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Abstrakt 

Stämning, relationer och miljöer skiljer sig från klassrum till klassrum. Vårt gemensamma 

intresse och vår strävan om hur man skapar goda relationer och ett positivt klimat i 

klassrummet ligger som grund för vår studie. Syftet med studien är att lyfta fram vad som 

kännetecknar ett positivt klassrumsklimat, vad som kännetecknar ett bra ledarskap samt hur 

läraren kan arbeta för att skapa ett positivt klassrumsklimat. Genom intervjuer med pedagoger 

samt relevant forskning och litteratur vill vi synliggöra några pedagogers tankar om 

fenomenet klassrumsklimat. Studien är uppbyggd på intervjuer med fem utvalda pedagoger, 

pedagogerna valdes utifrån deras olika arbetsplatser och erfarenheter. Anledningen till detta 

var för att de skulle kunna ge studien olika infallsvinklar i skapandet av ett positivt 

klassrumsklimat. Efter genomförandet av intervjuerna sammanställdes svaren och åsikterna 

för att hitta gemensamma nämnare hos informanterna.  

 

I resultatet framkommer det att gruppens klimat har stor påverkan på elevens 

lärandemöjligheter. Ett positivt klasrumsklimat kännetecknas av att alla upplever att de är 

delaktiga, de känner sig trygga, det finns tydliga mål med undervisningen och alla vågar vara 

sig själva. Detta kan ändå se mycket olika ut i olika klasser beroende på hur ledarskapet ser ut. 

Under intervjuerna framkommer det att ledarskapet har en bidragande roll till ett positivt 

klassrumsklimat.   
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1. Inledning 

Lpo94 förespråkar att skolan ska fungera så att eleverna känner sig trygga och utvecklar 

respekt gentemot andra.  Vidare står det att skolan ska sträva efter att varje elev bland annat 

respekterar andra människors egenvärde, utvecklar sin förmåga och kan göra etiska 

ställningstaganden samt tar avstånd från förtryck och kränkande behandling. I skolan ingår 

eleverna i en ständig grupprocess och för att eleverna på ett bra sätt ska kunna utvecklas på 

sin individuella nivå krävs det att eleverna visar hänsyn till varandra och fungerar i en grupp. 

 

Med detta arbete vill vi undersöka lärares uppfattningar om vilken betydelse 

klassrumsklimatet har för undervisningen. Klimatet i klassrummet och dess betydelse för 

lärare och elevers arbete i skolan är något som det ofta talas om. Elever tillbringar många av 

dagens timmar och en stor del av deras liv i skolan. Därför bör stor vikt läggas på att skapa en 

så trivsam atmosfär och ett gott klimat som möjligt för alla elever. För att kunna få en mer 

precis förståelse för vad det är och vilken betydelse det har för det pedagogiska arbetet är det 

intressant att börja med hur lärare själva uppfattar begreppet. 

 

I resultatet framkommer det att gruppens klimat har stor påverkan på elevens 

lärandemöjligheter. Ett positivt klasrumsklimat kännetecknas av att alla upplever att de är 

delaktiga, de känner sig trygga, det finns tydliga mål med undervisningen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka tankar, metoder och tillvägagångssätt 

lärare kan ha för att skapa ett positivt klassrumsklimat.  

Vi har valt att framförallt rikta in oss på begreppen klassrumsklimat, trygghet, ledarstilar, 

delaktighet och grupprocesser. Vi vill också med denna uppsatts undersöka hur dessa begrepp 

förhåller sig till begreppet klassrumsklimat. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

  

 Hur uppfattar lärare innebörden av klassrumsklimat? 

 Vilken påverkan har klassrumsklimatet för inlärningen?  

 Hur uppfattar lärare trygghet, delaktighet, grupprocesser, föräldrakontakt i förhållande 

till klassrumsklimat? 
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3. Bakgrund  

Nedan kommer en beskrivning av vad tidigare forskning och litteratur säger att begreppet 

klassrumsklimat kan vara. Ord och begrepp som, ledarskap, grupprocesser, trygghet och 

klassrumsmiljö kommer också att användas. Även lärarens betydelse för klassrumsklimatet 

kommer att behandlas. 

3.1 Olika definitioner av klassrumsklimat? 

”Skolan är Sveriges största arbetsplats. Varje dag går omkring en 

miljon barn och vuxna till skolan för att arbeta. Många är de lärare 

och elever som i det tysta åstadkommer viktiga resultat.”  

(Granström 2007 s 9)  

Åberg (1994) hävdar att klassrumsklimatet spelar en stor roll för inlärningen, för att kunna 

göra ett bra jobb är det viktigt både för barn och vuxna att dem trivs på sin arbetsplats. (A.a) 

menar att ett positivt klassrumsklimat är när varje elev på morgonen går in till klassrummet i 

trygg vetskap 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. ” (Åberg 1994 s. 31) 

 

Atmosfär är ett begrepp som Johansson (2003) bygger sin forsning på. Ordet atmosfär kan på 

många sätt liknas med beskrivningen av ordet klassrumsklimat. Enligt (a.a.) handlar atmosfär 

i första hand om samspelet mellan pedagoger och elever. Pedagogerna har en viktig roll då 

deras agerande, åsikter och förhållningssätt hela tiden avspeglar sig hos eleverna.  

 

Landin och Hellström (2001) påpekar att det är viktigt att alla i gruppen får känna sig 

accepterade samt att de får uppskattning för det de gör. Dysthe (1996) förespråkar att 

delaktighet och ett gott samspel ökar elevernas engagemang. Känner sig eleverna delaktiga 

under lektionerna bidrar det både till en god arbetsmiljö samt att de känner sig bekräftade. 

Disciplinen är också något som påverkar inlärningen och arbetsklimatet, det hävdar Charles 

(1984). Vidare säger (a.a.) att även elever värderar disciplin högt då dem själva känner att det 

gynnar deras egen inlärningsförmåga om de har en lugn och trygg arbetsmiljö. 

Kveli (1993) hävdar att skolan ska verka för att ge elever möjlighet att utveckla hela sin 

personlighet, det vill säga både ämnesundervisning och socialutveckling. Undervisningen 
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inom social utveckling faller på lärarens ansvar att avgöra vad som är viktigt inom detta 

område, hur mycket tid som ska läggas och hur det ska ske. För att få bra 

undervisningsresultat krävs det att det finns en trygg och trivsam klassrumsmiljö då detta går 

hand i hand. Utan det ena så faller det andra. Kutnick, Ota och Berdondini (2008) hävdar att 

det är att skapa sociala relationer mellan eleverna och läraren som är det viktigaste i ett 

klassrum, inte själva undervisningen. 

 

Ett positivt klassrumsklimat är när elever kommer till skolan och vet att här blir de hörda och 

sedda, de vet också att de är omtyckta och respekterade säger Åberg (1994). Dysthe (1996) 

menar att en viktig byggsten i ett positivt klassrumsklimat är när eleverna får vara delaktiga i 

undervisningen och på så vis får de känna att de blir bekräftade.   

 

3.2 Trygghet, respekt och gemenskap  

Åberg (1996) anser att i en väl fungerande grupp bör elever våga komma varandra nära, där är 

både den psykiska och fysiska kontakten viktig för att eleverna ska kunna uppleva att de blir 

sedda och hörda. Även Williams, Sheridan (2000) menar att om elever får samarbeta med 

varandra lär dem sig att ta större ansvar gentemot relationen till sina vänner. Också Åhs 

(2003) skriver att om elever omges av mycket vänlighet och värme så kommer det att påverka 

deras prestationsförmåga på ett positivt vis. Sommer (2003) använder sig utav begreppet 

samvarokompetens, för lärare kan det innebära att de tar tillvara på elevernas enskilda 

individualitet, men att samtidigt lära barnen att använda sin förmåga i samspel med andra 

elever. Vikten av att elever får uppleva saker tillsammans med andra är betydelsefull. Vidare 

förespråkar (a.a.) att skolan ska vara en mötesplats där många relationer skapas och förändras, 

när grupper av elever träffas flera gånger och skapar trygghet tillsammans formas 

kamratrelationer.    

3.3 Grupprocesser  

Grupprocesser är något som alla människor genomgår flertalet gånger under en livstid och en 

utav dem är processen som vi har i skolan, den så kallade tvångsgruppen som Maltén (1992) 

beskriver. Då gruppen bildas genom myndighetsbeslut blir barnen som bor i ett visst 

bostadsområde och är i samma ålder automatiskt en grupp när det börjar i förskolan och 

skolan. De har placerats ut i ”sin” klass och har ingen möjlighet att påverka hur 

gruppkonstellationen ska se ut. Typiskt för en tvångsgrupp är också att ledaren är utnämnd av 

den som skapat gruppen. För att gruppen ska bli välfungerande och få ett positivt 

klassrumsklimat krävs det att läraren för klassen tar ledningen och skapar en trygg atmosfär i 

klassrummet med inriktning på samhörighet, målinriktning och delaktighet.    

 

Stensaasen och Sletta (1996) menar att människan under en livstid påverkas av en rad olika 

grupprocesser, så som familj, vänner, skola och arbete. Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo94 framhåller att lärare bör gynna gruppens utveckling och 

sammanhållning. Styrdokumenten säger vidare att det är lärarens skyldighet att elever tilldelas 

lika stort utrymme och inflytande i klassrummet. Läraren ska tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen, samt se till att eleverna får variation med olika 

arbetssätt och arbetsformer. Eleverna blir på så vis på delaktiga och får känna medansvar, de 

blir även förberedda på de rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle.  

Oscarssons (2005) forskning påvisar att det finns starka band mellan skolans styrdokument 

och elevernas möjlighet att påverka undervisningen. Han hävdar att enligt styrdokumenten 

ska eleverna ges möjlighet att delta i beslutprocesser och ha inflytande i undervisningen, men 
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enligt hans forskning finns det brister i detta. Oscarsson påpekar vidare att läraren öppet skall 

redovisa och diskutera värderingar, läraren ska också ge plats åt eleverna att få lära sig 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att lösa problem.  

För att kunna kännetecknas som en grupp krävs det enligt Maltén (1992) en samling 

människor som strävar mot ett gemensamt mål, i skolans värld kan detta vara läroplanen. En 

grupp behöver också ha gemensamma normer, dem är till för att sätta regler och gränser för 

gruppens agerande såväl inåt som utåt. Stensaasen och Sletta (2004) anser att en grupp består 

av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av 

varandra. Dem måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå sina mål. 

Bolstad (1998) menar att gruppstorleken bör bestämmas utifrån vilken funktion gruppen ska 

ha och vad den har för uppgifter under lektionen. Att tänka på i undervisningen när läraren 

sammansätter en grupp är att ha ett udda antal då det minskar risken till att bilda två partier. 

Det som är viktigast i ett grupparbete är inte alltid resultatet utan själva processen (a.a.). 

Maltén (1992) har en teori om grupprocesser han hävdar att en nybildad grupp kommer till tre 

olika faser. Han säger att först ska de igenom tillhörandefasen där känner, gruppen efter vem 

jag är, vad jag vill och om jag trivs i denna grupp. Nästa fas gruppen ska igenom är 

gemytfasen som också kan kallas för rollsökningsfasen. I denna fas pratas det illa bakom 

varandras ryggar, man pratar inte med varandra utan om varandra därför väljer många att 

lämna gruppen på grund av att den här fasen är så jobbig att ta sig igenom. Sista fasen är 

samhörighetsfasen, kommer en grupp så här långt har man en bra och fungerande grupp, där 

alla kan lita på varandra, Tyvärr så kommer ofta skolklasser till denna fas då det är dags att ta 

examen. Dessa tre faser är något som upprepas flera gånger under en grupps existens. Varje 

gång det tillkommer en ny gruppmedlem, när någon lämnar gruppen eller när ledaren byts ut 

så krävs en nyanpassning. En grupprocess kan liknas med en cykel då det hela tiden börjar 

om. Vid god kommunikation går det både smidigare och lättare att ta sig igenom alla faser. 

Grupprocessen är en central del i skapandet av klassrumsklimatet, som tidigare nämnts av 

Maltén (1992) så tvingas eleverna ihop till en klass och behöver därför en stark och trygg 

ledare som hjälper dem att skapa en gemenskap som gör att klassrumsklimatet blir positivt.       

Ledarstilar 

Nilsson och Waldermansson (2007) anser att en ledare bör kunna gå in i olika ledarstilar 

beroende på gruppens utveckling. Det finns flera olika ledarstilar och teorier som en ledare 

kan arbeta efter, auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap samt ”låt gå” mässigt ledarskap 

är tre olika ledartyper som Maltén (1992) redogör för.  

 Den autoritära ledaren beskrivs som en person som ensam styr sin grupp, tar i stort sett 

alla beslut och diskuterar sällan med sin grupp. Det är ledaren som i detalj reglerar och 

bestämmer vad som skall göras och vem som skall göra det. Den auktoritära ledaren 

utgår från sig själv både när han ger beröm och kritik. Faran med det auktoritära 

ledarskapet är att människor som befinner sig i detta lätt blir hjälplösa och beroende av 

sin ledare. De får heller aldrig chansen att göra något eget. 

 Den demokratiske ledaren låter sina gruppmedlemmar ta en aktiv roll i planeringen 

och utformningen av arbetet och han uppmuntrar till eget ansvarstagande. Vidare 

menar Maltén att den demokratiske ledaren mest finns till hands när någon behöver 

hjälp eller råd. Han finns till hands för att stärka och stödja kommunikationen i 

gruppen. Ledaren talar med sina gruppmedlemmar istället för att tala till dem.  
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 Den ”låt gå” mässige ledaren uppför sig passivt i sin grupp. Endast när han blir 

tillfrågad ger han hjälp och upplysningar, annars får gruppen klara sig själv. 

Ledartypen är tillbakadragen som låter gruppen göra som den vill, när den vill och hur 

den vill. 

Charles (1984) menar att lärare med god klasskontroll framförallt har tre saker gemensamt. 

För det första så har de en allvarlig och seriös syn på sin undervisning och elevernas inlärning. 

De har också rimliga klassregler som är både tydliga och konsekventa. Avslutningsvis har de 

stora förväntningar på eleverna, att de ska ta sitt ansvar både för sitt uppförande och sin 

inlärning, läraren är noga med att ständigt tala om för eleverna vad som förväntas utav dem. 

Kimber (2005) menar att det är viktigt att ha en klar planering samt tydliga mål för lektionen, 

för att undervisningen ska bli välfungerande. Hon poängterar att lektionens inledning och 

avslut är extra viktiga, vid lektionens början blir eleverna uppmärksammade på strukturen för 

lektionen och vid avslut får de en uppfattning om vad som skall ske nästa lektion, elever får 

på så sätt en helhetsbild. 

3.4 Klimat och det pedagogiska ledarskapet 

Både Madsén (1994) och Ellmin och Levén (1998) poängterar vikten av att pedagoger 

reflekterar kring sin roll i skapandet av klassrumsklimat, de har upptäckt vikten av att kunna 

ta ett steg tillbaka och kunna reflektera kring sitt eget agerande i klassrummet och på så vis 

kunna utveckla sin verksamhet.      

 

Wennberg och Norberg (2004) menar att läraren i sitt ledarskap skall driva arbetet i riktning 

mot gemensamma mål, för det är när arbetet drivs målmedvetet som det kan betraktas som 

ledarskap. För att eleverna skall bli mottagliga för lärandet krävs det att läraren underlättar för 

eleverna så att de känner sig trygga. Detta kan orsaka att ledaren ibland kan få ikläda sig en 

roll som inte är alltför bekväm, allt för att skapa en miljö med lugn och ro där elever och 

lärare visar varandra respekt och omtanke. För att lyckas med detta krävs det att ledarskapet 

situationsanpassas (a.a.).  

”Det är viktigt att vi förväntar oss att eleven kan tillföra oss mycket!”  

(Pettersson 2005 s 47) 

Även Maltén (1992) menar att ledare måste anpassa sitt tillvägagångssätt så att det passar mot 

gruppens mognadsnivå, det vill säga att hänsyn måste bland annat tas till barnens ålder, 

kompetens, motivation och tidigare erfarenheter. Wennberg (2004) poängterar att det krävs att 

läraren kan hantera den makt som han har i klassrummet för att få ett bra ledarskap. 

 
Charles (1984) definierar begreppet god disciplin som att eleverna sköter sitt arbete och inte 

stör andra, de tar ansvar för sitt arbete och arbetar då inte bara när läraren är närvarande, de 

har också ansvarskänsla inför andra människor och respekterar dem, deras tillhörigheter och 

den fysiska miljön. Elever med god disciplin bevarar också goda relationer med sina 

klasskamrater och andra människor. Alla dessa punkter finns med som mål i Lpo94 och i 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94. Exempelvis står det i Lpo94 att ”skolan skall 

stäva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde” (Lpo94 s 13) ”skolan skall 

sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel 

med andra”. (Lpo94 s 14) ”alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor” (Lpo94s 14) I Lpf94 står det att 

”eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

lösa problem både själständigt och tillsammans med andra” (Lpf94 s 39). 
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Stensmo (2000) hävdar att om en pedagog ska uppnå sitt ledarskap i klassrummet, krävs det 

ett ledarskap med olika arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter innefattar planering, 

motivation, grupperingar, kontroll och individualisering. Charles (1984) beskriver några 

metoder för att lyckas i klassrummet. Det första läraren bör göra är att aktivt ta ledningen i 

klassrummet, styra grupperna och lektionerna effektivt. Läraren bör tänka på att tala till 

eleverna på ett enkelt och lättförståeligt sätt och göra det ofta. Berätta för eleverna att du 

endast väntar dig det bästa av dem, betona gott uppförande och den gyllene regeln. Lär 

eleverna hur de ska välja ett gott uppförande, tillåt dem inte att bli destruktiva samt föregå 

med gott exempel. Se till att eleverna redan från början vet konsekvenserna av gott och dåligt 

uppförande. Bemöt det dåliga uppförande kraftfullt men positivt och gör allt du kan för att 

uppmuntra det goda. Se till att eleverna får chans att lyckas ofta och minska tillfällena då 

eleverna kan misslyckas, på så sätt formas beteendet då de hela tiden blir stärkta. Läraren bör 

ha ett fungerande system för kontakt med föräldrar, de är lärarens bästa bundsförvanter, alla 

föräldrar vill att ens barn skall uppföra sig väl. Se också till att de är med dig vid eventuella 

problem. Och sist men inte minst var envis – ge aldrig upp (a.a). 

 

Charles (1984) beskriver ytterligare ett steg till att lyckas i klassrummet och det är att skapa 

klassrumsregler. För att reglerna ska bli så slagkraftiga som möjligt är det viktigt att formulera 

dem tillsammans med eleverna. Reglerna måste också vara rimliga, positiva, kortfattade, 

iakttagbara, offentliga och möjliga att genomdriva och de måste upprätthållas. När reglerna 

skrivs bör man även bestämma vad som händer om reglerna bryts. Kveli (1993) påpekar att 

det skapas en viss trygghet i klassrummet om det finns tydliga och klara regler som alla är 

med och skapar samt vet vad som händer om dem bryts. När det gäller att formulera regler 

ska de vara konkreta och tydliga. Viktigt är det också att reglerna formuleras i positiva termer 

eleverna ska känna att de bli uppmuntrade om reglerna följs säger Kimbers (2005). En skola 

för alla är ett begrepp som kan tolkas på en mängd olika sätt, men det är svårt att påstå att 

skolan är till för alla säger Nilholm (2007). Wennberg (2004) menar att när barn kommer till 

skolan för första gången är det spända och fyllda av förväntningar, de ska få ta det stora klivet 

och bli stora. För barnet finns ingen tanke på att skolan kan komma att innebära magont, 

misslyckanden eller oro. För att barn ska slippa känna så krävs det ett tydligt och starkt 

ledarskap samt en pedagogisk kunskap om hur inlärningsprocessen går till. (A.a.) beskriver 

ledarskapet som ett smörjmedel som är viktigt för att skoldagen ska fungera och kunna ha 

lärandet i fokus istället för att diskutera ordningsfrågor. Ledarskapet behövs för att 

klassrumssituationen ska fungera. Grunden till ledarskap bygger på lärarens vilja och förmåga 

att utvecklas inom sitt eget ledarskap för att sedan kunna gå vidare och hjälpa elever med 

deras känslomässiga utveckling.  

Gustafsson (2000) menar att en lugn auktoritär uppfostran kan inge en stor trygghet för en 

elev. Eftersom eleven då vet vad det är som gäller behöver han inte fundera speciellt mycket 

över det och på så vis kan det skapa lugn och ro. Kveli (1993) menar att auktoritet och respekt 

är något varje lärare själv måste skapa, det är inte något som kommer automatiskt med 

lärarrollen. Aarland (1988) menar att läraren skall vara en auktoritet för sina elever och inte 

auktoritär, men ändå vara någon som eleverna lyssnar på och har förtroende för. Eftersom 

barn ofta tar efter äldre barn och vuxnas beteenden och värderingar är det viktigt att tänka på 

sitt agerande. Även Williams (2000) hävdar att yngre barn kan ge vika för sin åsikt om ett 

äldre barn säger något annat. Därför är det viktigt att alla elever upplever samverkan och 

delaktighet i klassrummet, så att eleverna på så vis vågar stå upp för sitt eget tänkande och 

tycke. Om eleverna ges möjlighet att lösa problem tillsammans i grupp kan det bidra till att de 

får en bättre förståelse, genom att de då får ta del av andras tänkande, de bjuds in till 

omgivningens perspektiv på problemet. Enligt Lpo94 är det lärarens skyldighet att elever 

tilldelas lika stort utrymme och inflytande i klassrummet. Läraren ska tillsammans med 
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eleverna planera och utvärdera undervisningen, samt se till att eleverna får variation med 

olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna blir på så vis delaktiga och får känna medansvar, 

de blir även förberedda på de rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt 

samhälle. 

 

Sheridan och Pramling (2010) anser att delaktighet är viktigt att få in i en klass, det läraren 

först och främst bör ta reda på är vart eleverna befinner sig i sitt tänkande och sin utveckling 

kring området (delaktighet), för att kunna göra detta fenomen synligt och förståeligt för 

eleverna. Det hjälper också läraren att veta vart fokus ska ligga för att kunna stimulera 

eleverna inom detta område. Åhs (2003) påpekar att när eleverna upplever att de får vara 

delaktiga i klassen stimuleras behovet av meningsfullhet, de blir bekräftade, sedda och hörda 

eftersom de får bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Men samtidigt hävdar Dysthe 

(1996) att deltagande och delaktigheten inte får överlämnas helt till elevernas initiativ, för då 

kan det hända att de eleverna som inte vågar stå för sin inkompetens eller de som är blyga och 

rädda inte vågar träda fram alls.  

 

Enligt Charles (1984) så finns det tio saker som kännetecknar en lärare som tar sin uppgift på 

allvar, han menar att med hjälp av dess tio saker så går det att urskilja vilka lärare som tar sin 

uppgift på allvar och vilka som inte gör det. Dessa lärare värdesätter uppfostran och inlärning. 

De värdesätter den gyllene regeln, det vill säga: handla så mot andra så som du vill att de skall 

handla mot dig. De är väl förberedda inför lektionerna och gör sitt bästa i undervisningen. De 

följer upp och ser till att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter, de vidtar extra åtgärder när det 

behövs samt visar stor uthållighet. De håller även en god kontakt med föräldrar. En lärare som 

tar sin uppgift på allvar ser till att anpassa sin undervisning till de elever han har, han ser även 

till att följa upp de uppgifter han ger till sina elever, till exempel läxor, på så sätt visar han att 

han bryr sig och tar sina elever på allvar. Slutligen menar (a.a) att i skapandet av ett positivt 

klassrumsklimat går ett bra och tydligt ledarskap och en trygg atmosfär där eleverna får vara 

delaktiga hand i hand eftersom de påverkar varandra. Om någon av dessa faktorer saknas så 

försvåras skapandet av ett positivt klassrumsklimat.  

3.5 Miljö och utformning av klassrummet 

”Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande genom att 

direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma i motsatsställning 

till uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. Men 

trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera 

fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning, dvs. återigen indirekt 

genom motsvarande förändringar av miljön. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet 

genom att förändra miljön.” (Vygotskij, L, 1999 s 21) En tolkning av detta citat av Vygotskij 

är att han beskriver läraren som ansvarig för att skapa en fördelaktig lärandemiljö för 

eleverna. Läraren kan dock inte göra någon direkt inverkan på elevernas lärande, men kan 

skapa en miljö som gynnar elevernas utveckling. Det är därför viktigt att läraren tänker 

igenom sin roll samt vilka kvalifikationer som behövs för bildningen av den sociala 

klassrumsmiljön.    

Bolstad (1998) påpekar att inlärning kräver en gynnsam miljö. Det är viktigt att tänka på 

lokalen i klassrummet samt tänka på hur placeringen av eleverna i förhållande till varandra 

och läraren ser ut, alla bör kunna ha ögonkontakt, då kan det upplevas mer personligt. Nordin 

och Hultman (2008) menar att rum bär upp maktrelationer, ur ett skolperspektiv sett står 

läraren längst fram i klassrummet och eleverna sitter ner på sina platser, detta påverkar inte 

bara hur eleverna uppfattas av omgivningen utan också hur de förstår sig själva. Pedagogiska 
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rum säger också något om vad en elev är och bör vara och därmed om hur eleverna som är där 

ska bedömas (a.a.).  

 

Ekström (1984) anser att kulturen i klassrummet har en synlig och en osynlig sida, där det 

synliga anknyter till de olika uttrycksformer som kan observeras. Hon menar att det går att 

undersöka hur ett klassrum ser ut genom att titta på hur eleverna är placerade, hur makt och 

kön är fördelade samt hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas inlärning. För att få en bättre 

förståelse för kulturen i ett klassrum måste man gå bakom det som ses som självklart och de 

förhållanden som inte ifrågasätts, eftersom det som inte är uttryckt i ord eller handling oftast 

är kännetecken på den kultur som råder i rummet och som bestämmer tankesätt och 

känslokultur. 

Lpo94 menar att läraren bör ha ett arbetssätt som ökar elevernas förståelse för en god miljö 

samt lär dem att visa respekt och omsorg för närmiljön. Ekström (1984) anser att den yttre 

miljön påverkar barns möjligheter att bli och förbli nyfikna, våga pröva samt låta sig 

inspireras. Lärarna bör fråga sig själv vilka handlingar och aktiviteter som miljön bidrar till. 

Aarland (1988) anser att det krävs ett stort utrymme för olika åsikter och individuella 

skillnader för att det ska bli en bra miljö i klassrummet. Sheridan och Pramling (2010) anser 

att miljöns utformning i klassrummet kan påverkas genom att låta eleverna vara delaktiga i 

planeringen och utförandet av undervisningen. 

 

Ekström (1984) säger vidare att barn har behov av att se saker genom att ha dem framme för 

att de ska förbli nyfikna men samtidigt kan det kollidera med risken för att de ska bli 

översmickrade. Ledaren har då det fullaste ansvaret för att materialet byts ut och att endast det 

som är aktuellt står framme. Klara avgränsade materialområden med till exempel backar i en 

färg för varje område ger ett lugnare helhetsintryck. Det underlättar också för eleverna att de 

får sortera och kategorisera sin omvärld. Det gör det möjligt att uppmana en elev, tillexempel 

- kan du hämta saxen på den nedersta hyllan? 

 

Enligt Granström (2005) så sker mycket av arbetet med att skapa ett positivt klassrumsklimat 

i det tysta men det är ett arbete som krävs för att få skoldagen att fungera för både eleverna 

och läraren. Eleverna måste få känna att de är betydelsefulla och viktiga samt att de måste få 

vara delaktiga i sin undervisning, Åberg (1994).    
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4. Metod  

Enligt Backman (2008) bör metoden vara så detaljrik som möjligt för att utomstående skall 

förstå och under exakt identiska förhållanden kunna utföra studien. Därför kommer nedan en 

beskrivning av vårt metodval, tillvägagångssätt och en beskrivning av studiens deltagare samt 

de etiska aspekterna.   

4.1 Genomförande 

Intervjumetoden som användes var en så kallad strukturerad sådan, det vill säga att alla frågor 

ställdes på samma sätt och i samma ordningsföljd till samtliga informanter, Backman (1998). 

Han menar att metoden bör skrivas så detaljerad som möjligt för att vem som helst ska kunna 

göra en liknande intervju. Enligt Ohlander (1999) är intervjun ett bra sätt för att få ett 

verklighetsrelaterat och mångfacetterat material. 

 

Frågorna (se bilaga 2) till intervjun formulerades på förhand på så sätt att vissa frågor endast 

kan ha två svarsalternativ, detta benämner Johansson och Svedner (2006) som en strukturerad 

intervju. För att säkerhetsställa kvaliteten på våra intervjufrågor så använde vi oss av en så 

kallad pilotstudie som vi testade våra frågor på. Under genomförandet av denna intervju kom 

vi till insikt om svårigheten med att i ett samtal, med dess oberäkneliga natur, utgå från färdigt 

formulerade frågor. Under intervjun upptäckte vi att frågorna var mer öppna än vad vi hade 

förväntat oss. Vi tycker ändå att vi fick ett bra resultat på pilotstudien och valde därför att 

använda oss utav den pedagogen som informant och har därför med hennes svar i vårt 

intervjuresultat. 

 

Tid för intervjuerna bokades en tid innan utförandet genom personlig kontakt via telefon eller 

besök. Informanterna fick i förväg ta del av de fem intervjufrågorna som skickades till dem 

via mail.  Intervjuerna tog cirka 50 minuter vardera, de intervjuades var för sig och ägde rum 

på deras arbetsplats. Vi lade upp intervjun så att en av oss ställde frågorna medan den andre 

förde anteckningar, vi spelade också in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. 

Bryman (2002) menar att fördelen med inspelade intervjuer är att intervjuaren kan göra 

upprepade granskningar av själva intervjun i jämförelse med om man väljer att enbart 

anteckna då kan vissa fraser och uttryck bli förlorat. 

 

Efter intervjuerna bearbetades ljudinspelningar och anteckningar på en gång för att 

säkerhetsställa att ingen information blev bortglömd. Svaren analyserades utifrån 

forskningsfrågorna och en del nya begrepp som framkom under intervjuerna behandlades. 

4.2 Urval  

Urvalet av informanterna gjordes utifrån ett medvetet val utifrån erfarenhet och hur länge de 

har arbetat. Målet var att få så varierande svar som möjlig för att få en bredare förståelse för 

lärares olika tankar om vad klassrumsklimat kan vara. Metodprocessen underlättades av att 

det sedan tidigare fanns en kontakt till informanterna.  

 

Informant ett. 

En kvinnlig pedagog i 25 årsåldern som är nyutbildad lärare, hon är verksam i en årskurs fyra.  

 

Informant två och tre. 

Kvinnliga pedagoger i 35 årsåldern som båda har lång erfarenhet av läraryrket och det aktiva 
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arbetet med klassrumsklimat, de är verksamma i årskurs ett respektive två.  

 

Informant fyra. 

En kvinnlig pedagog i 60 årsåldern med lång erfarenhet av läraryrket, hon arbetar i årskurs sju 

till och med nio.  

 

Informant fem. 

En kvinnlig pedagog i 45 årsåldern med lång erfarenhet inom förskolan, sedan 10 år tillbaka 

har hon en lärarexamen och arbetar nu som speciallärare i årskurserna sju till och med nio.  

4.3 Etiska aspekter 

Under varje intervjutillfälle har informanterna delgetts information om de etiska aspekterna 

som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar både mutligt och genom ett missivbrev (bilaga 

1). Det vill säga Informationsprincipen där vi förklarar vårt syfte med uppsatsen. I 

Samtyckesprincipen har informanterna upplysts om att intervjun är frivillig och att de när som 

helst kan avbryta den om de så skulle vilja. I och med Konfidentialitetsprincipen har en 

försäkran lämnats om att samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att ingen 

obehörig kommer att ha tillträde till dessa uppgifter. Slutligen har informanterna delgivits 

Nyttjandekravet som är en försäkran om att all information endast kommer att användas till 

vår uppsats. Informanterna har också erbjudits att ta del av vår färdiga uppsats. På 

vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) går det att läsa mer om dessa etiska aspekter.  

   

 

 

  

http://www.vr.se/
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5. Resultat 

Utifrån de frågeställningar som presenterades i syftet kommer vi i följande avsnitt att 

presentera hur informanterna talar kring och gestaltar skapandet av ett positivt 

klassrumsklimat, utifrån det som framkom ur intervjuerna. Resultaten kommer att analyseras 

och diskuteras för att sedan presenteras tematiskt med utgångspunkt ur de frågeställningar 

som har fungerat som grund för vår undersökning. 

5.1 Informanternas definitioner av klassrumsklimat 

Här beskrivs informanternas egna definitioner av vad ett positivt klassrumsklimat är. Samtliga 

informanter har sin egen uppfattning av ordet klassrumsklimat ändå hade de en sak 

gemensamt och det var att alla någon gång under intervjun talade om vikten av att känna sig 

trygg i klassrummet. Men när de skulle definiera ordet klassrumsklimat så var inte trygghet 

det första de tänkte på. Förutom informant fem som säger att klassrumsklimat är synonymt 

med trygghet. Informant ett förespråkade att alla ska trivas och för att det ska vara möjligt 

samtalar hon mycket med eleverna om saker som har hänt eller vad som ska ske. Informant 

två trycker istället på en god stämning i klassrummet, framförallt vill hon att det ska vara 

lugnt och råda arbetsro. Medan informant fyra endast påpekar att klassrumklimatet är en 

viktig del för inlärningen. Informant tre säger att det betyder allt, hon menar att utan ett gott 

klassrumsklimat kan hon inte utföra sitt yrke. För utan ett gott klimat behövs det inga lärare 

för om eleverna inte trivs blir de heller inte motiverade till att lära sig något. 

5.2 Samband mellan ett gott klimat och elevers lärande 

I detta avsnitt behandlas informanternas svar och tankar angående sambandet mellan ett 

positivt klassrumsklimat och elevers lärande. Samtliga informanter kan tydligt se ett samband 

mellan ett positivt klassrumsklimat och elevers lärande. Elever ska våga skratta med varandra 

men absolut inte åt varandra, det är okej att vissa elever är länger fram i utvecklingen och 

därför har ett annat undervisningsmaterial. En av informanterna tror att miljön är grunden till 

ökat lärande, framförallt bland osäkra elever. Två av informanterna hävdar att om det saknas 

ett gott klimat i klassrummet blir det svårare för eleverna att lära sig, fokus bör ligga på att 

skapa ett bra klassrumklimat. 

5.3 Arbetssätt för att skapa trygghet och tillit i klassrummet 

För att skapa ett positivt klassrumsklimat krävs det att eleverna kan känna sig trygga i 

klassrummet, vi får här informanternas tankar och verktyg för att skapa detta. Gemensamt för 

samtliga informanter är att tryggheten spelar stor roll för deras arbetssätt, de menar att det är 

basen till skapandet av ett positivt klassrumsklimat. Informanterna betonar också vikten av att 

eleverna trivs, vilket informant ett grundar sitt arbetssätt på, hon arbetar hårt för att skapa en 

vi känsla i gruppen, både hon och eleverna ska känna sig trygga. Samtliga informanter anser 

att det ska vara noll tolerans mot exempelvis glåpord och miner just för att stärka tryggheten 

hos eleverna. Informant fyra arbetar för att alla ska visa varandra respekt och hänsyn. Hon har 

ett arbetsätt som grundar sig på att lyfta fram de elever som har en positiv syn till skolan, detta 

för att lättare kunna fokusera på det positiva istället för det negativa. Informant två och tre 

talar mycket om stuktur och rutiner i klassrummet för att kunna skapa goda relationer och ett 

tryggt klimat både för läraren och eleverna. De förespråkar att det är viktigt att elever vågar 

vara sig själva samt att både elever och lärare vågar stå upp för sina åsikter och vara sig 

själva. Informant tre sticker dock ut lite i sitt engagemang hos eleverna. Hon berättar att när 

hon ska få en ny klass ser hon till att tidigt få kontakt med dem, gärna redan terminen innan 

för att både hon och eleverna ska få en så tydlig bild av varandra som möjligt. Detta tror hon 
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är en bidragande del i arbetet för att skapa trygghet och ett positivt klassrumsklimat. Men hon 

lägger också stort fokus på miljön i klassrummet, den ska vara trygg och välkomnande, 

eleverna ska veta vad som gäller samt var saker och ting finns placerade. 

5.4 Informanternas aspekter på delaktighet 

Här presenteras informanternas syn på vikten av att få eleverna delaktiga i skapandet av ett 

positivt klassrumsklimat. Informanterna förespråkar delaktighet i klassrummet, de tycker alla 

att det är viktigt att eleverna får vara med i planeringen och utförandet, de menar att då vet 

eleverna själva vad som förväntas av dem. Informanterna har märkt att eleverna blir mer 

motiverade ju mer delaktiga de får vara och på så vis kan de få ett bättre resultat. Samtliga 

informanter talar om klassrumsregler, de skapar dem tillsammans med eleverna i en positiv 

anda för att de ska bli så slagkraftiga som möjligt och för att underlätta för eleverna att hålla 

dem. Genom att eleverna får vara delaktiga bidrar det till skapandet av öppna dialoger. 

Informant två menar att om det inte finns en öppen dialog i klassrummet kan det bidra till att 

eleverna inte vågar ställa frågor och på sätt missar delar av innehållet i undervisningen. 

Samtliga informanter försöker ha ett arbetssätt som talar för att alla ska bli en i gruppen. 

5.5 Informanternas tankar om öppen dialog och föräldrakontakt 

Här kommer en framställning av vad informanterna anser om öppen dialog och 

föräldrakontakt. Samtliga informanter förespråkar en öppen dialog i arbetet för ett gott 

klassrumsklimat, inte då bara mellan lärare och elever utan även mellan elev och elev, de 

trycker även på vikten av att ha en god relation till föräldrar. Dock är inte alla informanter 

överrens om att föräldrakontakten skulle ha någon direkt inverkan på klassrumklimatet. 

Informanterna ett och två anser inte att kontakten med föräldrar har någon påverkan på 

klimatet i klassrummet, de menar att det finns risk att det får en negativ påverkan om det 

skulle vara så att läraren och föräldrarna får en dålig relation. De säger båda att därför 

fokuserar de mer på eleverna i arbetet i att skapa ett positivt klassrumsklimat istället för 

föräldrarna. Informant tre tycker att den kontakten är jätteviktig i arbetet med 

klassrumsklimatet, hon arbetar aktivt för att få föräldrarna delaktiga i det dem gör i skolan. 

Informant fem tror inte att föräldrakontakten har någon direkt påverkan på klimatet men att 

det absolut har en indirekt verkan beroende på vilken inställning som finns till skolan i 

hemmet. Informant fyra är också hon lite kluven till föräldrarnas påverkan, hon menar att det 

både kan hjälpa och stjälpa beroende på vilken inställning föräldrarna har.  

5.6 Informanternas tankar om möblering i klassrummet 

Informanterna har likartade grundtankar angående möbleringen i klassrummet, här kommer 

deras tankar. Under intervjuerna framkom det att majoriteten av informanterna placerar ut 

eleverna i klassrummet. Detta för att ”ta bort” ett av momenten som kan skapa utanförskap. 

Eftersom de har en väl genomtänkt plan för vart varje elev ska sitta så får alla elever en 

bänkkamrat. Samtliga informanter har placerat eleverna så att de alla kan se och höra 

varandra och läraren bra, genom att alla kan få ögonkontakt tror informanterna att det skapas 

en trygghet bland eleverna. Informant fyra och fem har eleverna placerade i små grupper för 

att de enkelt ska kunna samarbeta vid grupparbeten. Både informant två, tre och fem 

poängterar och förespråkar att lokalen eleverna vistas i bör vara välkomnande. Dem har valt 

att utsmycka klassrummet med bilder och teckningar som eleverna gjort. 

5.7 Informanternas synpunkter på ledarskap 
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Informanterna poängterar vikten av att vara en stark och tydlig ledare som eleverna kan lita 

och känna förtroende för, här kommer nu en redogörelse för deras åsikter kring ledarskap. 

Eleverna ska känna att de vågar tala om något har hänt eller om de inte förstår. De framhäver 

att ledare inte är något som man föds till utan det är något man blir. Informant två menar att 

ledarskapets viktigaste redskap är kroppsspråket, vilket leder till att hon tänker mycket på vart 

och hur hon står i förhållande till eleverna. Informant fem understryker att lärare i en klass ska 

tänka på att det endast ska finnas en ledare och det ska vara läraren.   

 

För att sammanfatta resultatet så fick ordet klassrumsklimat termen trygghet av samtliga 

informanter och det framkom att det finns ett tydligt samband mellan ett gott klassrumsklimat 

och elevers lärande. Utifrån intervjusvaren redovisar vi de väsentliga delarna i analysen, där 

kopplas svaren ihop med tidigare forskning och litteratur. Delarna vi valt att redovisa i 

analysen presenteras nedanför, några av dessa begrepp är nya och framkom under 

intervjuerna. 

 

 Klassrumsklimat 

 Ledarskap 

 Grupprocesser 

 Delaktighet 

 Föräldrakontakt  
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6. Analys 

Utifrån de frågeställningar som presenterades i syftet kommer vi i följande avsnitt att 

presentera hur informanterna talar kring och gestaltar skapandet av ett positivt 

klassrumsklimat, med utgångspunkt i det som framkom ur intervjuerna. Resultaten kommer 

att analyseras och diskuteras utifrån forskning och litteratur som presenteras i bakgrunden. De 

olika resultaten presenteras tematiskt med utgångspunkt ur de frågeställningar som har 

fungerat som grund för vår undersökning. 

6.1 Klassrumsklimat 
Vid sammanställningen av resultatet ifrån intervjuerna framkommer det att majoriteten av 

informanterna anser att klassrumsklimat främst är delaktighet, samhörighet, tillit och öppen 

dialog. Åberg (1994)  hävdar att klassrumsklimat spelar en stor roll för inlärningen, för att 

kunna göra ett bra jobb är det viktigt både för lärare och elever att de ska trivas på sin 

arbetsplats. Utifrån intervjuerna kan vi förstå att ett positivt klimat i klassrummet bidrar till ett 

positivt lärande. Det är pedagogerna som bär det största ansvaret för klimatet i klassrummet. 

Informanterna hävdar att ett bra klimat i klassrummet leder till att samtliga trivs, en informant 

poängterar att om det inte är ett bra klimat i klassrummet går det inte att bedriva en bra 

undervisning. Elever ska ges möjlighet att utveckla hela sin personlighet, det vill säga både 

ämnesundervisning och socialutveckling, detta menar Kveli (1993). Vidare säger hon, för att 

få bra undervisningsresultat krävs det att det finns en trygg och trivsam klassrumsmiljö då 

detta går hand i hand. Utan det ena så faller det andra. Atmosfären i klassrummet ska vara 

välkomnande, eleverna ska uppleva att de är trygga och delaktiga. Dysthe (1996) förespråkar 

att delaktighet och ett gott samspel ökar elevernas engagemang. Känner sig eleverna delaktiga 

under lektionerna bidrar det både till en god arbetsmiljö samt att de känner sig trygga och 

delaktiga. Åberg (1996) anser att elever i en klass bör vara så trygga att de vågar komma 

varandra nära. 

6.2 Delaktighet 
I forskning av Oscarsson (2005) framkommer det att eleverna aktivt bör få ta del av 

beslutsprocesser i undervisningen. Sheridan och Pramling (2010) anser att delaktighet är 

viktigt att få in i en klass, det läraren först och främst bör ta reda på är vart eleverna befinner 

sig i sitt tänkande och sin utveckling kring området (delaktighet), för att kunna göra detta 

fenomen synligt och förståeligt för eleverna. Majoriteten av informanterna skapar 

klassrumsregler tillsammans med eleverna, två av informanterna poängterar vikten av att göra 

dem till positiva regler, istället för att bara skriva om vad de inte får göra. Charles (1984) 

menar att för att klassrumregler ska bli så slagkraftiga som möjligt är det viktigt att formulera 

dem tillsammans med eleverna.  När det gäller att formulera regler ska de vara konkreta och 

tydliga. Viktigt är det också att reglerna formuleras i positiva termer eleverna ska känna att de 

bli uppmuntrade om reglerna följs säger Kimbers (2005). Åhs (2003) påpekar att när eleverna 

upplever att de får vara delaktiga i klassen stimuleras behovet av meningsfullhet, det blir 

bekräftade, sedda och hörda eftersom de får bidra med sina erfarenheter och kunskaper.  

6.3 Ledarskap 
Ledarskap är något som behövs för att klassrumssituationen ska fungera, det menar Wennberg 

och Norberg (2004). Vidare säger de att grunden till ledarskapet bygger på läraren vilja och 

förmåga att utvecklas inom sitt eget ledarskap för att sedan kunna gå vidare och hjälpa elever 

med deras känslomässiga utveckling. Även informanterna trycker på vikten av att ha ett 

fungerande ledarskap i klassrummet. De poängterar vikten av att vara en stark och tydlig 

ledare för att skapa ett tryggt och positivt klimat. Vidare säger de att ingen föds ledare utan 
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det är något man blir. Charles (1984) beskriver några metoder för att som lärare lyckas i 

klassrummet. Det första läraren bör göra är att aktivt ta ledningen i klassrummet, styra 

gruppen och lektionerna effektivt. Informanterna påpekar att det endast ska finnas en ledare i 

klassrummet och det ska vara läraren, detta för att på bästa sätt uppnå ett bra resultat. Aarland 

(1988) menar att läraren ska vara en auktoritet för sina elever och inte autoritär, men ändå 

vara någon som eleverna lyssnar på och har förtroende för. Eftersom elever ofta tar efter äldre 

elever och vuxnas beteenden och värderingar är det viktigt att tänka på sitt agerande. Malten 

(1992) menar att lärare måste anpassa sitt tillvägagångssätt så att de passar mot gruppens 

mognadsnivå, det vill säga att hänsyn ibland måste tas till elevernas ålder, kompetens, 

motivation och tidigare erfarenheter. 

6.4 Grupprocesser  
För att kunna kännetecknas som en grupp krävs det enligt Maltén (1992) en samling 

människor som strävar mot ett gemensamt mål, i skolans värld kan detta vara läroplanen. En 

grupp behöver också ha gemensamma normer, dem är till för att sätta regler och gränser för 

gruppens agerande såväl inåt som utåt. Genom grupparbeten och öppna dialoger skapar 

eleverna en trygghet och tillit till varandra, detta kan enligt samtliga informanter stärka 

eleverna som grupp. Under intervjuerna framkom det också att samtliga informanter hade en 

grundtanke bakom sin placering av eleverna i klassrummet, det som var gemensamt för alla 

var att de vill att eleverna ska vara placerade så att de ser varandra men framförallt läraren. 

Bolstad (1998) säger att det är viktigt att tänka på hur placeringen av eleverna i förhållande 

till varandra och läraren ser ut. Alla bör kunna ha ögonkontakt, då kan det upplevas mer 

personligt. Gemensamt för informanterna var också att placeringen av eleverna bestämdes av 

läraren samt att möbleringen underlättade och uppmuntrade till grupparbeten. Bolstad (1998) 

menar att gruppstorleken bör bestämmas utifrån vilken funktion gruppen ska ha och vad den 

har för uppgifter under lektionen. Att tänka på i undervisningen när läraren sammansätter en 

grupp är att ha ett udda antal då det minskar risken till att bilda två partier. Det som är 

viktigast i ett grupparbete är inte alltid resultatet utan själva processen. Två av informanterna 

berättade att de under flertalet lektioner delar på klassen för att lättare kunna stimulera till 

grupparbeten och på sätt få en bättre undervisning.     

6.5 Föräldrakontakt  
Att föräldrakontakt ska vara en bidragande orsak till ett positivt klassrumsklimat finns det från 

informanterna delade meningar om. Majoriteten tycker dock att den kontakten är viktigt och 

kan ha en bidragande roll för klimatet i klassrummet. Några av informanterna menar dock att 

det både kan hjälpa och stjälpa då det är av stor betydelse vilken inställning föräldrarna har till 

skolan, får eleverna endast höra negativa saker om skolan är det lätt att eleverna också får den 

inställningen. Får de istället höra positiva saker så kommer eleverna till skolan med en positiv 

inställning. En informant anser att kontakten med föräldrar är grunden till ett positivt 

klassrumsklimat, hon menar att det är viktigt att ha föräldrarna med sig i allt hon gör. Charles 

(1984) beskriver föräldrakontakten som betydelsefull i en lärares arbete, han menar att det är 

viktigt att ha föräldrarna med sig då de är en pedagogs viktigaste bundsförvanter då alla 

föräldrar vill att ens barn skall uppföra sig väl. 

 

Utifrån det som framkommit under intervjuerna och den lästa litteraturen finns det inga 

markanta skillnader på områden som behandlats. Informanterna och litteraturen ger ungefär 

likartade svar i hur tillvägagångssättet ser ut för att skapa ett positivt klassrumsklimat.   
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7. Diskussion  

Nedan börjar vi med att diskutera metoden för vår undersökning. Efter det kommer vi att 

diskutera resultatet främst med utgångspunkt i våra egna tankar, utifrån det som vi har fått 

fram i intervjuer, litteratur och forskning. Slutligen ger vi förslag till kommande studier. 

7.1 Metoddiskussion  

Mot bakgrund av både litteratur, forskning och vårt resultat har vi nu fått bekräftelse på att det 

är viktigt att aktivt arbeta för att få ett positivt klassrumsklimat i skolan. Vi har också fått 

bekräftat att ett positivt klassrumsklimat har en positiv inverkan på inlärningen. Vårt val att 

använda muntlig intervju var rätt metod för att nå vårt syfte, framförallt för att vi fick möta 

och ställa våra frågor personligen till informanterna. Det var bra att informanterna i förväg 

fick se frågorna så att de kunde fundera över ämnet och därmed kunde ge oss ett så utförligt 

svar som möjligt. Backman (1998) menar att undersökningar som denna skall kunna 

replikeras av andra, därför är det av vikt att ange allt som har betydelse vid genomförandet av 

undersökningen.  

7.2 Resultatdiskussion 

När vi presenterade vårt ämne till examensarbetet upplevde vi att vi inte fick den respons som 

vi hade förväntat oss att få. Underlaget till den responsen menar vi beror på att det är ett ämne 

som inte har blivit uppmärksammat ännu och som det inte finns så mycket forskat kring, då 

skapandet av klassrumsklimat mest sker i det dolda, det finns inte några tydligt skrivna regler 

om hur det skapas gemenskap och tillit för allas välbefinnande i klassrummet. Ändå säger 

samtliga informanter, att skapa ett positivt klassrumsklimat är grunden till allt lärande. Vi 

undrar då hur detta kan komma sig, kan det vara så att själva ordet klassrumsklimat är 

främmande, vilket i sin tur leder till rädsla pågrund av okunskap inom ämnet.  

 
”Ett positivt klassrumsklimat betyder allt, utan det så kan jag inte bedriva mitt yrke.” 

(Informant tre) 

 

Att få eleverna delaktiga i undervisningen tror vi är en stor pusselbit i skapandet av ett positivt 

klassrumsklimat, eftersom alla elever då blir bekräftade, detta grundar vi på vårt 

intervjuresultat. Enligt Lpo94 är det lärarens skyldighet att elever tilldelas lika stort utrymme 

och inflytande i klassrummet. Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen, samt se till att eleverna får variation med olika arbetssätt och arbetsformer. 

Eleverna blir på så vis på delaktiga och får känna medansvar.  

 

Enligt informanterna finns det en tydlig koppling mellan ett positivt klassrumsklimat och 

elevers lärande vilket också litteraturen påvisar. Vygotskij (1999) menar att läraren inte kan 

göra någon direkt inverkan på elevers lärande, men kan skapa en miljö som gynnar elevernas 

utveckling. Wennberg (2004) beskriver ledarskapet som ett smörjmedel som är viktigt för att 

skoldagen och klassrumsituationen ska fungera. Vi tror att om det finns ett fungerande 

ledarskap som bidrar till ett positivt klassrumsklimat gynnar det också elevernas inlärning.    

    

7.3 Förslag till vidare studier 

Då vi under arbetets gång har märkt att det inte finns speciellt mycket forskning som specifikt 

behandlar ämnet klassrumsklimat, därför uppkom funderingar och tankar kring hur arbetet 

med klassrumsklimat pågår ute i skolorna. En infallsvinkel skulle då kunna vara att intervjua 

pedagoger av manligt kön om klassrumsklimat. En annan kan vara att få elevers syn på 
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klassrumsklimat. Då vi under arbetets gång även har känt att vi skulle ha haft med en fråga 

under intervjuerna som mer specificerade ledarskapet, så kan det också vara en ingång till 

vidare studier.      

 

Förslag till fortsatta studier skulle då kunna utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka tankar har lärare av manligt kön om klassrumsklimat? 

 

 Hur funderar elever kring begreppet klassrumsklimat?  

 

 Vilken betydelse har ledarskapet i skapandet av ett positivt klassrumsklimat? 
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Bilaga 1 

   
 

 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som läser till lärare vid Högskolan i Gävle. Vi ska skriva vårt 

examensarbete om klassrumsklimat. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att få en uppfattning om vad lärare anser om 

klassrumsklimat. Genom intervjuer vill vi ta reda på vilka tankar och arbetssätt 

som finns i arbetet att skapa ett gott klassrumsklimat.  

  

Intervjuresultatet kommer att sammanställas av oss och enbart användas i 

studiesyfte samt seminariebehandlas med resten av vår klass. Vi bygger analysen 

på helheten och resultatet kommer att presenteras så att ingen enskild individ 

kan identifieras. Vill ni ta del av resultatet, kontakt oss via mail, så skickar vi en 

kopia av resultatet. 

 

Vi vill poängtera att det viktigt för oss att få ta del av just dina åsikter.  

Deltagandet är frivilligt, och ni kan när som helst avbryta intervjun. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan - Du är viktig för oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin och Madeleine 
xxx@student.hig.se, xxx@student.hig.se  

 

 

Studenter vid i Högskolan i Gävle.  
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Bilaga 2 

Undersöka: Lärares uppfattningar om klimat i klassrummet 

Intervjufrågor 

1. Vad betyder klassrumsklimat för dig? 

2. Du får svara ja eller nej och sedan kanske utveckla: Om vi säger delaktighet har det 

med klassrumsklimat att göra? Har tillit, öppen dialog, föräldrakontakt osv med 

klassrumsklimat att göra? 

3. Hur arbetar du? Finns det någon tanke bakom ditt arbetssätt om klassrumsklimat? 

4. Tror du att det finns ett samband mellan klimat och elevers lärande?  

5. Har du någon tanke bakom möbleringen i klassrummet? 

 

 


