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Abstract 
 

Klassrumsklimatet har betydelse för bland annat elevernas lärande och trivsel. Syftet med det här arbetet är att 
undersöka hur lärare tänker och arbetar kring klassrumsklimat. I litteraturdelen tar jag upp ett par olika 
faktorer som jag funnit påverkar och har betydelse för klassrumsklimatets utveckling. Dessa är gruppen och 
lärarens ledarskap. Vidare beskrivs vad som kan känneteckna ett bra klassrumsklimat och hur lärare kan arbeta 
för att skapa detta. För att få ytterligare kunskaper och svar på mina frågeställningar har jag gjort en studie 
genom att intervjua sex stycken klasslärare som arbetar med barn i år 1-6. 
 
Det som utmärker ett bra klassrumsklimat är: trygghet, respekt, arbetsro, glädje, samhörighet och tillåtelse. 
Det tar ofta tid att skapa ett bra klimat. Hur lärare arbetar varierar beroende på klass. Det är till exempel viktigt 
att ta tag i problemen direkt, ge barnen förtroende, låta dem vara delaktiga, visa uppskattning och ha trevligt 
ihop. Att arbeta med olika material, sagor, rollspel och samtalsövningar är andra tips. En bra lärare ska vara: 
tydlig, lyhörd, konsekvent, glad, förtroendeingivande och anpassningsbar. 
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SAMMANFATTNING 
 
Klassrumsklimatet har betydelse för bland annat elevernas lärande och trivsel. Syftet med det 
här arbetet är att undersöka hur lärare tänker och arbetar kring klassrumklimat. 
 
I litteraturdelen tar jag upp ett par faktorer som jag funnit påverkar och har betydelse för 
klassrumsklimatets utveckling. Dessa är gruppen och lärarens ledarskap. Vidare beskrivs vad 
som kan känneteckna ett bra klassrumsklimat och hur lärare kan arbeta för att skapa detta. För 
att få ytterligare kunskaper och svar på mina frågeställningar har jag gjort en studie genom att 
intervjua sex stycken klasslärare som arbetar med barn i år 1-6. 
 
Det som utmärker ett bra klassrumsklimat är: trygghet, respekt, arbetsro, glädje, samhörighet 
och tillåtelse. 
 
Det tar ofta tid att skapa ett bra klimat. Hur lärare arbetar varierar beroende på klass. Det är 
till exempel viktigt att ta tag i problemen direkt, ge barnen förtroende, låta dem vara 
delaktiga, visa uppskattning och ha trevligt ihop. Att arbeta med olika material, sagor, rollspel 
och samtalsövningar är andra tips. 
 
En bra lärare ska vara: tydlig, lyhörd, konsekvent, glad, förtroendeingivande och 
anpassningsbar. 
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BAKGRUND 
 

Läroplanen är det styrdokument som ligger till grund för en lärares arbete i skolan. Där står 
det beskrivit att skolan ska utgöra en god miljö för utveckling och lärande.  

 
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo -94 s. 9) 

 
Vidare kan man i läroplanen läsa att läraren tillsammans med eleverna, öppet skall redovisa 
och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem och utveckla regler för 
arbetet och samvaron i den egna gruppen. Skolan ska också sträva efter att varje elev känner 
trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra (Lpo -94). 

 
För mig är klassrumsklimat detsamma som arbetsmiljön i klassrummet och den stämning 
som är utmärkande och kan kännas i gruppen. Under de praktikperioder och fältstudier vi 
haft under utbildningen till grundskollärare har vi fått möjlighet att besöka ett antal olika 
skolor och möta en mängd klasser och arbetsgrupper. Jag har alltid tyckt och kommer nog 
även i framtiden att tycka det är lika spännande att möta en ny klass, eftersom ingen klass är 
den andra lik. Barn från olika familjer med skilda bakgrunder och erfarenheter möts i ett och 
samma klassrum där de under några år ska inhämta kunskap, utvecklas och växa.  

 
Jag tror att den miljö som klassen tillsammans med sin lärare bildar har stor betydelse för hur 
eleverna utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Framtiden ställer höga krav på oss 
människor på olika områden, inte minst när det gäller social kompetens. I skolan finns många 
elever som inte har med sig detta hemifrån, och många saknar den trygghet och det stöd från 
sina föräldrar som de skulle behöva. Därför fordras än mer hjälp av skolan med att utveckla 
social kunskap. Jag tror att jag som vuxen kan påverka klimatet mycket och jag anser att jag 
som lärare har ett stort ansvar när det gäller att skapa ett för mig och mina elever gynnsamt 
arbetsklimat där de kan utvecklas både kunskapsmässigt och till goda sociala medborgare. 
Snart ska jag själv ut i arbetslivet. Jag känner att jag behöver mer kunskap om hur jag som 
lärare i klassen kan gå tillväga och vad jag ska tänka på när det gäller att skapa ett positivt 
klimat. Jag tycker därför det var en bra idé att fördjupa mig i detta. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
I många sammanhang hör man talas om att klassrumsklimatet har betydelse för elevernas 
lärande, trivsel etc.  
Mitt syfte med det här arbetet är att få kunskap om hur lärare tänker och arbetar kring 
klassrumsklimat. Jag vill även veta vad lärare menar med ett bra klassrumsklimat. Något 
annat att ta reda på är vad som utmärker ett bra ledarskap hos lärare, eftersom jag tror att det 
kan ha betydelse för klassrumsklimatets utveckling. 
 
Följande frågeställningar vill jag fokusera mig på: 

 
�� Vad har lärare för uppfattning om bra klassrumsklimat? 
�� Hur kan lärare arbeta för att skapa det goda klassrumsklimatet? 
�� Vad har lärare för uppfattning om bra ledarskap hos lärare? 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I följande avsnitt kommer jag först att definiera klimat. Därefter tar jag upp ett par synsätt ur 
vilket man kan betrakta klassrumsklimat. Med detta som bakgrund har jag valt att studera 
några olika faktorer som jag har funnit påverkar och har betydelse för klassrumsklimatets 
utveckling. Dessa är till exempel gruppen och ledarskap. Jag beskriver också vad som 
utmärker ett bra klassrumsklimat. Till sist väljer jag att redovisa hur lärare kan arbeta för att 
skapa ett bra klimat i klassrummet.  
 
 
Definition av klimat 
 
För mig är klassrumsklimat detsamma som arbetsmiljön i klassrummet och den stämning som 
är utmärkande och kan kännas i gruppen. Att använda just begreppet klassrumsklimat är inte 
självklart och jag har sett att det råder variation i litteraturen. Andra beteckningar jag också 
stött på är; gruppklimat, arbetsklimat, arbetsmiljö, klassrumsmiljö, stämning i gruppen och 
disciplin. Av vad jag har kunnat utläsa, menar man detsamma, det vill säga, det jag själv 
väljer att kalla klassrumsklimat. 
 
Ekholm & Hedin (1993) väljer att till vardags tala om något som ”sitter i väggarna”, i stället 
för att använda det begrepp man vetenskapligt använder inom organisationsteorin, klimat.  
(Kommer från grekiskans ”clima”, vilket betyder sluttning, zon.) Begreppet har använts i 
organisationspsykologin sedan 1950-talet… 
 

 …”för att beskriva de regelbundenheter i beteende och attityder/normer som utvecklas i grupper 
och organisationer när det gäller olika aspekter på människors inbördes relationer till varandra och 
till vardagliga aktiviteter.” (Ekholm & Hedin, 1993 s.10)  

 
Nilsson (1993) väljer att definera klimat så här:  
 

”Det som förenar ger ett samspel som i sin tur präglas av vad man brukar kalla ett klimat, anda 
eller atmosfär i gruppen. Det handlar om emotionella relationer, förhållningssätt och öppenhet i 
gruppen – hur medlemmarna överlag trivs och kommer överens.” (Nilsson, 1993 s.12) 

 
 
Hur kan klimat betraktas? 
 
Det finns i huvudsak två olika synsätt när det gäller förklaringar till hur ett klimat skapas, det 
strukturella-  och det socialpsykologiska synsättet. Det finns naturligtvis också synsätt som 
hamnar mitt emellan de här båda.  
 
Det strukturella synsättet lägger störst vikt vid de yttre faktorerna, det vill säga ledarskapet 
och de organisatoriska förhållandena. Ledarskapet och/eller verksamhetens yttre struktur  
påverkar och styr utvecklingen av klimatet. Det socialpsykologiska synsättet lägger 
tyngdpunkten på vad som sker mellan individerna i organisationen. Klimatet uppstår beroende 
på hur individerna samspelar med varandra (Ekholm & Hedin, 1993). 
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Gruppen 
 
Klimatet i grupper kan variera och därmed kan grupper karaktärisera olika klimat. Det finns 
många olika sorters grupper, en del är tysta och stela, andra är aggressiva och negativa, men 
det finns också välkomnande, öppna och varma grupperingar. En människa kan vara på ett sätt 
i en grupp med vissa människor och på ett helt annat sätt i en annan. Detta beror på gruppens 
mål, behov, identitet, normer, relationer och kommunikation, det vill säga gruppens struktur 
och funktionssätt (Nilsson, 1993). Alla gruppmedlemmar skapar tillsammans det särskilda 
klimat och den gruppdynamik som finns. De förväntningar vi har på varandra och känslan som 
finns för varandra bildar en speciell dynamik för varje grupp, som ger tillfällen till närhet, 
tillhörighet och gemenskap, men där finns också risk för utstötning och mobbning (Åberg, 
1994). Ingen vill ha dålig stämning i en grupp eller klass. De flesta vill ha det bra, trivas, få 
bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas, vilket i sin tur leder till öppenhet 
och utveckling. För att forma en grupp åt rätt håll behövs bland annat kunskaper och ett gott 
ledarskap (Nilsson, 1993). 
 
En grupp har stort inflytande över sina medlemmar och påverkar i hög grad deras beteende, 
men samtidigt påverkar också medlemmarnas individuella utveckling gruppens beteende.  
I varje grupp uppstår normer (uppfattningar som gruppen skaffar sig tillsammans) och ju 
starkare grupptrycket är på individen desto mer styrs personen av gruppens normer. 
Grupptrycket påverkas av: 
 

�� gruppens storlek, (grupptrycket är starkast i en grupp med fyra till nio medlemmar). 
�� yttre tryck (exempelvis höga prestationskrav). 
�� samhörighet i gruppen (ju mer samhörighet, desto starkare grupptryck). 
�� självtillit och självkännedom (ju starkare självtillit desto mindre styrning av gruppen). 
�� status i gruppen. 
�� gruppmedlemmarnas ålder och utvecklingsnivå (läraren har mer inflytande under de  

första skolåren) (Åberg, 1994). 
 
 
Roller i gruppen 
 
Så fort vi träder in i en ny grupp blir vi tilldelade en ny roll och detta har betydelse för vilket 
klimat som utvecklas. Rollfördelningen sker både medvetet och omedvetet. Situationen i 
gruppen avgör vilka roller som skapas, men det är de individuella förutsättningarna som avgör 
vem som får de olika rollerna. Orsakerna till rollfördelningen är många. Den kan bero på 
familjens sociala status, individens fysiska styrka, påhittighet, självsäkerhet och intellektuella 
förmåga. Enligt forskningen finns ett starkt samband mellan språklig färdighet och social 
ställning. Det har också visat sig att elevers prestationer är mer beroende av deras ställning 
och status i gruppen än av deras anlag och begåvning. Rollerna behövs för maktbalansen och 
för att upprätthålla en jämvikt i gruppen (Åberg, 1994). Rollbildandet kan också ses som ett 
nödvändigt försök till anpassning till andra människor. För att få trygghet anpassar sig en del i 
för stor utsträckning för att stämma överens med andras bilder av hur de borde bete sig.  
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Det finns tre huvudstrategier för denna anpassning: 
 

1. ”The good guy” ställer upp för allt och alla. Strategin uttrycker: Eftersom jag 
behöver dig så mycket kan jag göra vad som helst för att behålla dig. 

2. ”The bad guy” bråkar och slåss för att få makt. Strategin uttrycker: Eftersom jag 
behöver dig så mycket måste jag tvinga dig att reagera så att du kan se mig. 

3. ”The tough guy” är häftig och sköter sig själv. Strategin uttrycker: Eftersom jag 
behöver dig så mycket låtsas jag att jag inte behöver dig alls (Svedberg & Zaar, 
1988). 

 
De roller vi kan förvänta oss i en grupp är följande: 
 
Clownen är den person som alltid skämtar och försöker få de andra att skratta. I gruppen finns 
behov av hans skämt för att undvika gräl. Oftast är det här en känslig person. 
 
Syndabocken är personen alla hackar på och som är en måltavla för gruppens missnöje. 
 
Stjärnan är den omtyckta och populära personen i gruppen. Det kan vara någon som är 
särskilt duktig i någon idrott eller i skolan. Stjärnan är ofta den som man vill vara vän med 
och som får alla andra med sig. 
. 
Den snälla och hjälpsamma vill alltid hjälpa till, antingen det behövs eller inte. Personen 
försöker alltid att vara snäll och tar gärna på sig extra arbete. Den snälla är inte alltid omtyckt 
av de andra. 
 
Offret har för det mesta inget att säga och låter andra göra arbetet. Denna individ tror sig inte 
ha så stort värde i andras ögon (Åberg, 1994). 
 
Åberg (1994) tar också upp några andra roller som kan finnas i klassen, till exempel: 
”plugghästen”, ”morsgrisen”, ”fjäskebarnet” och ”buffeln”. Vilken roll som får vara mest 
dominerande präglar vilket klimat som uppstår i en grupp. 
 
 
Rollförväntningar 
 
Läraren är den som sätter ramarna för arbetet. Har läraren positiva förväntningar på gruppen 
och på varje enskild individ, skapas enligt Wikberg (1998) trygghet och tillit. 
 
I allmänhet påverkar förväntningar människors förhållande till varandra i varje 
mellanmänskligt samspel, vilket självklart har betydelse för klimatet. Alla har förväntningar 
på sig själva och på andra och dessa har en bestämmande inverkan på vår uppfattning om oss 
själva och andra. Vanligtvis är förväntningar knutna till den enskilda individen, men samtidigt 
kan läraren ha förväntningar på en hel grupp eller klass (Stensaasen & Sletta, 2000). Charles 
(1984) skriver om forskarna Rosenthal och Jacobsson som genomförde en undersökning, i 
vilken de upptäckte att elever visade tendens till att leva upp till de förväntningar som ställdes 
på dem. Trodde lärarna att en del elever var speciellt duktiga, utan att det var det, visade det 
sig att det var stor chans att dessa elever skulle lära sig mera. Forskarna kom fram till att 
eleverna i allmänhet påverkas positivt eller negativt beroende på vilka förväntningar läraren 
har. Tror eleverna att de är duktiga, är sannolikheten stor att de blir duktiga, vilket motiverar 
eleverna till inlärning. Detta fenomen betecknades som en självuppfyllande profetia. Enligt 
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Stensaasen & Sletta (2000) har forskningen inte gett något säkert och fullständigt svar på hur 
och när förväntningarna realiseras, eftersom de är svåra att registrera. De resultat som har 
uppnåtts visar dock klart att förväntningar vissa gånger förverkligas. 
 
Hamacheck (1982) i Stensaasen & Sletta (2000) menar att individens självuppfattning 
inverkar på hur andra ser på en. Männniskor med hög självrespekt förväntas vara mer 
accepterande och inte så avvisande från andra människor än de med låg självrespekt. Kritiska 
bedömningar upplevs som stimulerande av människor med hög självrespekt, medan stödjande 
och positiva bedömningar blir stimulerande för människor med låg självrespekt. 
 
Det är av stor betydelse vad läraren tror och gör. Dels vad läraren tror om sig själv och dels 
vad läraren tror om eleven och förväntar sig av denne. Läraren måste själv ha utvidgat sin 
självuppfattning, det vill säga, har goda tankar om sig själv, är öppen för nya erfarenheter och 
ser värdet i att göra fel, innan det går att hjälpa eleverna att utveckla en positiv 
självuppfattning (Stensaasen & Sletta, 2000).   
 
 
Lärarens ledarskap 
 
Olika faktorer, till exempel samspelet mellan individerna och lärarens eller andras förväntningar 
påverkar gruppklimatet, men de flesta forskare är överens om att lärarens ledarskap eller 
undervisningsstil har större betydelse än de andra (Åberg, 1994). Lärarens ledarskap är mycket 
avgörande och  påverkar inlärning, arbetsklimat och grupprocesser i klassrummet. Ledarskapet 
måste vara tydligt och det ska inte gå att ifrågasätta vem som är ledare. Läraren är en förebild för 
eleverna och vad som sägs och görs är av stor betydelse. Det gäller att skapa tilltro ”Jag finns här 
för dig, men samtidigt distans: Jag är inte din mamma, jag är din ledare och lärare.” (Wikberg, 
1998). 
 
Eftersom alla grupper är olika, gäller det för ledaren att anpassa sig efter gruppen (Nilsson, 
1993). Åberg (1994) menar detsamma och pratar om att ”matcha gruppen”, det vill säga 
kunna möta gruppen på dess villkor och med andra ord kunna variera sitt ledarskap allt 
eftersom gruppens behov ändrar sig. Nilsson (1993) beskriver fyra olika faser en ledare 
genomgår då han/hon styr en grupp. När gruppen är ny måste ledaren styra, vara mycket 
tydlig i sitt ledarskap och koncentrera sig på uppgiftsfunktionerna. När gruppen kommit  
samman och blivit mer säker får samspelsfunktionerna större utrymme. Ledarskapet ska 
fortfarande var tydligt, men det viktiga är nu att få gruppen att trivas ihop. Ju längre gruppen 
jobbat ihop sig blir medlemmarna mer och mer delaktiga i ansvar, planering, beslut, arbete 
och utvärdering. Så småningom blir gruppmedlemmarna mer mogna att styra själva och 
ledaren fungerar mest som handledare, men ingriper naturligtvis vid förändringar och problem 
(Nilsson, 1993). 
 
En ledare behöver ha både social kompetens (samspelsfunktioner) och uppgiftskompetens (ha 
kunskaper om grupprocesser och det som medlemmarna i gruppen arbetar med). Det är viktigt 
att ledaren accepterar sin roll, det vill säga anammar de krav och uppgifter som krävs, men det 
är lika betydelsefullt att vara personlig i rollen (Nilsson, 1993). Steinberg (1993) tar upp olika 
delar en lärare själv kan påverka på egen hand när det gäller att skapa en gynnsam utveckling. 
Han kallar dessa delar för den inre fyrkanten. Som lärare behöver man kunskap i sina ämnen. 
Det är då lättare att bli en auktoritet för eleverna. Att ha stora kunskaper behöver dock inte 
betyda att en lärare är bra. En lärare behöver också metoder för att kunna nå ut med sina 
kunskaper. Det blir då lättare att hitta den metod som bäst behövs för klassen eller en enskild 
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elev med särskilda behov. De lärare som lyckas bäst är de med många metoder som kan 
anpassas till olika situationer. En annan del handlar om personlighet, det vill säga, lärarens 
kroppsspråk, osynliga signaler, gester, röst, kommentarer och sätt att nå fram till eleverna. 
Alla har givetvis olika förutsättningar, men alla kan lära sig att till exempel tala med mer 
variation, röra sig bättre i klassrummet och vara mer observanta på gester. Lärarens sätt att 
vara skapar antingen förtroende eller motsatsen. Ytterligare en del som Steinberg tar upp är 
värderingar. Har man som lärare en genomtänkt filosofi, förhållningssätt till kunskap, 
metoder, elever och föräldrar, är det lättare att lyckas nå målen.  
 
De delar man som lärare däremot inte direkt kan påverka kallar Steinberg för den yttre 
fyrkanten. En faktor är organisation och administration, till exempel: Har läraren 
skolledningens förtroende? Hur fungerar de administrativa rutinerna? Många skolor har dåliga 
lokaler, problem med belysning m.m., vilket kan bidra till kocentrationssvårigheter. Ekonomin 
är en annan del som spelar stor roll och som kan orsaka problem. Det tredje hörnet handlar 
om mode och samhällstrender. Om de metoder läraren använder passar in i modetrenden kan 
det vara lättare att lyckas i rollen som lärare. Alla påverkas av tidsandan och det är viktigt att 
vara medveten om det för att kunna se det man gör i ett längre perspektiv. Det sista hörnet i 
den yttre fyrkanten handlar om eleverna. Läraren påverkas av deras sociala bakgrund, 
problem, åsikter och erfarenheter m.m. Eleverna får aldrig bli en ursäkt, utan bara ses som en 
utmaning för att finna de rätta metoderna för den grupp en lärare har, menar Steinberg (1993). 
 
Likaså Stensmo (1997) tar upp att man genom ledarskapsforskning kommit fram till att en 
lärare i dagen skola behöver olika typer av kompetens, vilka är: ämneskompetens, didaktisk 
kompetens och ledarkompetens. Med ledarkompetens menas att kunna organisera och leda 
klassen som arbetande kollektiv, det vill säga, hantera disciplin- och ordningsfrågor, elevvård, 
gruppera elever och individualisera arbetet efter elevernas förmåga (Stensmo, 1997).                         
 
Att ha auktoritet och att vara auktoritär är inte samma sak. Läraren ska ha auktoritet, det vill 
säga; ha ämnes- och didaktiskakunskaper, men också att vara tydlig, sann, säker och 
anpassningsbar. Det är mycket viktigt med ledarauktoritet, eftersom man vet att detta  
påverkar inlärningen positivt (Steinberg, 1994).  
 
Nedan sammanfattar jag vad Steinberg (1994) menar med effektivt ledarskap. 
Ledaren: 

�� accepterar och är positiv till sin roll som ledare och vågar vara en auktoritet. 
�� ser sig som en förebild och en modell för gruppen. 
�� tänker på kroppsspråket och lyckas integrera kropp med ord, så de visar samma saker 

samtidigt. 
�� förstår vikten av att ge uppmuntran och uppskattning åt varje individ. 
�� lyssnar aktivt och försöker förstå sina elever, (flexibilitet och anpassningsförmåga 

förutsätter aktivt lyssnande) 
�� ger klara och tydliga instruktioner och varierar röstläge och tonfall. 
�� hjälper gruppen och individen att hjälpa sig själv, genom klargörande frågor. 
�� lyckas med att skapa en trygg, positiv och avspänd stämning. 
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Ur historisk aspekt har ledar- och lärarrollen i skolan förändrats och utvecklats. Från att i 
mitten av 1800-talet när de första skolorna startade i Sverige ha varit strängt auktoritär till att i 
nutid bli mer demokratisk och grupporienterad (Wikberg, 1998). Kurt Lewin kom fram till tre 
olika typer av ledarstilar när han under 1940-talet forskade om ledarbeteende; den auktoritäre 
ledaren, laissez-faire ledaren (”låt-gå ledare) och den demokratiske ledaren (grupporienterad 
ledare) (Nilsson 1993, Åberg, 1994). 
 
Den auktoritäre ledaren styr ensam sin grupp. Besluten fattas av ledaren själv och frågar 
sällan vad medlemmarna tycker. Ledaren styr arbetet i detalj och måste ständigt kontrollera 
arbetet. Den här ledaren bryr sig inte alls om relationerna i gruppen. Ledaren är sällan 
omtyckt. (Nilsson, 1993). Eleverna i dessa klasser har ett behov att skaffa sig makt. Det är 
viktigt att hålla sig vän med de kamrater som står högre i rang, medan eleverna ser ner på dem 
med lägre status. Det är vanligt med kampsituationer i dessa klasser (Åberg, 1994). 
 
Laissez-faire ledaren uppträder passivt, är otydlig i sin roll i gruppen och bryr sig inte så 
mycket om vad som händer eller vad som blir gjort. Ledaren lämnar gruppen åt sig själv och 
ingriper bara när han blir tillfrågad (Nilsson, 1993). I laissez-fair ledarens klassrum finns ofta 
otrygga elever. Lektionerna har varken en tydlig inledning eller avslutning och påbörjade 
arbeten avslutas inte. Otryggheten leder ofta till konflikter (Åberg, 1994). 
 
Den demokratiske ledaren låter medlemmarna i gruppen ta del av planering och 
genomförande, samarbetar gärna  med övriga gruppen och fungerar som katalysator och 
vägledare. Ledaren anstränger sig för att få ett bra klimat och närhet i gruppen. Denna grupp 
fungerar bra även om ledaren inte skulle vara närvarande (Nilsson, 1994). Den demokratiske 
ledaren är medveten om sina elevers utveckling och anpassar sina krav därefter. Ledaren är 
varken auktoritär eller passiv. Klassen och läraren ska vara enig om besluten som tas. 
Eleverna ska känna att de har inflytande och att de är jämställda. Här ges det utrymme att vara 
annorlunda vilket ökar utvecklingsmöjligheten (Åberg, 1994). 
 
Det är inte vanligt att möta renodlade ledarstilar, oftast ser man en blandning av de alla. I 
många fall är det den aktuella situationen som avgör vilken ledarstil som är mest lämplig 
(Nilsson, 1993). 
 
 
Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat? 
 
Kveli (1994) menar att det sociala samspelet utgör en mycket viktig del av skolans innehåll. 
En positiv klassrumsmiljö kännetecknas av trivsel, trygghet och goda arbetsvillkor och är 
förutsättningar för ett gott inlärningsresultat. Eleverna måste känna att arbetet de gör är 
spännande, nyttigt, viktigt och ligger på rätt nivå. De måste också få uppleva att de utvecklas. 
 
Enligt Stensmo (1997) upprätthålls ett gott klassrumsklimat och en god moral 
av positiva attityder. Aktiviten i klassrummet måste vara utformad så att den tillfredsställer 
både våra basala behov och andra, som självrespekt, nyfikenhet och kreativitet. För att 
eleverna ska kunna ta till sig kunskap måste läraren anpassa undervisningen till elevernas 
behov och förutsättningar. En trygg och säker klassrumsmiljö hör ihop med gott lärande. 
Eleverna måste kunna känna att de kan misslyckas utan att deras självkänsla hotas och de 
måste också våga anta utmaningar (Stensmo, 1997). 
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I en klass som fungerar bra kan man känna en avslappnad atmosfär. Medlemmarna i klassen 
accepterar varandra som de är, trots att de är olika. Det har ingen betydelse vem man arbetar 
med, eftersom alla kan arbeta med alla. Har klassen en positiv syn på sig själv som grupp är 
det ofta en klass med god sammanhållning. Känner sig klassen uppskattad fungerar den också 
ofta bra. Det behöver inte vara så att en klass med få konflikter kännetecknar en bra klass. En 
sådan klass kan sakna dynamik och handlingskraft. En dynamisk klass kännetecknas av att 
eleverna vågar ha egna åsikter och att dessa behandlas med respekt. Eleverna ska naturligtvis 
också kunna lyssna på varandra. Det är av stor betydelse att elverna känner sig medansvariga 
för att de ska fungera ihop. Det brukar dessutom påverka elevernas attityd positivt om klassen 
får känna sig duktig, till exempel om de gör bra saker tillsammans. (Åberg, 1994).  
 
Charles (1984) anser att disciplin är mycket viktigt och nödvändigt. Att upprätthålla disciplin 
är lärarens mest betydelsefulla uppgift och är avgörande för allt annat som sker i klassrummet. 
Människan utgår från att den finns, den underlättar inlärningen, den gynnar social fostran, den 
medger demokrati, den behövs av psykologiska skäl, och inte minst, skänker den glädje. God 
disciplin kännetecknas av att eleverna:  

 
1. sköter sitt arbete, d.v.s. gör de uppgifter som de tilldelats eller valt i samråd med            

läraren. De är uppmärksamma och engagerade. 
 
2. tar sitt ansvar, d.v.s. gör det de förväntas göra, även då läraren inte ser på. Att ta 

ansvar innebär att eleverna koncentrerar sig på uppgiften och respekterar andras 
rättigheter. 

 
3. skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor, d.v.s. visar vänlighet, 

uppmärksamhet, hjälp, stöd och uppskattning (Charles, 1984). 
 
Följande bygger på Åbergs (1994) egna tankar hon har skaffat sig genom egna erfarenheter.  
Hon menar att det ideala klassrumsklimatet är när varje elev kommer in genom 
klassrumsdörren och känner: 
 

�� ”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 känner och tycker. 
�� Här känner jag att jag duger. 
�� Här känner jag att jag är någon.” (Åberg, 1994 s. 31) 
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Wahlström (1993) betonar barnets behov av trygghet och menar att alla barn borde få uppleva 
en miljö där de kan känna sig helt trygga, både hemma och i skolan. Wahlström önskar att alla 
elever lämnar 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 klarar att lösa nya problem och lära mig mera.” (Wahlström, 1993 s. 24) 
 
Trygghet är ett behov jag kan se lyser igenom många författares tankar. Den amerikanske 
psykologen Maslow menar att människan hela tiden strävar efter att få sina behov 
tillfredsställda och har utvecklat en hierarkisk rangordning av dessa. Behoven bygger på 
varandra och underliggande behov måste vara tillfredställda innan individen kan kliva vidare. 
Behovstrappan steg är: 

 
1. Fysiologiska behov 
2. Behov av trygghet och säkerhet 
3. Behov av kärlek och social anknytning 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning 
5. Behov av självförverkligande  

 
Här ses tydligt att behov av trygghet är ett av de första stegen mot självförverkligande, d.v.s. 
vara den jag är (Wahlström, 1993). 
 
 
Hur kan lärare arbeta för att skapa ett bra klassrumsklimat? 
 
Frågan om hur lärare kan arbeta har jag valt att dela in efter följande underrubriker: lärarens 
förhållande till eleverna, klassrumsregler, positiv förstärkning, undervisning och arbetsformer. 
 
För att förbättra samspelet och arbetsmiljön i klassrummet måste läraren arbeta medvetet och 
målinriktat. Det finns inga direkt givna svar på frågan hur lärare kan arbeta för att skapa ett 
bra klassrumsklimat, det viktiga är att se till situationen i sig och klassen det gäller (Kveli, 
1994).  
 
Amerikanen Bronfenbrenner (1979) i Ekholm & Hedin (1993) har forskat om barns 
utveckling. Skillnader i barns närmiljö kan ge olika utvecklingsmöjligheter. Bronfenbrenner 
har kommit fram till ett antal komponenter som är betydelsefulla för utveckling av social 
kompetens. Dessa är: vilka aktiviteter som förekommer, vilka roller barnen försätts i och vilka 
relationer de utvecklar till varandra och till de vuxna. Bronfenbrenner anser att barnens 
utveckling gynnas om de får vara med om många olika slags aktiviteter. Särskilt positivt är 
om aktiviteterna är uppgiftsorienterade så barnen får tänka själva, bidra med idéer och lösa 
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problem. När det gäller roller kan det handla om hur mycket barnen får ta ansvar och 
uppmuntras till initiativ. Det är positivt om barnen får prova olika sociala roller, till exempel 
hjälpa andra, ta ansvar för olika saker etc. Relationerna handlar om hur vuxna och barn 
uppträder mot varandra (Ekholm & Hedin, 1993). 
 
 
Lärarens förhållande till eleverna 
 
En faktor som nästan är helt avgörande för ett positivt samspel i klassrummet är lärarens 
förhållningssätt och inställning till eleverna. Något som är mycket viktigt är att läraren trivs 
ihop med de enskilda eleverna och klassen som grupp. Läraren måste vara lyhörd, lyssna på 
eleverna och skapa ett samarbete som präglas av öppenhet, respekt och förtroende. Eleverna 
måste känna sig trygga och kunna lita på läraren (Kveli, 1994). 
 
Personalen måste synas bland eleverna och grupperna på skolan, både på lektioner och raster, 
ingripa vid normbrott eller berömma gott uppförande. Klasserna och skolans moral är 
beroende av hur personalen agerar sinsemellan i olika sammanhang. Den anda som finns 
bland personalen påverkar också andan i elevgrupperna (Stensmo, 1997). Åberg (1994) 
skriver också att vi vinner stora fördelar med att eleverna känner att de vuxna runt omkring 
dem samverkar mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att man kan visa barnen att även stora 
och svåra frågor kan lösas genom samarbete och att man därmed också uppnår större 
förståelse och tolerans. Samarbete leder till ökad kunskap om varandra, öppenhet och 
kreativitet. 
 
 
Klassrumsregler 
 
För att skapa ett trivsamt klimat i klassrummet är det bra att formulera ett antal 
klassrumsregler. För att de ska bli så effektiva som möjligt, menar Charles (1984) att det är 
viktigt att de formuleras av lärare och elever tillsammans. Reglerna bör förklaras noga så att 
alla vet vad de innebär. Reglerna ska vara rimliga, positiva, kortfattade och offentliga och – 
de måste upprätthållas. Eventuella straff bör fastställas i förväg. Reglerna bör sättas upp på en 
väl synlig plats i klassrummet, så att alla lätt kan ta del av dem, och så man utan problem kan 
repetera dem vid behov (Charles, 1984). 

 
När det gäller regler måste de följas av konsekvenser för att vara effektfulla. Följer man 
reglerna måste det uppmärksammas av positiva konsekvenser, till exempel att man visar 
uppskattning och gillande eller ger någon form av belöning. En negativ konsekvens vid 
avvikelse från regel måste alltid anpassas efter situationen. För det första måste läraren vara 
säker på att eleven förstått regeln. Har eleven förstått innebörden, kan det räcka med att ge ett 
ögonkast, säga ”stopp”, eller säga elevens namn. Man bör vara försiktig med att bestraffa 
genom restriktioner eller att visa ut eleven från klassrummet, om det till exempel inte rör sig 
om upprepade avvikelser från regler eleven har förstått (Stensmo, 1997). Använder man straff 
kan man inte vara säker på att ett önskvärt beteende utvecklas, många gånger handlar det om 
önskan att få uppmärksamhet. Straff kan också skapa ett negativt förhållande till lärare och 
skola och kan leda till flykt och aggression (Åberg, 1994). 
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Positiv förstärkning 
 
Vill läraren bevara ett gott klimat eller bryta ett dåligt beteende i klassen kan läraren använda 
sig av så kallad positiv förstärkning. Positiv förstärkning är enligt Charles (1984) den mest 
effektiva metoden att etablera ett gott uppförande. 
 
Positiv förstärkning är särskilt användbar vid inlärning av nya beteenden, men naturligtvis kan 
man också använda sig av denna typ då man vill bevara ett redan inlärt beteende. Med positiv 
förstärkare menas att en beteendekonsekvens förs in i en situation och som ökar sannolikheten 
för att ett visst beteende ska förekomma nu och i framtiden, det vill säga, benägenheten för ett 
särskilt beteende stärks. Det är viktigt att man vet att eleverna verkligen uppskattar det man 
använder som förstärkare, så det tillfredställer behov hos dem. De fyra olika positiva 
förstärkare som finns är följande:  
 
Materiella förstärkare är ofta ätbara eller användbara, t. ex. mat, frukt, godis, leksaker, 
böcker, priser och presenter. Hos yngre barn bör dessa materiella förstärkare kopplas ihop 
med en annan typ av förstärkningsform också.  
 
Aktivitet som förstärkare är uppskattade aktiviteter, exempelvis lekar, spel, pyssel, 
musiklyssnande, utflykter, djurskötsel, datoranvändning, sportaktiviteter eller fritt valda 
aktiviteter. 
 
Symbolförstärkare är visuella och konkreta ting som delas ut vid framsteg eller framgång. Det 
kan vara guldstjärnor, bokmärken eller diplom. Även goda betyg är symboler på 
framgångsrika prestationer. 
 
Sociala förstärkare är exempelvis ord och uppmuntrande fraser som: ”bra”, ”utmärkt”, 
”snyggt jobbat” och ”Det här har du lagt ner mycket arbete på.” Även icke verbala tecken som  
nickar, leenden och blickar har förstärkningsvärde, liksom fysiska beröringar; kramar, att 
hålla i hand, att sitta i knä, att promenera eller att arbeta tillsammans (Stensmo, 2000). 
 
 
Undervisning 
 
En av lärarens viktigaste bidrag till ett positivt klassrumsklimat är fungerande undervisning. 
Undervisningen måste vara anpassad till den aktuella situationen och de förutsättningar som 
finns i gruppen. Något som är avgörande för elevernas inlärning är motivation. Läraren måste 
kunna sitt ämne, vara engagerad och visa intresse för innehållet (Kveli, 1994). Om 
lektionsinnehållet inte intresserar eleverna kan de bli apatiska, trötta och frustrerade, vilket 
kan leda till dåligt uppförande. Arbetet måste upplevas spännande, viktigt, stimulerande och 
ligga på rätt nivå, så eleverna  känner att de lyckas. Samtidigt måste uppgifterna vara 
utmanande, så eleverna utvecklas och kan nå målen (Charles, 1984). 
 
Feedback är viktigt och har stor effekt när det gäller kunskapsinhämtning och motivation. 
Läraren bör betona de positiva sidorna och goda resultaten hos eleverna, förutsatt att de är 
äkta. Läraren måste tänka på att det framgår vad som bedöms som positivt, eftersom ohämmat 
beröm snabbt genomskådas och blir effektlöst. Naturligtvis är det ibland nödvändigt att också 
ge negativ feedback, men då måste läraren tänka på och få eleverna att förstå att avsikten inte 
är att kritisera, utan att hjälpa (Kveli, 1994). 
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Arbetsformer 
 
Sjöblom (1974) i Ekholm & Hedin (1993) har studerat olika daghemsmiljöer, vilka till viss 
del också kan kopplas till klassrumsklimat. Sjöblom kom fram till att på de platser där man 
pratade mycket med barnen karaktäriserades miljön av lugn samvaro, medan andra ställen där 
man pratade mycket lite med barnen utmärktes som stökiga och oroliga. 
 
Wahlström (1993) beskriver i boken Gruppen som grogrund hur man kan arbeta med så 
kallade trygghetsgrupper. Målet med arbetet är att eleverna ska få uppleva delaktighet och 
trygghet i en permanent grupp, genom ett systematiskt arbete med övningar som hjälper 
eleverna att hitta sin identitet, stötta varandra, stärka sitt självförtroende, lära sig att uppträda 
mer ansvarsfullt och få motivation till skolarbetet. Detta leder till att läraren så småningom 
kan ägna mer tid åt kreativ undervisning och mindre tid till att hålla ordning.  
 
Erfarenhet och forskning visar att: 

�� ” Inlärning är ett socialt fenomen och bör inte vara helt lärarstyrt, 
�� Man måste uppmärksamma elevernas sociala utveckling och inte bara deras 

skolprestationer 
�� Ett positivt skolklimat gynnar inlärning. 
�� Samarbete i stället för konkurrens förbättrar elevernas resultat.” (Wahlström, 1993 s. 

27) 
 
Åberg (1994) beskriver hur man genom samtal i grupp kan lära sig att en grupp kan uppnå 
bättre lösningar av ett problem än vad varje medlem kan uppnå var för sig. Samtalen kan 
handla om till exempel; vänskap, ensamhet, rättvisa, men syftet kan också vara att förbättra 
relationer, lösa konflikter, träna samarbete, eller träna eleverna på att lyssna. Vissa villkor 
måste först vara uppfyllda vad gäller gruppens samarbete: 
 

�� ”gruppen måste vara lagom stor och ha en lämplig sammansättning. 
�� gruppen måste vara tillräckligt aktiv, alla måste bidra och lyssna. 
�� att gruppen arbetar i riktning mot en lösning.” (Åberg, 1994 s.64) 

 
Placering och möblering i klassrummet spelar stor roll för koncentrationsförmågan, hävdar 
Steinberg (1993). När det gäller placering i klassrummet gäller det att vara flexibel och 
anpassa möbleringen till situationen. Det är viktigt att prova olika alternativ. För att markera 
att alla kan jobba med alla kan man byta bänkkamrater med jämna mellanrum. Detta 
förstärker också inlärningseffekten (Steinberg, 1993). Likaså Åberg (1994) menar att, om man 
väljer att placera eleverna i smågrupper och förändrar dessa då och då, så att alla får sitta med 
alla, lär sig eleverna att samarbeta med vem som helst. Detta bör införas redan i år ett, för att 
det ska bli en gynnsam utveckling (Åberg, 1994). 
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Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
Det finns två synsätt när det gäller förklaringar till hur ett klimat skapas, det strukturella 
(lägger vikt vid de yttre faktorerna, till exempel ledaren) och det socialpsykologiska (lägger 
tyngdpunkten på vad som sker mellan individerna). 
 
Klimatet i grupper kan vara olika och alla medlemmar skapar tillsammans det särskilda klimat 
som uppstår. En grupp har stort inflytande över sina medlemmar och påverkar deras beteende. 
Ju starkare grupptrycket är desto mer styrs personerna av gruppens normer. När vi träder in i 
en ny grupp blir vi tilldelade en roll. Situationen avgör vilka roller som skapas, men de 
individuella förutsättningarna avgör vem som får de olika rollerna. Det finns bland annat ett 
starkt samband mellan språklig färdighet och social ställning. Rollerna som uppstår präglar 
det klimatet som utvecklas. Förväntningar påverkar människors förhållande till varandra och 
inverkar på uppfattningar om andra. Har läraren positiva förväntningar på gruppen och varje 
enskild individ skapas trygghet och tillit. Det finns inget fullständigt svar på hur och när 
förväntningar realiseras, men det har visat sig att detta ibland sker. 
 
Lärarens ledarskap är mycket betydande och påverkar inlärning, klimat och grupprocesser. 
Ledarskapet måste var tydligt. Det gäller för ledaren att kunna ”matcha gruppen”, det vill säga 
anpassa sitt ledarskap efter gruppens behov. Forskning visar att lärare behöver ha ämnes-, 
didaktisk och ledarkompetens. Inlärningen påverkas positivt om ledaren har auktoritet. Det 
finns tre olika ledarstilar; den auktoritäre ledaren, laissez-faire ledaren och den demokratiske 
ledaren. Oftast ser man en blandning av dessa. 
 
Det sociala samspelet är en viktig del i skolans innehåll. Ett bra klassrumsklimat 
kännetecknas av bland annat trygghet, trivsel och goda arbetsvillkor. Detta är också 
förutsättningar för ett gott inlärningsresultat. I en klass som fungerar bra kan man känna en 
avslappnad atmosfär, alla accepterar varandra som de är och eleverna kan arbeta med vem 
som helst. Känner sig klassen uppskattad och eleverna delaktiga fungerar det också ofta bra. 
 
För att förbättra samspelet och klassrumsklimatet måste läraren arbeta medvetet och 
målinriktat. Det finns inga givna metoder och svar på hur man ska göra. Det viktiga är att se 
till situationen i sig. Vilka aktiviteter som förekommer, vilka roller barnen försätts i och vilka 
relationer de utvecklar till varandra är dock viktiga komponenter för barns utveckling. Det har 
visat sig att lärarens förhållningssätt och inställning till eleverna är nästan helt avgörande för 
ett positivt samspel i klassrummet och lärarens viktigaste bidrag till ett bra klimat är god 
undervisning. Forskning visar att om ledaren pratar mycket med barnen karaktäriseras den 
miljön av lugn samvaro och tvärtom. Ett sätt att skapa lugn och trygg miljö kan vara att arbeta  
med trygghets- eller samtalsgrupper. 
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GENOMFÖRANDE 
 
 
Lärarintervjuer 
 
Jag har gjort en studie genom att intervjua sex stycken klasslärare som arbetar med barn i år 
1-6. Detta för att jag vill få ytterligare kunskaper om hur verksamma lärare tänker och arbetar 
kring klassrumsklimat.  
 
 
Urval 
 
De sex stycken lärare jag har samtalat med kommer från tre olika skolor i en medelstor 
kommun i mellansverige. Tre av intervjupersonerna kände jag till sedan tidigare och de tre 
andra fick jag kontakt med genom att ringa de olika skolorna. Jag försökte få en viss spridning 
på lärarna vad gäller: ålder, yrkesverksamma år, i vilken klass de arbetar och skolan i sig. 
Detta för att få en övergripande och bred bild.  
 
 
Tillvägagångssätt 
 
För att få en personlig kontakt med lärarna valde jag att göra intervjuer. När jag först 
utformade frågorna blev de för ledande. Jag kom då fram till att jag skulle använda mig av 
några relativt öppna frågor och sedan ställa passande följdfrågor, för att få lärarna att fördjupa 
och utveckla sina svar om det skulle behövas. Jag började varje intervju med att ställa några  
frågor om intervjuobjekten för att jag skulle få en uppfattning om vilka de var och för att jag 
tyckte det var ett trevligt sätt att inleda samtalet. 
 
Jag gjorde intervjuerna under en och samma vecka. Intervjuerna gjordes enskilt med varje 
lärare. En intervju genomfördes i lärarens hem och de andra fem utfördes på den skola 
respektive lärare arbetar på. Intervjuerna tog mellan 25 - 45 minuter. Lärarna hade inte fått 
möjlighet att se frågorna i förväg. De visste dock innan vad intervjun skulle handla om. Så här 
i efterhand tror jag det skulle varit bra att ha delat ut frågorna innan så lärarna hade kunnat 
fundera lite, samtidigt som jag tror att man får de mest spontana och ärliga svaren om man 
inte sett frågorna. Alla intervjuerna spelades in på band och jag antecknade ingenting under 
tiden, eftersom jag ville koncentrera mig på att lyssna. Jag tyckte inte att lärarna hämmades av 
detta. De var alla öppna och positiva och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Jag 
trodde från början att det kanske skulle vara enklare att intervjua lärarna jag hade träffat 
tidigare, men jag upplevde ingen skillnad.  
 
 
Bearbetning 
 
Jag genomförde alla intervjuer innan jag lyssnade av banden och skrev sedan ned vad som 
sagts ordagrant. Därefter sammanfattade jag varje lärarintervju, fråga för fråga. Sedan tog jag 
varje fråga för sig och tittade på vad de olika lärarna hade svarat och gjorde min 
resultatredovisning. Jag har valt ut en del citat för att exemplifiera lärarnas svar och göra 
redovisningen mer levande. Sist i min resultatredovisning har jag kort sammanfattat vad som 
kom fram. 
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RESULTATREDOVISNING 
 
I denna del sammanfattar jag de sex olika lärarnas svar på frågorna jag ställde vid 
intervjutillfället. Syftet är att få en övergripande bild av lärarnas tankar omkring 
klassrumsklimat. 
 
Jag låter lärarna vara anonyma och kallar dem vid fiktiva namn. 
De lärare som deltog i intervjuerna var följande: 
 
Namn: Ålder: Antal år som lärare: Arbetar i klass: 
Lena 30 6 1-2 
Kerstin 50 25 1-2 
Camilla 27 5 1 
Lars 49 19 6 
Elisabet 30 4 5 
Britt 60 39 4 
 
 
Vad lägger du i begreppet klassrumsklimat? 
 
De lärare jag intervjuade har alla en liknande uppfattning om vad klassrumsklimat är. Det kan 
sammanfattas och med andra ord beskrivas som den stämning, anda eller atmosfär som finns 
i gruppen. En lärare talar också både om språket och kroppsspråket. Något annat som nämns 
är vilken kommunikation som finns mellan barnen och de vuxna. Lärarnas svar visar att det 
handlar mycket om olika slags känslor som man upplever i klassrummet tillsammans med 
barnen. Här är några exempel på hur de uttryckte sig: 
 

”Det är det som många utifrån känner när de kommer in i klassrummet. De säger: Vilken mysig                       
stämning ni har. Vilka trevliga barn...Stämningen barn emellan.” (Lars) 

 
”Det tycker jag är hur man upplever arbetsro. Om man tycker att man får en positiv eller 
negativ stämning när man kommer in i klassrummet. Hur barn kommer till tals med 
vuxna, vad man har för kommunikation. Man känner av lite grann hur barn är gentemot 
varandra och hur vuxna och barn är gentemot varandra.” (Camilla) 
 
”Det här att man direkt känner av andan i klassen på något sätt...” (Kerstin) 

 
 
Hur tror du att klassrumsklimatet skapas? 
 
Uppfattningarna om hur klassrumsklimatet skapas varierar lite. 
Lena pratar om arbetslagets betydelse och tycker det är viktigt att det finns många vuxna kring 
barnen. De vuxna behöver inte tycka samma saker, men i grund och botten ha samma 
förhållningssätt. Om barnen ser att de vuxna jobbar i ”lag”, tror Lena att det kan smitta av sig 
på barnen. Även Kerstin, Camilla och Elisabet tror att man som vuxen påverkar klimatet 
mycket, till exempel när det handlar om hur man säger saker och ting och hur man är. Camilla 
menar att det är viktigt att akta sig för den onda cirkeln. Händer något är det viktigt att man 
verkligen tar reda på vad som händer och inte bara tror att det är ”Pelle” som alltid brukar 
störa. Oftast handlar det om ren kontakt, att de vill ha uppmärksamhet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att de här lärarna tycker det handlar om hur man är som vuxen, 
vilket förhållningssätt och vilka förväntningar man har. 
 
Britt tror att barnen har med sig väldigt mycket hemifrån när det handlar om hur man ska bete 
sig mot varandra. Klimatet skapas barnen emellan redan i grupperna när de är små barn, i 
förskola och klasserna innan. Jobbar man på mellanstadiet får man barn från tre, fyra klasser, 
berättar Britt. I fyran får barnen ett nytt fysiskt klassrum, men även ett nytt mentalt rum, 
eftersom det är andra individer de umgås med. Britt menar att det då är viktigt att prata och 
tydliggöra det för barnen. Hon brukar säga: 
 

”Här är det vi som gäller och det är på oss själva det kommer an om det blir bra eller dåligt.” (Britt) 
 
Hon poängterar hur betydelsefullt det är att det ska komma inifrån barnen själva, att de ska 
vilja göra det bra. 
 
Lars anser att klassrumsklimatet skapas av allt man gör. Stämningen barn emellan präglar det 
klimat man får. 
 
 
Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat för dig? 
  
Det som samtliga lärare tycker är utmärkande för ett bra klassrumsklimat är att alla barn känner 
sig trygga och trivs. Att känna sig trygg och trivas kan handla om olika saker för olika lärare. 
De säger till exempel: 
 

”Barnen ska känna tilltro.” (Kerstin) 
 

”Att ha trevligt tillsammans, kunna skratta ihop och berömma varandra för det som varit bra.” (Elisabet) 
 

”Man trivs och känner sig hemma och både lärare och barn trivs med varandra.” (Britt) 
 
Elisabet och Lena nämner arbetsro och menar att alla ska kunna jobba utan att bli störda. Även 
Camilla pratar om att det måste vara en viss ordning för att alla ska trivas. 
 
Lärarna anser också att det är betydelsefullt att klassrummet är fyllt av glädje. Kerstin pratar 
om ”jobbarglädje”. Camilla och Elisabet menar att man ska kunna skratta och ha trevligt 
tillsammans i klassen. Barnen ska i grund och botten känna sig glada, anser Britt och Lena. 
 
Ett bra klassrumsklimat kännetecknas också av att eleverna ska respektera varandra och visa 
hänsyn. I skolan ska alla elever våga vara den de är. Detta uttycker lärarna på lite olika sätt: 
 

 ”Man måste kunna säga vad man tycker, utan att någon suckar, ger någon blick eller kommentar.” (Lena) 
  

 ”Att alla känner att de får komma till tals.” (Camilla) 
 
 ”Att man får komma med förslag och tycka vad man vill.” (Lars) 
 

Lars och Lena tar upp att saker och ting måste vara tillåtna. Lars pratar om en ”tillåtande 
attityd”. Eleverna får gör nästan vad som helst, bara ingen blir ledsen, arg eller störd och under 
förutsättning att något blir gjort.  
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Lars tycker egentligen att det är svårt att formulera vad som är ett bra klassrumsklimat. Han 
uttrycker sig så här: 
 

”Det som kännetecknar är något som inte går att sätta ord på. Det känner jag när jag kommer in i 
ett annat klassrum...det är något som ligger i luften. Man ser på ungarna hur de uppträder, så ibland 
när jag kommer in i en tyst klass vet inte jag om det är bra eller dåligt. Det kan ju vara både och.” 
(Lars) 

 
Lars menar att man märker hur det är när man går runt och hjälper barnen; håller de för är det något 
som är fel och gör de det inte, utan tvärtom kommer fram och vill ha hjälp, då är det ett bra klimat. 
Barnen är öppna mot andra. De vill visa upp, de törs fråga och vill göra bättre. 
 
Ett bra klassrumsklimat är ett klimat som gör att arbetet fungerar, vilket är något som kommer fram 
på olika sätt i samtliga lärares svar. 
 
 
Hur kan lärare arbeta för att skapa ett bra klassrumsklimat? 
 
Vad lärarna svarar på denna fråga skiljer sig en del åt. 
Alla lärare är eniga om klassrumsklimatets betydelse och jobbar mer eller mindre medvetet för att 
det ska bli så bra som möjligt. Hur de arbetar och vad de tänker på varierar, mycket beroende på 
var de jobbar och vilken klass de har. De är alla medvetna om att det tar tid och kraft att skapa ett 
bra klimat. Samtidigt skiftar klimatet helat tiden. En lärare jämför klassrumsklimatet med det 
meteorologiska.(Britt) Om man vill försöka se något resultat får man räkna med cirka en termin 
som tidsperspektiv. Några lärare säger så här: 
 

”Det är viktigt att tro på det och jobba med det.” (Kerstin) 
 

”Det skapas genom ett hårt, tålamodsprövande och idogt arbete.” (Lars) 
 
”Det är något jag försöker jobba med hela tiden så att säga, parallellt med det andra.” (Camilla) 

 
Som lärare finns det många saker att tänka på när det gäller att skapa ett bra klimat. Jag kan i de 
olika lärarnas svar bland annat finna att det är betydelsefullt att man:  
 

�� tar tag i problemen direkt. 
�� är ett diskuterande arbetslag och hjälper varandra.  
�� pratar och resonerar med barnen. 
�� som vuxen själv är ett exempel och ger barnen förslag på hur de kan göra eller bete sig i 

stället. 
�� ger barnen förtroende, låter dem ta ansvar och ha olika uppgifter, så de känner att de bidrar 

till att skapa klimatet. 
�� ställer upp på barnens idéer, lyssnar på dem och låter dem vara initiativtagare till olika 

saker. 
�� låter barnen ge exempel på vad som är bra och dåligt och vad som känns bra och mindre 

bra. 
�� uppmuntrar det positiva. 
�� talar om när det är bra.  
�� markerar när det inte är bra och visar att man är ledsen och besviken på beteendet. 
�� visar uppskattning och markerar att man tycker om dem. 
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Flickorna i Elisabets klass tycker till exempel om kontakt och uppskattar kramar. De pojkar 
Elisabet vet är kontaktsökande kramar hon också. I våras började hon kalla flickorna för 
”sockertoppar”, ”hjärtan” och liknande och det uppskattade de mycket. 
 
Att berömma för berömmandets skull ger ingen effekt, eftersom det snabbt genomskådas, 
nämner flera lärare. De menar också att det inte hjälper att bara gnälla. Det bästa är att 
motivera varför det är si eller så. Det ska finnas en tanke bakom allt, menar Lars. Är det bra 
under en längre tid kan man föra upp det till ytan och göra dem medvetna om att det är bra, till 
exempel: 
 

”Tänk vad bra ni sköter er mot varandra nu. Vad snälla ni är och vad roligt det var att höra det du 
sa...” (Britt) 

 
Kerstin tror det är viktigt att ta sig tid och att barnen känner att man har tid med dem för att 
bygga upp ett förtroende. Då kan man nå längre med dem. Detta tycker Camilla också. 
Eleverna ska känna att de kan komma till läraren och berätta om något som hänt och att stå för 
det de har gjort. Att man lär dem ärlighet. 
 
 
Elevinflytande 
 
Jag kan i svaren se att många av lärarna låter barnen vara delaktiga och även låter dem vara 
med och bestämma över arbetet till viss del. Ofta handlar det om i vilken ordning de ska läsa 
speciella områden, hur länge de ska hålla på och på vilket sätt de ska jobba. Eleverna ges viss 
frihet och ansvar beroende på ålder och hur det fungerar i klassen. 
 
Något Lars tänker på är att aldrig säga nej direkt. Får han ett förslag, säger han aldrig att det 
inte går. Tycker han att det inte låter så bra vid första skedet, kan han säga att han ska fundera 
på det. Barnen känner då att de får respekt för det de tycker, samtidigt som det också kan skapa 
kreativitet hos andra barn, att komma med förslag. Lars menar att om man lägger ansvaret på 
de som ska göra jobbet blir det ofta ett bättre jobb, men poängterar att barnen naturligtvis inte 
kan ta ansvar för allt. Britts elever är med och bestämmer mycket om läxor, läxornas längd och 
till vilka dagar de ska ha de olika läxorna till exempel. Hon brukar också låta dem ta rast när de 
vill vid vissa tillfällen. En del vill kanske komma igång direkt, medan andra måste ta en rast 
först för att kunna börja jobba.  
 
Elisabets grupp däremot, har varit väldigt rörig. I klassen finns även en klassassistent som 
finns till för alla, men ”punktmarkerar” vissa elever. Klassen behöver väldigt klara 
instruktioner. De måste veta precis vad de ska göra och vad de ska göra när de är klara, annars 
blir de oroliga och börjar störa. Det har tidigare inte gått att göra några grupparbeten till 
exempel, eftersom det då skulle blivit kaos. Det är viktigt att få dem fungera enskilt först och 
sedan successivt bygga vidare. Nu först har det börjat fungera bättre, berättar Elisabet.  
 
 
Regler 
 
Viktigt för klassrumsklimatet är att man tillsammans skapar regler. Dessa kan variera beroende 
på skola, klass, ålder och barn.  
När Lars får en ny klass brukar han ta upp några viktiga saker som ska gälla i klassrummet. 
1. Ingen har rätt att vara dum mot någon annan. 2. Rättvisa. Det är inte meningen att alla ska 
göra precis samma saker samtidigt, utan rättvisan ligger i att alla lägger ner samma jobb och 
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sedan hinner man olika mycket. 3. Alla gör sitt bästa. Det gäller att pränta in de sakerna, menar 
Lars. Klarar man det är halva jobbet gjort. Man måste ställa sådana krav som går att leva upp 
till. 
 
I Camillas klass pratade de i höstas om hur det var att börja skolan och vad som var viktigt att 
tänka på för att alla skulle kunna arbeta och trivas. Camilla anser att man måste vara tydlig 
med klassens regler och normer så man pratar om det, har klassråd och diskussioner kring hur 
det ska vara och inte vara. Samtidigt måste barnen vara med och utvärdera, både när det gäller 
arbetet och uppförandet. 
Regler som de kom fram till var: 
Vi räcker upp handen! Vi lyssnar på varandra! Vi kommer i tid! Alla får vara med! Vi är ute på 
rasten! De har även andra regler; att man plockar upp efter sig, man städar vid sitt bord, man 
ställer sina skor snyggt, man hänger upp sina kläder o.s.v. 
 
Även Elisabet kommer in på regler och menar att eleverna måste få veta vilka regler som gäller 
i klassrummet så alla kan jobba. De har ett antal fasta regler, bland annat att man inte får svära. 
Barnen var hemska när Elisabet tog över och svor i varenda mening. Det ända som hjälpte var 
kvarsittning, fem minuter för varje ord hon hörde. Barnen tyckte själva att det var det bästa 
sättet, eftersom det fungerade bra. I höst har de inte använt sig av detta system. Det svärs 
fortfarande, men inte alls lika mycket. Nu har hon börjat kalla dem för ”Pavlos hundar”. Pratar 
de rakt ut eller bara sitter och pratar hämtar hon ”blocket” och skriver upp dem. De får fem 
minuter för varje uppskrivning. Systemet är effektivt. Nu räcker det med att hon tar fram 
blocket så tystnar dem. Elisabet tycker det är tråkigt att behöva hota, men det är det enda som 
hjälper.  
 
 
Trevligt tillsammans 
 
Något annat som kommer upp är att det är viktigt att ta vara på elevernas intressen, ha trevligt 
tillsammans och göra roliga saker med barnen också. Tycker de något är roligt blir de positiva 
till hela skolsituationen och då blir det ett bra klimat, menar Camilla. Både Britt och Camilla 
anser dock att barnen måste lära sig att olika saker är roliga och att man måste göra saker som 
inte är så kul ibland. Barnen ska vara toleranta mot varandra och tycka det är trevligt att vara 
tillsammans i klassen. Det kan man känna även om matematikuppgifterna är tråkiga.   
 
Några lärare uttrycker sig så här: 
 

”Jag tror, att även om det är en tuff grupp så måste man tillåta sig att ha det här lite roliga där det 
får, inte spåra ur, men där man får skratta och larva sig emellanåt för att inte bli en tjatig fröken, 
men man måste kunna bryta och då räcker det. Det måste vara balans i det här.” (Kerstin) 
 
”Man får inte glömma bort att glätta till det ibland.” (Britt) 
 
”Det är viktigt att göra roliga saker tillsammns också. Nu har vi bestämt att vi ska ha ett disco där 
vi tjänar pengar till klassresan.” (Elisabet) 
 

Elisabet börjar nu se fram emot att åka på klassresa med barnen och berättar att hon varit 
nervös för det tidigare. Nu först efter en termin känner hon att det är rätt skapligt. Till våren 
ska de göra en annan utflykt om klassen fungerar bra. Det blir ytterligare en morot för dem. 
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Konflikter 
 
Vissa klasser har det bra klimatet redan när man får dem, menar Lars. Har de inte det måste 
man först försöka hitta och sätta fingret på vad som inte är bra. Ofta handlar det om konflikter 
barn emellan. När Lars tog över klassen var det lite av en aggressiv stämning. Barnen pekade 
på det runt omkring och gav någon i omgivningen skulden, istället för att titta på sig själva. 
Samtidigt handlade det mycket om hur de uttryckte sig. ”Någon har snott min penna...” o.s.v. 
Det är viktigt att man går till botten med det och får bort småsakerna, anser Lars. Några lärare 
kom in på föräldrar.(Lars, Elisabet och Britt) De brukar inte blanda in föräldrarna i första taget, 
utan reder ut det mesta i skolan. Är det total kaos eller något allvarligt är de överens om att 
man måste ta in föräldrarna. Lars tycker det bästa sättet är att be och fråga: ”Hur tycker ni jag 
ska göra?” De känner då att de kan hjälpa till och att lärare och föräldrar jobbar om samma sak, 
istället för att ringa och skälla och få dem att känna sig anklagade.  
 
När det gäller konflikter tycker jag att lärarna tänker ganska lika. Lärarna är överens om att 
man måste ta tag i problemen direkt. Ett par lärare (Lars och Lena) anser dock att det ibland 
kan vara för laddat och spänt att det är bättre att vänta ett tag. Naturligtvis gör de en 
”akutinsats”. Lars nämner att han kan låta det gå en dag. Samtliga lärare tycker också att det är 
självklart att alla inblandade måste få tillfälle att berätta sin version. Det varierar lite hur detta 
går till. Någon lärare menar att detta kan göras enskilt, medan andra tycker att alla inblandade 
ska vara med. På Camillas skola har de numer en gemensam konflikthanteringsmodell, 
”Islandsmodellen”, som är en modell i fem punkter: 

 
1.   Vilket är problemet? 
2. Hur känner sig de inblandade? 
3. Vilka olika lösningar finns? 
4. Vilken lösning är den bästa? 
5. Vad händer? 

 
Det är tänkt att eleverna själva, med handledning av lärarna ska lösa konflikten genom samtal. 
Diskussionen blir mer strukturerad, tycker Camilla. Lena brukar göra på ett liknande sätt. Hon 
poängterar även vikten av arbetslaget, det vill säga att man hjälps åt. Detta nämner även 
Elisabet. Lärarna brukar också ”gå” mycket på den känslomässiga biten. ”Hur skulle du själv 
må?” etc.  
 
 
Arbetssätt 
 
För många av lärarna handlar vägen till det bra klassrumsklimatet om att skapa trygghet hos 
barnen.  
 
Elisabet uttryckte sig så här: 

 
”Det handlar mycket om att både förstärka jag- och vikänslan hos barnen. Vi är den här gruppen 
och vi är bra. Istället för att alla andra är så bra.” (Elisabet) 

 
Arbetet kan ske på olika sätt. Vad som kom fram i intervjuerna var: trygghets- och 
samarbetövningar (material som nämndes var bland annat Gruppen som Grogrund, 
Charlieprojektet och Lion Quests material), rollspel och etiska samtal (genom sagor, berättelser 
och religionsböcker). Första skoldagen, mötet med en ny grupp och hur de sitter i klassrummet 
kom också fram. Lena menar att första skoldagen ska vara lite speciell, då man gör något 
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tillsammans. Det kan vara samarbetsbanor, kluringar att lösa, skattjakt, namnlekar m.m. Oftast 
är det några nya barn och det kan vara ett bra sätt för dem att komma in i gruppen. Camilla vill 
att varje barn ska ha känt att hon sett dem, att hon kan deras namn och något om deras 
intressen när hon tar emot nya elever. I höstas valde hon att sätta dem i grupper om fem vid 
varje bord, blandat pojkar och flickor. Medvetet satte hon inte dem som hon vet brukar hänga 
ihop precis intill varandra. Camilla vill att alla ska kunna jobba med olika personer för att se 
och lära sig att alla jobbar på olika sätt. Lars menar att det är viktigt hur man sitter och ser 
varandra. Helst skulle han vilja placera eleverna i en hästsko, men det går inte p.g.a. 
klassrummets storlek. De sitter nu i grupper, där alla ska kunna titta framåt. Det är viktigt att få 
dem känna att ”jobbarkompisar” är viktigt och vilket värde det är att trivas ihop. 
 
Kerstin och Lena är lärare som jag finner arbetar med konkret material. Följande är exempel på 
vad de berättade om. 
För att skapa ytterligare trygghet och ro hos barnen arbetar de med: 

 
�� Tema ”livsviktigt”: Handlar om känslor, vem man är, familjen och vad man tänker och 

tycker.                        
�� ”Visst kan du!”: Ett avslappningsmaterial som tar upp avslappning på olika sätt. 
�� ”Lys upp dagen för varandra!”: Eleverna får lära sig att säga positiva saker, lära sig 

uttrycka det i stället för att skvallra eller uttrycka sig dumt. 
�� ”Huvudperson”: Lärarna håller på att arbeta fram detta nu. Det innebär kort att en 

person lyfts fram lite extra varje vecka. Det gäller för barnen att bland annat säga 
positiva saker om personen. 

�� Varje vecka har de även samtalsövningar, värdegrundsdiskussioner, samarbetsövningar 
och tar upp viktiga saker att prata om. 

 
 
Vad tycker du utmärker ett bra ledarskap hos en lärare? 
 
Alla lärare poängterar vikten av tydlighet när de svarar på frågan om vad som utmärker ett bra 
ledarskap. Många av lärarna tycker det är viktigt att barnen känner att de kan lita på läraren. 
(Lena, Camilla, Lars, Britt) Lars och Lena menar, att det är viktigt att kunna skapa den 
tryggheten hos eleverna. De ska veta att ledaren alltid finns där, ställer upp och bryr sig om 
dem. Camilla nämner också att det är viktigt att barnen känner att läraren litar på eleverna och 
att man ger dem ansvar. Camilla pratar också om positiv och negativ feedback och tycker det 
är viktigt med båda två. En lärare ska även kunna motivera sina elever och uppmuntra dem, 
tycker de flesta lärare.  
 
Britt och Lars tycker att en ledare ska ha ett mål för arbetet och veta var man vill komma. 
Eleverna ska få veta vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Även Camilla tar upp 
att hon vill ha ordning och reda och klara strukturer, både för sin egen och elevernas skull. 
Lars uttrycker här sitt mål med eleverna: 
 

”När jag lämnar ifrån mig de här till sjuan, så ska det komma ett gäng med barn som tycker skolan 
är rolig, det är kul att lära sig, jag vill bestämma lita vad jag ska göra, jag tycker det är roligt att få 
beröm, jag tycker det är roligt att lyckas bra. Alltså får man barn med den känslan i kroppen  då 
presterar de sitt bästa. Man vill lyckas igen och igen och igen. Kan jag få en grupp med den 
känslan, har jag nått mitt mål. Är man less efter sex år i skolan har jag inte gjort något bra 
lärarjobb, tycker jag.” (Lars) 

 



 24

De flesta nämner också att man som lärare ska vara konsekvent. Ett par formulerar sig på det 
här viset: 
 

”Det som är bestämt, det ser man till att det genomförs. Hellre få saker och för lite, än för mycket 
som det inte blir något av.” (Kerstin) 

 
”Jag tror det är viktigt att de känner att du står för vad du sagt.” (Lars)   
 

Lärarna kommer in på känslor. Elisabet tycker det är bra att man visar sina känslor och att man 
berättar och visar om man blir upprörd över något, men naturligtvis också visa när man är glad. 
Britt menar att det inte är någon idé att bara stå och skrika på eleverna och höja rösten. 
Antingen väntar hon ut dem eller tar en paus. Hon tycker också det är jätteviktigt att det är 
glädje i klassrummet och att man är glad som ledare. Detta håller även Kerstin med om, 
samtidigt som hon tycker att man måste sätta gränser. Även Lars pratar om glädje och vill att 
man ska kunna skämta och skoja. Här nämns det också att en bra ledare inte får vara långsint. 
Det är viktigt att markera när det gått över och gå vidare. 
 
Lena tycker det är viktigt att det blir ett naturligt ledarskap. Elisabet anser, att det inte bara går 
att vara på ett sätt som ledare, utan det är viktigt att anpassa sig till gruppen. Det är olika vad 
man har för grupp. På en del ställen kan barnen vara väldigt formbara och följsamma och då 
behöver man som lärare inte vara så dominant och stark i sin vilja. 
 
Lars och Camilla pratar om att vara lyhörd. Camilla uttrycker det så här: 

 
”Det är jätteviktigt att vara lyhörd, att lyssna på vad barnen säger, vad de tycker och vad 
de tänker, så man inte bara är så inne i sitt att man har rutat upp att såhär och såhär ska 
jag ha det och så kör man på och hör ingenting annat. Att man har den här 
tvåvägskommunikationen och inte bara står och maler på.” (Camilla) 

 
Kerstin nämner att man som ledare inte ska vara rädd för att säga ifrån och lägga sig i. Det är 
viktigt att markera sin ställning. Lars tycker inte man ska vara rädd för att släppa lite på 
auktoriteten och att ledaren inte behöver kunna och bestämma allt. Han säger också att ledaren 
måste ha en del misslyckanden och erfarenheter med sig för att bli en mer tolerant ledare.  
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Sammanfattning av resultat 
 
Klassrumsklimat beskriver lärarna som den stämning som finns i gruppen. Det handlar för 
lärarna om olika slags känslor man upplever i klassrummet.  
 
Uppfattningen om hur klimatet skapas eller växer fram varierar lite. Det kan handla om hur 
man är som vuxen, vilket förhållningssätt och vilka förväntningar man har. Det kan också 
skapas mellan barnen själva i olika grupper. Barnets uppväxt, bakgrund och hemförhållanden 
kan ha betydelse. Att klimatet skapas av allt man gör är ett annat sätt att se det.  
 
Det som utmärker ett bra klassrumsklimat är i huvudsak: trygghet, respekt, arbetsro, glädje, 
samhörighet och tillåtelse. 
 
Det finns naturligtvis inget givet sätt att arbeta. Hur lärare arbetar kan variera beroende på 
skola och elever. Det tar oftast tid att skapa ett bra klimat och det kan vara ett hårt arbete. Det 
finns mycket material att använda sig av, till exempel Gruppen som grogrund, en arbetsmetod 
som utvecklar eller Visst kan du, ett avslappningsmaterial. Sagor, rollspel och olika 
samtalsövningar är andra tips. Annat som kommer fram i lärarnas svar är bland annat att det är 
betydelsefullt att: ta tag i problemen, ge barnen förtroende, låt dem vara delaktiga, lyssna på 
barnen, uppmuntra det positiva, visa uppskattning, ha trevligt tillsammans, vara tydlig med 
regler och som vuxen och lärare vara en förebild. 
 
En bra lärare ska sammanfattningsvis vara: tydlig, målinriktad, lyhörd, konsekvent, glad, 
förtroendeingivande och anpassningbar. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med mina intervjuer var att få en övergripande bild av hur lärare tänker kring 
klassrumsklimat. För att göra det tydligt kommer jag i min diskussion att utgå från de 
huvudfrågor jag ställde vid intervjuerna. 
 
 
Vad är klassrumsklimat? 
 
Lärarna har alla en liknande uppfattning om vad klassrumsklimat är. Det kan beskrivas som 
den stämning, anda eller atmosfär som finns i gruppen. Svaren visar att det handlar om olika 
känslor som kan upplevas i klassrummet. Lärarnas uppfattning stämmer överens med hur 
Nilsson (1993) definierar klimat:  
 

”Det som förenar ger ett samspel som i sin tur präglas av vad man brukar kalla ett klimat, anda 
eller atmosfär i gruppen. Det handlar om emotionella relationer, förhållningssätt och öppenhet i 
gruppen – hur medlemmarna överlag trivs och kommer överens.” (Nilsson, 1993 s. 12) 

 
 
Hur skapas klassrumsklimatet?   
 
Hur klassrumsklimatet växer fram är en intressant, men svår fråga. Det finns två olika sätt att 
förklara hur ett klimat växer fram; det strukturella synsättet (lägger störst vikt vid de yttre 
faktorerna) och det socialpsykologiska synsättet  (lägger tyngpunkten på samspelet mellan 
individerna) (Ekholm & Hedin, 1993). Lärarna har lite olika uppfattningar. Några menar att 
man som vuxen och lärare gör intryck och formar eleverna mycket beroende på 
förhållningssätt och förväntningar. En annan lärare nämner att elevernas hemförhållanden 
också har betydelse. Detta tillsammans påverkar hur individerna samspelar i grupperna. Enligt 
Stensaasen & Sletta (2000) påverkar förväntningar människors förhållande till varandra i 
varje mellanmänskligt samspel. En blandning av de både synsätten är nog det som bäst 
förklarar hur klimatet skapas. En lärare menar att klassrumsklimatet skapas av allt som görs, 
vilket det säkert ligger mycket i. 
 
 
Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat? 
 
Trygghet är ett behov som är grundläggande för allt annat arbete och ett av de första stegen i 
Maslows behovstrappa. Trygghet är något som samtliga lärare menar kännetecknar ett bra 
klassrumsklimat. Det kan handla om att trivas, ha trevligt tillsammans och känna sig hemma. 
Något annat som också kommer fram är att man ska respektera varandra, våga vara den man 
är och ha rätt att säga vad man tycker, utan att någon skrattar. Lärarna menar att ett bra klimat 
gör att arbetet i skolan fungerar. Deras åsikter stämmer bra överens med Åberg (1994), 
Wahlström (1993), Stensmo (1997) och Kveli (1994). Detta motsvarar också mina egna 
erfarenheter. Om man skulle fråga elever, tror jag särskilt att de skulle nämna att ingen ska 
vara dum och skratta när någon svarar fel.  
 
Några av lärarna pratar om att det måste vara en viss ordning för att alla elever ska trivas i 
skolan. Det är vad Charles (1984) också betonar och menar att upprätthålla disciplin är en av 



 27

lärarens viktigaste uppgifter. God disciplin kännetecknas enligt honom av att eleverna sköter 
sitt arbete, tar sitt ansvar och skapar goda relationer till andra. 
 
Något som ingen av mina intervjupersoner nämnde, men som jag jag själv tycker är 
utmärkande för ett bra klimat, är om det är en inbjudande och mysig fysisk miljö i 
klassrummet. Jag har under utbildningstiden fått möjlighet att besöka många klassrum som 
sett olika ut. Jag har upplevt att barnen i många fall är mycket måna om just sina egna 
klassrum och sina bänkar eller platser vid borden och hur det ser ut. Det är deras egen 
tillhörighet och kan påverka och ha betydelse för hur de trivs i skolan. 
 
Ett bra klassrumsklimat utmärks sammanfattningsvis av: trygghet, respekt, arbetsro, glädje, 
samhörighet och tillåtelse, vilket stämmer bra överens med det socialpsykologiska synsättet 
(Ekholm & Hedin, 1993). 
 
 
Hur kan lärare arbeta för att skapa ett bra klassrumsklimat? 
 
Att skapa ett bra klassrumsklimat är inget som går på en eller två dagar. Det är mycket viktigt 
att vara medveten om klassrumsklimatets betydelse, och precis som några lärare sa, ha det i 
bakhuvudet och arbeta med det kontinuerligt vid sidan av allt annat skolarbete. Alla klasser är 
olika. En lärare menar att det gäller att sätta fingret på vad som är fel, om klimatet i klassen 
inte känns bra. Utifrån det måste arbetet ske. Enligt lärarna är det viktigt att ”tro på det” och 
ha tålamod. Att arbeta medvetet och se till situationen i sig är något som Kveli (1994) hävdar 
är mycket betydelsefullt. 
 
Kveli (1994) menar att en av lärarens viktigaste uppgifter till ett positivt klassrumsklimat är 
bra undervisning. Den bästa undervisningen får vi om läraren är förberedd och eleverna är 
delaktiga i det som sker. Bronnfenbrenner (1979) i Ekholm & Hedin (1993) har genom 
forskning kommit fram till att det är viktigt för barnens sociala utveckling att låta dem ta 
ansvar, initiativ och bidra med idéer m.m. Jag fick uppfattningen att lärarna ofta brukar låta 
barnen ta ansvar, vara med och bestämma om undervisningen, exempelvis när det gäller 
arbetssätt, hur länge de ska jobba, vilka läxor och vad de ska kunna när de är klara. Det blir  
roligare för eleverna om de får vara med och bestämma över det som ska göras, vilket kan 
bidra till en positiv inställning. Detta kan även motivera eleverna till att inhämta kunskap.    
 
Alla lärare tycker att man ska ha trevligt och kul tillsammans med eleverna. Barn idag är ofta 
bortskämda med att saker och ting ska hända, det ska vara kul och ”häftigt”. De har svårt för 
att vänta, blir otåliga och vill ha allt serverat. Barn måste lära sig att vänta och kunna se fram 
emot saker. En av lärarna berättar att de ska göra en utflykt till våren om klassen sköter sig 
och fungerar bra. Det blir som en morot för dem och något att se fram emot. Detta är form av 
positiv förstärkning som Stensmo (2000) tar upp och som Charles (1984) menar är den mest 
effektiva metoden att etablera ett gott uppförande. Vi som lärare har stora krav att det i skolan 
ska vara roligt. Barn måste lära sig, som ett par lärare sa, att förstå att allt inte är kul och att vi 
har olika intressen, men att trivas ihop och ha trevligt tillsammans kan man, även om 
matematikuppgifterna är tråkiga. Det håller jag med om, för det är så det är i livet och det 
måste vi förbereda dem på.  
 
Lärarna anser att det är mycket viktigt att ta tag i problemen direkt. Då hinner de aldrig växa 
och bli så stora. Som lärare måste man vara uppmärksam på allt som händer och även hjälpa 
varandra i arbetslaget. När det gäller konflikter är lärarna överens om att det är viktigt att alla 
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inblandade får komma till tals och ge sin version på vad som hänt. Alla konflikter kan 
naturligtvis inte lösas på samma vis, eftersom det är viktigt att alltid se till situationen i sig. På 
en av skolorna har de en gemensam konfliktlösningsstrategi. Lärarna menar att det är av stort 
värde att eleverna själva ger förslag på lösningar och att de själva väljer ut den de tycker är 
bäst. Läraren får fungera som handledare och också ta på sitt ansvar att följa upp problemet. I 
Lpo-94 står det att läraren tillsammans med eleverna ska utveckla regler för arbetet och 
samvaron i den egna gruppen. Regler förekommer i de olika klasserna, men ser lite olika ut 
beroende på klass och ålder. Lärarna anser att det är viktigt att vara tydlig med reglerna så 
barnen vet vad som gäller. Detta menar även Charles (1984). En av lärararna pratar om 
bestraffning. Enligt Åberg (1994) och Stensmo (1997) bör man vara försiktig med detta, då 
det till exempel kan skapa ett negativt förhållande till lärare och skola och leda till aggression. 
I detta fall har läraren tillsammans med eleverna kommit överens om att uppskrivning och 
kvarsittning är det bästa sättet och det ända som hjälper. 
För att skapa ro och trygghet arbetar ett par lärare med olika teman där barnen jobbar om sig 
själva och det som kretsar omkring dem. Enligt Wahlström (1993) måste elevernas sociala 
utveckling uppmärksammas och inte enbart deras skolprestationer. 
 
Lärarna tar upp hur viktigt de tycker det är att prata och resonera med barnen om det som 
händer och sker i och utanför klassrummet. Av egna erfarenheter från praktikperioder och 
diskussioner med mina handledare på skolorna har jag märkt hur viktigt det är att samtala ofta 
och mycket med barnen och visa att man som lärare bryr sig, även om det inte gäller 
skolarbete. Detta kan hänvisas till Sjöblom (1974) i Ekholm & Hedin (1993) som genom 
forskning kommit fram till att mycket samtal mellan vuxna och barn kan bidra till en lugn 
miljö. 
  
Placeringen och möbleringen spelar stor roll för koncentrationsförmågan, enligt Steinberg 
(1993). Han menar att det är viktigt att vara flexibel och prova olika alternativ. Att placera 
elever i grupper kan vara ett sätt. Eleverna får då precis som en lärare sa, lära sig att alla 
jobbar olika. Det kan underlätta att ha eleverna placerade på det viset, då man på olika sätt 
kan dra nytta av att eleverna redan är indelade i grupper. Eleverna måste lära sig att arbeta i 
större och mindre grupper och kunna samarbeta med vem som helst. Vad jag själv har upplevt 
och erfarit är att jag som lärare måste träna eleverna att jobba i grupper för att arbetet ska 
fungera och ge något. Åberg (1994) anser att det är viktigt att regelbundet byta platser och 
grupper.  
 
 
Vad utmärker ett bra ledarskap hos en lärare? 
 
Lärares ledarskap påverkar gruppklimatet mer än andra faktorer menar Åberg (1994). Av 
erfarenheter från min egen skoltid och under utbildningen till lärare har jag upplevt att 
ledarskapet har en oerhört stor betydelse för barnens sätt att bete sig och hur de trivs i skolan. 
Som ledare och vuxen fungerar jag som en förebild för många barn och har ett stort inflytande 
på dem. Samtliga lärare poängterar vikten av tydlighet när de svarar på frågan vad som 
utmärker ett bra ledarskap. Jag själv tycker också det är enormt viktigt att vara tydlig i mitt 
ledarskap, särskilt om man jobbar med de yngre barnen. Under mina praktikperioder har jag 
fått erfara att det inte bara går att säga att så här ska vi göra och tro att eleverna gör det. Det 
gäller till exempel att låta dem ta in information genom andra sinnen än enbart hörseln. Det 
gäller att vara tydlig med de äldre också, men inte på samma vis. Betydelsen av att vara tydlig 
tar också merparten av de olika författarna upp.  
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Att en lärare ska kunna sätta gränser och vara konsekvent kommer också fram av lärarna. 
Barn behöver gränser. Utifrån min egen uppfattning skapar gränssättning i tidig ålder en 
trygghet för barnet som det sedan bär med sig hela livet. Jag har upplevt att det i skolan är av 
stor betydelse att ha tydliga gränser för att samarbetet och samspelet mellan många olika 
människor ska fungera, både i klassrummet och på skolgården. Barnen blir tryggare när de vet 
vad som gäller och vilka ramar de ska hålla sig inom och kan då lättare inhämta kunskap. 
Stensmo (1997) och Steinberg (1994) hävdar att lärare i dagens skola måste ha 
ledarkompetens och våga vara en auktoritet. 
 
Något annat lärarna nämner är att man som ledare måste anpassa sig till gruppen. Detta 
påpekar även Åberg (1994) och menar att det är viktigt att ledaren ”matchar gruppen”. Alla 
grupper är olika och fungerar på många sätt. Det som går i en klass behöver inte alls fungera i 
en annan. Det gäller med andra ord att kunna variera sitt ledarskap allt eftersom och vara 
lyhörd. Det här hävdar även Nilsson (1993). Den demokratiske ledaren (Nilsson, 1993) är den 
jag utan tvekan föredrar att vara och också ledas av, men naturligtvis måste det finnas inslag 
av de andra också. Det här beror på gruppen och situationen i sig. Samtidigt som jag, precis 
som en lärare nämner, anser att man måste vara naturlig i sitt sätt att leda. Det kommer man 
långt med. Jag kan inte vara någon jag inte är. 
 
Steinberg (1993) menar att en lärares sätt att vara skapar antingen förtroende eller inte. 
Lärarna pratar om känslor och tycker att man ska visa när man är ledsen, arg och glad. En 
lärare måste förstås kunna behärska sig. En lärare påpekar att det inte är någon idé att stå och 
skrika på eleverna, utan brukar själv vänta ut dem eller ta en paus. Lärarna menar att det ska 
vara mycket glädje i klassrummet då det kan bidra till att människorna blir glada och positiva.  
 
Åberg (1994) och Steinberg (1993) tar upp att det är viktigt att ha mål med eleverna och 
undervisningen. Har man som lärare bland annat en genomtänkt filosofi och förhållningssätt 
till kunskap är det lättare att nå målen. Även de intervjuade lärarna tycker att en bra lärare ska 
veta var den vill komma med eleverna och undervisningen. Det ska vara klara mål och syften 
med det som görs. Exempelvis kan det blir lättare att motivera eleverna till inlärning. 
Eleverna ska känna att det är roligt att lära sig och att undervisningen är meningsfull. Elever 
idag kräver ganska mycket och vill ofta veta varför de ska läsa och göra det de gör. Om jag 
ser till mig själv känns det som det även kan ge mig som lärare en viss trygghet att veta var 
jag vill komma och varför.  
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BILAGA 
 
 
Intervjufrågor om klassrumsklimat 
 

�� Inledande frågor 
Hur gammal är du? 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
Vilken/vilka årskurs(er) arbetar du med nu? 
Berätta något om klassen och skolan! 
 

 
�� Vad lägger du i begreppet klassrumsklimat? 

 
 
�� Hur tror du att klassrumsklimatet skapas? 

 
 
�� Vad kännetecknar ett bra klassrumsklimat för dig? 

 Hur viktigt är det med ett bra klassrumsklimat? 
 
 
�� Hur kan lärare arbeta för att skapa ett bra klassrumsklimat? 

Hur medvetet arbetar du med detta? 
 
 

�� Jag tror att ledarskapet har betydelse för klassrumsklimatets utveckling.  
 Vad tycker du utmärker ett bra ledarskap hos en lärare? 

 
 
 
 
 


