUDIE
Jag började mitt arbete med att få elevernas perspektiv på hur klassrumsklimatet kan vara.
Detta har jag gjort genom en kvantitativ enkätundersökning. Jag har sammanlagt delat ut 58
enkäter till elever i tre olika klasser, detta i en sexa, sjua och åtta på samma skola.  Mitt sätt att
sammanfatta enkäterna har jag hämtat från Lars Edlings bok Kompissamtal (1998) där han
gör en enkätundersökning bland elever om vad de tycker om ett sätt att arbeta för att
förebygga mobbning.
    Ja har ställt åtta frågor till eleverna om deras tankar om klimatet i deras klass. Jag har ställt
frågor till eleverna där de har fått svarsalternativen JA, IBLAND, NEJ och VET EJ, detta har
jag kompletterat med genom att fråga varför och gett utrymme för elevernas tankar kring
svaret. Se bilaga 1. Jag har tagit citat från elevernas enkäter för att få mer information och för
att levandegöra deras situation i klassrummet, jag har dock rättat stavfel.

DAGBOKSANTECKNINGAR
Klasserna hade jag lärt känna innan jag gjorde enkätundersökningen eftersom jag gjorde min
tre veckor långa högstadiepraktik på skolan. Från praktiktiden har jag gjort en kort
sammanfattning av mina dagboksanteckningar om varje klass. Jag vill visa ett perspektiv på
klassrumsklimatet från någon som precis har lärt känna klasserna. Det kan hända att mitt sätt
att se på klasserna inte alls stämmer överens med elevernas och lärarnas. Jag vill få så många
perspektiv som möjligt för att få en helhet av klasserna.

LITTERATURSTUDIE
Jag fortsatte mitt arbete med att göra en litteraturstudie utifrån de frågor som enkätstudien och
dagboksanteckningarna väckte för att få kunskap om vad forskare och författare skriver om
klassrumsklimatet.
     Frågor som väcktes var: Vad formar klassrumsklimatet? Vad kännetecknar ett gott
klassrumsklimat? Hur vänder man ett dåligt gruppklimat till ett bättre när konflikter och dålig
stämning hotar att förstöra arbetsglädjen? Vad utmärker ett gott ledarskap hos en lärare?

INTERVJU
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att intervjua de tre klasslärarna som
arbetar med de elever som deltar i enkätundersökningarna. Här får jag lärarnas perspektiv på
klassrumsklimatet. Valet av lärare känns relevant eftersom de berörs av de konflikter som jag
upplevde och de träffar dagligen de elever som deltar i enkätundersökningen.
   Jag har i intervjuerna utgått från ett fall som också bygger på citaten från
enkätundersökningen och på egenupplevda konflikter som jag har träffat på under min
parktikperiod i klass sex, sju och åtta.
    Idén till fallstudien fick jag under en föreläsning på ITL som handlade om Tonår-Identitet-
Skola. Lena Adamson på IPP föreläste och berättade om sin forskning om ungdomar. Vi fick
sedan i grupp diskutera två fall där en konflikt hade uppstått och hur vi skulle göra för att
förbättra situationen. Fallen hade verklig förankring.
    Jag har delat ut fallet till de tre lärarna och har ställt frågor om detta. Se s. 27. Här har jag
hittat på fiktiva namn på de aktuella lärarna.



Följande lärare deltog:

Eva. 44år, 22 år som lärare.
Gun. 55år, 32 år som lärare
Bosse. 37år, 2 år som lärare.

Fallet delades ut någon dag tidigare än intervjun skulle ägda rum för att lärarna skulle få tid
att tänka över sina svar. Vid intervjutillfället hade lärarna skrivit ner några tankar som de
hade. Vi samtalade om deras föreställningar och jag kompletterade deras skrivna text med det
som sades under intervjun. Varje intervju tog ca 30 min. Fallet är en beskrivning av en skola i
en mellansvensk stad och namnet Brukeholmsskolan är påhittat.



4. LITTERATURGENOMGÅNG

För att få struktur i min litteraturgenomgång har jag använt mig av frågorna i min
problemformulering. Frågor som jag också senare använder mig av till de tre lärarna i min
fallstudie och i min slutdiskussion.
Frågorna går in i varandra och detta är jag medveten om men uppläggets utformning ser till
att litteraturen täcker mitt arbetsområde.

4.1 Vad formar klassrumsklimatet?

I Karin Åbergs bok ”Bland stjärnor och syndabockar” (1994) skriver hon att genom
grupptrycket i klassen tilldelas eleverna olika roller, t.ex. syndabock, clown eller stjärna. När
vi träder in i en grupp tilldelas vi en roll medvetet eller omedvetet. Rollistan ser emellertid
olika ut i olika grupper, det är gruppsituationen som avgör vilka roller som skapas. Vem som
får en speciell roll har att göra med personlighet och benägenhet att ta till sig rollen. Här följer
några kända roller som man kan hitta i en klass:

Clownen: försöker alltid skämta och göra sig lustig. Den här personen vill få klassen att
skratta. Ofta gömmer sig en känslig person bakom clown-masken.

Den snälla och hjälpsamma: försöker alltid hjälpa till och ställa saker och ting till rätta. Han
tar på sig arbete, försvara de som blir angripna i klassen och försöker alltid vara snäll. Är inte
alltid omtyckt av de andra i klassen.

Offret: tror sig inte ha mycket värde i andras ögon. Han yttrar sig sällan eftersom han inte tror
sig klara av något och för att klara sig undan kritik.

Syndabocken: är den person som alla hackar på. Han är måltavla för gruppen att rikta sitt
missnöje emot.

Stjärnan: är omtyckt och har hög status i gruppen. Den här personen får lätt med sig andra
och är populär att ha som vän.

Andra roller som Åberg tar upp är ”plugghästen”, ”morsgrisen”, ”Fjäskebarnet” och
”buffeln”.



Gruppen har stort inflytande över sina gruppmedlemmar och bestämmer i hög grad deras
beteende. Ju starkare grupptrycket är på eleven desto mer styrs han av gruppens normer.
Grupptryckets styrka påverkas av saker såsom:

• Gruppens storlek. Grupptrycket är starkast i en grupp med fyra till nio
medlemmar.

• Yttre tryck, t.ex. höga prestationskrav.
• Ju mer samhörighet det är i gruppen desto starkare blir grupptrycket.
• Status i gruppen.
• Ålder på medlemmarna i gruppen. Ju yngre barn desto mer inflytande har

läraren.

 Flera undersökningar visar, enligt Åberg, att elevens prestationer i skolan är mer beroende av
deras status i gruppen än deras begåvning. Det har konstaterats att elever som når goda
resultat i skolarbetet ofta har goda relationer till kamraterna.
 

 
 

 
 

 C M Charles skriver i sin bok ”Ordning och reda i klassen” (1984) om lärarens
rollförväntningar som påverkar elevernas beteende. Charles har tolkat Rosenthal och Jacobson
forskningsresultat från deras bok ”Pygmalion in the Classroom”
 
 Forskarna drog slutsatsen att eleverna i allmänhet påverkas positivt eller negativt av vad man
väntar sig av dem, och de betecknar detta fenomen som en självuppfylld profetia. I detta
begrepp ligger att människor visar en tendens att bli vad de tror sig vara. Om eleverna tror att
de är duktiga. Om de tror att de förmår lära sig mycket visar de en starkare motivation för
inlärning. Men förväntningarna måste givetvis vara äkta, och de måste också på ett effektivt
sätt vara överföras till eleverna.
 
 Längre ner skriver han också om hur konformitet med kamraternas normer har stor betydelse
för mänsklighetens beteende: Denna konformitet , som ger människor en känsla av trygghet,
samhörighet och status, tar sig många olika uttryck, exempelvis sättet att klä sig och tala och
välja umgänge.
 
 Grupptrycket är ett fenomen genom vilket individen låter sin identitet uppgå i gruppens och
som kan förmå dem att utföra handlingar, också de mest ohyggliga, som de aldrig skulle
utföra ensamma. Ibland kan detta ta sig uttryck i mobbing, då en grupp utser en individ till
syndabock, utför de destruktiva handlingar och utövar tyranni.
 
 
 

 
 

 Lars Svedberg skriver om roller som finns i grupper i boken ”Gruppsykologi” (1997).
Svedberg talar om informella roller. Dessa roller byggs upp dels genom individen själv och
dels av gruppens förväntningar, normer och regler. Genom att ta på sig rollen anpassar man
sig till de andra individerna i gruppen. Rollen ger en säkerhet och gör tillvaron i gruppen
trygg.



 
 Svedberg talar, liksom Åberg om standardroller som alltid tycks finnas representerade. Här
följer exempel på hans standardroller:
 
 Monopol-på-uppmärksamheten: är en mycket aktiv och talför person som gärna dominerar
gruppen. Gruppen å sin sida låter sig fogligt domineras, även om man innerst inne känner
ilska över detta faktum.
 
 Offret: är en person med negativ självbild. När något ska göras är det bättre att andra gör det
eftersom de vet mycket mer. Offret ger ofta sken av vara hjälplös. Det kan vara en
manipulativ strategi för att få makt över gruppen genom att offret väcker skuldkänslor hos
gruppmedlemmarna.
 
 Buffeln: vill testa om han/hon blir accepterad av gruppen, hur jobbig och besvärlig han/hon
än är. Det hjälper inte att tillrättavisa den här personen, tillsägelser snarare sporrar.
 
 Svedberg påpekar att personer med anpassad benägenhet intar de roller som gruppen behöver.
En gruppmedlems eventuella försök att ändra sin roll kommer att påverka hela gruppens
samspelsmönster. Då ställs alla gruppens medlemmar inför kravet att ta tillbaka
förväntningarna på den här personen, något som ofta väcker motstånd.
 
 

 
 Svein Stenaasen och Olav Sletta skriver i sin bok ”Grupp processer” om forskningsrön
(Hamacheck 1982):
 
 Elevens och lärarens jagföreställningar inverkar på hur de tror att andra uppfattar dem.
Människor med hög självaktning tycks vänta sig en mer accepterande och mindre avvisande
inställning från andra än personer med låg självaktning. Dessa personer med hög självaktning
upplever kritik och krav som stimulerande. Människor med låg självaktning upplever positiv
kritik och värderingar som stimulerande.
 Människor med låg självaktning lyckas ofta sämre med uppgifter om de blir iakttagna för att
de förväntar sig negativ kritik från åskådarna. De kan också känna sig hotade om de
samarbetar med personer som de anser vara mer kvalificerade än de själva och de blir lätt
påverkade av övertalning. De som har hög självaktning låter sig inte i regel påverkas av folk
med låg självaktning; de är istället benägna att påverka andra och skydda sig mot negativa
värderingar inom sin grupp.

 
 
 
 ”En människas självaktning är som ett Känslomässigt filter. Genom det sållar människan de
värderingar och uppfattningar som hon känner att andra har om henne” (Grupp processer
s.14)
 
 
 
 

 Sletta och Stensaasen beskriver också lärarens självaktning eller tro: Lärarens tro gäller två
förhållanden: Vad han eller hon tror om sig själv och vad han eller hon tror om eleven och
väntar sig av denne. För att kunna hjälpa sina elever måste läraren ha utvecklat sin egen
jagföreställning.
 



 
  Stensaasen och Sletta betraktar strukturen i klassen som en hierarki, där var elev har sin
status. Medlemmarna i klassen rangordnas efter t.ex. popularitet, inflytande eller hur aktiv en
person i fråga är. Gruppen sätter högre värde på vissa medlemmar än på andra, en del blir
populärare än andra. Ofta är rangordningen tydligast och stabilast i toppen och i botten,
medan mellanskiktet är mer föränderligt.
 

 Enligt en undersökning gjord av Sletta, fann man att elever som valde varandra till vänner
presterade liknande studieresultat. Det är emellertid svårt att avgöra om likheten främst
berodde på att vänner påverkade varandra eller på att elever blir vänner för att de är så lika.
Undersökningen visar ett nära samband mellan goda studieresultat och de relationer som de
utvecklar till varandra. Dåliga resultat i skolan och svag social ställning bland kamraterna
brukar följas åt.
 
 

 
 4.2 Vad kännetecknar ett gott klassrumsklimat?
 
 Åberg (1984) beskriver några punkter om hur det ideala klassrumsklimatet kan se ut. ”Det är
när varje elev som stiger in genom klassrumsdörren på morgonen 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 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 nya idéer.
• Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag känner och tänker.
• Här känner jag att jag duger.” (s.31)

Vidare beskriver Åberg att en klass som har en positiv bild av sig själva har ofta bättre
sammanhållning i klassen. Självbilden förstärks av att eleverna får positiv förstärkning av
beröm och uppmuntran. Precis som C M Charles beskriver Åberg betydelsen av de
förväntningar som ställs på en individ: Man blir vad man förväntas vara.
Konflikter i klassen bör inte heller innebära att det är ett dåligt klimat i klassen. För att en
klass ska vara dynamisk krävs det att eleverna vågar ha åsikter och en klass där eleverna inte
vågar detta saknar handlingskraft. ”Elever som tidigare fått lära sig att deras åsikter tillmätts
respekt, att deras synpunkter betraktas som värdefulla bidrag, blir starka självständiga
människor” (s. 32). Samtidigt som man måste lära sig att ha respekt för andras åsikter och
värderingar.
 Charles (1984) diskuterar vikten av disciplin i klassrummet. Disciplin är nödvändig därför att
den underlättar inlärning, den gynnar social fostran, den medger demokrati, den behövs av
psykologiska skäl (alla behöver känna att någon bryr sig) och den skänker glädje.
Man har uppnått en positiv disciplin i klassen genom att eleverna bör:



 Sköta sitt arbete
• Sysselsätter sig med de uppgifter som läraren har tilldelat dem
• De är aktiva i sitt arbete och stör inte andra.
• Eleverna tilldelas intressanta och lagom utmanande uppgifter
• Eleverna måste få positiv förstärkning av läraren.

 Ta ansvar
• Eleven förväntas ta ansvar även när läraren inte tittar på
• Man tyglar sina känslor om de ter sig på ett olämpligt sätt
• Man har respekt för andras rättigheter
• Man fördärvar inte lokaler, utrustning och material.

 Skapa goda relationer till andra människor

• Man behandlar andra som man själv vill bli
behandlad

• Man stöder och hjälper varandra i klassen
• Man visar varandra vänlighet och

uppskattning.

Gunilla O Wahlström skriver i sin bok ”Gruppen som grogrund” (1993) om hur viktigt det är
att barnen får en klar och tydlig identitet, grundtrygghet och självtillit. Dessa grundläggande
behov bör finnas med när man vill nå ett gott klassrumsklimat. Wahlström beskriver följande
om grundtryggheten:

”Att vara trygg innebär att

• Att jag vågar hävda mina åsikter, även om den inte tilldelas 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 det 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 mindre grupper)
• Att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga.
• Att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla” (s. 20-21)

 Det är tydligt att Wahlström lägger tyngdpunkten på att barnen ska känna sig trygga för att
kunna utföra ett bra arbete.
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 Stenaasen och Sletta (1997) skriver vidare i sin bok ”Grupprocesser” om individer med en
”utvidgad jagföreställning” (s.16) Följande egenskaper anses utmärkande för en utvidgad
personlighet:
 

 Utmaning: Eleverna behöver få utmanande uppgifter och läraren ska samtidigt ge eleven
självkänsla: Det är svårt men det klarar du av.
 

 Frihet: Ge eleverna aktuellt material samt ge dem frihet att undersöka och ta reda på.
 

 Respekt: Genom att visa eleverna respekt så når de självaktning. På detta sätt visar man att
man är en förebild för hur man ska bete sig mot andra.
 

 Värme: En stödjande pedagogisk atmosfär skapar man genom att eleverna får känna att de är
en del av skolan och att någon bryr sig om hur det går för dem. Beröm är att är att föredra inte
bestraffningsmetoder.
 
 Disciplin: Läraren måste vara förberedd och strukturerad inför sina lektioner samt vara
bestämd och tydlig i sin ledarroll. Det är också viktigt att läraren talar om varför man arbetar
på ett visst sätt.
 
 Framgång: den pedagogiska atmosfären ska präglas av framgång och inte misslyckande.
 

 
 4.3. Hur vänder man ett dåligt gruppklimat till det bättre när konflikter och dålig
stämning hotar att förstöra arbetsglädjen?
 
 

 
 4.3.1 Konflikter
 Stensaasen och Sletta skriver om normförvirring: ”Att skilja mellan gott ont, mellan
önskvärda och förkastliga normer, det är sådant som rör värdeunderlaget för uppfostran” ( s.
44). De beskriver hur oenigheter kan uppstå genom olika värderingar och tar upp frågan om
skolan saknar ett enhetligt och fast etiskt underlag för förmedling av normer? De pekar på
normförvirring, brist på fasthet eller auktoritet i uppfostran som ger upphov till allvarliga
problem bland barn och ungdomar. Stigande alkoholkonsumtion, ökning av våldsbrott och
utagerande och aggressivt beteende hos barn och ungdomar blir allt vanligare. Om sådana
problem ska mötas med motåtgärder betyder det att vi bla måste göra klart för oss vilka
normer, värden och attityder vi vill förmedla i skolan. Stensaasen och Sletta tar upp Goldings
bok ”Flugornas herre” som ett exempel på betydelsen av fasta normer. En grupp engelska
skolpojkar hamnar efter ett flyghaveri på en öde ö. Ingen vuxen har överlevt flygolyckan.
Pojkarna inser att de måste ha några slags regler för sin nya tillvaro. De skapar ett samhälle
som bygger på de normer och traditioner som de har med sig från skolan och hemmet.
Normerna räcker inte till utan de måste utveckla ett normsystem som är anpassat efter det nya
samhället. Men de lyckas inte bli eniga utan deras samhälle faller ihop och det slutar i
katastrof och mord.
 
 



 
 

 
 
 Jag har hämtat information om mobbning från arbetsmaterialet ”Steget” (1998) utgiven av
Folkhälsoinstitutet. På den högstadieskola jag praktiserade använde de sig av steget för att
lösa konflikter som uppstod.
 ”Steget” börjar med en definition på ordet mobbning för att det ofta felaktigt används.

 
   ”Mobbning är när en eller flera elever, vid flera tillfällen och över tid bär sig illa
åt, till exempel slår eller knuffar eller retar eller sprider lögner eller falska rykten
om en annan elev. Det är också mobbning om man fryser ut och isolerar en elev
från att vara med i gemenskapen” (s.89).
 

 ”Steget” säger att det finns två olika sätt att mobbas. Utfrysning är ett sätt där man låtsas som
att eleven inte finns vilket innebär att man inte hälsar eller pratar med vederbörande person. I
det andra fallet använder man sig av fysiskt våld. Det kan vara ett snabbt slag i huvudet eller i
magen, en våldsam knuff eller ett krokben i en trappa. Det förekommer också gängmobbning
där flera personer utsätter ett offer.
 Vem som helst kan bli utsatt för mobbning och ”Steget” antyder att det inte finns något klart
samband varför någon blir mobbad. De som mobbar försöker att hitta fel på offret.
 Det är vanligt att det är en elev som är initiativtagare till mobbningen. Ledaren har några
följeslagare som ställer upp på ledarens negativa handlingar. Detta brukar ofta vara
osjälvständiga elever som går med på ledarens förslag i rädsla av att själv bli utsatt för
mobbning.
 Mobbning är bland det farligaste en ung människa kan bli utsatt för. Man måste bli accepterad
och omtyckt för att kunna utvecklas till en harmonisk människa. Om mobbning pågår under
en längre tid finns risk för att offret får bestående men för resten av sitt liv och det är också
allt vanligare att unga människor tar sitt liv.
 Enligt ”Steget” är mobbning är ett lagbrott och här följer några rubriker som man kan bli
dömd för:
 
 Ofredande…..innebär att man knuffar eller hindrar någon från att komma fram, slita sönder
någons kläder eller trakassera någon med telefonsamtal.
 
 Förtal….. kan innebära att man sprider falska rykten om någon.
 
 Förolämpning…..innebär att man att säger glåpord t.ex. grishuvud, dumhuvud eller bög.
 
 Olaga hot…..kan innebär att man hotar med att misshandla eller knivskära någon annan om
de inte gör som man säger.
 
 Misshandel…..kan innebära att man sparkar, slår någon med en knytnäve eller sparkar någon
i magen.
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 4.3.2 Att arbeta med konflikter.
 
 Åberg (1984) beskriver att man till en början måste formulera en lägesbeskrivning då
konflikter i klassrummet uppstår. Lägesbeskrivningen bör sedan diskuteras med eleverna,
föräldrarna och annan skolpersonal som är berörda av problemet.
  En klassträff är en bra idé där man får chans att reda ut problemen. På en sådan klassträff
delas alla berörda in i grupper. Några förberedda diskussionsfrågor delas ut och diskuteras i
gruppen. En bra idé är att varje bord får tre lappar på vilka de får uppgiften att formulera tre
saker som de tycker utgör de största problemen för klassen. Läraren samlar sedan in lapparna
och sätter upp dem på väggen. Man diskuterar sedan de olika problemområdena som man har
kommit fram till i helgrupp. De små grupperna får nu på liknande sätt komma fram till tre
åtgärder för att förbättra situationen i klassen.
 

 Åberg pekar vidare på vikten av positiva förstärkningar för att få eleverna delaktiga i
skolarbetet. Intresse är den mest effektiva motivationen för att få eleverna att jobba. Belöning
och beröm har visat sig vara den näst effektivaste sättet. Beteende som belönas upprepas
gärna. Positiva förstärkningar kan vara ett leende, beröm, en klapp på axeln, uppskattning från
kamraterna. Straff kan skapa ett negativt förhållande till lärare och skola, vilket kan leda till
aggression.
 

 ”Kraften finns i viljan till förändring” (s. 49) skriver Åberg. Vi måste träna oss i att se styrkan
och resurserna hos våra elever och inte bara motgångarna. I skolan kan vi hjälpa eleverna att
växa genom att ge dem ansvar och medinflytande och inte minst genom att tro på dem. Den
som känner sig delaktig utnyttjar sina resurser bäst.
 

• Eleverna kan delta i planering och uppläggning av skolarbetet.
• Eleverna kan engageras som faddrar för yngre elever i samband med

stadieövergångar.
• När det kommer en ny elev till klassen har eleverna ansvar för att den ska få ett

gott omhändertagande.
• Elever kan engageras som kamratstödjande som har extra uppsikt vad som

händer under raster och lektioner. Elever kan var fantastiska på att stötta
kamrater med problem, inte minst om man ger dem speciella uppdrag.

 Överallt där människor träffas uppstår konflikter, enligt Åberg. En del konflikter betraktas
som onda, medan andra kan innehålla dolda utvecklingsmöjligheter. Konflikter kan föra
utvecklingen framåt, men gruppmedlemmarna måste träna förmågan att lösa konflikter själva
och ju äldre eleverna blir desto större ansvar för detta måste de få. För att detta ska kunna ske
gäller det att man låter sin fiende komma till tals och att man visar respekt.
 Vissa konflikter kan vara svåra att lösa, det gäller i alla konflikter att ta reda på:
 

• Vad har hänt?
• Vilka var omständigheterna?
• Vad gjorde de inblandade?
• Vad har konflikten lätt till?



 Boken ”Rätt i skolan” (1990) av B-G Ribberfalk är en handbok för lärare och föräldrar,
där skriver de om hur man får slut på mobbningen. När man blir medveten om att
mobbning förekommer gäller det att vara konsekvent och ta itu med problemet direkt.
Man ska tala om för de elever som mobbar att skolan inte tolererar deras beteende. Detta
ska visas mycket klart och tydligt av all personal på skolan. Den utsatte eleven måste få
veta att skolan gör allt för att mobbningen måste få ett slut och att det kommer att bli bra.
Det är också viktigt att den utsatte eleven får veta att det inte dens eget fel. Många
mobbade elever upplever att det beror på dem själva, att de blir mobbade.
Det gäller att kartlägga problemet. Vilka är det som mobbar?, Var händer mobbningen?,
Hur går det till? När man har inhämtat fakta ta man i tur med de som mobbar. Man
förklarar att deras beteende omedelbart måste upphöra samtidigt som man lägger över
ansvaret genom att säga: Vad tänker du göra nu, så att mobbningen upphör och att den
som blir mobbad kommer in i klassgemenskapen? Kräv att han kommer med ett konkret
och realistisk förslag till lösning.
Nästa steg blir att följa upp hur det hela har utvecklats och detta är alla berörda parter
medvetna om. Blir det ingen förändring ska klassläraren direkt kalla till ett nytt
föräldramöte.

Hur man löser problem med mobbning är olika från situation till situation huvudsaken är
att man gör något över huvud taget. Känner man att man inte klarar att ta itu med
problemet själv kan man vända sig till elevvårdspersonalen på skolan.
Det bästa sättet att förebygga mobbning är att skapa en bra anda på skolan och i
klassrummet. Det är viktigt att det är goda relationer mellan vuxna på skolan annars kan är
risken större att mobbning förekommer, menar Ribberfalk.

4.3.3    Att arbeta för ett positivt klassrumsklimat

Jag har ovan presenterat hur man arbetar för att lösa konflikter som kan uppstå i en klass. Men
hur ska man göra för att inte låta dessa konflikter gå så pass långt att de tar sig sådana uttryck
som att någon blir mobbad. Jag tycker att Karin Åbergs bok ”15 steg mot ett bättre
klassrumsklimat” sammanfattar många av de teorier jag har tagit upp så här långt samtidigt
som den ger en bild av hur man kan förebygga problem. Jag sammanfattar här om varje
punkt.

1. Ha en tydlig målsättning att skapa trygghet i klassrummet där alla ska bli sedda och hörda.
2. Sätta medvetna gränser som är åldersanpassade och som konsekvent följs upp. Samråd och

kompremiss är att föredra. Straff är inget verkningsfullt medel. Positiva förstärkningar är
däremot bra.

3. Elevmedverkan. Den som känner sig delaktig utnyttjar sina resurser bäst.
4. Föräldraverksamhet. Man vinner på att ha en öppen dialog med föräldrarna så att kritik

kommer fram som kan ventileras. Det kan vara skönt att ha föräldrarnas stöd om problem
uppstår.

5. Struktur, rutiner och ritualer. Skapa stämning och harmoni i klassrummet.
6. Tydliga instruktioner.
7. Grupparbeten. Barnen får lära sig samarbeta med andra , lyssna på sina kamrater,

formulera ståndpunkter och stå emot grupptryck.
8. Avbrott och överraskningar. Sång, dans och lek är något som kan förgylla tillvaron.
9. Utveckla vi-känslan. Genom att förstärka klassens självbild får man gladare och positivare

elever. Barnen måste få känna sig duktiga, uppskattade och medansvariga enligt Åberg.



10. Uppmuntran och positiv påverkan. Man måste satsa på uppskattning och se sådant som är
positivt.

11. Använda gruppsamtal. Man kan samtala om en bok, film eller ett fritidsintresse men man
kan också samtala om moraliska och etiska frågor som rör klassen.

12. Använda värderingsövningar. Barnen behöver tränas i att ta ställning och lyssna på sin inre
röst. Åberg skriver om värderingsövningar som ni kan läsa mer om i hennes böcker.
13. Undvik informella grupper. Informella grupper väljer man själv. Dessa hör inte till
skolan, det är många som aldrig blir valda utan känner sig utanför. Barnen måste lära sig
att samarbeta med alla.

14. Regelbunden utvärdering, det är viktigt att man känner av hur stämningen är i klassen.
15. Satsa på personlig utveckling. Som lärare ska man fungera som ett föredöme för barnen
nästa fråga.

4.4 Hur påverkar lärarens ledarskap klassrumsklimatet?

Bengt Grandelius skriver i sitt kompendium Att sätta gränser (1998) hur viktigt det är att vi
sätter upp regler och normer för barnens skull. Låter vi bli att sätta gränser när barnet behöver
det som ett stöd i sitt växande, sviker vi barnet. Vi behöver återupprätta den vuxna
auktoriteten som barn så väl behöver som stöd. Auktoritet handlar om tydlighet snarare än
överhet. Man bör skilja på auktoritär och auktoritet. En auktoritär lärare är sträng,
bestämmande, har all makt och tvingar eleverna till lydnad. En lärare med auktoritet inger
förtroende, är tydlig och är en trygg förebild för barnen.

Att sätta gränser måste alltid ske med avseende på vad barnet gör. Nej till ett beteende är inte
detsamma som att säga nej till vad barnet är, till individen. Man måste förklara för barnet att
man sätter gränser därför att jag tycker om dig och vill lära dig att man inte handlar på det
sättet.

Grandelius skriver vidare att genom att sätta gränser förser vi barnet med livets spegelregler.
På det här sättet skyddar vi barnet från att ställa till det för sig i olika situationer, Samtidigt lär
sig barnet att förstå andra, ta hänsyn, visa respekt och inlevelse i andra.

Björn Nilsson urskiljer tre olika typer av ledare i sin bok ”Individ och grupp” (1993).

Auktoritär ledare
Den auktoritäre ledaren fungerar genom att konsekvent hålla på sin auktoritet som ledare,
dirigera gruppmedlemmarna i detalj och utan att ge vare sig motivationer eller informationer.
Han bestraffar opposition och olydnad genom att utnyttja den makt han formellt besitter.

Demokratisk ledare
Den demokratiska ledaren låter gruppen ta ansvar och själv dela detta som en gruppmedlem
men i första hand se till att gruppen ser målet klart. I stället för att bestraffa kan han ge saklig
och motiverad kritik. I stället för att diregera kan han låta gruppen diskutera eller prova sig
fram till det bästa handlingsalternativet.



Låt-gå-ledaren
Låt-gå-ledaren är i det närmaste likgiltig inför både ledarskapet och gruppfunktionen. Han är
en passiv ledare, som ger gruppen full frihet och endast träder i funktion när
gruppmedlemmarna uppmanar honom till det.

Enligt Nilsson producerade de auktoritärt ledda grupperna störst kvantitet. Medan de
demokratiskt ledda hade den bästa kvaliteten på arbetet. De demokratiska grupperna kunde
dessutom med gott resultat arbeta vidare på egen hand även om ledaren lämnade dem
ensamma. Det kunde inte de auktoritära. Låt-gå-gruppen fungerade dåligt i de flesta
avseenden; både kvalitativt och kvantitativt var resultaten sämst.

Värt att notera är att låt-gå-gruppen arbetade bättre då den formella ledaren inte var
närvarande. Detta kan förklaras genom att det spontant framträdde en ny informell ledare ur
gruppen och uppenbart är att ledaren fungerade efter en helt annan modell än låt-gå-ledaren.

Arbetsklimatet varierade också mellan de olika grupperna. Trivseln och stämningen var bäst i
de demokratiskt ledda grupperna. Där var medlemmarna vänliga och berömmande mot
varandra medan aggressiviteten var hög i de båda andra grupperna. Där fick ”syndabockar”
ofta ta emot de andras fientlighet. I de auktoritärt styrda grupperna reagerade
gruppmedlemmarna antingen med underkastelse eller fientlighet.



5. Resultat av Dagboksanteckningar

Nedan presenterar jag mina tankar om tre olika klassrumsklimat som jag upplevde under min
högstadiepraktik. Under tre veckors tid skrev jag dagboksanteckningar om varje klass och jag
har här under sammanfattat om varje klass. Detta för att ni läsare ska få en bild av varje klass
inför den kommande enkätundersökningen och för att ni ska få ta del av mina tankar om
klimatet i klasserna.

Klass 8

Vid första tillfället jag träffade klassen fylldes jag av en olustig känsla och jag blev mycket
nervös. Klassen var nedstämd och det var svårt att få kontakt eller någon konversation med
dem. Jag mötte trötta och ointresserade elever och det kändes som jag pratade rakt ut i luften.
Det var inte stökigt eller bråkigt utan det var bara tyst och det var svårt att få en uppfattning
om vad de tyckte om mig som lärare eller om de lyssnade på det jag sa. Vid andra tillfället
försökte jag få eleverna mer aktiva genom grupparbete och jag fick då en bättre uppfattning
om klassen.
    De allra tystaste eleverna är också de som är mest studiemotiverade. Två killar började
utmärka sig i klassen allt eftersom tiden gick och de försökte få min och klassens
uppmärksamhet på olika sätt; vid ett tillfälle satte den ena killen persiennsnöret runt halsen
och gungade samtidigt på stolen, kasta suddgummi och gå runt och prata med alla andra när
det var enskilt arbete var andra företeelser som uppstod. En stor del av min energi gick åt för
att få dem att arbeta. Trots detta var båda två mycket trevliga men de hade helt enkelt inte lust
att arbeta och deras uppmärksamhet tog andra vägar än vad jag hade tänkt mig. Jag tror också
att det var dessa två killar som tystade ner de övriga i klassen. Inte genom att verbalt trycka
ner någon men genom sitt sätt visa hur man skall vara för att bli accepterad. Jag upplevde att
dessa två killar vad ledargestalterna i gruppen.
    Vid ett tillfälle pratade jag om musklerna och jag bad då eleverna att de skulle känna på
sina egna kroppar om de kunde hitta, biceps, triceps, framsida lår, osv. Till en början var det
ingen som rörde sig men jag fortsatte att prata om vad musklerna satt på kroppen. Tillslut blev
en av de två killarna intresserad och började känna på sin kropp, några andra hakade på och
tillslut var det full aktivitet i klassrummet. Liknande situationer inträffade ett antal gånger. Av
detta fick jag uppfattningen om att intresset fanns där men de vågade inte av rädsla för att inte
passa in.
    Visst hade lektionstillfällena med åttorna sina ljusa stunder då man fick respons från
eleverna. Men på ett sätt kändes det ändå som man gick in och ”avverkade” lektionen. Det är
tråkigt att meddela men det vad mina känslor just då.

Klass 7

Jag mötte här en klass som till en början var lite svår att få kontakt med men jag kände ganska
snart att jag var accepterad och det var lätt att få diskussioner där alla deltog. Många i klassen
var studiemotiverade och ville nå de höga resultaten på skrivningarna vilket de också gjorde.
De var mycket oroliga inför ett test i NO som jag skulle ha sista veckan jag var där och de
frågade om jag kunde sätta betyg på testen för om de fick MVG skulle de få en belöning
hemma. På testet var max poäng 31 och medlet i klassen låg på 27 poäng.
   Det var två- tre elever i klassen som var kunskapsmässigt lågpresterande och jag upplevde
att det var också de elever som hade lägst status i gruppen. En utländsk kille som ofta glömde



böcker, pennor och anteckningsblock till lektionen hade vissa svårigheter med det svenska
språket och missade ofta på proven. Om någon svarade fel då jag ställde en fråga kunde den
bli hånad av de övriga i klassen, oftast av killarna. Det hände ofta att den utländske killen blev
”hackkycklingen”.
   De högpresterande killarna i klassen var de som hördes mest. Med sin självsäkerhet blev de
ledargestalterna i gruppen och de uttryckte gärna sina känslor över hur löjligt enkelt allt var.
Jag trivdes bra i klassen men behövde lite mer tid för att lära känna eleverna ordentligt.

Klass 6

Klass 6 var den klass jag kom att lära känna allra bäst och jag minns första tillfället. Det var
en öronbedövande ljudnivå som rådde i klassrummet och alla sprang fram och frågade vem
jag var och vad jag gjorde där. ”Vad heter du?”, ”var har du köpt dom snygga byxorna?”,
”spelar du hockey”?, ”oh ja ska du vara här i tre veckor”?, var frågor jag fick. Efter första
lektionen med sexorna, en 40- minuters matematiklektion, var mina första tankar, ”åh vilka
underbara barn”.
 Klass 6 var fortfarande barn som vågade leka och skoja. Ljudnivån i klassrummet var hög
men ingen av eleverna var medvetna om det för de var mitt uppe i en diskussion med
kompisen. Det var bara läraren som var medveten. Det var svårt att få tyst på klass 6 men det
var ännu svårare att  bli arg på dem. Alla hade glimten i ögat och de försökte verkligen läsa
och skriva som fröken sa men så fanns det dessa hinder som gör att man inte kan sluta prata
om hockeyn, eller gömma kompisens linjal.
Klass 6 verkade trivas med varandra men som i andra klasser umgicks killarna för sig och
tjejerna för sig. Många av killarna i klassen spelade hockey och dessa killar höll ihop lite
extra. Tjejerna höll ihop även på fritiden, jag träffade dem några gånger ute på stan. En tjej i
klassen hade vissa disciplinära problem och de andra i klassen kunde uppleva henne som
stökig. Men trots detta var hon en del av klassen och hon var accepterad, de andra i klassen
hade överseende med henne.
 Det var stor kunskapsspridning i klassen. Det var tre- fyra killar i klassen som ställde höga
krav på sig själva att få bra resultat på proven och att ligga först i matteboken. De här killarna
var ganska tystlåtna men såg ut att trivas bra i klassen. De vågade räcka upp handen och visa
vad de kunde och det var ingen som hade någon åsikt om det.
Jag trivdes alldeles utmärkt bra i klass 6 och jag fick många kramar när jag skulle lämna dem.



6. RESULTAT

6.1 Enkätsvar

Nedan följer en redovisning av elevernas svar med utgångspunkt i enkäternas huvudfrågor om
klassrumsklimat. Se bilaga 1 om ni vill se enkäten som jag delade ut till eleverna. De frågor
jag utgick ifrån var följande:
1.  Trivs du i skolan?
2.  Har ni bra sammanhållning i klassen?
3.  Skulle du vilja ha fler vänner?
4.  Vet du någon som är utstött eller inte accepterad i klassen?
5.  Är du eller har du någon gång blivit utstött eller retad i klassen?
6.  Har du stött ut eller retat någon annan i klassen?
7.  Är det skillnad på hur tjejer och killar umgås med varandra?
8.  Tycker du lärarna tar tag i problem som rör mobbning och om någon i klassen är

utstött eller retad?

Eleverna i klass 8
Antal elever: 15
Antal flickor: 8
Antal pojkar: 7

Eleverna i klass 7
Antal elever: 22
Antal flickor: 13
Antal pojkar: 7

Eleverna i klass 6
Antal elever:  21
Antal flickor: 8
Antal pojkar: 13

1. Trivs du i skolan?

                              JA                 IBLAND                 NEJ                 VET EJ

Klass 8                  10                       5
Klass 7                  17                       3                           2
Klass 6                  14                       6                                                      1
Totalt                     41                      14                          2                         1



JA:              ”Det är kul att träffa kompisar”  (år 6,7 och 8)
                   ”Bra kompisar, bra lokaler, bra skola”  (år 6)
                   ”Alla är schyssta det finns ganska mycket saker att göra på rasterna”  (år 6)
                  ”För att det är roliga ämne och snälla kamrater”  (år 6)

IBLAND:   ”Mina kompisar retas ibland”  (år 7)
                   ”En del i min klass är så kaxiga och dumma”  (år 7)
                   ”En del lektioner är tråkiga”  (år 7)
                   ”Det är jobbigt ibland”  (år 8)

NEJ:           ”Allt är tråkigt”  (år 7)

VET EJ:     ”Jag trivs i skolan tror jag, jag vet inte när jag kom hit blev jag retad men nu har
jag respekt”  (år 6)

2.Har ni bra sammanhållning i klassen?

                            JA                   IBLAND                  NEJ                    VET EJ

Klass 8                  6                         5                              1                            3
Klass 7                  7                         10                            3                            2
Klass 6                 15                        2                              2                            2
Totalt                    28                        17                            6                            7

JA:     ”Alla känner ju inte varandra sådär men så länge man respekterar varandra så”( år 8)
              ”Alla tycker om sport” (år 6)
              ”Vi samarbetar bra”  (år 6)
              ”Vi hockeykillar håller ihop och alla gillar pingis”  (år 6)

IBLAND: ”För tjejerna brukar mest vara två och två”  (6,7 och 8)
                 ”Alla går i olika gäng”  (år 8)
                 ”Lite mycket bråk ibland”  (år 7)
                 ”Det är mest uppdelat i tjejer och killar”  (6,7 och 8)
                 ”Alla tjejer passar ihop”  (år 7)

NEJ:        ”Alla går i olika gäng”  ( år 8)
                ”Det ofta bråkigt och stökigt”  (år 7)
               ”Det blev en dålig klass när vi skulle blandas efter femman”  (år 6)

VET EJ: ---

År 6 har en mer positiv bild av sammanhållningen i klassen och det är också de som har gett
de flesta citaten till JA -alternativet. Alla klasser kommenterar att tjejer och killar går i olika
gäng och att tjejer går två och två och killar i ett gäng tillsammans.



3. Skulle du vilja ha fler vänner?

                           JA                IBLAND                 NEJ                VET EJ

Klass 8                3                       6                           6
Klass 7                10                     2                           9
Klass 6                6                       8                           7
Totalt                  19                     17                         22

JA:             ”Det kan vara långtråkigt med samma kompisar ibland”  (6,7 och 8)
                  ”Det är roligare ju fler man e”  (6,7 och 8)

IBLAND: ”Om kompisen är sjuk en dag vill man inte vara ensam” (6,7 och 8)

NEJ:         ”För jag har tillräckligt” (6,7 och 8)

VET EJ:     ---

Det är lika många pojkar som flickor som är positiva till nya kompisar. Det är många flickor
som har skrivit liknande kommentar som citatet till alternativet IBLAND.

4. Vet du någon som är utstött eller inte accepterad i klassen?

                         JA                IBLAND                   NEJ                VET EJ

Klass 8               1                                                     14
Klass 7               3                      10                             3                       6
Klass 6               2                                                      17                      2
Totalt                  6                      10                            34                      8

JA:                  ”Jag vet faktiskt inte”   (år 6, 7 och 8)
                       ”De brukar kalla honom för Kalle-anka”   (år 6)
                      ”Därför”   (år 6, 7 och 8)

IBLAND:       ”För jag känner det på mig”    (år 8)
                      ” För att hon är fet ful och dum”  (år 7)

NEJ:               ”Det är ingen som blir utstött vi har kul ihop”    (år 6)
                      ”För att jag inte har sett någon som har blivit mobbad”  (år 7)

VET EJ:         ---

Samma tjej som skrev det sista citatet under alternativet IBLAND skrev också ”Man är
kompis med varandra men ibland verkar det inte som det”. På fråga fem erkänner hon också
att hon själv blivit utstött och retad.



5.Är du eller har du någon gång blivit utstött eller retad i klassen?

                             JA                   IBLAND                     NEJ               VET EJ

Klass 8                  4                                                           8                      3
Klass 7                  3                                                           15                    4
Klass 6                  4                                                           15                    2
Totalt                    11                          0                              38                    9

JA:                            ”Jag vet inte varför innan de kände mig när jag var ny i klassen”  (år 8)
                                 ”Jag vet inte varför jag var det när jag var ny i klassen”  (år 7)
                                 ”Dålig klass inga vänner” (år 7)
                                 ”För att jag var annorlunda” (år 7)
                                 ”Från plusettan till klass fem var jag mobbad”  (år 6)
                                 ”För jag heter det jag heter”   (år 6)

IBLAND:                  ---

NEJ                          ”Lite skitsnack inget annat”   (år 8)
                                 ”Det kan jag inte svara på”    (år 7)
                                 ”Borde jag bli det eller”         (år 7)
                                 ”Kompisarna har respekt för mig” (år 7)
                                 ”För att jag är så schysst” (år 7)

VET EJ:                   ”Man kanske inte är medveten om det”  (tre killar år 8)
                                ”Jag har blivit retad ganska många gånger men det har varit på skoj tror
                                  jag”  (år 8)
                                ”Många i klassen är sura”    (år 8)

Många killar i år 8 är osäkra på om de är en del av gänget eller inte. Många som kommer nya
till en klass känner sig utanför. Kommentarerna från år sju under alternativet NEJ kommer
från killar.

6. Har du stött ut eller retat någon annan i klassen?

                      JA                         IBLAND                     NEJ                   VET EJ

Klass 8                                              2                               10                           3
Klass 7              1                              2                               15                           4
Klass 6                                                                               17                           4
Totalt                 1                             4                                42                           1

JA:                    ”Har halvmobbat någon”  (år 7)



IBLAND:         ”Mest för att dom var dumma i huvudet” (år 8)
                         ”För att dom tigger om det” (år 8)
                        ”Har men gör ej”   (år 7)

NEJ:                 ”Det är inte schysst”  (år 6,7 & 8))
                        ”Jag vet hur det känns och ingen förtjänar det” (år 8)
                        ”Alla ska få göra vad dom själv vill” (år 7)
                       ”Det skulle jag aldrig göra”  (år 6,7)
                       ”Jag tycker inte det är något bra att retas”  (år 6,7)

VET EJ:          ”Svårt att svara på, när man inte vet ifall jag har mobbat någon”  (år 7)
                        ”Jag var taskig mot en kille i 5 an, men jag vet inte om man kan säga att det
                         var så farligt”   (år 6)

Andra citatet under alternativet IBLAND ”För att dom tigger om det” är skrivet av en pojke
som på föregående fråga erkänner att han har blivit utstött och retad.

7. Är det skillnad på hur tjejer och killar umgås med varandra?

                         JA                  IBLAND                    NEJ                VET EJ

Klass 8                  7                          5                                                        3
Klass 7                 13                         3                               6
Klass 6                 14                         4                               2                       1
Totalt                   34                         12                             8                       4

JA: ”Tjejer kan sitta och prata, det tror jag inte killar gör”  (år 8)
”Tjejer pratar medan killar gör mer saker”    (år 8)
”JA! Väldigt stor skillnad tjejerna är två och två och killarna är i en stor
grupp”  (år 8)
”Killar har roligare vet jag”  (tjej år 7)
”För att tjejer pratar medan killar spelar fotboll” (år 7)
”Tjejer viskar och tisslar mer än killarna gör”  (år 7)
”Tjejer är mer töntiga”  (år 7)
”Killar är kanske hårdare mot varandra än tjejer”  (år 7)
”För att killar och tjejer oftast tänker olika”  (år 7)
”Tjejer gör andra saker”  (år 6)
”Tjejer är mycket mer mogna” (tjej år 6)
”Tjej är tjej och kille är kille”  (år 6)

IBLAND: ”Tjejer tjafsar när dom är osams men killar slåss”  (år 8)
”Tjejer och killar har olika intressen”   (år 6)

NEJ: ---



VET EJ ”Jag är inte tjej och har aldrig varit” (år 7)

Många av citaten kommer från tjejerna. Killar är mer aktivt engagerade på rasterna och
tjejerna sitter och pratar.

8. Tycker du lärarna tar tag i problem som rör mobbning och om någon i klassen blir
utstött eller retad?

                                JA                   IBLAND                  NEJ                  VET EJ

Klass 8                    2                          10                           1                          2
Klass 7                    7                            4                           8                          3
Klass 6                   13                           4                           2                          2
Totalt                      22                         18                          11                         7

JA:                       ”Dom vill inte att det ska föregå mobbning på skolan”  (år 7)
                            ”De gör så gott de kan”  (år 7)
                            ”De gör så gott de kan men det är svårt att märka allt,   (år 7)
                            ”För att det ser ut som det”  (år 7)
                           ”Ja men lite slött ibland”  (år 6)
                           ”För att de ändå har ett litet ansvar”  (år 6)
                           ”Det måste de”  (år 6)

IBLAND:          ”Jag tycker skola borde göra mer, inte för att förebygga men när det väl
                             händer”  (år 8)
                          ”De bryr sig inte så mycket”  (år 8)
                          ”För att de inte har tid”  (år 8)
                          ”Inte jämt för de är inte ute och kollar så ofta”  (år 8)
                          ”De ser inte allt”  (år 7)
                          ”Det finns så mycket att ta tag i”  (år 7)
                          ”Ibland, ibland inte”  (år 7)
                          ”Ibland skiter de i det”    (år 6)

NEJ:                 ”Ibland låtsas dom inte att dom inte hörde nåt om någon säger något dumt till
                          någon annan”  (år 7)”
                        ”För att de aldrig gjorde det”  (år 7)
                        ”För att de inte bryr sig så mycket”  (år 7)
                       ”Dom är så trötta”  (år 7)
                       ”Dom tycker inte heller om de som blir mobbade”  (år 7)
                       ”För att de inte märkte att jag blev mobbad i fem år)   (år 7)

VET EJ:      ---
De flesta tankar kring denna frågan hade år 7



6.2 Slutsats enkäter
Här nedan presenterar jag en sammanfattning av enkätundersökningarna för att ni läsare ska
få en överskådlig bild av varje klass. I min resultatdiskussion återkommer jag till dessa
slutsatser.

KLASS  8
* De flesta i klassen trivs i skolan därför att de får träffa kompisar.
* Killarna umgås i grupp och tjejerna två och två, tjejerna är rädda för att bli ensamma då
vännen är sjuk, killarna tycker det är roligare ju fler man är.
* Alla utom en tycker att man accepterar varandra. Denna kille är utstött men retar även
andra i självförsvar, detta framgår av enkätsvaren
* Killarna är osäkra på om de är accepterade i gruppen eller inte.
*Det är några som påstår att de är eller har blivit utstötta av någon i klassen. Det är ingen
som erkänner att de stöter eller har stött ut någon annan i klassen. Många är inte medvetna
om att de gör någon annan illa.
* De flesta tycker att alla i klassen är accepterade men några av dessa erkänner att de
själva är utstötta ibland. Några räknar inte sig själva som en del av klassen.
* Tjejer pratar när de umgås och killar är aktiva.
* Tjejerna småretas med varandra men umgås inte heller med varandra.
* Tjejerna har lättare att uttrycka sig rörande detta ämne.

* Många tycker att lärarna är dåliga på ta tag i problem som rör mobbning därför att lärarna
inte orkar se eller så har de inte tid.

KLASS  7
* De flesta trivs i skolan för att de får umgås med kompisarna. Kompisarna betyder mer
än arbetet i skolan.
* Det är bråkigt och stökigt i klassen.
* De som har kommit nya till klassen känner sig utanför och retade.
* Killarna och tjejerna umgås var för sig.
* Mer än hälften vet någon i klassen som är utstött och retad men inte lika många, bara tre
stycken tycker att de är det. Några vågar inte erkänna att de är utstötta.
* De flesta påstår att de inte har retat eller stött ut någon annan i klassen. Många är inte
medvetna om att de gör någon annan illa.
* Killar är aktiva när de umgås och tjejer pratar.
* Många tycker att lärarna är dåliga på att ta tag i problem som rör mobbning därför att de
själva har blivit svikna och det inte fanns någon som hjälpte dem.

KLASS  6
* De flesta trivs i skolan pga. kompisarna, lärarna och skolämnena.
* Det är bra sammanhållning därför att alla har liknande intressen, sporten.
* Med bra gemenskap menar de tjejerna för sig och killarna för sig.
* Det är stökigt ibland men alla trivs.
* Någon enstaka känner sig utstött men mobbning har förekommit i tidigare år.
* De flesta har aldrig retat eller stött ut någon annan men några påstår sig inte veta om de
har stött ut någon annan.
* Killar och tjejer har olika intressen.
* De flesta tycker att lärarna är uppmärksammade på om det förekommer mobbning i
klassrummet eller inte därför att de är skyldiga att göra detta.



7. FALLSTUDIE
Utifrån mina egna dagboksanteckningar och enkätstudien har jag gestaltat ett fall som bygger
på situationer som kan inträffa i klassrummet. Här nedan presenterar jag ett fiktivt
klassrumsklimat. Min avsikt är att få klasslärarna till de elever som deltog i
enkätundersökningen att reflektera över fallet.

7.1 Fall
Eleverna i klass 7c på Brukeholmsskolan har vissa problem. Det är 20 elever i klassen och det
är lika många flickor som pojkar i klassen. Eleverna i klassen fungerar inte att arbeta
tillsammans och lektionerna är ofta bråkiga och stökiga. Det är en tuff jargong mellan
eleverna; många skrattar om någon svarar fel på lärarens frågor, svordomar och könsord är
vanligt och yttre negativa kommentarer om varandras utseende och klädsel förekommer ofta.
Tjejerna och killarna umgås var för sig, tjejerna två och två och killarna i en stor grupp. Tre
killar har högre status än de andra i gruppen. Det är också de som skapar den hårda
atmosfären i klassrummet genom att få med sig de andra i klassen med hjälp av hån mot de
som inte lyder. Av rädsla för att inte vara en i gruppen ställer övriga medlemmar i klassen upp
på de tre killarnas idéer. På rasterna sitter tjejerna för det mesta och pratar och killarna spelar
ofta fotboll eller landhockey. Sporten betyder mycket för killarna och är man duktig har man
en större chans att bli populär. Många av killarna spelar hockey på fritiden och det blir mycket
snack om detta på lektionstid. Två tjejer i klassen umgås med äldre elever som går på
gymnasiet och pratar ofta om vilka fester och killar de har umgåtts med på helgerna, det är
mycket alkohol och sena kvällar med i bilden. De uttrycker ofta sina känslor över vilka naiva
klasskompisar de har och hur erfarna de själv är. Den lilla talaktivitet som finns bland
eleverna i klassen står killarna för, tjejerna sitter ofta tysta men presterar bättre rent skriftligt.
Läraren känner att hon inte får någon kontakt eller respons från eleverna och lägger mycket
energi på att oroa sig över att det är några i klassen som gör allt för att förstöra hennes lektion.
Många i klassen känner sig retade och osäkra på vem som är kompis eller inte och det är
jobbigt att gå till skolan när man inte få vara sig själv och gå in för skolämnena utan för den
skull bli kallad en tönt.

FRÅGOR TILL LÄRAREN

1. Har du haft någon klass med liknande problem? berätta.
2. Vad anser du kännetecknar ett dåligt klassrumsklimat?
3. Vad anser du kännetecknar ett gott klassrumsklimat?
4. Hur vänder du ett dåligt gruppklimat till ett positivt sådant?
5.  Vad tycker du utmärker ett gott ledarskap hos en lärare?



7.2 Intervjusvar
Här nedan följer lärarnas reflektioner om fallet och de övriga frågorna om klassrumsklimat.
Jag har valt att ta en fråga i sänder och redovisar det viktigaste som lärarna svarade på varje
fråga.

1. Har du haft någon klass med liknande problem? berätta.

Eva  (44år, 27 år som lärare) svarar att hon har erfarenhet av många av de  situationer som
pågår i klass 7c på Brukeholmsskolan. Det är vanligt att tjejer dras till äldre killar och de vill
gärna ta på sig vuxenrollen. I klassrummet är tjejerna tystare och killarna mer oblyga, när det
gäller talaktiviteten så hörs ofta killarna mer. På högstadiet förstoras ofta problem som dessa
upp men samtidigt är man ofta fler lärare om samma klass och det kan kännas tryggt. Det är
också vanligt att det är ett fåtal individer i klassen som ställer till problem för hela gruppen.

Gun (55år, 32 år som lärare) svarar att hon inte har varit klassföreståndare i en klass som 7c.
Däremot har hon gått in och haft enstaka ämnen i liknande klasser.

Bosse (37 år som lärare) säger att han har träffat på problem som finns i klass 7c i nästan alla
klasser mer eller mindre. Han säger att det är vanligt att det uppstår bråk i klasser där det finns
många ledartyper. Det är svårt att upprätthålla ordning när det finns många viljor. Bråkar två
elever så stör de resten av klassen. Hela klassen blir indirekt involverad. En dålig stämning
smittar av sig på alla.
   I en klass jag hade var det ofta bråk under rasterna och irritationsmomenten följde sedan
med in i klassrummet och eleverna fortsatte sedan att retas under lektionstid. Låter läraren det
fortgå kan småbråken sedan resultera i ett riktig stort gräl. Det är viktigt att underhålla ett gott
klassrumsklimat.

2.  Vad anser du kännetecknar ett dåligt klassrumsklimat?

Eva tycker att ett dåligt klassrumsklimat kännetecknas av att eleverna pratar i munnen
på varandra och därför inte respekterar när någon annan har ordet. Det är också när
ett fåtal i klassen styr vad de övriga får tycka och tänka och när det inte är accepterat
att man får vara den man är.
När det inte någon motivation och glädje att göra ett bra jobb skapas det en dålig atmosfär i
klassrummet.

Gun förklarar att det är när ingen vågar vara sig själv vare sig elever eller lärare. Alla är
observanta och kollar av hela tiden.

Bosse tycker att ett dåligt klassrumsklimat kännetecknas av osämja. I klassrummet
råder en hög ljudnivå som är negativ. Det finns ingen arbetsro. Eleverna ger varandra
glåpord och retas. Sätter inte läraren upp regler och gränser utbryter en osäkerhet i
gruppen som lätt leder till osämja. När ett dåligt klassrumsklimat råder är det extra viktigt
att läraren visar att han klarar av den svåra situationen, barnen behöver struktur och
trygghet.



3.  Vad anser du kännetecknar ett gott klassrumsklimat?

Eva beskriver ett positivt klassrumsklimat där eleverna vågar att framföra egna tankar och
idéer. Trygghet måste finnas för att eleverna ska våga vidga sina cirklar och utvecklas.
Initiativrikedom och arbetsglädje visar på positiva elever som vågar ta för sig.

Gun tycker att det ska vara en harmonisk, avslappnad miljö där alla vill göra sitt bästa både
att lära ut och lära in. Ex. En sexa där lärare och elever kryper omkring på golvet för att pröva
passgång som kameler. En elev säger då: ”Tänk om rektorn eller någon annan kommer in nu.
De skulle inte tro sina ögon”. När läraren anser att man prövat färdigt återgår alla helt
naturligt till annat arbete. Detta var en klass som jag hade för ett tag sedan, förklarar Gun.

Bosse förklarar hur viktigt det är att eleverna har en inre trygghet, trygghet som de får
hemifrån och trygghet de får i skolan, detta är en förutsättning för ett gott klassrumsklimat.
   Ett gott klassrumsklimat kan man känna där man möter en trevlig, trygg och lugn atmosfär
som präglar klassen. Alla vågar prata och räcka upp handen för att svara på frågor. Det finns
glädje i klassrummet, här skrattar man med varandra inte åt varandra. Det är viktigt att alla
känner sig betydelsefulla och det är viktigt som lärare att ge alla uppmärksamhet och vara
rättvis vilket eleverna värderar högt. I en trygg klass kan eleverna arbeta med vem som helst.
Man kan arbeta tillsammans i olika grupper och barnen accepterar varandra.
   Ett gott klassrumsklimat märks inte bara på rasterna utan även ute på skolgården. Elever
som är trygga kan hålla sams även på rasterna.

4.  Hur vänder du ett dåligt gruppklimat till ett positivt sådant?

Eva säger att det är viktigt att de vuxna på skolan som är berörda av klassen har kontinuerliga
samtal. Eleverna märker då mycket tydligt att lärarna har kontroll på klassen och det ger en
trygghetskänsla. Det är också viktigt att lärarna som arbetar tillsammans har samma
värdegrund för att man ska få ett bra resultat.
När problem uppstår i en klass är det viktigt att först ge tid åt att få en överblick över vad det
handlar om innan man försöker lösa något. Genom samtal kan man diskutera problematiken
som råder i klassen, det är en fördel om man kan jobba i mindre grupper. Vid samtalen kan
man utgå från en bild, t.ex. en ensam pojke som sitter och gungar, utefter bilden skapar man
en diskussion. I boken ”Samtal i ring” kan man läsa mer om hur man kan gå till väga.
Det är viktigt att få eleverna att lita på läraren. Förtroende får man genom att vara konsekvent
och följa upp det man har påbörjat och bjuda på sig själv samtidigt som man har kontroll på
situationen.
Men det är viktigt att komma ihåg att man inte vänder på ett beteende över en natt. Det man
måste börja göra är att markera att beteendet är fel och göra tydligt för den som blir utsatt att
man har sett vad som pågår och att man försöker hjälpa. Sedan kan man försöka bearbeta
problemet.



Gun säger att det är svårt att svara på för att det finns flera olika bra sätt att gå till väga för att
skapa ett gott klassrumsklimat. Reflektionsövningar där eleverna får ta ställning till moraliska
frågor om hur man ska vara mot andra och vad man kan acceptera av andra kan skapa en mer
förstående atmosfär.
     Mer tid för var och en i klassen kan också behövas ibland. Fler grupptimmar där man kan
dela på t.ex. tjejerna och killarna och diskutera kan vara en bra idé inte minst för att få
tystlåtna tjejer att öva på muntlig framställning. Att dela på hockeygänget vid nybildning av
klassen till högstadiet för att andra som inte spelar hockey ska känna sig utanför kan vara
klokt.

Bosse tror att han omedvetet gör saker som leder till ett gott klassrumsklimat. Medvetna
handlingar kan emellertid vara att man hittar på roliga saker tillsammans i klassen. Det kan
vara en utflykt någonstans, det kan vara att man avbryter lektionen med några lekar eller att
man arrangerar en fest och bjuder in föräldrar och vänner. Det är bra att engagera föräldrarna i
skolarbetet, får man föräldrarna på sin sida får man oftast barnen på sin sida vilket gör att man
lättare når fram till eleverna.
   För att undvika konflikter i klassrummet är det viktigt att som lärare att man direkt markerar
vad man tillåter och inte tillåter i klassrummet. Man sviker barnen om man inte sätter upp
regler i klassrummet.
   Man får inte heller vara rädd för att fråga kolleger om hjälp hur man ska gå till väga i en
specifik situation, vi arbetar alla tillsammans med alla barn.

5.  Vad tycker du utmärker ett gott ledarskap hos en lärare?

Eva tycker det är viktigt att man är tydlig och konsekvent för barnen. Samtidigt är det viktigt
att man har ett mål med sin undervisning. Barnen avläser lärarens hela personlighet och
reagerar då på om läraren är glad, trygg i sig själv, har förståelse osv. En otrygg lärare ger
otrygga elever. Man får ha inställningen att alla barn har något man kan tycka om men de
kanske har ett beteende som inte är acceptabelt. Att visa att alla i klassen är viktiga och inte
försöka dölja problem är ett positivt ledarskap. Genom att blunda och låtsas att man inte ser så
talar man på detta sätt om att beteendet är okej.

Gun säger att det är viktigt som vuxen att vara ett gott föredöme för eleverna och man får de
inte vara för mycket kompis med eleverna. Eleverna behöver inte en ny kompis de behöver en
ledare som kan styra det dagliga arbetet.
   Goda faktakunskaper är också viktigt för att eleverna ska känna ett förtroende för läraren.
En lärare utan kunskap kan finna lämplig och utvecklande kunskap till sina elever.
    En god ledare ska också ha förmågan att strukturera och organisera samtidigt som hon har
en ödmjuk personlighet och lyssnar på sina elever. Varje individ är viktig och som ledare ska
man kunna se varje elevs möjligheter att utvecklas.

Bosse betonar att läraren bör vara glada och positiva, det smittar av sig på eleverna. Eleverna
har förtroende för en lärare som de tycker om. Har problem uppstått med en elev får man
förklara för eleven att jag accepterar dig men jag accepterar inte ditt beteende, enligt Bosse.
Man är inte skyldig att tycka om alla men man är skyldig att acceptera alla människor, det är
ord som man ska följa som lärare och som man räknar med att eleverna ska följa.
   Som en god ledare ska man vara disciplinerad samtidigt som man ska vara en person man
kan vända sig till för att få trygghet och få någon som lyssnar ett tag.



8. RESULTATDISKUSSION

Jag kommer i detta kapitel försöka väva ihop de svar jag har kommit fram till utifrån
frågeställningarna. Resultatet redovisas utifrån litteraturstudier, intervjuer, enkäter och mina
egna dagboksanteckningar. Hur klassrumssituationer ser ut i dag grundar jag på min
enkätundersökning och mina dagboksanteckningar och jag återkommer ständigt till detta i
min resultatdiskussion.

Vad formar klassrumsklimatet?

I en grupp tilldelas man en roll och det är gruppsituationen som avgör vilka roller som skapas.
Åberg (1994) och Svedberg (1997) redovisar olika typer av roller som kan finnas i en klass.
De berättar om allt ifrån elever som alltid ska få klassens uppmärksamhet genom att göra sig
lustiga och roliga för att få de andra att skratta till att det finns de elever som försöker väcka
uppmärksamhet genom att spela hjälplösa så att kompisarna får skuldkänslor.
   Svedberg pekar också på att gruppmedlemmarna intar den roll som klassen behöver. Detta
tycker jag är ett intressant påstående, är det eleverna som formar klassen eller är det
situationen som formar eleverna? Jag tror att det är en kombination av båda. Detta är ett
påstående som jag delvis grundar på enkätundersökningarna. I en klass där det är ett gott
klassrumsklimat t.ex. i klass 6 vågar elevernas karakteristiska roller träda fram därför att alla
vågar vara sig själva. ”Vi samarbetar bra”, som en elev i klass 6 skrev, se s. 21. Gun berättar
också om ett exempel på ett gott klassrumsklimat där eleverna vågade vara sig själva genom
att krypa omkring på golvet och leka kameler, eleverna formar här klassen.
   Men skolsituationen påverkar också elevernas sätt att vara. Enligt redovisade citat från
enkätundersökningen kan en del elever tycka att det är bråkigt och stökigt i skolan och att det
är tråkigt att behöva plugga. Skolsituationen har eleverna inte valt och det är självklart att
deras beteende måste anpassas efter skolans normer och regler.

Åberg (1994) och Charles (1984) talar om grupptryckets betydelse för utformningen av
gruppen. Ju starkare grupptrycket är på en elev desto mer styrs han/hon av gruppens normer.
Enligt intervjun med Eva så uttalade hon sig om att det är vanligt att det är ett fåtal personer i
klassen som kan förstöra stämningen för hela klassen. Detta är också något som jag upplevde
i klass 8 som jag har skrivit om i mina dagboksanteckningar. Jag berättade om två killar som
tystade ner de övriga i klassen.
    Enkätundersökningarna visar att pojkar oftast umgås i grupp och flickor två och två. Det
skulle därför vara intressant att forska vidare om killar påverkas mer av grupptrycket än tjejer.

Charles (1984) och Åberg (1994) tar upp vikten av lärarens olika förväntningar på eleverna
som speglar deras resultat. Man måste tro på sina elever för att de ska nå bra resultat. Alla bär
med sig möjligheter att utvecklas men det gäller att finna dem och locka fram dem hos varje
enskild individ.
   Stenaasen och Sletta (1997) tar upp den inre hierarki som finns inom en grupp. Vissa
medlemmar inom gruppen har högre status än andra. Detta fenomen har jag uppmärksammat i
mina dagboksanteckningar från högstadiepraktiken och det är svårt att sätta fingret på vad det
är som gör att vissa blir mer populära än andra. Det kan vara ett fåtal elever som styr hela
gruppen. Elevernas vänskap till dessa personer betyder ofta mer än ”plikten” till läraren.
Enkätstudien visar att gemensamma intressen som samma fritidsintressen kan föra elever
närmare varandra. ”Vi hockeykillar håller ihop och vi gillar alla pingis” är ett citat från en
elev i klass 6.( s.21)



Vad kännetecknar ett gott klassrumsklimat?

Trygghet är en mycket viktig faktor som är utmärkande i ett gott klassrumsklimat. Trygghet är
ett grundläggande behov som måste vara tillgodosett innan man bygger upp ett klimat i
klassen där alla trivs och kan ta till sig kunskapen. Detta tydliggörs genom Wahlströms (1993)
och Åbergs (1994)idéer. Trygghet innebär att man vågar vara med och bestämma men
framför allt att man vågar vara sig själv.
    Hand i hand med trygghet följer arbetsro i klassrummet. Inlärningssituationen gynnas av ett
gott klassrumsklimat där eleverna kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter i lugn och ro. En lärare
med disciplin har elever som ägnar sig åt de uppgifter som är ämnade för situationen. Charles
(1984) diskuterar i sin bok vikten av disciplin i klassrummet och man har uppnått en positiv
disciplin genom att eleverna bör sköta sitt arbete, ta ansvar och skapa goda relationer till
andra människor.

Arbetsmaterialet som eleverna arbetar med ska vara relevant och samtidigt utmanade men
dock inte för svårt. Framgång ska bygga på beröm och inte straff och samtidigt ska man ge
eleverna frihet att undersöka och ta reda på. Detta är tankar som jag har hämtat från Stenaasen
och Sletta. Som lärare är det viktigt att man är tydlig och rak i sina instruktioner. Jag tror det
är viktigt att man är påläst och strukturerad som lärare för det inger ett förtroende. Ju mer
säker man är i sin lärarroll ju mer kan man lägga uppmärksamheten på eleverna istället för sin
egen insats.

Det är viktigt att eleverna vågar visa glädje. Glada elever känner arbetsglädje samtidigt som
de upplever skolarbetet meningsfullt. När eleverna själva tycker att det är roligt att gå till
skolan och själva kan ta ansvar för sin egen inlärning har man lyckats skapa ett gott
klassrumsklimat. Detta genomsyrar de tre lärarnas tankar som jag intervjuade.

Av enkätstudien fick jag uppfattningen att elever lägger större vikt vid relationerna till
klasskompisarna än till läraren och skolarbetet. ”Det är kul att träffa kompisar” (s. 20) skriver
de flesta elever på frågan om varför de trivs i skolan.

I ett gott klassrumsklimat råder sammanfattningsvis:

• Trygghet
• Gemenskap
• Hänsyn
• Arbetsglädje
• Arbetsro
• Glädje hos barn



Hur vänder man ett dåligt gruppklimat till det bättre när konflikter och dålig stämning
hotar att förstöra arbetsglädjen?

Stenaasen och Sletta (1997) talar om en normförvirring i vårt samhälle idag. Barn och
ungdomar har inte blivit vägledda av några vuxna och det finns ingen fasthet och auktoritet i
uppfostran. Detta har lett till otrygga ungdomar och ökat våld i vårt samhälle. Unga
människor behöver normer, regler och vuxna förebilder och det är viktigt att skolan gör klart
för sig vilka värden och attityder som de vill förmedla.

Det finns unga människor som tycker att det är jobbigt att gå till skolan för att de blir utsatta
för mobbning. I mina dagboksanteckningar och från enkätundersökningen kan man finna
elever som inte trivs med sin skolsituation därför att det på ett eller annat sätt blir retade och
utstötta. Arbetsmaterialet ”Steget” pratar om två typer om mobbning; utfrysning och fysiskt
våld. I vilken form det än förekommer kan individen som blir mobbad få psykiska men i
resten av sitt liv.
   När läraren blir medveten om att mobbning förekommer är det viktigt att han/hon tar itu
med problemet direkt. Läraren måste göra klart för de som mobbar att deras beteende inte är
acceptabelt och måste upphöra omedelbart. Samtidigt lämnar man över ett ansvar till de som
mobbar genom att få dem att tänka efter hur de ska gå till väga för att få den mobbade att
trivas i klassen. Detta blir en uppgift för de som mobbar och det är viktigt att följa upp
resultatet. Detta är tankar som jag har hämtat från Ribberfalk (1990)

 Eva, en av de tre intervjuade lärarna pratar om hur viktigt samtalet kan vara för att lösa
konflikter och detta gärna i mindre grupper. Genom samtalet får eleverna ett förtroende för
läraren som lyssnar på deras på problem och genom förtroende kan man lösa konflikter.
     Gun tar också upp hur viktigt det är med gruppsammansättningarna i klassen för att
undvika konflikter. För inte sällan ligger grupptryck bakom många konflikter.
   Åberg tar också upp att det är viktigt att göra en lägesbeskrivning av situationen innan man
tar tag i konflikten. Hon påpekar också att alla konflikter inte är av ondo utan vissa kan också
vara utvecklande.

Vad utmärker ett gott ledarskap hos en lärare?

Att sätta gränser innebär att läraren inger förtroende genom att man talar om vad som är rätt
och fel för barnen. Man sviker barnen om man låter bli att sätta gränser, att vuxna sätter
gränser är ett stöd i barnets formande av de normer och regler som de ska skaffa sig. Detta
skriver Åberg (1994) och Grandelius (1998) om, Grandelius påpekar också hur viktigt det är
att man talar om för barnen varför man sätter gränser.
   Jag tror också att barn vill att vuxna ska sätta gränser, det händer ofta att de till en början
prövar vilka gränser som gäller när de träffar en ny lärare, det skapar en trygghet att veta vad
det är som gäller i klassrummet.

Den demokratiske ledaren är att rekommendera, enligt Nilsson (1994). Vid konflikt ger den
demokratiske ledaren saklig och motiverad kritik och han får eleverna motiverade genom
beröm istället för genom bestraffning. Den demokratiske ledaren lyssnar på sina elever och
låter dem vara aktiva och undersökande i sitt skolarbete.
     Trivseln och stämningen är också bättre i en klass där alla får komma till tals. Detta är
tankar från Nilsson, tankar som jag sympatiserar med mina. Att alla får komma till tals är



något man får jobba mycket med speciellt i dominerande pojkgrupper där flickorna är
tystlåtna. Könsrollerna är något som jag skulle vilja jobba mycket med när jag kommer ut och
arbetar.

Jag tror att ledarskapet är en blandning av personlighet och målmedvetet arbete. Enligt
enkätundersökningen tycker många elever att lärarna är dåliga på att ta tag i problem som rör
mobbning. Eleverna påstår att lärarna blundar och låtsas inte se och att de inte har tid eller ork
att ta tag i problemen, någon påstod till och med att lärarna inte heller tycker om de som blir
mobbade. Jag tror att det är viktigt att man som lärare visar att man bryr sig om vad som
händer även om det inte är innanför klassrummets väggar. Visar man omtanke tror jag att man
får omtanke tillbaka.

9. Avslutning

Jag tycker att det har varit spännande att ha fått ta del av barnens tankar genom deras citat
från enkätundersökningen. Det förvånar mig hur frispråkiga en del är, vilket för all del har
hjälp mig i mitt arbete. Barnens tankar fångade mitt intresse och jag ville få så många olika
tolkningar på deras klassrumssituation som möjligt, hur tolkade jag och hur tolkar lärarna
deras beteende.
    Utifrån barnens perspektiv att se på klassrumsklimatet har jag sökt litteratur. Jag upptäckte
att det finns mycket skrivet om detta och jag har därför haft svårt att begränsa mig samtidigt
som jag ville täcka de funderingar som kom upp i och med enkätundersökningen. Jag är väl
medveten att det finns mycket mer att ta upp och undersöka när det gäller elevernas citat. Som
jag nämnde i min resultatdiskussion skulle jag vilja ta reda på hur man kan arbeta i klassen för
att få bättre sammanhållning mellan pojkar och flickor samt hur man kan arbeta med flickor
för att de ska våga ”visa framfötterna”.

Jag har lagt mycket vikt på enkätundersökningen och litteraturstudien. Nu efteråt kan jag
tycka att jag kunde ha begränsat mig till enkätstudien och mina dagboksanteckningar. Jag
känner att jag skulle kunna ha lagt mycket mer tid på dem, men jag valde att gå vidare för att
jag var nyfiken på lärarnas tankar om klassrumsklimatet. När det gäller intervjuerna gjorde
lärarnas tidsbrist att det var svårt att få någon längre tid att sitta ner och diskutera vad de hade
skrivit om varje fråga.
    Det har varit givande att arbeta med klassrumsklimat. Skolan formar eleverna och eleverna
formar skolan och lärarna ska med en hjälpande hand föra arbetet framåt. Jag minns själv min
egen skoltid hur viktigt det var att man var en del av klassen och att man var accepterad.
Fungerar inte klassen tillsammans kan inte läraren föra eleverna vidare utan att först ta tag i
problemen runt omkring. Jag tycker att jag har fått större insikt i vad som pågår bland elever,
hur man ska förebygga och ta tag i problem och hur jag som lärare ska vara som ledare.
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Pojke  ____
Flicka ____

1. Trivs du i klassen?                                                      JA         IBLAND      NEJ       VET EJ

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Har ni bra sammanhållning i klassen?                        JA          IBLAND      NEJ       VET EJ

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Skulle du vilja ha fler vänner?                                    JA           IBLAND      NEJ      VET EJ

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.Vet du någon som är utstött eller inte                          JA           IBLAND      NEJ      VET EJ
accepterad i klassen?

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.Är du eller har du någon gång blivit                            JA            IBLAND      NEJ     VET EJ
utstött eller retad i klassen?

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Har du stött ut eller retat någon i klassen?                  JA            IBLAND      NEJ     VET EJ

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.Är det skillnad på hur tjejer och killar                         JA             IBLAND      NEJ    VET EJ
umgås med varandra?

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Tycker du lärarna tar tag i problem som rör mobbning och om någon i klassen är utstött
eller retad?
                                                                                         JA              IBLAND     NEJ   VET EJ

Varför?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________




