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Abstract

Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat, vad
som utmärker gott ledarskap, hur läraren kan arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet och hur elever år i 7
upplever sitt klassrumsklimat. Jag har gjort litteraturstudier, lärarintervjuer år 6-9, elevintervjuer och
enkätundersökning i två klasser i år 7. Jag har fått många och relativt samstämmiga svar på mina frågor.

Ett bra klassrumsklimat kännetecknas av trygghet, gemenskap, vänlighet, humor och arbetsro. Eleverna vågar
vara sig själva och ingen är rädd för att bli trakasserad eller mobbad.

Gott ledarskap utmärks av att läraren har tydliga mål för arbetet i klassrummet (en genomtänkt människo- och
kunskapssyn), är en auktoritet, varierar sin undervisning, förklarar så eleverna förstår, motiverar varför
eleverna ska läsa ett visst avsnitt, kan hålla ordning, har humor och är uppmärksam på klassrumsklimatet.
Eleverna har medinflytande och medansvar.

Läraren kan påverka klassrumsklimatet genom stimulerande och meningsfull undervisning, genom tydliga
regler och rutiner, ha positiva förväntningar på eleverna och bemöta dem på ett bra sätt. Konstruktiv
konflikthantering, samtal, olika övningar och föräldrasamverkan påverkar klassrumsklimatet positivt.

Majoriteten av eleverna i år 7 upplever att trivseln är bra i klassen och att de vågar säga vad de tycker.
Gruppklimatet skiljer sig på vissa punkter mellan klasserna. Arbetsron och hur man lyssnar på varandra
fungerar sämre i en klass. I den klassen förekommer också mobbning. Ungefär hälften av eleverna svarar att de
tycker ganska mycket av det de lär sig i skolan är intressant.
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BAKGRUND

På samma sätt som en våg inte kan existera ensam
utan alltid måste delta i havets rörelse,
kan vi inte uppleva livet ensamma
utan måste alltid dela den upplevelse av livet
som äger rum överallt omkring oss.
(Albert Schweitzer)

Under lärarutbildningens gång har vi vid ett flertal tillfällen pratat om att det är viktigt
med ett bra klassrumsklimat för elevernas lärande, personliga utveckling och trivsel i
skolan. I diskussionerna har jag ofta saknat konstruktiva förslag på hur läraren kan
arbeta för att få tillstånd ett bra klimat. När jag gjorde min långpraktik, år 7-9, träffade
jag på både trevliga- och  s.k. ”besvärliga” klasser. I de ”besvärliga” klasserna var det
stökigt, stimmigt, flera elever pratade rakt ut och ibland användes svordomar och
könsord. Det var svårt att få eleverna att lyssna på varandra och på läraren. Detta bidrog
till att jag än mer intresserade mig för klassrumsklimat och hur läraren kan bidra till ett
bättre sådant. Jag tror att klassrumsklimat är ett komplext begrepp där många olika
faktorer ingår, men för att inte göra mitt examensarbete för stort har jag valt att fokusera
på ledarskapets betydelse.

Ordet klimat definierar Nilsson (1993) på följande sätt ” […], anda eller atmosfär i
gruppen. Det handlar om emotionella relationer, förhållningssätt och öppenhet i
gruppen – hur medlemmarna överlag trivs och kommer överens” (a.a. s.12). Nilsson
menar att så gott som alla människor vill ha en bra stämning i gruppen. De vill trivas, få
bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas.

Varje klass har sitt speciella klimat, sin speciella gruppdynamik, som alla
gruppmedlemmar skapar tillsammans på ett eller annat sätt. Gruppen ger möjlighet till
gemenskap, närhet och tillhörighet, men där finns också inbyggda risker för utstötning
och mobbning. Att bli accepterad av de andra i gruppen fyller ett grundläggande
mänskligt behov. Det finns undersökningar som har visat att elevers skolprestationer är
mer beroende av deras ställning och status i gruppen än deras begåvning och anlag.
”Det har konstaterats att elever som når goda resultat i skolan oftare har goda relationer
till sina kamrater” (Åberg 1994, s. 17).

Enligt Christer Stensmo (1997) påverkas klassrumsklimatet av lärarens kompetens,
erfarenhet, utbildning och personlighet. Ann-Marie Kveli (1994) menar att
elevgruppens sammansättning i kombination med lärarens kvalifikationer och ledarstil
är de mest avgörande faktorerna för hur arbetsförhållandena och stämningen blir i en
klass. Andra faktorer som inverkar är vad klassen arbetar med (ämnet, uppgiften),
tidpunkten på dygnet/året, klassrummets utseende, utrustningen, elevernas placeringar i
rummet och arbetsformerna. Värderingar, strukturer och processer i samhället lokalt och
nationellt påverkar också livet i skolan. Karin Åberg (1994) skriver också att det är
många faktorer som påverkar gruppklimatet men att lärarens ledarstil, enligt de flesta
forskare, har större betydelse än de andra faktorerna.

Björn Nilsson (1993) menar att ledarskap går ut på att få igång och bevara de processer
som gör att gruppen fungerar bra, hindra en negativ utveckling samt uppmuntra positiva
handlingar. ”Att hantera grupper är inte en egenskap man antingen har eller inte har, det
är inte en personlighetsfråga. Det handlar mer om färdigheter och förhållningssätt som
man får av främst erfarenhet och reflektion men också av teorier som rör grupper” (a.a.
s.13). Ledarskap utvecklas genom kunskap, erfarenhet och reflektion.
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I läroplanen står att eleverna ska känna trygghet och att de ska lär sig ta hänsyn och visa
respekt i samspel med andra. Eleverna ska tillsammans med läraren utveckla regler för
arbetet och samvaron i den egna gruppen. Vidare skall ingen utsättas för mobbning,
elevernas harmoniska utveckling ska främjas, undervisningen skall bedrivas i
demokratiska arbetsformer, främlingsfientlighet och intolerans samt traditionella
könsmönster ska motverkas (Lpo-94).

SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad som kännetecknar ett bra
klassrumsklimat och hur jag som lärare kan arbeta för att få ett bra klimat i
klassrummet. Jag vill också fördjupa mig i vad som utmärker gott ledarskap. Dessutom
är jag intresserad av att få kännedom om hur elever på ”högstadiet” upplever sitt
klassrumsklimat. För att begränsa min studie har jag valt elever i år 7. Det är av stor vikt
för mig att både jag och eleverna vill gå till skolan för att vi trivs där och upplever det
som meningsfullt. Genom detta arbete hoppas jag få en handlingsberedskap för hur jag
och andra lärare kan arbeta för att åstadkomma ett bra klassrumsklimat.

PROBLEMFORMULERING

Med utgångspunkt i mitt syfte vill jag belysa följande frågeställningar:

1. Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?

2. Vad utmärker ett gott ledarskap?

3. Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

4. Hur upplever elever i år 7 sitt klassrumsklimat?
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Med problemformuleringsfrågorna i åtanke började jag med att göra litteraturstudier för
att ta reda på vad forskare och andra författare har skrivit om klassrumsklimat, gott
ledarskap och ledarstilar. Jag fördjupade mig också i hur läraren kan arbeta för att få ett
gynnsamt klimat i klassen samt hur elever upplever sitt klassrumsklimat.

För att få en koppling mellan teori och praktik gjorde jag empiriska undersökningar i
form av lärar-, elevintervjuer och elevenkäter. Innan jag gick ut och gjorde mina
undersökningar läste jag vad Sven Hartman och Annika Lantz skriver om intervjuer och
enkäter för att minska risken för fallgropar (Hartman 1993; Lantz 1993). Jag deltog
även på en föreläsning om intervjumetodik som Inga-Lill Vernersson hade på
Lärarhögskolan (Vernersson 1999).

De empiriska undersökningarna gjorde jag på en traditionell år 6-9 skola, som jag
känner till ganska väl. Skolan ligger i en stad, i södra Sverige, med cirka 140.000
invånare. På skolan går både svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Runt
skolan finns en blandad bebyggelse med villor, radhus och hyreshus.

Urval

Jag intervjuade tre lärare som jag hört att eleverna tycker är bra och som jag förstått bryr
sig om klassrumsklimatet. Detta för att jag ville få förslag på konstruktiva lösningar. Då
jag gärna ville ha synpunkter från båda könen samtalade jag med två kvinnliga lärare
och en manlig. Eftersom min inriktning är textil och svenska tyckte jag också att det var
intressant att få vetskap om hur textil- och svensklärare resonerar kring begreppen
klassrumsklimat och ledarskap. För att min sammanställning ska få en mer personlig
karaktär har jag hittat på namn på lärarna.

Följande lärare deltog:
Ann, 49 år, arbetat 27 år som lärare, varav 10 år i år 7-9, undervisar i textilslöjd.
Birgitta, 45 år, arbetat 1,5 år som lärare. Är utbildad 1-7 lärare och undervisar i svenska,
so och bild i år 6 och 7.
Calle, 40 år, arbetat 10 år som lärare varav 9 år i år 7-9, undervisar i svenska och bild.

Jag intervjuade även tre elever i år 7. Dessa elever går i de klasser som jag gjorde mina
enkätundersökningar i. Här kallar jag klasserna 7:1 och 7:2. Eleverna togs ut på frivillig
basis. De fick själva räcka upp handen och anmäla sig. Jag lottade sedan bland dem som
ville bli intervjuade. Först hade jag tänkt intervjua en elev från varje klass, men då
lotten i båda klasserna föll på en pojke beslöt jag mig för att även intervjua en av
flickorna, som hade anmält sig frivilligt, för att få synpunkter från båda könen. I likhet
med lärarna har jag gett eleverna namn.

Följande elever deltog:
Anders: 14 år, klass 7:2
Niklas: 14 år, klass 7:1
Elin: 13 år, klass 7:2

Jag gjorde enkätundersökningarna i två olika sjuor dels för att få ett brett underlag och
dels för att klassrumsklimatet kan skilja sig åt i olika klasser. Sammanlagt deltog 50
elever. Båda klasserna kände jag till sedan tidigare, vilket underlättade kontakten med
eleverna.

Följande elever i klass 7:1 deltog:
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24 elever varav 16 flickor och 8 pojkar. 5 elever var frånvarande.

Följande elever i klass 7:2 deltog:
26 elever varav 12 flickor och 14 pojkar. 3 elever var frånvarande.

Genomförande

Intervjuer och enkäter gjordes under samma period. Innan intervjuerna genomfördes
deltog jag på lektioner som lärarna hade. Jag gjorde detta dels för att få kontakt med
dem och dels för att få en bild av hur de arbetade. Intervjufrågorna skickades inte ut i
förväg, då jag ville ha spontana svar från lärare och elever. Det enda jag talade om för
dem var att intervjuerna skulle handla om klassrumsklimat och ledarskap. Intervjuer
spelades in på band och tog 40 – 60 minuter. Som utgångspunkt i intervjuerna använde
jag frågorna ett, två, och tre i min problemformulering. Dessa byggdes på med lämpliga
följdfrågor. När jag kom hem skrev jag ner intervjuerna i stort sett ordagrant (jag uteslöt
omtagningar, hummanden etc.). Därefter sammanfattade jag svaren, vilka redovisas
längre fram i studien.

Enkätundersökningen gjorde jag för att få vetskap om hur elever i år 7 upplever sitt
klassrumsklimat och hur de ser på läraren. Jag ville också få förslag från dem på hur
trivseln i klassen kan bli bättre. Enkäten är till viss del inspirerad av en ”enkät om
trivseln i klassen” som Karin Åberg (1994) presenterar i sin bok Bland stjärnor och
syndabockar (se bilaga 1). Eleverna svarade dels på tretton olika påståenden med
bundna svarsalternativ och dels på tre öppna frågor (se bilaga 2). De fick svara på
enkäten under lektionstid och jag instruerade noggrant om de olika svarsalternativen.
Eleverna fick vara anonyma. Det enda de skulle kryssa i var om de var pojke eller
flicka. Min tanke var att de skulle våga vara ärligare om de inte skrev sina namn. För att
eleverna inte skulle påverka varandra fick de flytta isär bänkarna.

Nästan alla elever svarade på samtliga påståenden med bundna svarsalternativ. På de
öppna frågorna svarade 45 elever på fråga 1; ”Vad gör den/de lärare som det fungerar
bra med?”, 36 elever svarade på fråga 2; ”Ge några förslag på hur trivseln i klassen kan
bli bättre” och 49 elever svarade på fråga 3; ”Hur tycker Du att en bra lärare ska vara?”

Jag bearbetade sedan enkäterna på olika sätt. Dels summerade jag antal
elever/svarsalternativ (se bil. 3, 4, 5) och dels räknade jag ut medelvärdet för flickor,
pojkar och totalt i respektive klass samt i båda klasserna tillsammans (se Resultat
bundna svarsalternativ). För att få struktur på de öppna frågorna kategoriserade jag
elevsvaren i två grupper; lärarens sätt att vara och förslag från eleverna. Under fråga 2
har jag dessutom tagit upp vad eleverna kan göra (se Resultat öppna frågor).

LITTERATURGENOMGÅNG

För att få struktur i litteraturgenomgången har jag valt att använda frågeställningarna i
min problemformulering som rubriker. Jag är väl medveten om att frågorna många
gånger går i varandra och att det jag skriver kan passa in under flera rubriker.

Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?
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Alla författare använder inte begreppet klassrumsklimat utan i stället t.ex. klassmiljö,
klassrumsmiljö, inlärnings- och arbetsklimat, skolklimat, stämning och disciplin, vilket
framgår av min litteraturredovisning.

Karin Åberg (1994) beskriver i sin bok, Bland stjärnor och syndabockar, det ideala
klassrumsklimatet så här:

”Det är när varje elev som stiger in genom klassrumsdörren på morgonen gör det i trygg
förvissning om att:

• Här är jag omtyckt och accepterad.
• Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns.
• Här lyssnar de andra på mig.
• Här möter jag tolerans och förståelse.
• Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig.
• Här får jag hjälp med mina svårigheter.
• Här får jag pröva nya idéer.
• Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag tycker och känner.
• Här känner jag att jag duger.
• Här känner jag att jag är någon” (a.a. s. 31).

En klass där det inte finns några konflikter är inte med nödvändighet detsamma som en
bra klass. En grupp utan konflikter kan sakna dynamik och handlingskraft. För att en
klass ska vara dynamisk krävs att elever vågar framföra sina åsikter samtidigt som de
kan lyssna på andra och respektera andras ståndpunkter (Åberg 1994). ”Vi måste kunna
samarbeta, vilket kräver anpassning, generositet, kompromissvilja och respekt för
andras åsikter. Vi måste ha social kompetens. Vi måste kunna lyssna på andra och höra
vad de säger samtidigt som vi själva måste kunna och våga uttrycka oss så, att en
diskussion blir konstruktiv och inte enbart en maktkamp” (Edman Ståhl 1999, s. 18).

Ett optimalt inlärnings- och arbetsklimat består av huvudkomponenterna trygghet, tillit,
närvaro, engagemang och reflektion, enligt Eva Wikberg (1998). Ann-Marie Kveli
(1994) tycker att en positiv klassmiljö kännetecknas av trivsel, trygghet och bra
arbetsvillkor. En sådan miljö är en nödvändig förutsättning för bra inlärningsresultat.
Det är viktigt att det i klassen etableras ett samarbetsförhållande som utmärks av
öppenhet, respekt och förtroende. Kveli skriver att en negativ klassmiljö präglas av oro,
brist på koncentration och uthållighet, prat och störningar i arbetet, glömska, bristande
respekt för skolans regler, ovårdat språk och bråkigt uppträdande. Planerade aktiviteter
misslyckas ständigt och stor del av tiden går åt till diskussioner om vad som är
acceptabelt och önskvärt beteende. Missnöje och konflikter utmärker gemenskapen och
eleverna får inte ut mycket av lektionerna.

Vårt psykiska välbefinnande och vår prestationsförmåga påverkas positivt om vi får
umgås i en anda av vänlighet, gemenskap och värme, skriver Olle Åhs (1999). I många
skolklasser härskar dock i stället en hård och aggressiv ton elever emellan och det finns
en rädsla för att uttrycka sina inre känslor och tankar. Gruppatmosfären blir inte bra så
länge man klagar på varandra, spelar olika roller (för att man inte törs vara sig själv),
kritiserar eller baktalar varandra. För att kunna bibehålla vårt  psykiska välbefinnande
har vi fyra grundläggande psykologiska behov som vi alltid måste tillgodose: (1)
behovet av självupplevelse, (2) behovet av samhörighet, (3) behovet av sammanhang
och struktur, (4) behovet av meningsfullhet.

Gunilla O. Wahlström (1993) tar upp hur viktigt det är för eleverna att få en klar och
tydlig identitet, trygghet och självförtroende. Hon vill att barn i skolan ska få uppleva en
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miljö där de är helt trygga. Trygghet är ett av de första behoven på väg mot
självförverkligande, enligt Maslows behovshierarki. Ett positivt skolklimat gynnar
också inlärningen. När det gäller trygghet skriver Wahlström så här:

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

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

Wahlström tycker att det är önskvärt att elever lämnar den svenska grundskolan med:

”En klar och tydlig identitet
Jag vet vem jag är, mina rötter och värderingar.
Jag vet vad jag har för åsikter om viktiga saker.
Jag äger en viss självkännedom.

En grundtrygghet
Jag är värdefull sådan jag är, och jag duger.

En genuin självtillit
Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag inte kan.
Jag bejakar det jag kan, och jag accepterar det jag inte kan.
Jag tror att jag kan lösa nya problem och lära mig mera” (a.a. s. 24).

John M Steinberg (1993) skriver att koncentration och trygghet hör ihop. Det är lättare
att koncentrera sig om man är trygg i gruppen. Det är därför viktigt att lägga ner tid på
att bygga upp en positiv stämning i en grupp med normer som ”alla arbetar med alla”
samt tolerans och hänsyn. Steinberg menar att det är förödande för koncentrationen om
man är rädd för att bli trakasserad eller mobbad.

Christer Stensmo (1997) menar att klassrumsverksamheten bör vara utformad så att den
tillfredsställer såväl basala behov som självrespekt, nyfikenhet och kreativitet. Det är
nödvändigt att eleverna känner trygghet och samhörighet i klassrummet för att de med
självförtroende och nyfikenhet ska kunna ta sig an intellektuella utmaningar.

Gott lärande samgår med en trygg och säker klassrumsmiljö. Behov av trygghet och säkerhet är basala
mänskliga behov och behovens tillfredsställelse förutsätter en ordnad och förutsägbar klassrumsmiljö, där
inga elever känner sig utsatta eller hotade. En trygg och säker klassrumsmiljö måste ge utrymme för
risktagande. Eleverna måste tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla hotas och måste också kunna
anta utmaningar och pröva nya grepp (a.a. s. 104-105).

Stensmo tar även upp begreppet disciplin och menar att god disciplin innebär att
eleverna ”1) sköter sitt arbete 2) tar ansvar 3) skapar och upprätthåller goda relationer
till varandra och till läraren” (a.a. s. 28).

Eftersom flera författare tar upp våra mänskliga behov och kopplar dem till
klassrumsklimatet avslutas denna redovisning med den Maslowska behovshierarkin
(Imsen 1992, s. 61).



11

Figur 1 Maslows behovshierarki

Maslow anser att människan har fem grundläggande behov. De fysiologiska behoven
(exempelvis hunger, törst) är livsnödvändiga och kommer först i hierarkin.
Trygghetsbehovet  innebär ”behov av säkerhet, stabilitet, beroende, beskydd, behov av
att inte känna fruktan, ångest och kaos, behov av struktur, regler, ordning och gränser”
(a.a. s. 63). En viktig del av arbetet med att skapa en trygg tillvaro blir därför att vara
konsekvent i uppfostran vad beträffar det som är tillåtet eller inte tillåtet. Eleverna
behöver känna att de är trygga i kamratkretsen och veta att de inte hotas av att bli
mobbade eller att bli till åtlöje. Tryggheten är en väsentlig förutsättning för en god
inlärningsmiljö. Det är inte bra med lärare som grundar sin klassrumsdisciplin på ett
terrorvälde och för vilka elever känner fruktan.

Behovet av kärlek och social anknytning innebär inte bara att få något utan också behov
att få ge något på det mellanmänskliga planet. Självuppfattningsbehovet  har två sidor,
dels en önskan om att duga till något (kunna klara av saker) och dels ett behov av att
vara någon i andras ögon. Behovet av självförverkligande innebär att vi gör något vi
passar för och där vi kan utnyttja våra förmågor fullt ut.

Vad utmärker ett gott ledarskap?

Åberg (1994) tar upp följande punkter på hur läraren ska vara för att klassrumsklimatet
ska påverkas positivt:

• ”Ofta och tydligt talar 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” (a.a.

s. 23).

Åberg menar också att det är viktigt att ledaren kan ”matcha” gruppen d.v.s. ledaren
behöver variera sitt ledarskap allt eftersom gruppens behov skiftar. En grupp genomgår
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olika utvecklingsfaser: orienteringsfasen, konfliktfasen, närmandefasen, samarbetsfasen
och separationsfasen. Jag går här inte in närmare på vad de olika faserna innebär.
Nilsson (1993) anser också att ledarskapet måste anpassas till gruppens behov och
beskriver fyra faser som gruppen genomgår. När gruppen är nybildad eller ovan tycker
Nilsson att ledaren ska koncentrera sig på uppgiftsfunktioner, vara tydlig i sitt ledarskap
och styra ganska mycket. När gruppen blivit mera van kan ledaren låta
samspelsfunktioner få större utrymme. Den tredje fasen innebär en delaktighet i ansvar,
planering, beslut, arbete och utvärdering. Den fjärde fasen är en delegeringsfas, då
medlemmarna är så pass mogna att de kan vara självstyrande. Ledaren behöver bara
ingripa vid större förändringar eller vid kriser i gruppen.

Stensmos bok Ledarskap i klassrummet (1997) är en sammanställning av forsknings-
och utvecklingsarbete inom området ”Classroom Management” (på svenska: ledarskap i
klassrummet). En lärare i dagens skola bör ha tre typer av kompetenser; ämnes-,
didaktisk- och ledarkompetens. Det sistnämnda definierar Stensmo som ”att kunna
organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv: hantera frågor om disciplin,
ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och
interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande” (a.a. s. 7).

Forskning, som studerat hur erfarna pedagogers, ”mästares”, arbete i klassrummet ser
ut, har funnit följande:

• Medvaro d.v.s. läraren har ”ögon i nacken” och är hela tiden uppmärksam på vad
alla i klassrummet är sysselsatta med. Medvaron innebär att läraren arbetar
preventivt och kan tidigt upptäcka och avstyra en negativ gruppdynamik, avvikande
beteende, oro, skärmytslingar etc. ”Den skicklige läraren undviker tidsfel (väntar för
länge med att ingripa) och målfel (fel elev får skulden). Läraren uppfattas därmed
som rättvis” (a.a. s. 50).

• Överlappning innebär att läraren kan hålla flera bollar i luften samtidigt. Läraren
kan utan att avbryta en pågående process avstyra ett uppseglande avvikande
beteende med t.ex. en blick, en gest, ett närmande.

• Mjuka väl strukturerade övergångar innebär att växlingen mellan olika
klassrumsaktiviteter flyter utan en massa tidsspillan. Osmidiga övergångar tar
mycket av undervisningstiden.

• Tempo innebär ett högt och jämt aktivitetsflöde där man inte tappar tempo i den
pågående klassrumsprocessen t.ex. vid övergångar. För att tempot ska upprätthållas
behövs väl fungerande procedurer, rutiner och tydliga mål. ”Oklarheter och ”tjafs”
innebär att man tappar tempo och får svårigheter att komma upp i ”varv” igen” (a.a.
s. 51).

• Gruppfokus innebär att hela klassen aktiveras och inte bara enskilda elever. Vid
helklassarbete bör läraren hålla eleverna alerta. När läraren t.ex. ställer frågor till
eleverna bör han/hon undvika att använda en sådan frågeordning så att eleverna vet
när det är deras tur. Eleverna kan då koppla av till de står på tur. Gruppfokus innebär
också att eleverna har ansvar för sitt beteende i klassrummet; de ska veta vad de ska
göra, hur de ska gå tillväga, kunna redovisa vad de kommit fram till för läraren eller
klassen och granska klasskamraternas resultat.

Andra kännetecken på effektivt ledarskap som Stensmo tar upp är att läraren kommer
väl förberedd och i tid, har fungerande undervisningsmaterial på plats vid lektionens
början, presenterar information klart och tydligt, ger tydliga anvisningar och har tydliga
mål för arbetet i klassrummet. Effektiva ledare har större förståelse för elevernas
studiefärdigheter och lärstilar än mindre effektiva ledare. En bra ledare har också en god
dokumentation över elevernas arbete och framsteg. ”Ett kännetecken för gott ledarskap
är också förmåga att planera samtidigt som man handlar d.v.s. att direkt fånga upp och
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arbeta med händelser som inträffar i den pedagogiska situationen” (a.a. s. 40).
Reflektion över en avslutad pedagogisk situation är ett annat utmärkande drag.

Steinberg (1994) skriver att man måste våga vara ledare och att ledaren eller läraren ska
uppträda med auktoritet. Jag har i korthet sammanfattat punkter, där Steinberg beskriver
vad som kännetecknar en effektiv ledare:

1. Accepterar sin ledarroll och vågar vara en auktoritet.
2. Är en modell för gruppen. Det är större chans att gruppen håller tider, normer och

överenskommelser om ledaren gör detta.
3. Kroppsspråket är betydelsefullt. Variation i röstläge och tonfall är viktigt för att

fånga och behålla uppmärksamhet.
4. Ger uppmuntran och visar uppskattning.
5. Lyssnar aktivt.
6. Ger klara, tydliga instruktioner, strukturer, ramar m.m. Klargör förväntat beteende.
7. Ställer klargörande frågor.
8. Lyckas skapa en trygg, uppmuntrande, positiv, konstruktiv, avspänd stämning.

Wikberg (1998) tar också upp att ledarskapet måste vara tydligt och att det inte ska
finnas utrymme för någon att ifrågasätta vem som är ledare. Läraren ska vara en
förebild för eleverna. En ledare behöver ha både närhet och distans till sina elever. ”Jag
finns här för dig, men samtidigt distans: Jag är inte din mamma, jag är din ledare och
lärare” (a.a. s. 22).

Steinberg (1993, s. 13) har gjort följande bild av de faktorer som påverkar
inlärningsklimatet i klassrummet.

Figur 2 Faktorer som påverkar inlärningsklimatet i klassrummet

Den inre fyrkanten representerar saker som läraren själv kan påverka, nämligen
kunskap, metodik, personlighet och värderingar. Den yttre fyrkanten representerar
faktorer som är svårare för läraren att själv påverka – organisation och administration,
budget och ekonomi, mode- och samhällstrender samt elevsammansättningen. Jag vill i
det följande uppehålla mig ett tag vid den inre fyrkanten.
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Det är lättare att bli en auktoritet om man har goda ämneskunskaper, men att ha mycket
kunskaper innebär inte automatiskt att man blir en bra lärare. Lärare behöver ha en
metodisk bredd. Steinberg skriver att de lärare som känner till olika metoder och som
kan anpassa sig till olika situationer och till enskilda elevers behov är de som lyckas
bäst. Lärarens personlighet är också viktig för att eleverna ska få förtroende för honom
eller henne. I personligheten ingår tex. kroppsspråk, gester, röst, sättet att se på elever,
förmåga att få kontakt med eleverna och humor. Steinberg menar dock att det går att
påverka personligheten; ”Vi kan bli bättre” (a.a. s.15). Värderingar innebär att ha en
genomtänkt grundsyn; det är lättare att nå sina mål om man har en genomtänkt
människo- och kunskapssyn (genomtänkt filosofi och metodik). Det allra bästa sättet att
förebygga problem i klassrummet är att läraren vet vad han eller hon vill, menar
Steinberg. Bra lärare har ofta sinne för humor och kan skratta med sina elever. Det
sistnämnda är också något som Wikberg (1998) pekar på: läraren måste ha humor och
kunna ha kul ihop med barnen. ”Att vara människa och kunna släppa loss, på samma
gång som man är den vuxne ledaren” (a.a. s. 76).

Eftersom olika ledarstilar påverkar klassrumsklimatet avslutas denna
litteraturredovisning med vad olika författare skriver om ledarstilar och vilka effekter
dessa har på gruppen.
Den auktoritära ledaren fattar alla viktiga beslut om arbetet i klassrummet. En sådan
lärarstil är förenat med elevmotstånd, motvilja och harm. ”Eleverna lär sig att någon
annan har ansvaret” (Stensmo 1997,  s. 58). Om den auktoritära ledaren lämnar gruppen
tenderar verksamheten att avstanna (Nilsson 1993).  I en klass med en auktoritär ledare
blir det ofta viktigt för eleverna att skaffa sig makt. De vill komma på god fot med
ledaren och de elever som står högre upp på rangskalan. Kamraterna med lägre status
ses ner på. I en auktoritärt styrd grupp är syndabocken eller hackkycklingen vanlig.
Elevernas trygghet beror på hur de kan behålla sin status och inte halka ner på
rangskalan. Kampsituationer är vanliga (Åberg 1994).

Laissez-faire ledaren (”låt-gå-ledarskap”) saknar struktur i sitt sätt att leda gruppen
d.v.s. är otydlig i sin roll, tar inte tag i konflikter, åtgärdar inte negativt beteende
(Nilsson 1993). Bristen på struktur och aktiv ledning gör att klassen blir otrygg och det
kan vara kaos i klassrummet. Otryggheten bland eleverna leder till intolerans och
konflikter. Åberg skriver att bristen på ledning kan bero på att läraren tror att det är
utvecklande för eleverna att ta så mycket ansvar som möjligt både vad gäller lärandet
och konflikter. Åberg menar att förväntningar på eleverna måste motsvara deras ålder
och mognad. Vuxna kan behöva hjälpa elever att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
(Åberg 1994).

Den demokratiska ledaren anpassar sina krav på eleverna och är medveten om deras
utvecklingsnivå. Han vet vad han vill med sin undervisning och försöker hela tiden
förankra sina idéer och beslut hos eleverna. Detta leder till att eleverna känner sig
delaktiga och att de har inflytande. I en sådan klass minskar behovet att hävda sig
gentemot varandra och toleransen ökar (Åberg 1994). ”Demokratisk kontroll är att
föredra, om eleven avses arbeta med uppgiften under merparten av den gemensamma
tiden och om det sociala klimatet -  relationerna – i klassrummet skall vara gott”
(Stensmo 1997, s. 58). Det demokratiska arbetsklimatet utmärks av vänlighet, entusiasm
för arbetet, samarbete, ömsesidigt beröm, trivsel och arbetsro (Wikberg, 1998).

Nilsson (1993) påpekar att man i verkligheten praktiskt taget aldrig möter renodlade
ledarstilar. ”Faktiska ledare uppvisar allra oftast en blandning av alla tre stilarna (även
flera andra för övrigt). […] den aktuella situationen som avgör vilken ledarstil som
passar bäst” (a.a. s. 108).
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Stensmo (1997) använder även begreppen relationsorienterad ledarstil och
produktionsorienterad ledarstil. Den förstnämnda är inriktad på relationer, samvaron
och trivseln. Den sistnämnde är inriktad på uppgiften, målet och arbetsresultatet. ”Dessa
två grundformer av ledarstilar kan antingen ses som personbaserade – en ledare
använder genomgående en relations- eller produktionsorienterad stil – eller som
situationsbaserade – en ledare varierar sin stil beroende på situationen” (a.a. s. 13).
Som ledare behöver man både en social kompetens och en uppgiftskompetens (Nilsson
1993).

Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

Frågan ”hur läraren kan arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet” rymmer många
synpunkter och infallsvinklar. För att få struktur och för att göra min framställning mer
lättläst har jag valt att använda mig av olika underrubriker.

Mötet med en ny grupp

Inledningsfasen är viktig d.v.s. när gruppen träffas första gången. Presentationsövningar
för att lära känna varandra och för att lätta på stämningen kan vara bra att börja med.
Det är bra om alla från början får säga något i gruppen dels för att motverka tystlåtenhet
och dels för att förhindra en sned kommunikationsfördelning (Nilsson 1993). Stensmo
(1997) menar också att läraren måste vara särskilt uppmärksam på vad den gör i början
av mötet med en ny klass. Under läsårets första dagar bör läraren välja aktiviteter som
fokuserar på hela klassen och uppgifterna bör vara sådana att sannolikheten för
framgång är hög. En tidig känsla av att lyckas lägger grunden till positiva attityder.

Arbetssätt

Kveli (1993) menar att lärarens viktigaste bidrag till bra klassmiljö är bra undervisning.
Lite äldre elever säger ofta att tråkig undervisning är en av de viktigaste orsakerna till
bråk i skolan. Eleverna måste uppleva arbetet spännande, nyttigt och viktigt och de
måste känna att de klarar av saker och ting och utvecklas. Läraren måste behärska olika
arbetsformer och behöver kunna skifta mellan dessa beroende på arbetsuppgifter och
klassituationen. Man måste också ha i tankarna att det en elev upplever positivt kanske
en annan elev upplever negativt. Enligt Kveli visar flera undersökningar att läraren
ägnar stor del av lektionstiden till att själva förmedla innehållet (speciellt nyutbildade
lärare).

Att undervisningen måste vara stimulerande tar också Steinberg (1993) upp. Han
skriver att förr arbetade många elever efter pliktprincipen medan det idag är vanligt att
det är lustprincipen som styr. Elever som lever efter den sistnämnda principen vill ha
helhet, förståelse, mening och sammanhang i sina liv. För läraren innebär det att man
måste förklara, motivera och visa samband på ett tydligare sätt än vad som tidigare har
krävts. Det blir en utmaning för läraren att hitta arbetsmetoder som främjar
lustprincipen. Steinberg anser att skolans arbetsmetoder och synsätt behöver anpassas
mer till hur dagens barn och ungdomar tänker.
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Granath (1996) har i sin bok Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares
dagbok kommit med förslag på hur undervisningen skulle kunna förbättras. Jag har i
punktform sammanfattat några förslag, som jag utläst i hennes bok:

• De skapande ämnena skulle integreras mer i undervisningen. ”Vad alla skulle må
bra av att få använda båda hjärnhalvorna” (a.a. s. 93).

• Man skulle arbeta mer med teman i stället för med enskilda ämnen.
• Ta bort ”inlärning via kopiering” (a.a. s. 132). Det är en själsdödande metod som

bygger på att man  kopierar rena fakta i stället för att jobba med frågeställningar och
sammanhang. Eleverna lära sig mer om de får diskutera och själva hitta på
frågeställningar.

Eleverna behöver känna att de har medinflytande och medansvar. Åberg (1994) föreslår
följande:

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

stadieövergång.
• Elever kan ta ansvar för att nya elever får ett gott omhändertagande då de kommer

till klassen.
• Elever kan engageras som mobbningsvakter och ”kamratstödjare” på rasterna.
• Elever kan vara fantastiska på att stötta kamrater med problem, inte minst om man

ger dem speciella uppdrag” (a.a. s. 49).

Granath (1996) anser också att elevernas inflytande över sitt eget lärande måste öka.
Lärarna måste lita mer på elevernas förmågor.

För att klassrumsklimatet ska bli bra är det också viktigt att läraren organiserar
verksamheten i klassen så att eleverna får arbeta i sin egen takt (Stensmo 1997). Läraren
måste vara väl förberedd på en aktivitet som ligger på en nivå som eleverna klarar. Det
är också viktigt att ge tydliga instruktioner på en nivå som eleverna förstår (Steinberg
1993). Tydliga instruktioner underlättar lärandet. Otydliga instruktioner kan leda till
frustration, felbeteenden och vägran att ta sig an uppgiften (Stensmo 1997).

I helklassdiskussion är det lärarens uppgift att garantera god mötesordning, fördela
ordet, sammanfatta olika uppfattningar och att se till att diskussionen aktiverar hela
klassen. Ett vanligt klassrumsmönster är att få dominerar diskussionen medan merparten
sitter tysta. Demokrati i klassrummet innebär att eleverna kan och vågar föra fram sina
åsikter offentligt (Stensmo 1997).

Man ska inte låta elever välja placering i klassrummet eller vilka de ska grupparbeta
med själva, i stället bör skolan träna eleverna att vara i formellt utsedda grupper. Det
finns risk att något barn hamnar utanför om eleverna får välja fritt (Åberg 1994).
Eleverna måste tränas i att övervinna motstånd mot att samarbeta med elever som är
olika dem själva (Stensmo 1997). Det behövs smågrupper där osäkra elever kan komma
fram på ett naturligt sätt (Granath 1996).

Möblering

Steinberg (1993) menar att möbleringen i klassrummet spelar roll för
koncentrationsförmågan. Bra frågor som lärare bör ställa sig är; Hur ska
bänkarna/borden stå? Sitter alla bra? Kan alla se och höra? Annars finns risk för oro i
klassen. Stensmo (1997) tar också upp att det är viktigt att alla elever kan se läraren utan
problem. Eleverna måste med lätthet kunna se det som står skrivet på tavlan. Det gäller
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förstås även filmduk och TV. Klassrumsdekorationer och anslagstavlor ska arrangeras
så att de inte distraherar eleverna. Det är också angeläget att hålla ”högtrafikerade”
områden (exempelvis pennvässare, papperskorg, bokhyllor) fria från trängsel. Det är bra
om läraren kan ordna platser för smågruppsarbete.

Regler och rutiner

Läraren skapar en positiv inlärningsmiljö genom att ha tydliga rutiner och ritualer
(Steinberg 1993). Genom klara regler och rutiner skapas trygghet för eleverna. Det är att
föredra att eleverna själva är med och utformar reglerna. Både arbetsresultat och trivsel
är beroende av att det upprättas en viss ordning och arbetsro (Kveli 1994).

Lärare och elever bör komma överens om fem – högst åtta regler för samvaron i
klassrummet. Reglerna bör utformas som påbud d.v.s. vad eleverna förväntas göra. Om
reglerna inte följs måste eleverna veta vad som händer.  Hot som inte följs upp av
utsagda konsekvenser är verkningslösa. Stensmo (1997) ger förslag på följande regler:

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

Steinberg (1993) tar upp vikten av att de fyra första minuterna på en lektion blir bra, så
att man får gruppen med sig.

”Varför är dessa minuter så viktiga?
• Du etablerar ramarna för ert samarbete – regler, normer, stämning, inställning.
• Du etablerar dig som trovärdig auktoritet eller ej.
• Du skapar nyfikenhet för ämnet eller ej.
• Du lägger grunden för elevernas koncentration och uppmärksamhet” (a.a. s. 96).

Lika viktigt som att börja bra på lektionerna är avslutningen. Steinberg skriver:

”Då ska du
• samla upp, städa om så behövs
• repetera och sammanfatta
• se till att eleverna förstår sammanhang och helhet
• klargöra på ett tydligt sätt vad som ingår i ev. hemuppgifter
• avsluta med en positiv känsla för vad ni har gjort
• skapa nyfikenhet för vad som kommer nästa gång” (a.a. s. 100).

Steinberg (1993) presenterar några idéer som han hämtat från Michael Grinder i USA,
som har varit lärare, speciallärare och konsult. Grinder har tittat speciellt på lärarens
beteende och dess betydelse för att kunna skapa arbetsro. Han ger tips på hur läraren
kan påkalla gruppens uppmärksamhet genom att stå still, inte använda ivriga gester och
inte se på enskilda elever. Ju äldre eleverna är desto mindre ska man titta på dem.
Poängen är att eleverna ska lita på lärarens kroppsspråk. Ett annat sätt som han
rekommenderar, för att få uppmärksamhet, är att höja och sänka rösten. Man ska börja
med att överrösta sorlet i klassen, men endast ett kort ögonblick. Om man fortsätter med
en hög röst så trappas ljudnivån upp ännu mer. När man stått tyst flera sekunder ska
man sänka rösten, till en nivå under klassorlet, och prata lugnt och inleda det man ska
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säga. Detta gör att gruppen börjar lyssna och sakta men säkert kan man höja rösten till
normal nivå. Om flera elever pratar i mun på varandra räcker det inte, menar Grinder,
att läraren bara säger ”Räck upp handen om du vill säga någonting”. Det är effektivare
om läraren visar vad han menar genom att själv räcka upp handen och säga ”Räck upp
handen nästa gång” och sedan gör en paus för att ge tyngd åt sin instruktion.

När eleverna ska övergå från instruktion till arbete rekommenderar Grinder följande för
att hindra att det blir oroligt:

• ”Skriv upp din instruktion på tavlan.
• Läs upp det som står på tavlan, d.v.s. ge din instruktion.
• Fråga om det finns frågor.
• Släpp eleverna med att säga t.ex. ”Ni kan börja nu.”
• Stå still i 20 sekunder!” (a.a. s.103).

Lärarens bemötande av elever

Ann-Marie Kveli (1993) föreslår följande saker som läraren kan göra för att skapa en
bra klassmiljö: lyssna på eleverna, vara inställd på att se saker ur deras perspektiv och
inge förtroende – eleverna måste känna att de kan lita på läraren. Saker som elever sagt
får inte föras vidare utan att man kommit överens om det. Det är också mycket viktigt
att läraren är genuint intresserad av sina elever. Ibland kan läraren behöva skaffa fram
extra hjälp och stöd till vissa elever. Steinberg (1993) menar att läraren ska vara en god
förebild, att själv komma i tid och att inte använda sarkastiska kommentarer m.m.

Det är viktigt med ögonkontakt. Edman Ståhl (1999) tycker att man ska vänta med att
instruera, berätta, förhöra läxan tills man ser att alla ögon är riktade mot en. Ledaren ska
undvika att svara på frågor över axeln, eleven får öva att vänta på sin tur. ”Samtidigt får
barnet känna att han/hon är viktig, att när barnet och den vuxne har ögonkontakt är det
dem det gäller. Då svarar den vuxne inte på andras frågor över axeln” (a.a. s.116).
Stensmo (1997) tar också upp ögonkontakt och skriver att läraren vid
helklassundervisning ska söka ögonkontakt med så många elever som möjligt och inte
bara med dem som sitter närmast. Det är viktigt att alla elever blir sedda.

Läraren måste tidigt sätter stopp för avvikande beteenden. Vid avvikande beteende kan
det räcka med att läraren gör eleven uppmärksam på exempelvis följande sätt: genom
överenskomna signaler, ögonkast, gå fram till eleven, genom att säga ”stopp” eller
genom att säga elevens namn (Stensmo 1997). När läraren sätter gränser för beteendet
måste detta förklaras och motiveras (Kveli 1994).

En reprimand måste gälla elevens beteende och inte eleven själv som person. Stensmo
anser att läraren ska undvika att värdebeteckna elever med etiketter som exempelvis
långsamma, svaga, intelligenta eller smarta. Ett värderande språk påverkar elevernas
självuppfattning. Det är bättre att fokusera på beteendet, då detta är möjligt att förändra
(Stensmo 1997). Lärarens förväntningar på eleverna påverkar deras beteende. Eleverna
stimuleras till ett bättre arbete om de möter positiva förväntningar. ”Positiv feedback
har ofta större effekt än negativ” (Kveli 1994, s. 106). Straff, maktutövning och hot om
straff leder ofta till försvarsreaktioner och inte till önskvärt beteende. Att straff, eller
negativa förstärkningar, inte är speciellt verksamma menar även Åberg. Istället förordar
hon förstärkning av önskvärda beteenden i form av t.ex. belöning och beröm (leenden,
beröm, klapp på axeln, uppskattning från kamrater) (Åberg 1994). När man bedömer
eller handleder elever är det viktigt att betona de goda resultaten och de starka sidorna
hos eleverna. Onyanserat beröm är dock värdelöst; det måste klart framgå vad som
bedöms positivt (Kveli 1994).
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Åberg (1994) poängterar att det är viktigt att uppmuntra och berömma klassen som
grupp (positiv förstärkning) så att självbilden och sammanhållningen stärks. ”En klass
som känner sig uppskattad fungerar ofta bra tillsammans" (a.a. s. 32). Det är alltså
inte bra för en klass att bli stämplad som exempelvis ”skolans värsta”. Åberg anser att
man bör akta sig för att ge sådana signaler till en grupp.

Klassrumsklimat och moral är beroende av hur synlig personalen är för eleverna.
”Personalen måste synas bland elever och grupper i skolan, såväl på lektioner som på
raster, ingripa vid normbrott och berömma gott uppförande” (Stensmo 1997, s. 106).
Gemensamma mötesplatser och utrymmen behöver skapas för lärare och elever. Det är
något i skolans struktur som gör det svårt med närhet och vänskap mellan elever och
lärare (Granath 1996).

Konflikthantering

Sättet att lösa konflikter påverkar klassrumsklimatet och relationerna mellan eleverna
och läraren. Åberg (1994) menar att förmågan att lösa konflikter behöver tränas. När det
gäller mobbning krävs speciella åtgärder – förebygga, upptäcka, hjälpa utsatta och
uppföljning. I all konfliktlösning gäller att ta reda på följande:

• ”Vad har hänt?
• Vilka var omständigheterna?
• Vad gjorde de inblandade?
• Vad har konflikten lett till?” (a.a. 60-61).

En konstruktiv konflikthantering påverkar gruppdynamiken positivt och underlättar
undervisningen medan en negativ konflikthantering leder till negativ gruppdynamik och
försvårar undervisningen (Stensmo 1997). Om eleverna lär sig lösa konflikter på ett
konstruktivt sätt blir klassrumsklimatet lugnare (Edman Ståhl  1999).

Edman Ståhl (1999) presenterar i sin bok, Det går att göra så här!, en
konflikthanteringsmodell, som innehåller nio punkter. Jag har kortfattat och i
punktform sammanfattat hennes modell i bilaga 6. Hon menar att konflikthantering, om
det ska lyckas ordentligt, behöver kompletteras med gruppdynamiska övningar,
självförtroendeträning m.m.

Övningar och samtal

Karin Åberg (1994) ger många förslag på övningar för att få tillstånd ett bra
gruppklimat. Här följer exempel på några (jag går inte in i detalj på några övningar):

• Övningar som tränar eleverna att se det som är positivt inom gruppen, exempelvis
eleverna får på lappar skriva ner positiva egenskaper alternativt något en
klasskamrat är bra på.

• Gruppsamtal för att bearbeta relationer, lära ut konfliktlösning, träna eleverna att
föra fram sina åsikter och att lyssna. 5-8 personer i en grupp är lagom för att alla ska
komma till tals. Det är bra om det finns en vuxen i varje grupp. Grupp-
sammansättningen beror på syftet med samtalet, ibland kan det t.ex. vara bra med
separata flick- och pojkgrupper. Tiden anpassas efter elevernas ålder. I år 7-9 kan
samtalen vara 40-60 minuter långa.

• Värderings-, kontakt-, trygghets- och samarbetsövningar.
• Lekar samt drama-, avslappnings- och avbrottsövningar.
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I Gruppen som grogrund beskriver Wahlström (1993) hur man kan arbeta
personlighetsutvecklande med barn i grupp. Hon använder sig av trygghetsgrupper (fast
sammanhållna smågrupper för att öka barnens trygghet) där målet är att barnen i en
permanent och stödjande grupp ska stärka sitt självförtroende, uppträda mer ansvarsfullt
och bli mer motiverade för skolarbetet. Arbetet inleds med att träna barnen att aktivt
lyssna på varandra. Därefter övas förmågan att se positiva saker hos varandra och hos
sig själv. Gruppen pratar mycket om känslor. Övningar utförs sittande i ring och fyra
regler gäller: (1) aktivt lyssnande, (2) inga tråkningar, (3) rätt att avstå och (4) sekretess.

Eleverna arbetar i helgrupp alternativt i temporära smågrupper tills alla har förstått och
respekterar reglerna och tills ledaren vet lite mer om hur barnen fungerar samt själv
känner sig redo att ta steget och forma de små trygghetsgrupperna. De små grupperna
ska vara så heterogena som klassen i övrigt. Ledarna och de som behöver ledas bör
fördelas i grupperna. Pojkar och flickor fördelas jämt så långt det är möjligt. Fem till sju
elever per grupp är lämpligt. Var och en får önska sex kamrater som de vill ha i
gruppen. Läraren garanterar att de ska få minst en av dessa i gruppen. När läraren satt
ihop grupperna, vilket inte är helt enkelt, gör han/hon pusselbitar på vilka barnens namn
står. Eleverna får sedan leta reda på sin pusselbit i klassrummet och passa ihop den med
de andras som ska vara i samma grupp. När gruppkompisarna har hittat varandra
uppstår en stark känsla av samhörighet och helhet. Gruppmedlemmarna får sedan klistra
upp sitt pussel på en skiva, ge gruppen ett namn och presentera sin grupp för de andra i
klassen.

Wahlström ger en mängd förslag på övningar för stor och liten grupp i sin bok. Det står
också för vilken ålder övningarna lämpar sig. Jag tar dock inte upp dessa närmare här.
Några praktiska råd som Wahlström ger är:

• Ha en speciell tid på schemat, då man ägnar sig åt trygghetsgrupper.
• Börja med en helklassövning. Därefter samlas barnen i sina grupper.
• Repetera normerna, förklara övningen/uppgiften och tala om syftet med den.
• Berätta hur lång tid övningen ska ta och påminn om att alla i gruppen måste få

deltaga.
• Läraren rör sig från grupp till grupp och observerar eller hjälper till om det behövs.

Obs! hjälp inte till med sådant eleverna klarar själva. De ska ju lära sig
problemlösning och att fördela arbetet.

• Grupperna får redovisa sitt arbete när tiden är slut. Antingen samlas alla i stor grupp
eller så behåller man de små grupperna. Med äldre barn kan man ibland välja att låta
dem diskutera inom gruppen vad som hände, hur det kändes och om man vill
förändra något. Låt barnen kommentera varandras arbete. Uppmuntra positiva
kommentarer.

Med utgångspunkt i involveringspedagogikens teori presenterar Olle Åhs (1999) i sin
bok Bortom bråk och hårt klimat en metodik där ett medvetet förhållningssätt och olika
typer av samtal utvecklar en positiv och varm anda i skolklasser. Grundläggande
begrepp inom involveringspedagogiken är; involvering (utveckla nära relationer),
grundläggande psykiska behov, ansvar, självständigt tänkande och relevans. Åhs
poängterar vikten av kommunikation (samspel med andra) ”Genom kommunikation blir
vi bekräftade och kan uppleva oss själva” (a.a. s. 48). Han presenterar fyra olika
involveringssamtal (gruppsamtal, som kan genomföras i stor eller liten grupp).

1. Öppna samtal: syftar till att skapa samhörighet och bidra till positiv självupplevelse.
Eleverna ska våga uttrycka tankar och känslor utan att känna sig rädda för att bli
hånade av kamraterna. Samtalen kan exempelvis handla om vad eleverna tycker om
att se på TV, vilka deras idoler är och vad de är rädda för.
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2. Utvärderingssamtal: syftar till reflektion och utbyte av tankar i samband med

genomgångna arbetsområden/aktiviteter.
3. ”Problem och konflikthantering där samtalet leds via en viss strategi mot att

upprätta en plan för en hållbar lösning av aktuella sociala problem” (a.a. s.49). Varje
gruppmedlem ska bli medveten om att han/hon har ansvar för vad som händer i
gruppen.

4. ”Norm- och dygdsamtal där avsikten är att utveckla personliga kvaliteter eller
komma fram till gemensamma normer och regler” (a.a. s. 49).

Samtalen har olika inriktning men gemensamt för alla samtal är att de ska hållas i en
sådan atmosfär att de grundläggande behoven tillgodoses. På högre stadier
rekommenderar Åhs att klassföreståndaren har åtminstone ett samtal i veckan. Det är
viktigt med kontinuitet för att samtalen ska ge effekt. Samtalslängden för äldre elever
kan vara 30-60 minuter. Följande grundregler gäller vid involveringssamtal:

”Deltagarna skall:
1. …försöka att lyssna aktivt på varandra och med ett positivt intresse.
2. …avstå från personlig kritik.
3. …begära ordet när man vill tala” (a.a. s. 50).

Föräldrasamverkan

Det är också betydelsefullt för klassrumsklimatet att få tillstånd samverkan med
föräldrarna. Det är stora fördelar om eleverna upplever att de vuxna runt omkring dem
samverkar mot ett gemensamt mål. Föräldrarna kan exempelvis besöka lektioner, hjälpa
läraren om det är stökigt i klassen, engageras som gruppsamtalsledare, bidra med idéer
vad beträffar undervisningen och ordna/vara med på aktiviteter (Åberg 1994). Steinberg
(1993) frågar sig varför informationen till föräldrarna minskar på ”högstadiet”. Han
upplever att föräldrakontakten är bättre år 0-6.

”Besvärliga” klasser

Om en klass inte fungerar så bra måste man först ringa in problemet genom att
formulera vad som är bra respektive dåligt i klassen. Det är bra om någon annan lärare,
elevvårdspersonal eller skolledare är med på lektionerna och kan komma med sina
synpunkter på vad som händer i gruppen. Ett sociogram (grafisk framställning) av
elevernas sociala relationer kan göras. Eleverna får skriftligt besvara exempelvis frågan;
”vilka två av dina klasskompisar skulle du helst vilja göra en resa tillsammans med?”
Det är viktigt att eleverna får reda på att bara läraren och ett fåtal vuxna och inga
kamrater kommer att få veta vad eleven skrivit. Vidare kan man ha trivselsamtal med
varje elev d.v.s. man pratar om hur eleven trivs i klassen, vad som är bra eller dåligt. Ett
annat sätt är att eleverna får fylla i enkäter, så att man får en bild av klassrumsklimatet.
När man har gjort en lägesrapport om de aktuella förhållanden i klassen kan man ordna
en klassträff med både föräldrar och elever där man varvar diskussioner i smågrupp med
storgruppsdiskussion. Det är en fördel om man kan sitta i en trivsammare miljö än
klassrummet (Åberg 1994).

Oroliga klasser mår bra av rofyllda rutiner när man börjar och avslutar skoldagen.
Åberg (1994) ger förslag på dagboksskrivande, högläsning eller en stunds avslappning
till musik. Vid dagens slut kan man utvärdera dagen, kontrollera att alla uppfattat vad
som ingår i hemuppgifter eller avsluta med en lek eller sång.

”Besvärliga” klasser behöver, enligt Stensmo (1993):

• ”fasta rutiner
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• klara regler
• konsekvent uppföljning av regler, projekt, grupparbeten m.m.
• aktiva moment där eleverna ibland får röra på sig, prata av sig och använda kroppen

vid inlärning
• variation med korta, tydliga moment och klara instruktioner
• lyhörda och flexibla lärare som kan bygga sin undervisning på idéer, impulser och

tankar som kommer från eleverna” (a.a. s. 84).

Hur upplever elever i år 7 sitt klassrumsklimat?

Jag har inte funnit så många synpunkter på hur elever upplever sitt klassrumsklimat i
litteraturen. Svaret på denna fråga bygger därför framförallt på enkätundersökningarna
som jag har gjort. Det jag läst redovisas i det följande.

Jag har läst en mycket tankeväckande bok, Gäst hos overkligheten; En 48-årig
sjundeklassares dagbok, som journalisten Gunilla Granath (1996) har skrivit. Under en
hösttermin gick hon i en sjunde klass. Syftet var att kunna skildra skolans värld ur ett
elevperspektiv. Hon satt på lektioner, läste läxor och hängde, i likhet med sina
klasskompisar, i skolans uppehållsrum. Den bild Granath ger av år 7–9 är inte speciellt
positiv. Hon berättar om en tråkig skola där faktakunskaper utan sammanhang och
helhetstänkande lärs ut i ett uppskruvat tempo. ”Idag känns det så planlöst och trist att
klockorna nästan stannar” (a.a. s. 33).  Hon beskriver upprepade gånger i boken att det
blir mer stimmigt och stökigt i klassrummet när uppgifterna är tråkiga, saknar
sammanhang och inte engagerar eleverna. Frigörande diskussioner och samtal lyser med
sin frånvaro. Granath frågar sig; ”När får ungdomar tillfällen att föra de viktiga
diskussionerna där de kan hitta sig själva och sina värderingar?” (a.a. s. 62). Hon tycker
att samtal som rör de stora existentiella frågorna behöver diskuteras i skolan. Tonvikten
ligger på ämnet och inte på människan.

Hon kritiserar klassrumsklimatet och berättar om klassrum där många elever är rädda
och otrygga och inte vågar säga något. De olika rollerna som finns i en klass tar hon
också upp exempelvis ; ”syndabocken”, ”plugghästen”, ”töntpatrullen” och ”de balla”.
Granath menar att det är nödvändigt för en klass att människorna i den är trygga och
känner varandra. Hon tycker att lärarna på ett aktivt sätt måste arbeta mer med
gruppdynamik. Att lärare smiter in på lärarrummet och lämnar eleverna åt sitt öde, helt
utan vuxenstöd, är också något hon är kritisk till.
Granath frågar sig vad eleverna får bidra med i skolan. Den dominerande
klassrumskulturen är den där det är läraren som bestämmer och eleverna saknar
inflytande på vad de ska göra. Hon upplever att det blir för mycket fokus på läraren och
att det helt beror på denne om en elev gillar ett ämne. ”Skulle lärarfixeringen kunna bli
mindre om man jobbade mer undersökande, om eleverna hade mer inflytande och var
mer självständiga?” (a.a. s. 31).

I likhet med Granath anser Kerstin Bergqvist (1990), i sin avhandling Doing
schoolwork, att uppgifterna i skolan sällan engagerar eleverna. Hennes huvudintryck,
under sina fältstudier i två olika klasser i år 7, är att; ”The students seldom seemed to be
really committed to work or to intellectually enjoying the activities in which they were
supposed to participate during lessons” (a.a. s. 118). Bergquist menar att detta gällde
både studiemotiverade elever och de som inte brydde sig speciellt mycket om skolan.
Ibland kunde aktiviteterna vara spännande/engagerande men efter ett tag upplevde
eleverna det precis som vanligt. En elev Bergkvist intervjuat säger så här ”At first, you
think it´s fun because it´s something different, but then it´s the same as usual” (a.a. s.
119). Eleverna verkade inte bry sig särskilt mycket om att skoldagarna var splittrade och
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de fick avbryta det som de höll på med när lektionstiden var slut. ”They generally
seemed to be mentally prepared to turn on and off whenever the bell rang” (a.a. s. 118).

Vidare skriver Bergkvist att eleverna ofta talade om skolan som tråkig, men att de inte
verkade påfallande uttråkade när de gjorde sina uppgifter. Målen med undervisningen
diskuterades sällan på lektionerna. Bergkvist tycker att eleverna ofta fick fundera ut
detta själva. Eleverna tyckte att skolan var ok när de hade bra relationer, när
aktiviteterna var varierade och när ”something happened” (a.a. s. 118). De tyckte också
att det var acceptabelt i skolan när de inte var tvingade att göra en massa arbete och fick
göra något annorlunda. Eleverna tyckte om lärare som var bra på att undervisa och som
inte krävde för mycket arbete av dem. Bra lärare brydde sig också om eleverna
samtidigt som de kunde hålla ordning. På deras lektioner kunde eleverna få ha roligt.

RESULTAT

Lärar- och elevintervjuer

Här följer nu redovisningen av mina lärar- och elevintervjuer. I likhet med min
litteraturgenomgång har jag använt mina problemformuleringsfrågor som rubriker. Den
fjärde frågeställningen, ”Hur upplever elever i år 7 sitt klassrumsklimat?”, redovisas
under Enkätundersökning. För att underlätta för läsaren har jag i anslutning till varje
frågeställning gjort en resultatanalys. Lärar- och elevintervjuerna analyseras var för sig.

Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?

Ann (lärare) säger att hon inte tycker om tysta klassrum, vantrivs då. Upplever det
frustrerande med klasser där man får dra åsikterna ur eleverna. Föredrar hellre en rå
dialog jämfört med när det är helt knäpptyst. Hon menar att många elever är fostrade att
vara tysta och inte säga något, för då är man en bra elev. Ann vill att klassrumsklimatet
ska vara sådant att eleverna vågar och vill föra fram sina åsikter. Eleverna ska också
visa medmänsklighet och vara ”schyssta” mot varandra.

Birgitta (lärare) anser att i ett bra klassrumsklimat ska alla våga säga vad de tror. Ingen
ska få skratta, fnittra eller kommentera en vild gissning även om den är alldeles fel. Inga
”trackningar” får förekomma. Eleverna måste lära sig att ta hänsyn till varandra och
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kunna arbeta ihop utan att det blir kommentarer. Det är även viktigt att man har roligt
tillsammans. Birgitta säger att det får aldrig bli tråkigt och menar att om hon tycker att
det är tråkigt blir lektionerna tråkiga och då har eleverna tråkigt också. Det måste också
finnas arbetsro i klassrummet; ljudnivån får inte vara för hög. Eleverna ska kunna lita på
henne och våga komma med förtroenden.

Calle (lärare) menar att det ska vara högt i tak d.v.s. alla ska våga säga vad de tycker
och tänker. Eleverna ska känna tillit till honom, så att de vågar säga saker till honom.
Det som sägs ska framföras på ett respektfullt sätt; det är inte dumheter som ska vågas
sägas. Eleverna ska respektera varandra. Något som också är viktigt är att det finns
humor i klassrummet. Calle tycker att det är viktigt att han kan skratta tillsammans med
eleverna och de med honom. Han säger att förhoppningsvis kan man någon gång få till
just vad man kan läsa direkt av ordet, nämligen lektion.

Anders (elev) tycker inte om när det är knäpptyst i klassrummet. Han vill att det ska
vara lite prat, för annars är det inte roligt att arbeta. För hög ljudnivå tycker han inte
heller om, för då blir det ingen arbetsro. Anders tror att klassrumsklimatet skulle bli
bättre om alla lyssnade bättre på varandra.

Niklas (elev) tycker att ett bra klassrumsklimat kännetecknas av bra stämning i klassen,
bra lärare och att alla är snälla mot varandra. När jag frågar vad han menar med bra
stämning svarar han så här; ”att man pratar med varandra på lektionen men inte för
mycket och när man vill arbeta får man arbeta utan att bli störd”. Niklas tror att det
skulle vara bra för klassrumsklimatet om eleverna pratade mer med varandra och inte
jobbade med samma personer hela tiden utan blandade sig mer.

Elin (elev) säger att man ska vara snälla mot varandra, inte säga dumma saker till
varandra, inte skratta åt varandra om man står där framme och alla ska vara kompisar.
Det ska inte vara för tyst i klassrummet för då blir hon orolig, som exempel ger hon när
eleverna sitter och läser och det är knäpptyst i klassrummet.

Resultatanalys lärarintervjuer: Samtliga lärare tycker att ett bra klassrumsklimat
kännetecknas av att eleverna vågar föra fram sina åsikter. En annan sak som alla lärare
tar upp är att respekten för varandra måste finnas där. De uttrycker detta på lite olika
sätt. Ann säger att eleverna ska visa medmänsklighet och vara ”schyssta” mot varandra.
Birgitta menar att eleverna ska lära sig att ta hänsyn till varandra och att ingen får
skratta, fnittra eller kommentera om någon svarar fel. Eleverna ska kunna samarbeta
utan kommentarer. Calle tycker att eleverna ska respektera varandra och kunna föra
fram det som de säger på ett respektfullt sätt. Lärarnas åsikter stämmer väl överens med
vad flertalet författare, i min litteraturgenomgång, anser kännetecknar ett bra
klassrumsklimat. Birgitta och Calle tar också upp tilliten d.v.s. att eleverna ska lita på
dem (känna förtroende). Dessa två lärare poängterar också att humorn måste finnas i
klassrummet. Det sistnämnda anser också Steinberg (1993) och Wikberg (1998).

Resultatanalys elevintervjuer: Niklas och Elin tycker båda att ett bra klassrumsklimat
utmärks av att alla är snälla mot varandra. Elin utvecklar detta mer och menar att man
inte ska säga dumma saker åt varandra, inte skratta åt varandra och att alla ska vara
kompisar. Samtliga elever tycker att det ska få vara lite prat i klassrummet. Anders och
Niklas anser också att det måste få vara arbetsro (ljudnivån får inte vara för hög).
Anders vill att eleverna ska lyssna bättre på varandra och Niklas vill att eleverna ska
kunna arbeta med alla. Ett bra klassrumsklimat kännetecknas också av att läraren är bra,
enligt Niklas. Elevernas svar överensstämmer, i likhet med lärarnas, väl med
författarnas åsikter om hur ett bra klassrumsklimat ska vara.
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Vad utmärker ett gott ledarskap?

Ann (lärare) tror att olika ämnen i skolan kräver olika slags ledarskap. Hon tycker att
man som lärare ska föra en dialog med eleverna och lyssna på dem. Hon tror att man
kommer längst om man arbetar på det sättet. Naturligtvis måste man också ibland kunna
sätta gränser och säga till om det behövs; ”ta till vuxenheten för att markera”. Ann säger
att hon har svårt att förstå att man som lärare ska vara hård och markera när man får en
ny klass. Hon tvivlar på uttrycket ”att man inte ska le före november” och tror inte att
man vinner något på att vara hård från början. Ann tycker också att man ska vara ärlig
och rak mot eleverna och tala om varför man gör på ett visst sätt. Om eleverna får veta
varför accepterar de oftast vad hon säger.

När vi kommer in på olika ledarstilar berättar hon om erfarenheter hon gjort när hon
arbetade som textillärare på låg- och mellanstadiet. Hon märkte på klassen vilken
ledarstil deras klasslärare hade. En klass, som har en lärare som kräver
”kadaverdisciplin” och som inte låter eleverna ha något som helst inflytande, kan vara
förödande för en slöjdlärare. Dessa elever kan, när de kommer in i en slöjdsal och inte
är lika styrda, fara mellan golv och tak. Ann tror det beror på att de inte lärt sig det
sociala spelet d.v.s. att de inte har fått lära sig hur man arbetar ihop med andra
människor. Hon poängterar att eleverna måste lära sig detta, därför att man behöver
kunna detta när man kommer utanför skolans väggar. På högstadiet tycker hon inte att
eleverna är lika påverkade av sin klassföreståndare som på låg- och mellanstadiet.

Birgitta (lärare) tycker att man ska handleda och inte leda. ”Tänket” ska komma från
eleverna och hon ska ge dem redskapen för att komma dit. Eleverna ska lära sig att ta
ansvar över de arbeten som de gör. Birgitta säger vidare att det är viktigt att alla vet att
det är hon som bestämmer. ”Det finns inga alternativ och alla ska veta det”. Hon menar
att detta ger eleverna trygghet. Naturligtvis måste hon motivera och tillsammans med
eleverna komma fram till varför det t.ex. är bra att läsa bibeln. Birgitta vill att eleverna
ska känna sig trygga med henne och att de vet att hon tar tag i saker direkt och inte
väntar till nästa dag. Hon säger aldrig ”Det ordnar sig nog lilla vän” eller ”Äsch, det där
är väl inget”. Elevernas problem får inte förringas, även om hon tycker att det är
petitesser så måste man lyssna. För eleverna kan det vara stort. Om eleverna gör något
hon ogillar säger hon till direkt och det vet de. Birgitta markerar omedelbart om de
kastar glåpord till varandra.

Birgitta menar att olika ledarstilar påverkar klassrumsklimatet alldeles oerhört och ger
som exempel att när en klass hon har kommer från musiken är de helt uppe i varv. Det
kan ta tio minuter innan hon får eleverna att sätta sig på stolarna. På musiken är det
nämligen fruktansvärt stökigt; musikläraren har gett upp och bryr sig inte om vad som
händer utan kör sitt vare sig någon lyssnar eller ej. När Birgitta har samma klass först på
morgonen, en annan dag, är det som en helt annan grupp. Birgitta menar att det är A och
O vad man är för ledare.

Calle (lärare) säger att han försöker vara väldigt tydlig som person, så att eleverna inte
behöver tvivla på vem han är. Påpekar dock att han inte är någon vän av det statiska.
Det måste kunna finnas överraskningsmoment. Calle döljer aldrig sitt humör utan tycker
att det är viktigt att vara ärlig och tala om för eleverna varför han beter sig på ett visst
sätt. Om han känner att han blivit för arg på någon elev kan han gå och be den om
ursäkt efteråt. Calle säger ”det gäller att vara prestigelös i sitt ledarskap, men samtidigt
väldigt tydlig i sin intention, i vad som är spelets regler”. Tror inte på rådet ”att man inte
ska le före november”. Ställer sig frågorna; Är det, det samhälle vi vill ha?, Är det den
formen av respekt jag vill ha som lärare?, Är det dressyr vi ska ägna oss åt? Calle vill att
eleverna ska ta honom för den han är. Han betonar att man som lärare måste kunna
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variera ledarstil, ibland måste man vara auktoritär eller demokratisk och ibland måste
det vara låt-gå. Han upplever att en del lärare är så fyrkantiga att eleverna tappar lusten.

Anders (elev) tycker att det viktigaste är att läraren är snäll. Han upplever att en del
lärare är oschyssta och klagar på allt han gör fast det ibland känns orättvist. Inser själv
att han ibland är för pratig och ifrågasättande - en lärare har sagt åt honom att han ska
slå upp ordet provocera. Anders säger att en bra lärare ska variera sin undervisning;
”Det är så stelt och tråkigt att bara sitta och skriva ner en massa grejer”. Han gillar
ämnen som kemi och gymnastik för där får han vara mer aktiv. Anders upplever det
också positivt när eleverna får vara med och påverka undervisningen. Han tycker att
klassen fungerar olika med olika lärare, på vissa lektioner är det väldigt pratigt och
oroligt. Det fungerar inte bra när läraren skäller hela tiden, sätter prickar för minsta
småsak och undervisningen är enformig. Anders berättar också om en lärare som de
klagat på hos rektorn för att de inte får sluta i tid och för att den läraren är dålig på att
hålla lektioner ; ”Jag fattar inte vad hon säger för hon bara babblar en massa grejer”.

Niklas (elev) säger att en bra lärare ska kunna skämta och hon/han ska vara snäll och
hjälpa de som har det svårt. Han tycker att en lärare som kan skoja får man mer respekt
för och då arbetar man bättre. Det är inte bra om en lärare skäller för lätt. En lärare får
inte heller bli arg på fel person (inte säga till någon om man inte har sett tillräckligt) och
inte straffa alla andra för att en elev gör fel (det händer). Niklas berättar att han själv har
ett rykte om sig på grund av att han är (läs, har varit! Han har precis bestämt sig för att
bättra sig) störande och inte sköter sig på lektionerna. Han upplever att han ofta får
skulden även om han är oskyldig. ”Gillar man läraren sköter man sig mer. Gillar man
inte läraren då sköter man sig inte”.

Niklas säger att det är viktigt att en lärare kan förklara varför man ska läsa ett visst
avsnitt och ger som exempel en lärare som fick många i klassen mot sig för att eleverna
inte förstod varför de skulle läsa om exempelvis främmande kulturer. Det har dock
blivit bättre nu; ”För nu har hon kunnat förklara varför man ska lära sig detta, det gjorde
hon inte från början.”

Elin (elev) menar att en bra lärare ska vara snäll, men inte för snäll. Hon/han ska inte
ryta till och vråla så fort eleverna säger ett ord men läraren måste vara så pass sträng så
det är ordning i klassen. Hennes klass fungerar olika med olika lärare, med en del lärare
är klassen jättepratig. Den lärare som klassen fungerar bäst med säger bra saker och
eleverna lyssnar på henne (Elin kan inte precisera närmare varför de lyssnar just på den
här läraren). Det är bra om läraren hittar på roliga saker och om eleverna får vara med
och bestämma hur de ska arbeta med ett område. Elin uppskattar t.ex. när de får göra
planscher och böcker. Det är inte kul när läraren bara säger; ”Nu ska du räkna här och
nu ska du skriva där”. Textilläraren är bra för hos henne får eleverna hitta på och göra
egna saker. En gång hade de en vikarie som inte brydde sig, de fick slippa läxorna om
de ville och gå tidigare. Elin tyckte inte alls om den ledarstilen.

Resultatanalys lärarintervjuer: Ann och Birgitta anser att ett gott ledarskap utmärks
av att läraren lyssnar på eleverna. Båda poängterar att det är viktigt att förklara för
eleverna varför man gör på ett visst sätt. Detta menar även Steinberg (1993) och Åberg
(1994). Steinberg (1993) skriver att nutidens lärare måste förklara, motivera och visa
samband på ett tydligare sätt än vad som tidigare har krävts. Ann talar om att föra en
dialog med eleverna och Birgitta om att handleda och inte leda eleverna. Birgitta anser
att ”tänket” ska komma från eleverna och att de ska lära sig att ta ansvar för sina
arbeten. Hon vill också att eleverna ska känna sig trygga med henne och att de kan lita
på att hon tar tag i saker om det behövs. Åberg (1994) betonar också detta. Birgitta och
Calle menar att man måste vara tydlig som ledare. Detta stämmer väl med vad flertalet
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författare skriver. Calle tycker att läraren ska vara ärlig och inte dölja sitt humör. Att
vara prestigelös i sitt ledarskap är också något som han betonar. Både Ann och Calle tar
upp påståendet ”att man inte ska le före november” och säger att de inte instämmer med
detta. Calle menar att han vill ha respekt för den han är och inte genom att vara hård.
Ann anser att man ibland måste sätta gränser för eleverna - ”ta till vuxenheten om det
behövs”. Angående ledarstil tar Ann upp att en auktoritär ledarstil kan göra att eleverna
helt släpper loss när de inte längre är under total kontroll. Birgitta berättar om att låt-gå
stil kan leda till oro. Läraren behöver variera ledarstil, enligt Calle. Detta anser även
Kveli (1994), Nilsson (1993), Steinberg (1993), Stensmo (1997) och Åberg (1994).
Avslutningsvis menar Calle att det ibland måste finnas överraskningsmoment, läraren
får inte vara för statisk.

Resultatanalys elevintervjuer: Samtliga elever anser att en bra lärare ska vara snäll.
Elin lägger dock till i sitt svar att läraren inte får vara för snäll. Han/hon måste kunna
hålla ordning. Kveli (1994) menar att både arbetsresultat och trivsel är beroende av att
det upprättas ordning och arbetsro. Niklas framhåller att läraren ska kunna skämta och
hjälpa dem som behöver. Alla elever är överens om att läraren inte får skälla för lätt.
Anders och Niklas påpekar att läraren inte får bli arg på fel person (vara ”oschysst”,
orättvis). Stensmo (1997) skriver att skickliga ledare undviker målfel d.v.s. fel elev får
skulden. Andra förslag på gott ledarskap som framkommer i elevintervjuerna är att
läraren, enligt Anders och Elin, ska variera sin undervisning. Elin tycker att det är bra
om läraren hittar på roliga saker. Niklas betonar att läraren måste kunna förklara varför
eleverna ska läsa ett visst avsnitt. Anders och Elin tar upp att läraren måste förklara på
ett bra sätt. Detta anser också Kveli (1994), Steinberg (1993), Stensmo (1997) och
Åberg (1994). Eleverna upplever det positivt om de får vara med och bestämma
(påverka) hur de ska arbeta. Åberg (1994) och Granath (1996) menar också att
elevinflytande är viktigt.

Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

Ann (lärare) tycker inte att hon har någon speciell ”modell” för hur hon gör. Ann säger
att hon inte vet om hennes sätt att arbeta är bra eller ej och tillägger att man som lärare
ofta inte har någon erfarenhet av hur det ser ut i andra klassrum. Hon poängterar att det
är viktigt att hon själv trivs. Ann har en positiv inställning till eleverna och anser att de
flesta elever är vettiga att ha att göra med. Det är inte så många elever som är ”knöliga”.
Ann upprepar att det är viktigt att ha en dialog med eleverna och att verkligen försöka
lyssna på dem på deras nivå. Hon uppmuntrar eleverna till att förklara sina idéer bättre
och försöker få dem att utvecklas hela tiden. Ann tycker att det är angeläget att
individualisera undervisningen och att låta eleverna göra arbetsuppgifter på sin nivå.
Hon säger också att det är betydelsefullt att man har tid att gå runt och prata med
eleverna; att hinna med alla elever och inte bara hamna hos några.

Ann tycker att det har blivit lugnare i slöjdsalen sedan hon började med ett nytt
arbetssätt. Förr arbetade hon mer styrt. Nu får eleverna en obligatorisk uppgift i början
av terminen sedan får de inom rimliga gränser fritt välja vad de vill göra. När alla
arbetar med olika saker minskar oron och stressen i klassrummet. Eleverna jämför sig
inte heller med varandra på samma sätt som tidigare. Ann tycker inte att man ska tvinga
någon elev exempelvis att sticka. Ann tror att eleverna trivs på slöjden för att de inte
skolkar, kommer i tid och inte ritar på borden. När det gäller genomgångar har eleverna
inte så stort inflytande. Ann går igenom det hon tycker att eleverna behöver lära sig. Om
eleverna fick bestämma skulle de inte vilja ha några genomgångar, de vill bara arbeta.

När vi samtalar om vilka regler som gäller i slöjdsalen säger Ann att eleverna får prata
med varandra, men inte störa någon. Andra regler som hon tar upp med eleverna är hur
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man handskas med skolans och sitt eget material samt hur man gör när lektionen startar
och slutar. Eftersom eleverna vet vad som gäller tycker hon inte att hon behöver höja
rösten så ofta. När eleverna kommer till slöjden i början av terminen får de sätta sig som
de vill. Ann placerar om i fall det behövs. Hon tycker inte att snälla flickor ska vara
tvungna att ta hand om bråkiga grabbar och ingen elev ska behöva sitta ensam. Om
någon elev pratar för högt eller stör tycker Ann att det oftast räcker med att titta på eller
gestikulera mot honom/henne. När jag säger att hon har ”ögon i nacken” -  god
överblick över vad som sker i salen – håller hon med om att hon oftast har det.

Ann vill att eleverna ska lära sig att ta ansvar och tror att man ska arbeta mycket konkret
med detta. Hon ger som exempel att om en elev tappar bort sina saker, så är det elevens
ansvar. ”Är de borta så är de!” Ann menar att om en elev råkat ut för detta några gånger
så ser den nog till att hålla reda på sitt material nästa gång.

När vi samtalar om hur man ska göra med besvärliga klasser tycker Ann att det ska vara
naturligt att de andra i arbetslaget/skolledningen stöttar en lärare som har problem med
elever. Tycker dock inte att stöttningen fungerar speciellt bra. Hon tycker att man ska
plocka ut de elever som är mycket störande till någon annan klass eller att någon annan
vuxen går in i de grupper där det inte fungerar. Om hon har en besvärlig elev utgår hon
alltid ifrån att eleven kan bättra sig och försöker samtala med honom/henne för att få ett
förändrat beteende.

Birgitta (lärare) berättar att när sjuorna började på skolan i höstas gjorde elever och
lärare en gemensam vandring för att lära känna varandra bättre. Utvärderingen visar att
de flesta upplevde detta positivt. I den sjua som hon är klassföreståndare i, arbetade hon
i början av terminen mycket med de trygghets- och samarbetsövningar, som Gunilla O.
Wahlström föreslår i Gruppen som grogrund. En del elever tyckte att det var fånigt men
efter ett tag fick hon dem att ändra uppfattning. Förra terminen pratade hon också
mycket etik och moral med eleverna; varför man gör som man gör och vad som är rätt
och fel och att alla har rätt att ha sin åsikt men att man inte har rätt att uttrycka sig hur
som helst i skolan. Birgitta är bekymrad över att det finns elever i klassen som tycker att
de som blir mobbade får skylla sig själv.

Om det är konflikter mellan elever tar hon det med dem som det berör. Är det konflikter
som angår hela klassen tar hon upp det på lektionen. Birgitta menar att det spelar ingen
roll vad som står på schemat. ”Det är viktigare att klassen fungerar som grupp än att
man läser bibeln”. Det gäller att ta konflikter på en gång och försöka lösa dem innan de
har blivit för stora, för då blir det mycket svårare. Birgitta har ett mycket svårt problem i
sin klass, en pojke som mobbas av klasskamraterna och som själv är mobbare.
Diskussionerna i klassen har inte gett så stort resultat. I detta fall hade hon velat ha mer
stöd av skolledningen än hon har fått.

När man har besvärliga och stökiga elever menar Birgitta att det är viktigt att se när de
gör något positivt och då berömma. Det lönar sig inte att skälla på dem om de kommer
för sent, utan i stället säga ”välkommen hit det är kul att du kommer i alla fall”. Givetvis
är det hela tiden en avvägningsfråga. En del elever måste man ställa krav på. De bättrar
sig om de exempelvis får en anmärkning. Birgitta upplever att det är svårt att hinna
engagera sig i alla elever. Det är för många som har problem och som är stökiga. Hon
tycker att det är för många sådana elever i varje grupp.

Birgitta anpassar arbetssättet efter den klass hon har. Det går inte att arbeta på samma
sätt med exempelvis SO i alla klasser. Hon försöker individualisera uppgifterna som
eleverna får. Ger som exempel att om eleverna arbetar med ett temaområde i SO så ger
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hon dem olika rubriker som ska vara med i deras arbete. Sedan kan eleverna välja hur
mycket de vill skriva om varje rubrik – efter förmåga och intresse. De som har det svårt
skriver kanske om de fakta som finns i läroboken medan de elever som har det lättare
för sig kan söka information i andra böcker m.m. Birgitta kommenterar allas arbeten
och tycker att det är viktigt att eleverna får respons på det som de gör. Alla klasser får
utvärdera hennes kurser och hon har ändrat sin undervisning efter elevernas önskemål.
Hon poängterar att det är viktigt att variera sin metodik; en del elever lär sig mest av det
hon berättar medan andra vill läsa sig till kunskaper.

Regler som gäller i hennes klassrum är;
• när jag står här och pratar så är alla andra tysta.
• när någon annan har något att säga så lyssnar vi andra.
• man får inte vara dum mot varandra.
• man måste kunna samarbeta med alla.
Tillsammans med eleverna har hon tagit upp varför dessa regler är viktiga.

Eleverna får aldrig välja grupper själva. I början hade hon slumpmässiga grupper. Nu
sätter hon ihop elever som hon tycker fungerar tillsammans. Hon låter de duktiga
eleverna sitta i samma grupp. Birgitta menar att det annars är risk att de tar över om de
sitter med elever som inte kan lika mycket. En annan vinst är att hon får mer tid att
hjälpa och peppa de andra, eftersom den duktiga gruppen ofta är ganska självgående.

Calle (lärare) säger att han inte har någon medveten strategi för att få ett bra
klassrumsklimat; hur han gör beror mycket på hur klassen är. Han har själv erfarit att
det som fungerar i en klass kanske inte gör det i en annan. Calle poängterar dock att det
är viktigt att inte tappa bort sig själv. Han säger att man också blir otydlig för eleverna
om man ändrar ledarstil för ofta. Hans råd är att om man ska ändra stil måste man vara
konsekvent och prova under en längre tid.

Calle menar att han förbättrar sitt klassrumsklimat genom att han ställer sig på scen
ibland, när det är talangjakt till exempel, och sjunger för eleverna. Ibland brukar han,
om han har någon håltimme, gå och heja på eleverna när de spelar fotboll. Calle säger
att han tror att många lärare glömmer bort detta och bara isolerat ser sin lektion. Han
menar att det är viktigt att man går runt i korridorerna och pratar, skojar eller skäller på
eleverna, då visar man att man finns och att man bryr sig om dem. Den vaktande läraren
som går runt med armarna på ryggen vill han dock inte vara. Calle har en vision om ett
café i foajén, där både vuxna och elever kan sitta och samtala. Då skulle eleverna kunna
komma fram till de vuxna och prata om de ville.

Calle poängterar att det är ”ankmammepedagogik” som ska råda d.v.s. ”om jag är
trevlig mot eleverna så är de trevliga mot mig, svårare än så är det inte”. Många gånger
handlar det om tonfallet exempelvis om någon elev kommer för sent kan man argt säga
”Jaha!”, vilket kan räcka för att förstöra klassrumsklimatet. Calle menar att man inte
alltid behöver utgå ifrån att eleven har gjort det av illvilja. Han berättar att han i en klass
på skolan, i stället för anmärkning, har infört att man får berätta en historia om man
kommer för sent; den får vara sann eller osann. När det gäller konflikter försöker han
undvika att diskutera dem alltför mycket under lektionstid. Calle tycker att det är bättre
att träffa de elever som konflikten berör efteråt, kanske i ett annat rum, utan
”pöbelanhopning”.

Calle säger att en av grundreglerna i hans klassrum är att man ska kunna respektera
varandra; eleverna ska respektera honom när han står framme och informerar eller
undervisar och de ska kunna lyssna på varandra. Sedan finns det andra regler som
gemensamt bestämts på skolan exempelvis man får inte tugga tuggummi eller ha keps
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på lektionerna. Ibland säger han att han ser mellan fingrarna vad gäller t.ex. tuggummi
och ger som exempel en elev som aldrig brukar arbeta men som nu gör detta samtidigt
som hon tuggar tuggummi, då vill han inte förstöra hennes arbetslust genom att ”tjafsa”
om tuggummit. Han tycker att det är viktigt att han som lärare föregår med gott
exempel; han är t.ex. rökare och måste då precis som eleverna gå bort från skolgården
om han ska röka.

Calle menar att det är viktigt hur man kommer in och presenterar ett nytt arbetsområde
för klassen. Det gäller att få eleverna att känna lust och att vilja jobba, som ledare kan
man vara en mycket positiv kraft. Calle tycker inte att han riktigt hittat formen för
elevinflytande ännu. Han tar också upp individualisering och menar att det är absurt att
tro att man ska kunna individualisera undervisningen när strukturen i skolan inte har
förändrats. Calle upplever att han inte på något sätt hinner individualisera sin
undervisning när klassrummen ser ut som de gör, lektionstiden är 50 minuter och
elevgrupperna är stora (32 elever i några klasser). Han berättar också att han är
”halvallergisk” mot traditionella grupparbeten. Att sätta ihop 4-5 stycken som inte kan
något om ett ämne i en grupp, tycker han är idiotiskt. I verkliga livet kan
gruppmedlemmar olika saker, menar han. Ibland har han försökt vända på det d.v.s. att
låta eleverna läsa in sig på ett område och sedan arbeta i grupp.

Anders  (elev) tror att klassrumsklimatet skulle bli bättre om eleverna fick göra ”roligare
grejer” i skolan. Det blir tråkigt om man bara får sitta och skriva. Han vill att man ska
göra något annat ibland. På mattelektionerna, som han tycker är urtrista, föreslår han att
man t.ex. skulle kunna spela bingo eller göra mattelekar. Han beskriver ett arbetsområde
i svenska som han tycker är roligt; de får arbeta i grupp och ta reda på saker om troll,
häxor, ufon m.m. De ska sedan redovisa sitt arbete genom att spela upp en pjäs, vilket
han upplever väldigt positivt. Anders tycker att det är bra när eleverna får vara med och
bestämma hur de ska arbeta med ett arbetsområde, på SO fungerar detta bäst. I de flesta
ämnen upplever han att eleverna inte har något inflytande.

Anders upplever det positivt att eleverna i början på sjuan fick intervjua varandra och
göra olika namnlekar för att lära känna varandra bättre. När jag frågar vad han tyckte
om de olika samarbets- och trygghetsövningar som Birgitta gjorde med dem, säger han
att han inte riktigt kommer ihåg dem men tror att det var bra och roligt. Anders tycker
att det är bra att läraren bestämmer grupperna, men ibland är det trist om man hamnar i
en dålig grupp där samarbetet inte fungerar så bra, då önskar han att han själv fick
bestämma vilka han ska arbeta med.

Pricksystemet (eleverna får anmärkning om de kommer för sent eller stör på
lektionerna) upplever han inte speciellt bra, ibland gör det nytta men för det mesta inte.
Andra straff som man kan få är kvarsittning och lapp hem. Anders menar att om man får
”straff” för ofta bryr man sig inte så mycket. Hans föräldrar brukar fråga varför han har
gjort som han har gjort, men annars händer ingenting. Anders skulle önska att han fick
mer uppmärksamhet och beröm av en del lärare. På matten känner han sig ofta orättvist
behandlad. Det har hänt flera gånger att han vill fråga något och då har matteläraren
blivit arg och trott att han vill provocera. Anders tycker att undervisningen för det mesta
är på lagom nivå utom på matten där han tycker att det är omöjligt att hinna med.

På klassrådet och på en del lektioner tycker han att eleverna skulle behöva bli bättre på
att lyssna på varandra. Erkänner att han själv bidrar en hel del till pratet. Det är lärarna
som har bestämt vilka regler som ska gälla i klassrummet. Han tror att de är; att man
inte får prata, kasta sudd eller springa omkring och slåss.
Niklas (elev) säger att lärarna försöker flytta runt elever för att klassrumsklimatet ska
bli bättre. När de började sjuan fick de välja platser helt fritt men sedan bytte lärarna
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eftersom det blev för mycket prat när man satt med kompisar. För att lära känna sina
nya klasskompisar fick de arbeta i smågrupper (kommer inte ihåg exakt vad de gjorde).
Niklas tycker att det gick snabbt att bli bekant med dem som han inte hade varit
klasskamrat med tidigare. Trivs och tycker stämningen är bra i klassen. De har dock
bara helklass i svenska, SO och på klassråd annars är det mindre grupper med elever
från olika klasser. I engelska och matematik finns tre svårighetsgrader. När de började
fick de göra ett diagnostiskt prov för att hamna i rätt grupp. Han tycker att det känns bra
med nivågrupperingen för att det blir lagom svårt då.

Niklas säger att eleverna inte har kommit överens med lärarna om vilka regler som ska
gälla i klassrummet. Han tror att de elever som först gick på skolan fick vara med och
bestämma. Regler som han tror finns är; man ska vara tyst men ibland får man prata
men inte så att man stör andra och inte ha jacka på lektionen. Efter hand som någon gör
fel får man reda på reglerna.

Niklas har fått mycket uppmärksamhet p.g.a. att han skaffat sig ett rykte som stökig och
att han inte arbetar på lektionerna. Han säger att lärarna håller ”koll” på honom. I början
var han inte så störande men under läsåret har han blivit allt värre och hans
klassföreståndare har därför varit tvungna att ringa hem till hans föräldrar. Nu måste han
gå på möten en gång per månad. På dessa möten är båda klassföreståndarna, han själv
och hans pappa med. Han anser att mötena i sig har liten betydelse för att han ska
förbättra sitt beteende. Han menar att det är han själv som måste fatta beslutet och vilja
ändra på sig. Att hans pappa får veta hur det går för honom upplever han positivt. Han
säger; ”När föräldrarna blir ledsna får man sig en tankeställare”. Niklas har bestämt att
bättra sig, för att han vill ha ett bra arbete när han blir vuxen. Vidare berättar han att han
nu får beröm för sitt uppförande, förr upplevde han det som om ingen brydde sig när
han gjorde något bra.

Niklas tycker att det är bra när eleverna får vara med och påverka undervisningen, som
exempel ger han idrotten där de får önska lektioner och t.o.m. leda lektionspass själva.
Han spelar handboll och har därför haft en sådan lektion med klassen. Annars tycker
han ofta att undervisningen är tråkig men det finns en del ljusglimtar som kemi,
engelska, idrott och slöjd. Han tror att undervisningen skulle bli roligare om eleverna
fick vara med och bestämma mer. De arbetar inte så mycket i grupp; det är mest
ensamarbete. Hur samarbetet i grupperna blir beror på gruppsammansättningen; om
man jobbar med skötsamma går det ganska bra men om man jobbar med ”ligister” är
det svårare. Han säger att många grabbar, men inte alla, är ”förstörelsemaskiner”. Det är
bra att lärarna bestämmer vilka som ska arbeta tillsammans och att de inte får välja fritt.

Elin (elev) berättar om en rolig övning de fick göra i början av sjuan; eleverna som kom
från samma skola fick ställa sig i ett hörn i klassrummet, sedan skulle de gå till ett annat
hörn och intervjua någon som de inte kände tidigare. Hon tycker att det var ett kul sätt
att lära känna varandra bättre. När de skulle bestämma sittplatser fick eleverna skriva på
hemliga lappar vilka två de ville sitta med. Därefter gav de lapparna till läraren som
bestämde den slutliga placeringen. Om någon elev inte sköter sig får den byta plats.

Elin trivs i klassen och tycker att hon vågar gå fram, utan att skämmas, och berätta saker
för klassen. En elev som var väldigt blyg vågar nu också prata inför klassen. Elin säger
att hon tror att det beror på att deras lärare uppmuntrat dem och sagt att ”Jag vet själv
hur det är”. Om hon svarar fel känner hon sig dock rädd för att de andra ska skratta. Det
stora problemet i klassen är en pojke som mobbas av alla. Hon tyckte synd om honom
från början, men gör inte det längre utan tycker att han får skylla sig själv, för att han
säger dumma saker, sparkar ibland, pratar som en tjej och går konstigt. Läraren har
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pratat med klassen men det har inte gett så stort resultat. Elin tycker att det är pojken
som måste ändra sig.

Elin tycker att det är bra att lärarna sätter prick om man kommer för sent, för då lär
eleverna sig att passa tiden. Däremot tycker hon inte om när läraren sätter prick så fort
man pratar. Ibland upplever hon att lärarna är orättvisa och säger till fel person, men
hon säger samtidigt att hon förstår att det inte är så lätt för läraren att hinna se allt. Vilka
regler som gäller i klassrummet kommer hon inte ihåg. Tror att det är att man ska vara
snäll och trevlig. Elin säger att de inte så ofta diskuterar hur man ska vara mot varandra
i klassen, lärarna är mest inriktade på sina ämnen.

Elin gillar att arbeta i grupp under förutsättning att gruppen fungerar annars tycker hon
att det är hemskt. Just nu är hon i en jättedålig grupp där alla ”skiter” i skolan utom hon.
Hon upplever det positivt att det är läraren som bestämmer grupperna, fast just nu hade
hon gärna valt grupp själv. Bäst tycker hon om att arbeta två och två för då kan man
fråga den andre om man inte kan eller förstår. Tycker att det är bra att det är
nivågrupperat i matematik och engelska, på så sätt blir det lagom svårt. Ibland upplever
hon att lärarna inte hinner med alla för att de är en stor klass med 29 elever. Elin
uppskattar när läraren frågar inför ett nytt arbetsområde ”Hur tycker ni att vi ska göra
för att det ska bli kul?” Hon tycker också att det är bra att läraren kommer med sina
idéer. Elin vill att lärarna ska försöka göra undervisningen så rolig som möjlig; ”Lärarna
vet vad elever tycker är kul och inte kul. Det som de vet att eleverna inte tycker är kul
kunde de försöka göra roligare.”

Resultatanalys lärarintervjuer: Både Ann och Calle säger att de inte har någon
speciell strategi/modell för hur de arbetar för att få ett bra klassrumsklimat. Calle menar
att hur han gör beror på hur klassen är. Det som fungerar i en klass kanske inte gör det i
en annan. Birgitta instämmer med detta och menar att hon inte kan arbeta på samma sätt
i alla klasser. För att eleverna, i den sjua hon är klassföreståndare i, ska lära känna
varandra bättre har hon medvetet arbetat med trygghets- och samarbetsövningar.
Birgitta har också haft samtal om etik och moral med dem. Att olika övningar och
samtal är betydelsefulla för klassrumsklimatet betonar också Edman Ståhl (1999),
Wahlström (1993), Åberg (1994) och Åhs (1999). I Birgittas klass finns en pojke som
mobbas och som själv är mobbare. Trots samtal med klassen har situationen inte
förbättrats nämnvärt.

Samtliga lärare tar upp hur viktigt det är att man bemöter eleverna på ett bra sätt. Ann
tar upp att läraren måste föra en dialog med eleverna och lyssna på dem. Hon betonar
vikten av att hinna prata med alla elever och att ha en positiv inställning till dem. Det
sistnämnda framhåller också Calle. Han tycker att läraren inte alltid får utgå ifrån att
eleverna har gjort det av illvilja. ”Om jag är trevlig mot eleverna, så är de trevliga mot
mig”, är hans devis. Ibland menar han att man som lärare måste se mellan fingrarna, det
går inte att ”tjafsa” om allt. Ann säger att det oftast räcker med att titta på eller
gestikulera mot en elev som stör, för att få henne/honom att sluta. Birgitta poängterar att
det är viktigt att se och berömma besvärliga och stökiga elever när de gör något positivt.
Birgitta tar upp att det ibland är en avvägningsfråga hur man bemöter elever och anser
att en del elever måste man ställa krav på (exempelvis ge en anmärkning) för att de ska
bättra sig. Lärarnas åsikter om hur de bemöter elever stämmer väl med vad flertalet
författare anser. Både Ann och Birgitta efterlyser bättre stöd från kolleger/skolledning
om man har en besvärlig klass eller svåra elevfall.

När det gäller konflikter tar samtliga tre lärare upp det med dem det berör. Om det är
konflikter som angår hela klassen tar Birgitta upp det direkt på lektionen. ”Det är
viktigare att klassen fungerar som grupp än att man läser bibeln”. Edman Ståhl (1999),
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Stensmo (1997) och Åberg (1994) menar att konstruktiv konflikthantering påverkar
klassrumsklimatet positivt och underlättar undervisningen.

Ann och Birgitta försöker låta eleverna ha inflytande på undervisningen. Calle upplever
däremot att han inte hittat några bra former för elevinflytande. Alla klasser får utvärdera
Birgittas kurser och hon har ändrat sin undervisning efter elevernas önskemål. Stensmo
(1997) menar att reflektion över en avslutad pedagogisk situation utmärker gott
ledarskap. Birgitta poängterar att det är viktigt att variera sin metodik, då elever lär sig
på olika sätt. Hon kommenterar alla elevarbeten, för att hon tycker att det är viktigt att
eleverna får respons på det de gör. Calle pekar på hur viktigt det är att läraren
presenterar ett nytt arbetsområde på ett intresseväckande sätt, så att eleverna känner lust
och vill jobba. Ann vittnar om att hon fått ett lugnare klassrumsklimat (mindre oro,
stress och konkurrens) i och med att hon ändrat arbetssätt och låtit eleverna mer fritt
välja vad de vill arbeta med.

Både Ann och Birgitta anser att det är viktigt att individualisera undervisningen och
menar att detta är möjligt. Stensmo (1997), Steinberg (1993) och Åberg (1994) tar också
upp vikten av individualisering. Åberg (1994) skriver att läraren måste anpassa sig till
elevernas utvecklingsnivå. Stensmo (1997) menar att effektiva ledare har större
förståelse för elevernas studiefärdigheter och lärstilar än mindre effektiva ledare. Vad
beträffar individualisering har Calle en avvikande åsikt. Han menar att det under
rådande omständigheter (skolans struktur etc.) är omöjligt att klara detta.

När det gäller klassrumsregler tycker samtliga lärare att man ska respektera och lyssna
på varandra. Birgitta betonar också att alla måste kunna samarbeta med alla. Hon har
tillsammans med eleverna diskuterat varför dessa regler är viktiga. Ann tycker att
eleverna gärna får prata med varandra men inte störa någon. Ann tycker också att
eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt och skolans material. Flertalet författare anser
att det är viktigt med tydliga regler för att klassrumsklimatet ska bli bra. I likhet med
Birgitta tycker Kveli (1994) att eleverna ska vara med och utforma reglerna. I Lpo 94
står att eleverna tillsammans med läraren ska utveckla regler för arbetet och samvaron i
den egna gruppen.

Birgitta låter aldrig eleverna välja grupper själva. Detta betonar också Åberg (1994) och
menar att det finns risk att något barn hamnar utanför om eleverna får välja fritt. Ann
brukar låta eleverna sätta sig som de vill i början av terminen, men flyttar om i fall det
behövs.

Calle betonar att läraren inte bara isolerat får se sin lektion. Han anser att
klassrumsklimatet kan förbättras om man exempelvis går runt i korridorerna och pratar,
skojar och ”skäller på eleverna” eller står och hejar när eleverna spelar fotboll på rasten.
Calle har en vision om ett café i skolans foajé. Att läraren behöver vara synlig bland
eleverna vid andra tillfällen än bara lektionerna anser även Granath (1996) och Stensmo
(1997). Att vara en god förebild anser Calle också har betydelse för klassrumsklimatet.
Steinberg (1993) och Wikberg (1998) betonar också detta.

Resultatanalys elevintervjuer: Anders och Elin tror att klassrumsklimatet skulle bli
bättre om de fick göra roligare saker. Detta stämmer med vad Steinberg (1993) skriver
om lustprincipen d.v.s. att eleverna vill att undervisningen ska vara stimulerande och
meningsfull. Kveli (1994) påpekar att tråkig undervisning är en av de viktigaste
orsakerna till bråk i skolan. Bergkvist (1990) och Granath (1996) skriver att
undervisningen många gånger är tråkig och oengagerande. Alla elever uppskattar när de
får vara med och påverka undervisningen. Niklas understryker att undervisningen skulle
bli roligare om eleverna fick vara med och bestämma.
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Samtliga elever upplever det positivt att de fick göra olika övningar i början av sjuan för
att lära känna varandra. Nilsson (1993) och Stensmo (1997) har i sina böcker tagit upp
hur viktigt det är att mötet med en ny grupp blir bra. Eleverna är också eniga om att det
är bra att det är läraren som bestämmer gruppsammansättningen, även om de kan känna
sig besvikna när de hamnar i en ”dålig” grupp.

Ingen av eleverna känner sig helt säker på vad det är för regler som gäller i
klassrummet. Niklas menar att man får reda på reglerna i samband med att någon gör
fel. Elin säger att tonvikten ligger på ämnena och att man inte så ofta diskuterar hur man
ska vara mot varandra. Detta anser även Granath (1996). Elin berättar om en pojke som
mobbas i hennes klass. Läraren har diskuterat detta med eleverna utan större resultat.
Själv tycker Elin att pojken får skylla sig själv.

Angående straff (prickar, kvarsittning, lapp hem) tycker Anders att det inte har så stor
effekt om man får det för ofta. Elin däremot tycker att det är bra att läraren sätter prick
om eleven kommer för sent för då lär hon/han sig att passa tiden. Läraren får dock inte
sätta prick så fort man pratar. Kveli (1994) och Åberg (1994) menar att straff inte är
speciellt verksamt för att få en elev att ändra sitt beteende. Det är bättre att förstärka
önskvärda beteenden. Niklas menar att möten m.m. inte har någon verkan om den som
är stökig inte inser detta själv och vill ändra sig. En elev kan också få en tankeställare
om föräldrarna får veta hur eleven uppför sig i skolan och att de blir ledsna över sitt
barns beteende. Betydelsen av samverkan mellan skolan och föräldrarna betonar också
Åberg (1994). Hon skriver att det är viktigt att eleverna upplever att de vuxna runt
omkring dem samverkar mot ett gemensamt mål. Till sist tar Anders och Elin upp att
elever ibland blir orättvist behandlade.

Enkätundersökning

Här följer en resultatredovisning av min enkätundersökning om ”hur elever i år 7
upplever sitt klassrumsklimat”. Jag redovisar först de bundna svarsalternativen och
sedan de öppna frågorna.

Resultat bundna svarsalternativ

Eleverna fick svara på om de höll med om tretton olika påståenden (se bil.2). De hade
fyra olika svarsalternativ att välja på: JA ja nej NEJ. Det svarsalternativ som eleverna
tyckte passade bäst ringade de in.

• JA = instämmer helt och fullt
• ja = instämmer delvis, ganska mycket
• nej = tveksam till att hålla med, instämmer knappt
• NEJ = instämmer inte alls
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För att göra mina tabeller mer lättlästa har jag valt att räkna ut medelvärdena för flickor,
pojkar samt totalt. I bilaga 3 och 4 finns en fullständig redovisning av svarsfördelningen
i respektive klass. I bilaga 5 redovisar jag svarsfördelningen i båda klasserna
tillsammans. För att kunna räkna ut medelvärdet har jag poängsatt de bundna
svarsalternativen på följande sätt: JA = 4, ja = 3, nej = 2, NEJ = 1. Det finns några
elever som ibland har ringat in två svarsalternativ. De har fått följande poäng: JA ja =
3,5, ja nej = 2,5, nej NEJ = 1,5.

Tabell 1. Redovisning av medelvärdena för flickor, pojkar och totalt i klass 7:1.

Flickor (n=16)  Pojkar (n=8)     Totalt
(n=24)

1. Jag trivs i klassen 3,8  3,4                    3,7
2. Stämningen är bra i vår klass 3,6                      3,5                    3,6
3. Jag har kompisar i klassen 3,9                      3,9                    3,9
4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 1,1                      1,3                    1,2
5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 3,4                      3,8                    3,5
6. I vår klass lyssnar vi på varandra 3,4                      2,9                    3,3
7. I vår klass finns arbetsro 3,4                      3,6                    3,5
8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel                           2,1                      1,9                    2,0
9. I vår klass finns någon som mobbas 1,5                      1,9                    1,6
10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 3,1                      3,1                    3,1
11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2,4        2,8                    2,5
12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant 2,7                      2,6                    2,7
13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 3,5                      3,5                    3,5

Resultatanalys : I tabell 1 kan man utläsa hur elever i klass 7:1 upplever sitt
klassrumsklimat. Jag tar inte upp skillnaden mellan pojkar och flickor om den är mindre
än 0,4. Flertalet elever instämmer med att trivseln, stämningen och arbetsron är bra i
klassen. Flickorna instämmer mer med att trivseln är god jämfört med pojkarna. Alla
har kompisar i klassen och ingen är nämnvärt ängslig eller rädd i skolan. Pojkarna kan
hävda sina åsikter något bättre än flickorna i klassen, även om de flesta flickor också
klarar detta. Alla instämmer ganska mycket med att de deltar i klassrumsdiskussionerna
och att man lyssnar på varandra. Flickorna tycker att man lyssnar mer på varandra än
vad pojkarna gör. Eleverna instämmer knappt med att man skrattar åt varandra eller att
någon mobbas. Det som verkar fungera mindre bra i klassen är att kunna arbeta med
vem som helst. Medelvärdet ligger mitt emellan instämmer ganska mycket och
instämmer knappt. Pojkarna verkar ha något lättare för detta än flickorna. Vad beträffar
påståendet ”att mycket av det eleverna lär sig i skolan är intressant”, är medelvärdet så
gott som mitt emellan instämmer ganska mycket och instämmer knappt. Majoriteten
anser att klassen fungerar olika med olika lärare.

Tabell 2. Redovisning av medelvärdena för flickor, pojkar och totalt i klass 7:2.

Flickor (n=12)   Pojkar (n=14)  Totalt
(n=26)

1. Jag trivs i klassen 3,5                      3,3                    3,4
2. Stämningen är bra i vår klass 3,3                      3,0                    3,1
3. Jag har kompisar i klassen 3,7                      3,5                    3,6
4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 1,3                      1,2                    1,3
5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 3,1                      3,4                    3,3
6. I vår klass lyssnar vi på varandra. 2,9                      2,6                    2,7
7. I vår klass finns arbetsro                                                          3,0                      2,6                    2,8
8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 2,0                      2,7                    2,4
9. I vår klass finns någon som mobbas 2,8                      3,2                    3,0
10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna    3,3                      2,8                    3,0
11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2,2                      2,6                    2,4
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12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant 2,5                      2,5                    2,5
13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 3,8                      3,2                    3,5

Resultatanalys : I tabell 2 kan man utläsa hur elever i klass 7:2 uppfattar sitt
klassrumsklimat. I likhet med tabell 1 tar jag inte upp könsskillnaden om den är mindre
än 0,4. Flertalet elever håller med om att trivseln är relativt god och att de har kompisar
i klassen. Stämningen är ganska bra. Ingen är rädd eller ängslig i skolan. Läser man
tabell 6 (se bil. 4) kan man dock se att en elev är rädd och inte har några kompisar i
klassen. Många instämmer också ganska mycket med att någon mobbas i klassen. De
flesta elever deltar ganska mycket i klassrumsdiskussionerna. Flickorna deltar mer än
vad pojkarna gör. De upplever också arbetsron bättre än pojkarna. Flertalet elever
instämmer med att de ganska mycket vågar säga vad de tycker. Pojkarna instämmer
ganska mycket med ”att man skrattar om någon svara fel” medan flickorna knappt
instämmer. Vad gäller påståendena ” om de lyssnar på varandra”, ”om de kan arbeta
med vem som helst” och ”om mycket av det som de lär sig i skolan är intressant” så
ligger medelvärdet mitt emellan instämmer ganska mycket och instämmer knappt.
Pojkarna har något lättare att samarbeta med vem som helst än vad flickorna har.
Flickorna instämmer mer än vad pojkarna gör med påståendet ”vår klass fungerar olika
med olika lärare”.

Tabell 3. En jämförande redovisning av medelvärdena i klass 7:1 och 7:2.

Totalt 7:1 (n=24)   Totalt 7:2 (n=26)

1. Jag trivs i klassen 3,7                          3,4
2. Stämningen är bra i vår klass 3,6                          3,3
3. Jag har kompisar i klassen 3,9                          3,6
4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan                                1,2                          1,3
5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 3,5                          3,3
6. I vår klass lyssnar vi på varandra. 3,3                          2,7
7. I vår klass finns arbetsro 3,5                          2,8
8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 2,0                          2,4
9. I vår klass finns någon som mobbas 1,6                          3,0
10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 3,1                          3,0
11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2,5                          2,4
12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant 2,7                          2,5
13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 3,5                          3,5

Resultatanalys : I tabell 3 kan man utläsa vad som skiljer klasserna åt. Är skillnaden
mindre än 0,4 skriver jag inget. I klass 7:1 lyssnar man bättre på varandra och arbetsron
är bättre. Det är fler elever i klass 7:2 som skrattar om någon svarar fel än i 7:1. Det som
framför allt skiljer klasserna åt är att många elever i klass 7:2 instämmer delvis, ganska
mycket med att någon i klassen mobbas.

Tabell 4. Redovisning samtliga medelvärden för flickor, pojkar och totalt i klass 7:1 och
7:2.
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Flickor (n=28)   Pojkar (n=22)   Totalt
(n=50)

1. Jag trivs i klassen 3,6                      3,3                    3,5
2. Stämningen är bra i vår klass 3,4                      3,2                    3,3
3. Jag har kompisar i klassen 3,8                      3,7                    3,7
4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 1,2                      1,2                    1,2
5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 3,3                      3,5                    3,4
6. I vår klass lyssnar vi på varandra. 3,2                      2,7                    3,0
7. I vår klass finns arbetsro                          3,2                      3,0                    3,1
8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 2,1                      2,4                    2,2
9. I vår klass finns någon som mobbas 2,1                      2,7                    2,3
10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 3,1                      2,9                    3,1
11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2,3                      2,6                    2,5
12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant 2,6                      2,5                    2,6
13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 3,6                      3,3                    3,5

Resultatanalys : Med hjälp av tabell 4 vill jag se om det är någon skillnad på hur
undersökningens samtliga pojkar och flickor har svarat. Jag bryr mig inte om att notera
skillnaden om den är mindre än 0,4. Flickorna instämmer mer med att man lyssnar på
varandra. Pojkarna instämmer mer med att det i klassen finns någon som mobbas.
Avslutningsvis kan man säga att det inte är någon större skillnad på hur pojkarna och
flickorna har svarat.
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Jag avslutar denna redovisning om ”hur elever i år 7 upplever sitt klassrumsklimat” med
tre stapeldiagram som illustrerar svarsfördelningen i båda klasserna. Jag har valt
påståenden där elevsvaren skiljer sig åt relativt mycket. Det är också påståenden som tar
upp faktorer som, enligt många författare i min litteraturgenomgång, är viktiga för
klassrumsklimatet. Eftersom pojkarnas och flickornas svar inte skiljer sig åt så mycket
(se tabell 4) visar jag endast den totala svarsfördelningen. De elever som har ringat in
två svarsalternativ är inte medtagna i diagrammen.

Figur 3 visar hur svarsfördelningen ser ut vad beträffar påståendet ”I vår klass lyssnar vi
på varandra”. Sammanlagt är 47 elever med. Tre elever som ringat in både ja och nej är
inte med i diagrammet. Övervägande delen av eleverna instämmer med att de lyssnar
ganska mycket på varandra.

Figur 4 åskådliggör hur eleverna har svarat på påståendet ”Jag kan arbeta med vem som
helst i klassen.” Sammanlagt är 49 elever med. En elev har ringat in både ja och nej och
är således inte medtagen. Flertalet elever har ringat in ja, men det är också många som
svarat nej och NEJ.
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Figur 5 visar hur elevsvaren fördelar sig på påståendet ”Jag tycker att mycket av det vi
lär oss i skolan är intressant”. Sammanlagt är 48 elever med. Två elever är inte
medräknade, då en har ringat in JA ja och en ja nej. Majoriteten har svarat ja, men
relativt många har ringat in svarsalternativen nej och NEJ. Endast fem instämmer helt
och fullt med påståendet.

Resultat öppna frågor

Här redovisar jag enkätens tre öppna frågor (se bil.2). Jag redovisar en fråga i taget.
Elevsvaren i klass 7:1 och 7:2 redovisar jag var för sig. Jag delar även upp
redovisningen i pojk- och flicksvar i respektive klass. Hur många flickor respektive
pojkar som har svarat på frågorna står inom parentesen. Jag avslutar varje fråga med en
resultatanalys av vad flickorna respektive pojkarna i båda klasserna har svarat.
Elevsvaren överensstämmer relativt väl med det jag funnit i litteraturen och i lärar- och
elevintervjuerna. Flertalet flickor har svarat utförligare än pojkarna.

Fråga 1: Vad gör den/de lärare som det fungerar bra med?

Flickorna i 7:1 (n=15) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: är rolig, skämtar, har respekt med sig, förklarar bra, varierar
arbetet, lyssnar, berömmer, är snäll, påhittig, förstående, lugn och sansad.

Förslag från eleverna: inte så långa genomgångar, prata och berätta på ett intressant sätt,
inte bara läsa och svara på frågor hela tiden, fråga hur eleverna vill jobba och prata med
ett bra och lättförståeligt språk.

Jag redovisar även en del enskilda elevsvar; ”Det första intrycket av en lärare är viktigt.
Är det bra respekterar klassen läraren”, ”Om det är stökigt i klassen så beror det oftast
inte på läraren utan att ämnet suger fett (= är ointressant)”, ”Förstår hur ungdomar
känner och tänker. Behandlar oss inte som småbarn.” och  till sist ”Det är ibland
humöret som bestämmer. Ex. på fredagen sista lektion är man ibland trött och hängig
eller spänd och upphetsad.”
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Figur 5. Svarsfördelning på påståendet "Jag 
tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är 
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Pojkarna i 7:1 (n=8) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: rolig, snäll, positiv, lyssnar, fångar uppmärksamheten och skäller
inte ut eleverna.

Förslag från eleverna: inte anmärka på småsaker.

Flickorna i 7:2 (n=10) svarade på följande sätt:

Läraren sätt att vara: rolig, rättvis, snäll, lagom sträng, kan få tyst på klassen, undervisar
bra och lyssnar på oss som vuxna människor, respekterar oss och frågar vad vi vill och
hur vi vill ha det.

Förslag från eleverna: variera lektionerna så att det inte blir enformigt och trist och
berätta på ett intressant sätt så att eleverna vill lyssna.

Pojkarna i 7:2 (n=12) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: bestämd men inte orättvis, snäll, glad, fixar arbetsro, lyssnar bra
lugn och harmonisk.

Förslag från eleverna: roliga saker, bra genomgångar och inte så mycket läxor.

En pojke skriver; ”Få gå tidigare.”

Resultatanalys: Beträffande lärarens sätt att vara tycker flickorna (n=25) att han/hon
är rolig, snäll, lagom sträng, rättvis, påhittig, förstående, lugn och sansad. Vidare skriver
de att läraren skämtar, har respekt med sig, förklarar bra, varierar arbetet, lyssnar och
berömmer. Flickorna har kommit med följande förslag på hur läraren kan arbeta; inte så
långa genomgångar, prata och berätta på ett intressant och lättförståeligt sätt, fråga hur
eleverna vill jobba och variera lektionerna så att det inte blir enformigt och trist.

Pojkarna (n=20) anser att läraren är rolig, snäll, positiv, glad, bestämd men inte
orättvis, lugn och harmonisk. De tycker också att han/hon fixar arbetsro, lyssnar bra,
fångar uppmärksamheten och inte skäller ut eleverna. Förslag som pojkarna har framfört
är; inte anmärka på småsaker, ha bra genomgångar, göra roliga saker och inte ha så
mycket läxor.

Fråga 2: Ge förslag på hur trivseln i klassen kan förbättras

Flickorna i 7:1 (n=11) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: inte så sträng.

Vad eleverna kan göra: sluta prata med grannen, mindre stök, umgås med alla under
skoldagen, respektera läraren och vara tysta när någon pratar.

Förslag från eleverna: inte långa genomgångar och frågepapper när man har läst, göra
mer saker tillsammans och inte individuellt, roliga klassresor (inte bara tipspromenad
till Sätravallen) och trevligare klassrum.

Pojkarna i 7:1 (n=7) svarade på följande sätt:
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Lärarens sätt att vara: inga förslag.

Vad eleverna kan göra: inte prata i mun på varandra och vara trevliga mot varandra.

Förslag från eleverna: otrevliga och stökiga elever ska slängas ut/byta klass och läraren
ska inte låta en del sitta bredvid varandra.

En pojke skriver; ”Att dom riktigt blyga skulle börja prata med en så man lär känna
dom.”

Flickorna i 7:2 (n=9) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: inte stå och skrika på alla.

Vad eleverna kan göra: prata med varandra och vara schyssta, sluta säga halvtaskiga
saker (hålla det för sig själv i stället för att såra någon), bli tystare, lyssna mer på vad
andra säger, lyssna när läraren säger till första gången, vara snälla mot varandra och
acceptera varandra som man är.

Förslag från eleverna: oftare byta platser så att man lär sig att jobba med fler, behandla
alla i klassen lika, respektera klassen och lugna ner klassen från början.

En flicka skriver: ”Alla killar ska vara snällare mot alla flickor i klassen.”

Pojkarna i 7:2 (n=8) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: en del lärare borde vara strängare.

Vad eleverna kan göra: lyssna mer på vad läraren säger och vara snälla mot varandra.

Förslag från eleverna: bättre lärare, färre elever, roligare uppgifter och ge eleverna
godis/glass.

Resultatanalys: Angående lärarens sätt att vara har flickorna (n=20) inte kommit med
så många förslag. De vill att läraren inte ska vara för sträng eller stå och skrika på alla.
Flickorna har kommit med flera förslag på hur eleverna kan göra för att förbättra
trivseln i klassen; sluta prata med grannen, respektera läraren, lyssna mer på vad andra
säger, prata med varandra och vara ”schyssta”, sluta säga halvtaskiga saker och
acceptera varandra som man är. När det gäller idéer om hur läraren kan arbeta för att
klassrumsklimatet ska bli bra tycker flickorna följande; respektera klassen, behandla
alla i klassen lika, låta eleverna oftare byta plats så att de lär sig att arbeta med fler, låta
eleverna göra mer saker tillsammans och inte bara arbeta individuellt, inte ha så långa
genomgångar, och lugna ner klassen från början. Till sist har flickorna framfört förslag
på roligare klassresor och trevligare klassrum.
Pojkarna (n=16) tycker att en del lärare kunde vara strängare. Eleverna kunde lyssna
mer på läraren, inte prata i mun på varandra och vara snälla och trevliga mot varandra.
Pojkarna har föreslagit att läraren skulle kunna ge roligare uppgifter, inte låta en del
elever sitta bredvid varandra och slänga ut eller låta otrevliga och stökiga elever byta
klass. Andra förslag som framkommit är; bättre lärare, färre elever och ge eleverna
godis/glass.

Fråga 3:  Hur tycker du att en bra lärare ska vara?
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Flickorna i 7:1(n=16) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: hjälpsam, snäll men ändå lite sträng så att eleverna är tysta, kan
hålla ordning, rolig, skojig (kunna skämta), glad, positiv, rättvis, förstående, litar på sitt
omdöme, lyssnar, förklarar bra

Förslag från eleverna: inte ge för mycket läxor men ändå något så att man lär sig, belöna
och berömma eleverna när de är duktiga, kul och lärorika lektioner, inte favorisera
någon elev, fråga vad eleverna tycker.

Enskilda elevsvar; ”En lärare ska kunna motivera eleverna på ett sätt så att ett
ointressant ämne blir intressant. En lärare ska tycka om sitt jobb annars är det bara
tråkigt att lyssna på henne/honom.”, ”Ge ganska mycket prov så att man kan visa vad
man kan.” och ”Låta oss arbeta och sitta med vem vi vill.”

Pojkarna i 7:1 (n=7) svarade på följande sätt:

Lärarens sätt att vara: snäll, inte för sträng, inte ryta i om det absolut inte behövs, rolig,
humoristisk, glad, fångar elevernas uppmärksamhet, hjälpsam, förklarar så eleverna
förstår, lyssnar på eleverna och uttrycker sig bra.

Förslag från eleverna: inte skälla på fel personer och stå för att hon/han har fel.

Flickorna i 7:2 (n=12) svarade på följande sätt:

Läraren sätt att vara: rättvis, lagom sträng, snäll, undervisar bra, rolig, trevlig, ärlig, glad
men bestämd, lyssnar på elevernas åsikter och önskemål, skriker inte men säger till om
det är pratigt, respekterar eleverna och möter dem som ”vuxna”.

Förslag från eleverna: göra roliga lektioner inte bara läsa och sen svara på frågor, göra
varierande saker inte bara sitta och skriva, inte stå och snacka så mycket utan låta
eleverna jobba och bestämma så mycket som möjligt och fråga eleverna om det är ok.

Enskilda svar: ”Vara en som alla andra och liksom inte bara skrika och tro att man har
makt.”, ”En bra lärare ska inte vara feg, den ska säga till när man ska vara tyst.” och
”Snäll, man ska få göra roliga saker för man lär sig mer om man har kul.”

Pojkarna i 7:2 (n=14) svarade på följande sätt:

Läraren sätt att vara: rätt bestämd, snäll, rättvis, rolig, fixar arbetsro, får tyst på en stökig
klass och har bra genomgångar, lyssnar bra, är lugn och harmonisk.
Förslag från eleverna: köra ut bråkstakarna, göra roliga saker, ha något intressant att
säga, inte så mycket läxor.

En pojke skriver att läraren ska vara ”tyst” och en annan att ”hon ska hålla käften”.

Resultatanalys: Enligt flickorna (n=28) är en bra lärare hjälpsam, rolig, glad men
bestämd, positiv, rättvis, förstående, trevlig, ärlig, snäll och lagom sträng. Han/hon
lyssnar på elevernas åsikter och önskemål, respekterar eleverna och möter dem som
vuxna, skriker inte men kan säga till om det är pratigt, kan hålla ordning och förklarar
bra. Flickorna föreslår följande som läraren kan göra; belöna och berömma elever när de
är duktiga, fråga vad eleverna tycker, ha kul, varierade och lärorika lektioner, ge lagom
med läxor så att eleverna lär sig något. I stället för att stå och prata länge ska läraren låta
eleverna jobba och bestämma så mycket som möjligt. Avslutningsvis tycker flickorna
att läraren inte ska favorisera någon elev.
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Pojkarna (n=21) vill ha en lärare som är snäll, inte för sträng, rolig, humoristisk,
rättvis, lugn, harmonisk, hjälpsam och glad. Han/hon får tyst på en stökig klass, fångar
elevernas uppmärksamhet, fixar arbetsro, lyssnar bra, har bra genomgångar och
förklarar bra. Pojkarna föreslår att läraren ska göra roliga och intressanta saker och inte
ge så mycket läxor. Läraren ska köra ut bråkstakarna, inte skälla på fel personer och
kunna stå för om hon/han har fel.
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DISKUSSION

Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på (1) vad som kännetecknar ett bra
klassrumsklimat, (2) vad som utmärker ett gott ledarskap och (3) hur läraren kan arbeta
för att få ett bra klimat i klassrummet. Jag ville också belysa (4) hur elever i år 7
upplever sitt klassrumsklimat. För att få svar på mina frågor har jag gjort
litteraturstudier, intervjuat lärare år 6-9 och elever i år 7. Dessutom har jag genomfört en
enkätundersökning i två klasser i år 7. Jag har funnit många och relativt samstämmiga
svar på mina frågor. Litteraturen, intervjuerna och enkätundersökningen har på många
sätt bekräftat och kompletterat varandra.

Jag blev väldigt vänligt bemött av lärare och elever när jag var på skolan och gjorde
mina intervjuer och enkätundersökningar. Det underlättade att jag hade haft kontakt
med dem sedan tidigare. Det var mycket givande och intressant att få ta del av deras
synpunkter. I mina intervjuer ställde jag öppna frågor, vilket gjorde att lärarna och
eleverna mer fritt kunde resonera och beskriva sin syn på klassrumsklimat och
ledarskap. Genom att ställa följdfrågor försökte jag få dem att fördjupa sina svar.
Eftersom jag inte hade gett lärarna eller eleverna frågorna i förväg, utan bara informerat
om vad mitt examensarbete handlade om, kunde de inte förberedda sig. Kanske hade
svaren blivit annorlunda om de fått göra detta. Jag förstår att det kan vara svårt för
lärarna och eleverna att komma på allt man kan svara och flera av dem skulle troligen
ha lagt till fler synpunkter om de hade fått ta del av de andras och författarnas åsikter.

När det gäller enkätundersökningen blev jag positivt överraskad av att jag fick så många
svar och synpunkter. Det är bara på min öppna fråga nummer 2, ”Ge förslag på hur
trivseln i klassen kan förbättras”, som svarsfrekvensen inte är så hög (72%). En orsak
kan kanske vara att eleverna upplever trivseln i klassen god. Tittar man på påståendet
”Jag trivs i klassen” så instämmer flertalet elever i båda klasserna med att de trivs.
Svaren på de öppna frågorna; ”Vad gör den/de lärare som det fungerar bra med ?” och
”Hur tycker du att en bra lärare ska vara?” blev relativt samstämmiga. Frågorna var nog
för snarlikt formulerade. När det gäller påståendet ”Jag tycker att mycket av det vi lär
oss i skolan är intressant” så är den ju mycket allmänt ställd. Säkert är det så att eleverna
tycker olika ämnen och arbetsområden är mer eller mindre intressanta. Syftet med min
frågeställning var att få en generell bild av vad eleverna anser om det de lär sig i skolan.
Några få pojkar tog inte mina öppna frågor på allvar. En pojke har t.ex. skrivit att
läraren ska ”hålla käften”. Är det ett uttryck för att han upplever skolan tråkig? Ett par
pojkar vill att läraren ska köpa godis och glass. Det skulle kanske vara en trevlig
överraskning om läraren gjorde det någon gång?

Med utgångspunkt i det jag funnit i mina litteraturstudier, intervjuer och enkäter vill jag
i det följande ta upp och diskutera mina problemformuleringsfrågor. Jag belyser, som
tidigare i arbetet, en fråga i taget.

Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat?

Ett bra klassrumsklimat kännetecknas först och främst av att eleverna känner sig trygga,
enligt många författare. Studerar man Maslows behovshierarki ser man att
trygghetsbehovet är ett basalt mänskligt behov. Det är viktigt att eleverna vågar vara sig
själva och att de vågar föra fram sina åsikter utan rädsla för att bli mobbade eller bli till
åtlöje. Jag instämmer fullt och fast med Birgittas (lärare) och Elins (elev) åsikt att ingen
får skratta eller säga dumma saker om någon svarar fel. I enkätens flicksvar
framkommer också att flickorna tycker att eleverna ska sluta säga halvtaskiga saker åt
varandra och acceptera varandra som man är. Åhs (1999) skriver att det måste finnas en
anda av vänlighet, gemenskap och värme i klassrummet, vilket jag tycker är en bra
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målsättning. Kveli (1994), Stensmo (1997), Wahlström (1993) och Åhs (1999) menar
att en trygg miljö är en nödvändig förutsättning för ett bra inlärningsresultat. Detta tror
jag också; fungerar inte gruppen  kommer inte heller undervisningen att fungera
tillfredställande och elevernas möjlighet till lärande och utveckling försämras. Åberg
(1994) skriver att elevernas skolprestationer är mer beroende av deras ställning och
status i gruppen än deras begåvning och anlag. Detta gav mig verkligen en tankeställare.

Andra kännetecken på ett bra klassrumsklimat är att eleverna respekterar varandra och
kan lyssna på varandra och på läraren. Det måste också finnas arbetsro – ljudnivån får
inte vara för hög - och arbetsglädje i klassrummet. Att det ska finnas humor i
klassrummet vill både elever, lärare samt författarna Steinberg (1993) och Wikberg
(1998). Niklas (elev) säger att man lär sig bättre om det är skoj, vilket jag tror ligger
mycket i. I likhet med Wahlström (1993) tycker jag att det är viktigt att eleverna lämnar
grundskolan med en tydlig identitet, grundtrygghet och ett bra självförtroende.

Vad utmärker ett gott ledarskap ?

I likhet med Steinberg (1993), Stensmo (1997) och Åberg (1994) tror jag att det är
viktigt att läraren har tydliga mål för arbetet i klassrummet d.v.s. att man har en
genomtänkt människo- och kunskapssyn. Andra kännetecken som jag funnit i
litteraturen, intervjuerna och enkäterna är att läraren måste kunna förklara varför
eleverna ska läsa ett visst avsnitt och kunna ge tydliga instruktioner som ligger på en
nivå som eleverna förstår. Det sistnämnda kanske inte är helt enkelt eftersom eleverna
tillgodogör sig information på olika sätt. En god lärare behöver också kunna variera sin
undervisning. Eleverna vill inte att lektionerna ska vara för enformiga, för då blir det
trist. De vill gärna att läraren ska hitta på roliga saker. Detta kan jag mycket väl förstå,
men jag inser också att detta ställer stora krav på läraren att vara kreativ och påhittig.

Gott ledarskap innebär också att eleverna får vara med och påverka undervisningen. Att
detta är betydelsefullt märks i stor utsträckning i elevsvaren. Jag tror också att
undervisningen blir mer stimulerande både för mig och dem om man kan arbeta
tillsammans mot gemensamma mål. Anns (lärare) åsikt om att läraren ska föra en dialog
med eleverna stämmer väl överens med hur de vill att en bra lärare ska göra. Calle
(lärare) och flertalet av författarna menar att läraren måste kunna variera sin ledarstil,
vilket jag också tror är betydelsefullt. Den dominerande ledarstilen skall dock vara den
demokratiska, anser jag.

Åberg (1994) menar att läraren måste vara uppmärksam på klassrumsklimatet och
relationerna mellan eleverna och vid behov hjälpa eleverna att bearbeta problem. Detta
tycker jag också utmärker gott ledarskap. Jag vill i likhet med Birgitta (lärare) att
eleverna ska känna sig trygga med mig och kunna lita på att jag tar tag i saker om det
behövs. I elevsvaren framgår tydligt att eleverna vill att läraren ska lyssna på dem, vara
förstående och respektera dem. De vill ha hjälp, beröm och uppmuntran. Eleverna vill
också att läraren ska vara lugn, sansad och harmonisk, vilket kanske inte är så lätt att
påverka. Det är nog mycket en personlighetsfråga, tror jag.
Ett annat kännetecken på gott ledarskap som eleverna tar upp är att läraren ska kunna
hålla ordning – vara lagom sträng. Detta tycker jag också är viktigt för annars blir det
ingen arbetsro. Om läraren har för mycket låt-gå stil minskar också elevernas trygghet.
Jag håller med lärarna, Steinberg (1993) och Wikberg (1998) om att läraren måste vara
tydlig i sitt ledarskap d.v.s. våga vara en auktoritet. Flertalet elever tycker inte om när
läraren skäller för mycket. Det är nog så att eleverna förlorar respekten för läraren om
hon/han skriker och gapar hela tiden. Klimatet i klassrummet påverkas säkert negativt
av detta också. Läraren ska ju helst vara en bra förebild för eleverna, enligt Steinberg
(1993) och Wikberg (1998). Calles (lärare) devis ”om jag är trevlig mot eleverna, så är
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de trevliga mot mig” är bra att tänka på. Till sist instämmer jag med elever, lärare och
författare att det är viktigt att läraren har humor och kan skratta och ha kul tillsammans
med sina elever.

Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

Lärarens arbetsätt har betydelse för hur klassrumsklimatet blir. Under rubriken Vad
kännetecknar ett gott ledarskap har jag redan berört en del faktorer vad gäller detta.
Kveli (1994) menar att lärarens viktigaste bidrag till en bra klassmiljö är bra
undervisning. Steinberg (1993) skriver att det är en utmaning för läraren att hitta
arbetsmetoder som främjar ”lustprincipen”. Jag håller med honom om att det är en
utmaning. Jag tror inte att det är helt lätt för läraren att konkurrera med elevernas
”snabba” upplevelser som de får genom TV-tittande, dataspel och fritidsaktiviteter.
Givetvis måste man försöka hitta på aktiviteter som känns meningsfulla för eleverna
och diskutera med dem varför de ska läsa ett visst avsnitt. Åberg (1994), Granath
(1996), lärarna Ann och Birgitta samt eleverna vill att det ska vara elevinflytande i
skolan. Till viss del kan jag förstå Calle (lärare) som säger att han inte hittat bra former
för elevinflytande ännu. Några frågor man kan ställa sig är; I vilken omfattning ska
eleverna ha inflytande över skilda områden? I vilka former ska inflytandet försiggå?
Avses ett kollektivt eller ett individuellt inflytande? Elin (elev) kommer med ett bra
förslag. Hon säger att när läraren ska börja med ett nytt arbetsområde kan hon/han fråga
eleverna; ”Hur tycker ni vi ska göra för att det ska bli kul?”.

Enligt flertalet författare skapar läraren ett bra klassrumsklimat genom tydliga regler
och rutiner. Kveli (1994) m.fl. anser att detta ger trygghet för eleverna. I Lpo- 94 står att
eleverna tillsammans med läraren ska utveckla regler för arbetet och samvaron i den
egna gruppen. Mitt intryck är att detta inte fungerar speciellt bra ”på högstadiet”. När
jag samtalade med eleverna verkade de knappt veta vilka regler som gäller i
klassrummet. När jag intervjuade lärarna var det bara Birgitta som diskuterar vilka
regler som ska gälla i klassrummet med eleverna. Givetvis är det så att lärarna har regler
i klassrummet för vad de tycker är önskvärt beteende, men dessa regler tycks inte
diskuteras öppet. Fungerar detta bättre år 0-6?

Hur lärarna bemöter eleverna har också stor betydelse för klassrumsklimatet. Det är
viktigt att lyssna på eleverna, se alla elever och intressera sig för dem. I likhet med
lärarna, Kveli (1994), Stensmo (1997) och Åberg (1994) tror jag, att det är viktigt att ha
positiva förväntningar på eleverna och som Calle (lärare) säger; ”Läraren får inte alltid
utgå från att eleven har gjort det av illvilja”. Stensmo (1997) menar att det är viktigt att
tidigt sätta stopp för avvikande beteende och att det kan räcka att göra detta genom t.ex.
ett ögonkast, gå fram till eleven eller genom att säga elevens namn. Han tar också upp
att gott ledarskap kännetecknas av att läraren inte gör målfel d.v.s. ger fel elev skulden.
Att detta är viktigt bekräftas i mina elevsvar. Eleverna betonar att läraren inte får vara
orättvis och ge fel elev skulden. Stensmo (1997) skriver att en reprimand måste gälla
elevens beteende och inte eleven själv som person, vilket jag tycker är väldigt tänkvärt.
Läraren ska undvika att värdebeteckna elever med etiketter som exempelvis svaga,
långsamma eller intelligenta, då detta kan påverka elevernas självuppfattning. Kveli
(1994), Åberg (1994) och Birgitta (lärare) anser att straff eller negativ förstärkning inte
är speciellt verksamt. Det är bättre att berömma önskvärda beteenden. Detta bekräftas
av det Anders (elev) säger; ”Får man straff för ofta har det inte så stor effekt”. Ibland
tror jag dock som Birgitta att man måste ställa krav på en elev för att hon/han ska bättra
sig. Bland pojksvaren i enkäten fann jag åsikten att läraren ska slänga ut eller låta
otrevliga och stökiga elever byta klass. Det är naturligtvis påfrestande för ”skötsamma”
elever att ha en eller flera elever i klassen som ofta är störande och förstör arbetsron. Jag
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tror inte att det är rätt modell att slänga ut dem, utan skolan måste i stället hitta lämpliga
lösningar för dessa elever. Här går jag inte in och diskuterar detta närmare. Kveli (1994)
menar att ibland kan läraren behöva skaffa fram extra hjälp och stöd till vissa elever.

Sättet att lösa konflikter inverkar på klassrumsklimatet enligt Edman Ståhl (1999),
Stensmo (1997) och Åberg (1994). En konstruktiv konflikthantering påverkar
gruppdynamiken positivt och klassrumsklimatet blir lugnare. Jag tror i likhet med
Edman Ståhl och Birgitta (lärare) att man ska ta tag i konflikter så fort som möjligt, så
att de inte hinner bli för stora.

Wahlström (1993), Åberg (1994), Åhs (1997) och Birgitta (lärare) anser att samtal och
olika typer av övningar påverkar klassrumsklimatet positivt. Jag tycker att jag, i
litteraturen, fått många bra förslag på övningar, som jag gärna vill prova när jag börjar
arbeta som lärare. I vårt stressiga samhälle med högt tempo tror jag att det är extra
viktigt att ta sig tid att samtala med varandra. Genom samtal får eleverna öva sig att
lyssna, uttrycka tankar, stå för sina synpunkter och respektera varandra. Granath (1996)
frågar sig; ”När får ungdomar tillfällen att föra de viktiga diskussionerna där de kan
hitta sig själv och sina värderingar?” (a.a. s. 62). Elin (elev) och Granath menar att
tonvikten ligger mer på ämnet än på människan. Säkert är det så som Åhs (1999) och
Wahlström (1993) föreslår; det måste finnas tid avsatt för samtal och övningar, annars
blir de inte av. Ibland tror jag också att läraren måste vara flexibel och ”fånga tillfället”
om ett samtalsämne kommer upp som berör eleverna.

Nilsson (1993) och Stensmo (1997) menar att mötet med en ny klass är viktigt. Detta
bekräftas, tycker jag, i mina elevintervjuer. Samtliga elever har upplevt det positivt att
de har fått göra olika övningar i början av sjuan för att lära känna varandra bättre. Jag
håller med Åberg (1994) och Birgitta (lärare) att eleverna inte ska få välja grupper
själva, då det finns risk att någon elev hamnar utanför. Samtliga elever i min intervju
tycker också att det är bra att läraren bestämmer gruppsammansättningen. Åbergs
(1994) förslag på ”trivselsamtal” eller ”trivselenkät” för att få en lägesrapport på hur
klassrumsklimatet är, tycker jag är bra.

Calle (lärare) menar att läraren inte bara isolerat får se sin lektion. Klassrumsklimatet
påverkas positivt om läraren är mer synlig för eleverna t.ex. på rasterna och visar att
hon/han bryr sig om dem. Detta överensstämmer med Stensmos (1997) och Granaths
(1996) åsikter. Calle har en bra idé om ett gemensamt café för lärare och elever i
skolans foajé.
I likhet med Steinberg (1993) och Åberg (1994) tror jag att samverkan med föräldrarna
är betydelsefullt för klassrumsklimatet. Det är viktigt att eleverna känner att de vuxna
runt omkring dem samverkar mot ett gemensamt mål. Steinberg menar att
informationen till föräldrarna minskar på ”högstadiet”. Stämmer detta? Ingen av lärarna
jag intervjuade tog upp föräldrasamverkan. Kanske var det för att jag frågade; ”Hur kan
läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet? ”, och att lärarna inte då tänkte på
föräldrarnas betydelse. Niklas (elev) bekräftar, tycker jag, att det är viktigt att skolan har
kontakt med föräldrarna. Att Niklas föräldrar fått reda på hans störande uppförande och
blivit ledsna över detta har påverkat honom att vilja ändra sitt beteende.

Ett trevligare klassrum främjar klassrumsklimatet, enligt flicksvaren i enkäten. Detta
tror jag också är viktigt. Enligt min erfarenhet är det oftast mysigare i klassrummen år
0-6, än på ”högstadiet”. Måste det vara så? Behöver inte tonåringar också en trevlig och
ombonad miljö?
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Hur upplever elever i år 7 sitt klassrumsklimat?

När jag analyserade resultaten i min enkätundersökning blev jag glad över att eleverna, i
båda klasserna, instämde med att trivseln och stämningen var bra i klassen. Flertalet
instämde med att de hade kompisar i klassen och att de inte var rädda för att gå till
skolan. När jag läste att flera elever, i klass 7:2, instämde ganska mycket med att en elev
i klassen blev mobbad kände jag mig bedrövad. Med sorg i hjärtat märkte jag också på
en pojkes enkätsvar att han var rädd för att gå till skolan och inte hade kompisar i
klassen. Birgitta (lärare) och Elin (elev) berättade också i intervjuerna om mobbningen.
Det är upprörande att situationen inte har förbättrats trots samtal med klassen. Det hela
kanske kompliceras av att pojken själv kan mobba andra. Detta visar, tycker jag, hur
angeläget det är att ha en genomtänkt handlingsplan mot mobbning på skolan. Varför
har inte skolledningen gett Birgitta bättre stöd? Hon upplever att hon inte har fått detta.
Jag anser att det är enormt viktigt att en lärare som har problem i sin klass för stöd av
skolledning och kollegor. Birgitta säger att det finns flera elever, i klassen, som tycker
att den som mobbas får skylla sig själv. När man hör detta inser jag, att man måste lägga
ner mycket tid på samtal om hur man ska vara mot varandra – få eleverna att känna
empati.

Det gläder mig att majoriteten av eleverna, i båda klasserna, vågar säga vad de tycker
och att de deltar i klassrumsdiskussionerna. Jag blev positivt överraskad över att
flickorna, i klass 7:2, deltar mer i diskussionerna än pojkarna. Oftast säger man ju att
pojkarna har större talutrymme i klassen än flickorna. Vad beträffar arbetsron och hur
bra eleverna lyssnar på varandra så skiljer sig klasserna åt. I klass 7:1 fungerar detta
bättre. I klass 7:2 skrattar fler elever om någon svarar fel jämfört med i klass 7:1. Detta
överensstämmer med Åbergs (1994) åsikt att varje klass har sitt speciella klimat.

Eleverna i båda klasserna tycker att det är ganska svårt att samarbeta med vem som
helst. Detta kan jag faktiskt förstå, av egen erfarenhet vet jag att det inte går lika lätt att
arbeta med alla personer. Men både i skolan och i arbetslivet är det viktigt att kunna
samarbeta med varandra, därför måste detta tränas. Både i 7:1 och i 7:2 tycker pojkarna
att det är lättare att samarbeta med vem som helst än vad flickorna gör, vilket förvånar
mig. Jag trodde faktiskt flickor hade lättare för detta.

Granath (1996) skriver att skolan är tråkig och både hon och Bergkvist (1990) menar att
undervisningen oftast inte engagerar eleverna. När jag räknade ut medelvärdet på
påståendet, ”jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant”, så ligger det
mitt emellan instämmer ganska mycket och instämmer knappt i båda klasserna. Jag
tolkar det som om många elever inte upplever skolan lika tråkig och oengagerande  som
Granath och Bergkvist. Jag funderar på om vuxna, som studerar skolan, upplever
undervisningen mer meningslös än eleverna. Som vuxen har man andra erfarenheter och
vet mer vad som kan vara bra att kunna utanför skolans väggar. Säkert är det dock så att
mycket i skolan behöver förändras, för att eleverna ska uppleva den meningsfullare.

Avslutning

När jag gjort mina litteraturstudier och empiriska undersökningar har jag insett att det är
många faktorer som läraren kan påverka för att klassrumsklimatet ska bli bra. Jag tycker
att jag fått en relativt god helhetsbild av vilka dessa faktorer är men upplever samtidigt
att jag bara ”nosat” på dessa. Det skulle vara intressant att fördjupa sig mer i varje
enskild faktor. Då tänker jag t.ex. på arbetsformer, individualisering, elevinflytande, hur
man bemöter elever, hur man hanterar grupper, föräldrasamverkan, samtalsmetodik och
konflikthantering. Jag tror att lärarens personliga egenskaper har betydelse för hur
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klimatet i klassrummet blir. Flera av författarna i min litteraturstudie tar ju också upp att
personligheten är betydelsefull. Genom medvetet arbete tror jag dock att läraren kan
påverka klassrumsklimatet.

Avslutningsvis tycker jag, att det har varit mycket givande att fördjupa mig i
klassrumsklimat och ledarskap. Vid fortsatta studier skulle jag vilja inrikta mig på att
göra klassrumsobservationer för att med egna ögon dels se hur klimatet är i olika klasser
och dels för att titta på hur läraren arbetar med klassrumsklimatet. De skulle även vara
intressant att jämföra olika skolor för att se om det skiljer sig åt hur man arbetar med
klimatet i klassrummet. Mina undersökningar är ju genomförda på en enda skola.
Intervjuer och enkätundersökning skulle också kunna genomföras i andra ”årskurser”.
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Bilaga 1

ENKÄT OM TRIVSELN I KLASSEN:

Håller du med om påståendena här nedanför?

Om du instämmer helt och fullt, sätt en ring runt ”JA”
Om du instämmer delvis, ganska mycket, sätt en ring runt ”ja”
Om du är tveksam till att hålla med, knappt instämmer, sätt en ring runt ”nej”
Om du inte instämmer alls, sätt en ring runt ”NEJ”

Jag brukar vara på gott humör när jag går till skolan       JA  ja  nej  NEJ

Jag trivs i klassen JA  ja  nej  NEJ

Vi håller ihop i vår klass JA  ja  nej  NEJ

Jag har kompisar i klassen JA  ja  nej  NEJ

Jag blir ofta ovän med mina klasskompisar JA  ja  nej  NEJ

Jag känner mig ängslig och rädd i skolan JA  ja  nej  NEJ

I vår klass vågar man säga vad man tycker JA  ja  nej  NEJ

Jag brukar ha någon att vara med på rasterna JA  ja  nej  NEJ

Jag blir retad av kamraterna i skolan JA  ja  nej  NEJ

Jag trivs med lärarna JA  ja  nej  NEJ

I vår klass finns det någon som mobbas JA  ja  nej  NEJ

Vem……………………………………..

Det är mycket som är bra i vår klass JA  ja  nej  NEJ

Stämningen kunde vara bättre i vår klass JA  ja  nej  NEJ

Vissa i vår klass bestämmer mycket över andra JA  ja  nej  NEJ

När jag tycker annorlunda brukar jag säga det JA  ja  nej  NEJ

Jag visar vad jag känner i klassen JA  ja  nej  NEJ

Jag kan få de andra att tycka som jag JA  ja  nej  NEJ

Jag litar på mina klasskompisar JA  ja  nej  NEJ

Karin Åberg, Bland stjärnor och syndabockar, (1994, s. 41-42.)
Bilaga 2

Enkät om trivseln i klassen
Håller du med om påståendena här nedanför?  Pojke ____ Flicka ____
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v Om du instämmer helt och fullt, sätt en ring runt ”JA”.
v Om du instämmer delvis, ganska mycket, sätt en ring runt ”ja”.
v Om du är tveksam till att hålla med, knappt instämmer, sätt en ring runt ”nej”.
v Om du inte instämmer alls, sätt en ring runt ”NEJ”.

Jag trivs i klassen JA   ja   nej   NEJ

Stämningen är bra i vår klass  JA   ja   nej   NEJ

Jag har kompisar i klassen JA   ja   nej   NEJ

Jag känner mig ängslig och rädd i skolan JA   ja   nej   NEJ

Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen JA   ja   nej   NEJ

I vår klass lyssnar vi på varandra                                    JA   ja   nej   NEJ

I vår klass finns arbetsro JA   ja   nej   NEJ

I vår klass skrattar man om någon svarar fel          JA   ja   nej   NEJ

I vår klass finns någon som mobbas JA   ja   nej   NEJ

Jag deltar i klassrumsdiskussionerna JA   ja   nej   NEJ

Jag kan arbeta med vem som helst i klassen JA   ja   nej   NEJ

Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är intressant JA   ja   nej   NEJ

Vår klass fungerar olika med olika lärare JA   ja   nej   NEJ

Vad gör den/de lärare som det fungerar bra med ?

Ge några förslag på hur trivseln i klassen kan bli bättre.

Hur tycker Du att en bra lärare ska vara ?

Tack !
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Bilaga  3

Tabell 5. Svarsfördelning klass 7:1( understruken siffra  = eleven har ringat in två
svarsalternativ)

Flickor (n=16) Pojkar (n=8)

JA ja nej NEJ JA ja

1. Jag trivs i klassen 13 3 5 2

2. Stämningen är bra i vår klass 10 1 5 4 4

3. Jag har kompisar i klassen 15 1 7 1

4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 2 14

5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 8 6 1 1 6 2

6. I vår klass lyssnar vi på varandra 7 8 1 1 5 1

7. I vår klass finns arbetsro 6 10 5 3

8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 1 2 10 1 2

9. I vår klass finns någon som mobbas 1 6 9 1

10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 6 7 1 2 2 5

11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2 6 4 4 2 4

12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är
intressant

2 7 7 1 5

13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 9 6 1 4 4
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Bilaga 4

Tabell 6. Svarsfördelning klass 7:2( understruken siffra  = eleven har ringat in två
svarsalternativ. På påstående nummer 3, 9, 10 har endast 13 pojkar svarat. På
påstående nummer 8 har endast 12 pojkar svarat. )

Flickor (n=12) Pojkar (n=14)

JA ja nej NEJ JA ja

1. Jag trivs i klassen 6 6 6 7

2. Stämningen är bra i vår klass 3 9 2 10

3. Jag har kompisar i klassen 8 1 3 9 3

4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 4 8 1

5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 5 4 2 1 6 8

6. I vår klass lyssnar vi på varandra 1 8 1 2 9

7. I vår klass finns arbetsro 4 5 1 1 1 1 7

8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 1 1 9 1 3 4

9. I vår klass finns någon som mobbas 3 4 5 6 4

10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 4 7 1 2 7 1

11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 4 1 5 2 3 5

12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är
intressant

1 6 1 2 2 1 1 5

13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 11 1 7 5
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Bilaga 5

Tabell 7. Svarsfördelning klass 7:1 och 7:2 ( understruken siffra  = eleven har ringat in
två svarsalternativ. På påstående nummer 3, 9, 10 har endast 21 pojkar svarat. På
påstående nummer 8 har endast 20 pojkar svarat. )

Flickor (n=28) Pojkar (n=22)

JA ja nej NEJ JA ja

1. Jag trivs i klassen 19 9 11 9

2. Stämningen är bra i vår klass 13 1 14 6 14

3. Jag har kompisar i klassen 23 1 4 16 4

4. Jag känner mig ängslig och rädd i skolan 6 22 1

5. Jag vågar säga vad jag tycker/hävda min åsikt i klassen 13 10 1 3 1 12 10

6. I vår klass lyssnar vi på varandra 8 16 2 2 1 14 1

7. I vår klass finns arbetsro 10 15 1 1 1 6 10

8. I vår klass skrattar man om någon svarar fel 1 3 1 19 1 3 3 4

9. I vår klass finns någon som mobbas 3 5 11 9 6 5

10. Jag deltar i klassrumsdiskussionerna 10 14 2 2 4 12 1

11. Jag kan arbeta med vem som helst i klassen 2 10 1 9 6 5 9

12. Jag tycker att mycket av det vi lär oss i skolan är
intressant

3 13 1 9 2 2 1 10

13. Vår klass fungerar olika med olika lärare 20 6 2 11 9
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Bilaga  6

Ingegerd Edman Ståhls (1999) konflikthanteringsmodell         

• Platsen. En bra grundregel är att inte försöka lösa osämjan på plats. Det är bra om
konflikten kan lösas på en neutral plats, då kommer man från alla ovidkommande
blickar och kommentarer och behovet att göra sig märkvärdig inför kamraterna
minskar. Valet av plats visar också eleverna att de vuxna tar deras problem på allvar.

• Tiden. Det tar tid att lösa en konflikt och det måste det få göra. Edman Ståhl menar
dock att man spar tid på lång sikt genom färre konflikter och lugnare
klassrumsklimat. När ska konflikten lösas? Grundprincip ett är att lösa konflikten
direkt. Grundprincip två är att lösa den innan dagens slut. Ibland kan det dock vara
klokt att låta eleverna sova på saken.

• Deltagarna. Alla som är inblandade i konflikten ska vara med. Eventuellt också
föräldrar och andra vuxna.

• Mötesreglerna innebär bland annat att alla ska få komma till tals. Den som står i tur
ska få tala ostört. Samtalsledaren får dock ställa klargörande frågor.

• Neutraliteten. Det är grundläggande att samtalsledaren förhåller sig neutral för att
konflikthanteringen ska lyckas. Inledningsrepliken är viktig. Den ska vara objektiv
(neutral) t.ex. ”Det hände visst något tokigt…?” Ledaren ska ställa klargörande, icke
värderande frågor d.v.s. frågor som börjar med eller innehåller hur, när, vad, var,
vem, vilka, vilken? Ledande frågor ska undvikas och frågor som börjar med
”Varför…” ska uteslutas. ”Varför” gör att elever intar försvarsställning. Ingen ska
dömas på förhand. Det är lätt hänt att ”strul-Pellar” och ”strul-Major” alltid får
skulden.

• Återberättandet . Ledaren återberättar vad barnen sagt. Återberättandet är viktigt för
att:
1. reda ut hur var en har upplevt situationen.
2. deltagarna får en chans att förtydliga sig.
3. deltagarna får förståelse för hur olika man kan uppleva samma situation.

• Samtalet. En viktig men inte helt enkel uppgift för samtalsledaren är att se till att det
bara finns vinnare när konflikthanteringen är över. Jag-budskap ingår som en del i
samtalet d.v.s. att lära barn att tala om vad de känner. Ex. ”Jag blir ledsen när… .”
Om man lägger skuldbördan på någon annan genom att exempelvis säga ”Du är
dum när… .” är det lätt hänt att denna person hamnar i försvarsställning. Det är
viktigt att barn lär sig att det är beteendet som är fel och inte barnet själv det är fel
på.

• Överenskommelsen. Innan konflikthanteringen är avslutad måste man ställa frågan
”Hur ska vi göra för att det här inte ska hända igen?” (a.a. s. 90). Det är viktigt att
visa att man tror på barnets möjlighet till förändring. Ett bra knep är att komma
överens om ett hemligt ord eller hemligt tecken som läraren kan ta till om eleven
inte har det önskvärda beteendet. Vid allvarliga incidenter, om någon exempelvis
tagit strupgrep, kan man skriva ett kontrakt för att tydliggöra hur allvarligt
vuxenvärlden ser på det som inträffat. Om eleven bryter mot kontraktet är det viktigt
att vidta åtgärder så att kontraktet inte bara blir ett tomt hot.

• Avstämningen. Innan man lämnar rummet är det viktigt att ställa följande
avstämningsfrågor: (1) ”Har alla fått säga sitt? (2) Finns det någon som vill lägga till
något, ge återkoppling till någon annan, en kamrat, samtalsledaren eller varför inte
till sig själv? (3) Tror man på överenskommelsen? (4) Har samtliga förstått
innebörden? (5) Är allihop nöjda med konflikthanteringen?” (a.a. s. 102)


