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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra informanter för deras deltagande i studien. Utan er hade detta 
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har stöttat och hjälpt till att bolla idéer under processens gång.  
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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att studera pedagogers uppfattningar om klassrumsklimat 

och hur de arbetar med utveckling av det samma. Vi som blivande lärare har sökt exempel på 

faktorer och arbetssätt som utvecklar klassrumsklimat. Vi har gjort sex kvalitativa intervjuer 

med informanter aktiva inom lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Studien har 

baserats på pedagogernas uppfattningar av klassrumsklimat. Studien utgår ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och har genomförts via ett induktivt arbetssätt där empirin 

inom studien utgjort grunden för arbetet.  

Resultatet i vår studie visar på en komplex bild av klassrumsklimat. De faktorer som 

identifierats som mest framträdande var ledarskap, relationer samt normer, värderingar och 

beteenden. De strategier som utkristalliserat sig genom resultatet visar på olika 

tillvägagångssätt för att utveckla klassrumsklimatet, där klimatet utvecklas genom ovan 

beskrivna faktorer. Vidare tolkas utveckling av varje enskild faktor kunna inverka på det 

totala klassrumsklimatet, detta genom att faktorerna till hög grad inverkar på varandra. Dessa 

strategier inkluderar bland annat att anpassa sitt ledarskap efter grupp och individ, att som 

lärare vara personlig med elever och visa intresse för deras person, bygga en kunskapsbas 

kring eleverna genom lärare-elev relationer samt etablera normer och värderingar genom 

instruktioner, olika övningar och anpassade undervisningsformer. 

 

Nyckelord: Klassrumsklimat, Utveckling, Faktorer, Arbetssätt & Strategier 
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2. Inledning 

Denna studie grundar sig i våra egna erfarenheter av vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi har upplevt att klimatet som råder i klassrummet inverkar på såväl 

undervisning som elever i allmänhet. Vi har sett exempel på grupper där klassrumsklimatet 

hämmat såväl undervisningen som den sociala och psykiska hälsan hos eleverna, och andra 

grupper där klassrumsklimatet istället bidragit till en effektiv undervisning och välmående 

elever. Under de verksamhetsförlagda utbildningsveckorna av vår högskoleutbildning har vi 

även fått möjlighet att diskutera och analysera detta skolrelaterade klassrumsklimat med våra 

vfu-handledare. Genom dessa erfarenheter har vi kunnat konstatera att pedagogerna på fältet 

haft såväl olika infallsvinklar på problematiken kring utvecklingen av klassrumsklimat som 

vitt skilda metoder och verktyg för att ta sig an uppgiften. Dessa erfarenheter har, under vår 

utbildning, väckt en nyfikenhet kring hur lärare ser på klassrumsklimat och hur de arbetar 

med klassrumsklimat. 

Problemområdet som vi ser utifrån dessa erfarenheter ligger i lärares angreppssätt för 

utveckling av ett bra klassrumsklimat, hur lärare kan arbeta för att utveckla klassrumsklimatet 

i en grupp. Utifrån vår erfarenhet är klassrumsklimatet beroende av de olika perspektiv och 

tolkningar av fenomenet som läraren tar. Vad man som lärare tolkar vara av vikt för 

klassrumsklimatet blir avgörande för hur man går tillväga för att utveckla detsamma. 

Kopplingar mellan ämnet och det allmänna utbildningsområdet ligger till stor del 

i den pedagogiska aspekten, att skapa förutsättningar för lärande, något som lyfts klart och 

tydligt i våra styrdokument. Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter exempelvis 

aspekter som att alla elever inom skolan skall garanteras en skolmiljö som erbjuder trygghet 

och studiero. I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om 

kraven på en god arbetsmiljö. Med ovanstående utgångspunkter, att klassrumsklimat är av 

vikt för såväl trygghet och studiero, blir det viktigt att lärare är kunniga inom området och 

förtrogna med hur det kan utvecklas. Vidare fastslår skolans läroplan att det ligger i skolans 

uppdrag att skapa en god miljö för utveckling och lärande. 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 
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att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska 

vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 

och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll. (Skolverket, 2011, s.10) 

Skolverket (2011) lyfter här, utöver förutsättningarna för lärande, förutsättningar som skulle 

kunna hänvisas till elevers allmänna välmående. Vikten av att möjliggöra dessa 

förutsättningar inom skolans ramar tydliggörs och skulle kunna påstås ytterligare stärka 

betydelsen för didaktiskt verksamma att förkovra sig inom ämnet. 

Denna studies betydelse ur ett samhällsperspektiv kan ses som att genom medvetenhet och 

utvecklande av klassrumsklimat bland lärare främja ett demokratiskt samhälle med individer 

som respekterar varandra oavsett etnicitet, samhällsbakgrund, kultur etc. Klassrumsklimatet 

kan också ha en inverkan på studieresultat som ger samhället vinster i utökade kunskaper 

bland dess invånare. Vidare skulle ett nytt tänk kring ämnet bland lärare kunna utveckla 

elever till att bli ansvarstagande individer. Detta via att eleverna i skolan och klassrummet 

fostras till att bli individer som fungerar bra i samhället både som individer och i 

gruppsammanhang, på arbetsplatser, i hemmet och samhället som stort.   

Vi avser att genom denna studie kunna bidra med en genomlysning av området 

klassrumsklimat och dess möjligheter. Den tidigare forskning (Gillen & Spink, 2011, 

Sandberg, 2006 och Ekstrand & Lelinge, 2007) som vi nedan kommer hänvisa till lyfter olika 

men liknande sätt att se på begreppet klassrumsklimat. Den visar vidare på en mängd olika 

faktorer som inverkar på detsamma. Det som vi anser vara det kanske viktigaste ur ett 

lärarperspektiv är dock inte omtalat i en större omfattning. Det vi här syftar till är arbetssätt, 

metoder och strategier för att utveckla klassrumsklimatet. 

2.1. Problemformulering, syfte & frågeställningar 

Det problemområde vi ser dels utifrån vår egen erfarenhet, som tidigare nämnts, och dels den 

tidigare forskning vi avser visa i följande stycke är att som lärare hitta strategier och metoder 

för att arbeta med utveckling av klassrumsklimat. Gillen och Spink (2011), Sandberg (2006) 

och Ekstrand och Lelinge (2007) lyfter exempelvis ämnet klassrumsklimat och identifierar 

olika faktorer men inte arbetssätt eller strategier för utveckling. Camic, Lowe, Milburn och 
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Rhodes (2009), Linares, Rosbruch, Stern, Edwards, Walker, Abikoff och Alvir (2005) visar 

på övergripande interventioner för utveckling av klassrumsklimatet, men ger inte förslag till 

utveckling på en lärarnivå. De angriper i sina studier problemet från ett större skolperspektiv 

där skolan som helhet och inte den enskilde läraren utgör verktyget för utveckling.  

 Klassrumsklimat framstår vidare som ett abstrakt fenomen som är beroende av en mängd 

olika faktorer. Beroende på vilket perspektiv eller vilka faktorer som en lärare tolkar som 

viktigast för klassrumsklimatet läggs fokus för strategier och metoder för utveckling av 

klassrumsklimat inom samma område, som en följd av dessa tolkningar. Tolkas exempelvis 

den fysiska miljön som en avgörande faktor för klassrumsklimatet läggs det troligtvis vikt vid 

att finna strategier och metoder för att utveckla klassrumsklimatet genom detta område.   

Problemet ligger således i att hitta metoder och strategier för att utveckla klassrumsklimat, 

men detta är beroende av hur man tolkar begreppet klassrumsklimat som stort. 

Utifrån exempelvis Linares et al. (2005) och våra egna erfarenheter, inverkar utveckling av 

klassrumsklimat på social utveckling hos elever, studieresultat, elevers hälsa och allmänna 

välmående m.m.  Att åskådliggöra och fördjupa sig inom begreppet och dess praktiska 

möjligheter blir således av stor vikt för det pedagogiska arbetet. Den tidigare forskning som 

visas i denna studie behandlar i stor utsträckning exempel på faktorer som inverkar på 

klassrumsklimat, men saknar i större utsträckning genomlysning av hur utveckling av 

klassrumsklimat kan genomföras.    

Vi syftar till att denna studie skall utforska pedagogers uppfattningar om klassrumsklimat och 

utforska hur de arbetar med utveckling av klassrumsklimat. Med denna studie hoppas vi 

kunna bidra till en fördjupad kunskap, ett bredare perspektiv och fler verktyg och metoder till 

förrådet för pedagoger gällande klassrumsklimat. Metaforiskt sett avser studien således att 

identifiera exempel på faktorer som kan ses som nyckelhål till problematiken kring utveckling 

av klassrumsklimat, och strategier och metoder som kan ses som nycklar till samma 

problematik. Vi letar således inte efter en universalnyckel till nyckelhålen i problematiken 

utan snarare en nyckelknippa med olika möjliga lösningar tillsammans med en 

”klassrumsklimat for dummies” handbok.  
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Klassrumsklimat är ett relativt brett område att undersöka för vår förhållandevis småskaliga 

studie, vilket innebär att en viss avsmalning av fokus är en nödvändighet. Studien avses 

således att fokusera på pedagogers uppfattningar om klassrumsklimat och hur de arbetar med 

utveckling av klassrumsklimatet. Denna avgränsning antas med hänsyn dels till vår egen 

framtida yrkesposition och dels till de deltagare i studien som vi avser studera. Deltagarna i 

denna studie är aktiva som lärare och förväntas i enlighet med detta endast redogöra för 

klassrumsklimat utifrån ett lärarperspektiv.  

Syftet med denna studie är att studera pedagogers uppfattningar om klassrumsklimat och hur 

de arbetar med utveckling av det samma. Detta avser vi göra genom att belysa exempel av vad 

olika pedagoger ser som faktorer för klassrumsklimat och hur de påstår sig arbeta med dem. 

 För att synliggöra detta fokus avser vi att besvara följande frågeställningar: 

 Vilken uppfattning har pedagoger om klassrumsklimat som fenomen och begrepp? 

Att be deltagarna definiera klassrumsklimat är inte direkt kopplad till studiens problem att 

utveckla klassrumsklimat. Det är dock indirekt en grund för vilka utvecklingsstrategier och 

arbetssätt pedagogerna senare kommer förhålla sig till. Härigenom blir pedagogernas 

uppfattningar om fenomenet en förutsättning för att kunna belysa detta problemområde.  

 Vilka uppfattningar har pedagoger om hur de arbetar individuellt med utveckling av 

klassrumsklimat? 

 

2.2. Tidigare forskning klassrumsklimat 

I detta kapitel avser vi att redogöra för relevanta aktuella studier kring området 

klassrumsklimat. Strukturen av kapitlet har formats med hänsyn till just denna studie. De 

olika rubrikerna har valts med avsikt att översiktligt relatera till studiens syfte och 

frågeställningar. 

De olika källorna vi använt oss av i det aktuella forskningsområdet består av såväl 

vetenskapliga artiklar, litteratur och studentuppsatser. De vetenskapliga artiklar som används 
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är till stor grad utförliga till sitt arbetssätt, omfattning och precision inom området. Den 

studentlitteratur och de studentuppsatser som lyfts är inte forskning i samma bemärkelse men 

de är relevanta för denna studie. Det rekommenderas således att ta hänsyn till att 

studentlitteratur och studentuppsatser inte är lika utförligt framställda som vetenskapliga 

artiklar. 

2.2.1. Definition av klassrumsklimat 

Klassrumsklimat kommer inom denna studie belysas ur ett bredare perspektiv. Detta 

perspektiv innehåller mer grundläggande definitioner av klimat i en skolmiljö.  Detta har valts 

med hänsyn till begreppets komplexitet samt den socialkonstruktionistiska utgångspunkt som 

antagits, där individuella variationer av uppfattningar är en grund för verklighetstolkningen. 

Vi vill därför ta avstånd från en egenskapad definition av fenomenet genom arbetet. Vi väljer 

istället att fokusera vår induktiva studie mot klassrumsklimat som odefinierat begrepp och har 

låtit informanterna inom studien skapa sin egen definition och ramar. Här erbjuds dock en 

kort belysning av detta område.  

Sandberg (2006) beskriver klimat som ett komplext fenomen. Han pekar på bandet mellan 

klimat och kultur som tydligt och beskriver klimat som underordnat kultur. Hans studie om 

hur individer uppfattar arbetsklimat och vad som utvecklar det leder till att han beskriver 

fenomenet som komplext, ständigt föränderligt och existerande i olika former inom alla 

organisatoriska sammanhang. Vidare beskriver han detta klimat som ett helhetsintryck hos en 

individ, av kommunikation och andra förutsättningar inom den specifika arbetsgruppen. Han 

resonerar dock kring komplexiteten av fenomenet genom att klimatet även är något som 

speglas kollektivt inom gruppen trots att det upplevs individuellt. 

Gillen, Spink och Wright (2011) lyfter i sin fallstudie hur fenomenet ”…a positive climate for 

learning” (s.65) ses utifrån ett elevperspektiv bland ungdomar på en engelsk skola i år 7 och 

8. De illustrerar detta klimat som ett klimat inom klassrumsväggarna för en specifik grupp 

eller i detta sammanhang klass. Vidare pekar de på att detta klimat påverkas av det 

övergripande skolklimatet som råder över hela skolan och alla grupper/klasser.  

Klassrumsklimat illustreras av Ekstrand och Lelinge (2007) i deras studie kring 

klassrumsklimat som ett klimat gällande en klass i en skolmiljö. Det speglas röra en atmosfär 
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av hur individer interagerar och de förväntningar och förutsättningar som råder inom denna 

miljö. 

Annerstedt (2007) beskriver ett gott klassrumsklimat som hur stämningen är under lektionerna 

i ett klassrum. Han menar här att hur de olika deltagarnas och lärarens sätt att agera och 

handla i den utformade undervisningssituationen utgör en atmosfär i klassrummet.  

Bergström och Sjöberg (2010) har i sin studentuppsats undersökt lärares uppfattningar kring 

klassrumsklimat och gjort detta genom en intervjustudie med kvinnliga pedagoger i olika 

åldersintervall. Ett positivt klassrumsklimat identifieras här som kännetecknat av elevernas 

upplevelse av delaktighet, trygghet, tydlighet i mål med undervisningen och upplevelsen av 

att kunna vara sig själv. 

Klimat framstår i detta ljus som ett fenomen rörande ett rådande klimat eller en kultur inom 

en grupp eller ett område. Klassrumsklimat skulle vidare kunna tolkas vara avgränsat av ett 

område och dess deltagare i en skolmiljö. Klimatet utgörs av de förväntningar och 

förutsättningar som existerar för de olika deltagarna.  

Komplexiteten av fenomenet speglas i de sätt som klassrumsklimat kommer till uttryck. Den 

sammantagna bilden av dessa utsagor diskuterar att fenomenet kommer till uttryck i hur alla 

deltagare inom miljön gemensamt agerar efter förutsättningarna men även att detta följs 

utefter individuella uppfattningar av hur detta skall gå till. Vidare ses även en komplexitet i 

beskrivningen att klassrumsklimatet ständigt samspelar med närliggande klimat inom 

skolmiljön och elevernas tillvaro. Fenomenet klassrumsklimat skulle således kunna tolkas 

beröras av även andra avgränsade klimat. Med detta som utgångspunkt avser denna studie  

lyfta forskning gällande även dessa närliggande fenomen som tolkas beröra klassrumsklimat.  

 

2.2.2. Utveckling av klassrumsklimat 

Utveckling av klassrumsklimat identifieras, genom denna illustrering av tidigare forskning, 

som möjlig genom olika ansatser att utveckla de olika områden som berör klassrumsklimatet. 

Här erbjuds beskrivningar av utveckling genom lärarstöd och utbildning kring ämnet och 

utveckling av sociala färdigheter. 
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Camic, Lowe, Milburn och Rhodes (2009) visar, genom sin interventionsstudie för 

lärarinvolvering i skolklimat. Denna interventionsstudie genomfördes på fem skolor i USA. 

Detta gjordes genom att bryta in i lärarnas verksamhet och undervisa och stötta dem kring att 

utveckla skolklimatet. Syftet var att engagera lärare i utveckling av skolklimat på skolorna. 

Deras resultat visade sig inte bara positiva för lärares ökade engagemang utan även genom att 

indirekt ge en positiv effekt för elevers upplevda skolklimat. Detta förklaras utifrån ”eko-

systematiska teorier” (s.719) där författarna menar att ändring inom en del även påverkar 

andra delar inom systemet. 

Åström (2009) har i sin C-uppsats undersökt möjliggörandet av en lärandemiljö på lika villkor 

för alla elever inom grundskolans tidigare år. Resultatet pekar mot betydelsen att se alla elever 

och att utforma undervisningen efter varje enskild elev. Tydlighet och individanpassning 

beskrivs vidare som förutsättningar för att skapa en god lärandemiljö för alla.  

Linares, Rosbruch, Stern, Edwards, Walker, Abikoff och Alvir (2005) finner i sin 

interventionsstudie kring utveckling av socialt beteende bland elever att utvecklingen av 

sociala färdigheter visade sig indirekt påverka klassrumsklimat. Interventionsprogrammet 

innefattade veckomässiga sessioner där lärare efter kort utbildning arbetade med de eftersökta 

förmågorna hos eleverna. De fick även stöd av forskare via mailkontakt gällande sessionerna 

och deras förlopp. De fann att utveckling av färdigheter inom konfliktlösning, självdisciplin 

och kontroll över sig själv, socialemotionell kapacitet och kompetens gällande socialt 

beteende indikerar att indirekt ge positiv effekt för klassrumsklimat. Detta sågs genom den 

förbättring av vad de menar är faktorer för klassrumsklimat; koncentrationsförmåga, 

samarbetsförmåga och positivare kommunikation mellan eleverna.  

Utifrån dessa studier visar denna tidigare forskning på en bild av indirekt utveckling av 

klassrumsklimat genom att utveckla andra områden inom samma miljö. De argumenteras vara 

inverkande på varandra genom ett eko-systematiskt perspektiv, där utveckling av ett område 

indirekt verkar för utveckling inom ett annat område, i detta fall klassrumsklimat. Denna 

utgångspunkt leder således till att utveckling av klassrumsklimat är möjlig genom att utveckla 

områden som indirekt inverkar på detsamma. I denna studie väljer vi att se dessa områden 

som faktorer för klassrumsklimat, i den mening att de kan utveckla detsamma. 
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2.2.3. Faktorer för klassrumsklimat 

Följande illustrering av tidigare forskning syftar visa vilka olika områden som identifierats 

som inverkande på klassrumsklimat. De olika studierna har haft olika ingångsinriktningar och 

perspektiv vilket medfört en variation i de framkomna resultaten.  

Ekstrand och Lelinge (2007) genomförde en studie inom skolor i Malmö med lärare och 

elever. Här identifierar de vad som skulle kunna beskrivas som relationer, ton av 

kommunikation, ordning, motivation och lektionsupplägg och innehåll som faktorer för 

klassrumsklimat. 

Gillen, Spink och Wright (2011) identifierar huvudkategorier av faktorer som den fysiska 

miljön, lektionsinnehåll, undervisningsform, lärarens undervisningsframförande, social 

relation mellan personal och elever, social relation mellan elever samt ordning och 

organisation. Dessa kategorier används sedan för att studera vilka faktorer som anses 

viktigast. Deras resultat visar att faktorerna är viktiga enligt elever, men att det finns skilda 

uppfattningar om vilka faktorer som är viktigast. Utifrån dessa resultat drar de slutsatser kring 

hur utveckling av klassrumsklimat kan ske. De lyfter aspekter som att ge utrymme för social 

interaktion mellan såväl elever som lärare-elever, ge eleverna inflytande i klassrummet 

gällande innehåll och form på undervisningen samt vikten av hög kvalitet på den fysiska 

miljön som omger eleverna. Vidare efterlyser författarna forskning kring lärarperspektiv på 

ämnet.   

Bradshaw, Leaf och Mitchell (2009) lyfter i sin kvantitativa studie fram elever och lärares 

uppfattningar kring skolklimat och vilka faktorer som uppfattas ha inflytande på skolklimat. 

Studien omfattade elever ur årskurs fem och lärare i deras omgivning på grundskolor i 

Maryland USA. De faktorer som de utgår ifrån delas in i skolnivå, klassrumsnivå och 

individnivå. Deras resultat visar att lärare identifierar faktorer för skolklimat som 

lärarledarskap inom klassrummet och störande uppförande hos elever medan elever lyfter 

faktorer som lärartäthet, rektorsskifte, elevutrymme i lokaler och lärare och elev relationer. 

Dessa resultat pekar på att lärare uppfattar faktorer för skolklimat inom klassrumsnivå som 

viktigare än vad elever gör. Eleverna uppfattar faktorer på en skolnivå som viktigare än lärare. 

Vidare illustreras ett mönster av att lärare tenderar att uppskatta klimatet som sammantaget 

bättre än elever. 
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Linares, Rosbruch, Stern, Edwards, Walker, Abikoff och Alvir (2005), som tidigare 

omnämnts, visar på sociala färdigheter som en faktor för klassrumsklimatet.  

Annerstedt (2007) pekar på ett antal faktorer som är avgörande för hur klimatet ser ut. Han 

lyfter bland annat avsikten med lektionerna, lärarens presentation och ledarstil, relationer 

mellan eleverna i klassrummet men också mellan lärare och elever, motivationen hos eleverna 

samt deras självkänsla.  

Denna illustrering av faktorer av betydelse för klassrumsklimat visar att de olika studier som 

genomförts fått fram olika resultat beroende på de olika perspektiv de intagit. Elever beskrivs 

uppfatta andra faktorer än lärare som viktiga för klassrumsklimatet. En rättvis bild utav 

klassrumsklimatets viktiga faktorer skulle således kunna argumenteras behöva innefatta 

uppfattningar från båda de olika perspektiven. Med avseende till denna småskaliga studie 

syftas dock endast ett lärarperspektiv intas, med hänsyn till tid och omfattningsförutsättningar 

för arbetet.  

De faktorer som identifieras av den tidigare forskningen framstår som den fysiska miljön, 

organisation, lektionsinnehåll, motivation och engagemang, sociala relationer, ordning och 

struktur, ledarskap, uppförande och bemötande. 

 

3. Bakgrund 

Utifrån de induktivt insamlade data som denna studie framställt, framkommer ett visst behov 

av en bakgrundsbild och förförståelse inom vissa områden. I detta kapitel avser studien 

således att kort illustrera dessa olika områden. Nedan följer en kort introduktion av de olika 

områdena som framstått som viktiga för studiens syfte att undersöka lärares uppfattningar om 

klassrumsklimat och utveckling av detsamma.  

De olika områdena är överlappande områden som till stora delar inverkar på varandra. Den 

rubricering som skapats är således till största delen skapad för att underlätta en överskådlig 

blick över bakgrunden som helhet snarare än direkta kategoriseringar av områdena. 
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3.1. Sociala relationer 

Begreppet sociala relationer avgränsas i föreliggande studie till att åsyfta relationer inom 

avgränsningen för ett klassrumsklimat. Här avses ge insikt i vad som utgör relationer i ett 

klassrumsklimat och hur de kan utvecklas.  

Aspelin (2010) illustrerar relationer som dels förbindelser mellan individer där interaktion och 

samspel mellan individerna formar relationen, och dels som ett mer mellanmänskligt fenomen 

där relationen formas utifrån vilken roll en individ har i förhållande till en grupp eller dess 

omgivning. 

En utveckling av sociala relationer bygger enligt Aspelin (2010) på kommunikation och 

interaktion i olika former mellan individer, såväl verbala som icke-verbala handlingar. Han 

pekar här på att interaktionen är beroende av en balans av närhet som ger känslomässiga 

värderingar av interaktionen. Vidare menar han att denna balans är individuellt betingad och 

viktig att beakta vid relationsskapande. Positivt relationsskapande kräver interaktion som 

uppfattas som positiv för båda parter.  

Sett ur ett perspektiv av relationskompetens för lärare, menar Aspelin (2010) att det är 

grundläggande att elever ses som personer och inte ett generellt fack av elever är en 

grundsten. Han poängterar här att elever är individuella personer med individuella 

förutsättningar. 

En iakttagelse som Aspelin delar med Dahlkwist (2011) gällande relationskapande mellan 

lärare och elever är att den interaktion som äger rum mellan parterna ofta präglas av olika 

förutsättningar mellan de samma. De pekar här på en maktförskjutning som innebär att 

lärarens sätt att interagera förväntas utgå från andra förutsättningar än elevers.  I ett 

lärarperspektiv lyfts vikten för lärare att interagera med elever efter maktbalanserade former 

för utveckling av relationer mellan lärare-elev. Att skapa relationer mellan lärare och elev 

menas ligga till stor del i att utveckla lärare och elever vid interaktion. Inom detta område 

tolkas så att ett visst personligt utbyte är nödvändigt för att skapa förtroende, insyn och 

acceptans för hur läraren är hos eleverna. Dahlkwist (2011) menar vidare att kvaliteten på 

dessa sociala relationer är grundläggande för vilken framgång och legitimitet en lärare får, 

och dennes förmåga att kunna läsa av vad som sker i klassrummet.  
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Vidare beskriver Aspelin (2010) och Snell och Janney (2000) att utveckling av elevers 

relationskompetenser, som hur man agerar och läser av interaktion, är en väg till utveckling 

av relationer inom skolans värld. Här lyfts aspekten att läraren inte besitter ett monopol på 

relationerna som existerar och skapas inom skolan utan att relationer är ett samspel mellan 

olika parter. ”Den pedagogiska relationen har två sidor: å ena sidan lärarens relation till 

eleven och å andra sidan elevens relation till läraren.” (Aspelin, 2010, s.152). Sett ur denna 

synvinkel, inkluderar relationer mellan lärare och elev även elevers perspektiv på relationen. 

Vidare skulle även kunna tolkas att elevers relationsperspektiv inte endast inkluderar 

relationer till läraren utan även andra individer i omgivningen. Detta område blir således även 

av vikt inom ramarna för elevers övriga relationer till andra elever och individer inom miljön. 

Snell och Janney (2000) illusterar sätt att utveckla sociala relationer mellan elever. Här 

identifieras utveckling av sociala kompetenser, interaktionsförmågor och möjlighet till 

interaktion mellan elever som grundläggande för arbetet. Dessa sociala kompetenser och 

förmågor beskrivs innefatta interaktionskompetenser som vilket beteende som är lämpligt 

inom olika typer av interaktion och hur man förkroppsligar de samma, förmåga att kognitivt 

uppfatta andra individers interaktion och kontextbaserade färdigheter som involverar hur man 

interagerar inom olika kontexter. 

Dessa interaktionsfärdigheter beskrivs kunna utvecklas genom olika sätt av undervisning där 

elever tränas i social interaktion. Snell och Janney (2000) beskriver att vissa barn och 

ungdomar endast behöver utrymme att öva färdigheter genom möjlighet till naturliga 

interaktionssituationer, medan andra kan behöva mer medveten träning, instruktion och stöd. I 

denna utveckling poängteras att lärarinverkan på relationsskapande inom ett klassrum är 

viktig, i den mening att denne är ansvarig för såväl utformning som coachning inom området.  

Denna bakgrund visar på en bild av relationer, inom ramarna för studiens sammanhang, där 

de utgörs och formas utav interaktion mellan individer och de känslor som detta skapar. 

Denna interaktion eller samspel kan ske i såväl samspel mellan två individer som samspel 

inom en grupp. För utveckling av sociala relationer inom skolan lyfts här vikten av arbete 

med sociala färdigheter, utrymme för interaktion och arbete för att överbrygga skillnad 

maktförhållande och förutsättningar mellan lärare och elever. Att överbrygga 

maktförhållandet mellan lärare och elev kan dock ses som problematiskt. Vid en 
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överbryggning av detta förhållande skulle exempelvis andra förutsättningar för lärarens roll 

som ledare kunna äventyras. Detta innebär att om en överbryggning av denna karaktär endast 

skall skapa dessa relationella vinster krävs en viss balansgång i hur läraren skall agera kring 

denna fråga. Lärarens ansvar inom detta område och dess utveckling ligger dock i att skapa 

förutsättningar för elever och lärarna själva att utveckla relationer, samt att coacha eleverna i 

denna process. Sett till föreliggande studies syfte och dess eko-systematiska utgångspunkt är 

detta således relevant inte bara för en utveckling av relationer utan även för en utveckling utav 

klassrumsklimatet. En utveckling av relationer skulle kunna skapa en mer avslappnad och 

förtroendefull atmosfär. 

Det relationella området beskrivs även genom den statliga utredningen En hållbar 

lärarutbildning (Utbildningsdepartementet, 2008) vara viktigt för skolan, ”Ingenting är 

viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever.” (s.216).  

Vidare menar man att värdet av relationer ligger till stor grund för undervisning som helhet. 

Framtida lärare bör ha insikt i hur dessa relationer kan etableras och vidhållas gentemot såväl 

elever som personer som har inflytande på deras lärande. 

 

3.2. Normer, värderingar och uppförande 

Detta avsnitt ämnar ge insikt i vad normer, värderingar och uppförande är.  Dessa tre områden 

kan argumenteras ha högt inflytande på varandra. Dessa områden söks vidare belysas och 

resoneras kring ur ett skolperspektiv.  

Wester (2010) och Ekstrand och Lelinge (2007) framställer normer på ett liknande sätt. Detta 

görs som en form av handlings- eller ordningsregler kring hur individer skall agera inom olika 

situationer och värderingar diskuteras i termer av val och uppfattning om vad som är rätt och 

fel. Interaktion och samvaro präglas således utav hur elever förhåller sig till och värderar de 

satta förväntningar och regler som skapas inom ett klimat.  

Wester (2008) visar i sin studie kring normer och uppförande i skolan exempel på olika 

normavgränsningar som speglas av vikt för elever och lärare. Här lyfter hon normer för 
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språkbruk i kommunikation, lärarstöd i undervisning och konfliktsituationer, lärares 

reaktioner på uppförande samt tidsmässig punktlighet. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

lyfter punkter för arbete och utveckling av dessa aspekter. Utveckling av skolans värdegrund 

beskrivs innefatta prägling av hur elever skall värdera, skapande av normer och försäkra god 

utbildning och livsmöjligheter. Dessa är alla delar av skolans uppdrag och ligger till stor 

utsträckning inom ramarna för lärares ansvarsområde.  

Phillips (2012) uttrycker att utveckling av värdegrund inom skola är något som snarare skall 

genomsyra verksamheten än vara ett specifikt ämne som undervisas. Vidare speglar hon en 

problematik i att arbetet stannar i abstrakta former och inte når ut till eleverna. Hon menar att 

en nyckel till framgång är att ta orden om hur man skall värdera och uppföra sig till en mer 

praktisk och verklighetsbaserad nivå. Kostenius och Lindqvist (2006) och Annerstedt, 

Peitersen och Rönholt (2001) är inne på samma linje och där de uttrycker en approach av 

lärande genom utförande som en möjlig väg. Annerstedt et al. (2001) debatterar här lärarens 

ansvar att utforma undervisningen efter syfte och deltagarnas förutsättningar och 

utvecklingsnivå samt ge respons i form av värderingar, feedback och interventioner, som 

grund för denna praktikförankring. Philips (2011) menar dessutom att objektivt lyfta fram 

elevers egna erfarenheter som en annan approach som hjälper elever att verklighetsanknyta 

innehållet.  

Att lärare ger exempel på gott handlande och agerar förebilder ser Philips (2011) som ett steg 

i att verklighetsanknyta målbilden och argumenterar för barns förmåga att imitera. Detta 

styrks även det av Annerstedt et al. (2001). Här lyfts möjligheten till lärande genom imitation 

och pekar på att lärande kan ske genom identifikation med en förebild och förvärvande av 

dess attityder, värdenormer och förhållningssätt.  

Normer speglas inom denna bakgrundsbeskrivning som något som rör regler och 

förväntningar inom en miljö och dess klimat. Värderingar illustreras som en uppfattning eller 

bedömning av individer kring rätt och fel. Uppförande beskrivs handla om hur individer 

faktiskt agerar i olika sammanhang. Vidare speglar denna bakgrund att områdena är högst 

inflytande på varandra. Normer och regler utgör en grund av förväntningar kring hur 

uppförande och beteende bör se ut och värderingar utgör en avgörande grund för hur individer 
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väljer att agera. Dessa utvecklingsområden tolkar vi även ha inflytande på andra områden som 

exempelvis relationsskapande då, som ovan beskrivits, detta område involverade hur individer 

interagerar med varandra och uppför sig. Med studiens avseende att beakta klassrumsklimat 

blir detta särskilt intressant med denna tolkning. 

Utveckling av dessa områden tolkas här vara möjlig genom att utveckla och etablera normer 

och värderingar gällande beteende. Här erbjuds olika exempel på hur detta skall kunna 

utvecklas som learning by doing, verklighetsanknytning, lärare som föregår med gått 

exempel, områdesspecifika övningar och ett genomsyrande fokus för övrigt 

undervisningsupplägg samt stöd och vägledning.  

Normer, värderingar och uppförande uttrycks, genom såväl styrdokument som övrig litteratur, 

vara av stor vikt för skolans och lärares uppdrag. Denna vikt omnämns involvera dels 

individers rättigheter och egenvärde men också deras tillvaro inom skolan och samhället som 

stort. Detta gör området relevant inte bara för klassrumsklimat utan även läraruppdraget som 

sådant.  

 

3.3. Ledarskap  

Inom detta område eftersträvas att ge insikt i de stilar och olika vägar en ledare kan leda en 

grupp samt en belysning av ledarskapets komplexitet inom klassrumsklimat.  

Stensmo (1997) och Dahlkwist (2012) talar om ledarskapet utifrån kompetenser och menar att 

en lärare i dagens skola bör ha ämneskompetens, didaktisk kompetens samt ledarkompetens. 

Ämneskompetens beskrivs innefatta kunskap om begrepp, fakta och teorier i 

undervisningsämnen. Didaktisk kompetens illustreras vidare som en färdighet för att utforma, 

bedriva och utvärdera undervisning. Ledarkompetens porträtteras slutligen som förmåga att 

leda en klass eller grupp genom olika moment. Stilen eller sättet detta ledarskap genomförs på 

beskrivs vidare kunna ta form på olika sätt. 

Phillips (2011) delar in dessa stilar i olika exempel på hur ett ledarskap kan anammas: 
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Den auktoritäre ledaren är i en absolut maktposition över gruppens medlemmar. 

Gruppmedlemmarna ska lyda och inte opponera sig och ledaren ber aldrig sina underordnade 

om synpunkter eller råd utan bestämmer allt på egen hand. Ledord för detta ledarskap är 

tydlig ledning.  

Den demokratiske ledaren involverar gruppens medlemmar och låter dem komma med 

synpunkter och förslag. Alla har en chans att säga sitt och vara delaktiga i besluten. Det 

demokratiska ledarskapet uppmuntrar till elevinflytande och vikt läggs vid att ledaren är 

ansvarsfull och tydlig.  

Låt-gå-ledaren beskrivs lägga över en stor del av ansvaret på gruppens medlemmar. 

Gruppmedlemmarna får hjälp av ledaren när de ber om det, men annars håller sig ledaren i 

bakgrunden och är ganska passiv.  

Utöver dessa exempel på olika ledarstilar visar Dahlkwist (2012) ytterligare exempel. 

Författaren talar här om lärarens komplexa arbete där denne stöter på olika förutsättningar 

dels genom olika grupper och dels olika individer inom samma grupp. För att kunna främja 

elever med dessa olika förutsättningar argumenterar de för läraren att anpassa sitt ledarskap 

efter situationen denne ställs inför. Här menas att läraren behöver vara skicklig på att 

situationsanpassa sitt ledarskap efter dessa olika ledarstilar; ”En bärande tanke i det 

situationsanpassade ledarskapet är att elevernas delaktighet och ansvarstagande ska växa 

succesivt, i takt med deras ökade grad av mognad och kompetens” (Dahlkwist, 2012 s.19). 

Stensmo (2000) visar vidare, inom samma område, på att lärare i ett ledarskap kan utgå från 

olika grad av uppgiftsorientering och elevorientering. I ett uppgiftsorienterat ledarskap är 

uppgiften det centrala. I ett elevorienterat ledarskap utgår ledaren istället ifrån eleven. 

Ledarskapet formas således av vilket huvudfokus ledaren väljer att inta.  

Med denna bakgrund visas att en ledare eller lärare kan leda en grupp på olika sätt. Den stil 

som anammas visas här utgöra förutsättningar för såväl gruppen som helhet som arbetssätt 

och arbetsformer. Vilket ledarskap läraren väljer skulle således kunna ha en inverkan på 

klassrumsklimatet som denna studie avser att belysa. Att som lärare kunna vara flexibel och 

kunna välja eller alternativt skifta mellan olika ledarstilar beroende på grupper och individer 

blir i detta resonemang av vikt för en lärare och klassrumsklimat. De skiftande förutsättningar 



21 

 

som finns inom en skola ställer krav på lärare att aktivt reflektera över sitt ledarskap och visar 

på en synnerligen komplex del av läraryrket. 

 

4. Metod 

4.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vår studie utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  Sohlberg och Sohlberg (2006) 

beskriver perspektivet som antagande att verkligheten och kunskap skapas via interaktioner 

mellan individer och deras fysiska, psykiska och sociala omgivning. Burr (1995) illustrerar 

socialkonstruktionismen som ett perspektiv att uppfatta verkligheten. Hon pekar på att 

verkligheten inom detta perspektiv snarare definieras av hur vi uppfattar verkligheten än 

definitioner av verkligheten som något absolut och självklart i sig självt. Hon menar också att 

dessa uppfattningar influeras av vår historiska och kulturella bakgrund. Uppfattningar av 

verkligheten blir således olika beroende på vilken historia och kultur vi som individer har med 

oss i bagaget. Hon understryker även att denna verklighet som skall uppfattas är något som 

konstrueras via sociala processer. Detta menar hon innebär att hur verkligheten uppfattas inte 

endast bygger på våra individuella observationer av verkligheten som sådan, utan även på hur 

vi socialt konstruerar dessa uppfattningar genom social interaktion kring densamma. Vidare 

argumenterar hon för att hur vi uppfattar verkligheten således inte är något som kan ses som 

universella sanningar utan sannolikt skiljer sig åt mellan individer.    

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är således utgångspunkten i denna studie att 

klassrumsklimat som fenomen skapas via olika faktorer som via interaktion speglar och 

formar fenomenet. Problematiken kring utveckling av klassrumsklimat menar vi, utifrån dessa 

premisser, kan dekonstrueras genom att identifiera faktorer för just klassrumsklimat. Dessa 

faktorer är, som ovan beskrivits, en del av det vi söker i studien för att kunna dekonstruera 

vad klassrumklimat innebär och involverar enligt lärare. Utifrån dessa ämnar vi vidare belysa 

exempel på hur lärare ser på och arbetar med fenomenet klassrumsklimat.  

I skolans värld av ständig interaktion och samspel ser vi det som en självklarhet att utgå från 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utifrån de olika tolkningar av klassrumklimat vi stött 



22 

 

på under vår utbildning ser vi en verklighet som byggts utifrån den sociala interaktion och de 

förutsättningar som präglats inom just den aktuella skola och grupp som det handlade om i de 

olika specifika sammanhangen. Utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv är således 

sanningen och verkligheten kring klassrumsklimat något som är specifikt för en individ och 

en kontext. En förutsättning för att denna studie skall kunna spegla klassrumsklimat blir 

således att visa just exempel på olika verkligheter och sanningar istället för en universal 

sanning. 

 

4.2. Tillvägagångssätt och design 

4.2.1. Arbetssätt 

Utöver våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter skulle vårt tillvägagångssätt kunna liknas 

vid ett ” induktivt arbetssätt” (Patel, 1994, s.21). Vi har inte på förhand några klara 

”hypoteser” (Denscombe, 2009, s.18), ”teorier” (s.19) eller antaganden vilket beskrivs som en 

förutsättning för induktivt arbetssätt. Den bakgrundsbeskrivning och introduktion av tidigare 

forskning inom området som tillhandahållits har således inte legat till grund för analysen utan 

har istället framställts utifrån de empiriskt insamlade data som studien vunnit. Givetvis har vi 

vissa erfarenheter av problemet, men vi har avsett att gå in i studien med ett öppet sinne, 

genom att inte influera varken utformningen av studien eller informanternas utsagor med 

dessa erfarenheter. Dock avser vi, som tidigare förklarats, inte försöka skapa generella 

övergripande teorier genom denna studie utan snarare beskriva de exempel som framkommer 

via informanternas utsagor. Detta val av induktivt tillvägagångssätt motiveras genom studiens 

syfte som innefattar att genomlysa exempel på individuella verkligheter. Studien avser således 

inte pröva redan satta teorier kring problemet, utan snarare visa på exempel ur verkligheten i 

första hand för att sedan kunna reflektera och analysera dessa exempel i ljuset av tidigare 

forskning. 
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4.2.2. Insamling av data 

Som medel för att komma åt de ideografiskt lämpade data vi söker, som snarare handlar om 

att beskriva och tolka aspekter utav ett fenomen (Denscombe, 2004) än att söka efter 

regelbundenhet, har vi utformat en ”kvalitativ intervjustudie” (Denscombe, 2009, s.319). 

Denna intervjustudie involverar lärare som vi efter personlig erfarenhet vet med stor 

medvetenhet arbetar med området i en större utsträckning. Med valet av kvalitativa intervjuer 

som medel för att samla in data vill vi på ett överskådligt, användbart och praktiskt sätt kunna 

samla in de kvalitativa data vi söker kring hur man kan jobba och tänka kring ämnet. En 

annan fördel vi hoppas kunna se med att intervjua för oss kända pedagoger blir således att vi i 

viss utsträckning kan förutse vilka vinklar och metoder som kan tänkas påträffas och sedan 

fogas in i studien. För studiens syfte, att genomlysa exempel av uppfattningar om 

verkligheten, lämpar sig således kvalitativa intervjuer, i den mening att de data som har sökts 

återfunnits i informanternas uppfattningar. Davidsson och Patel (2011) lyfter att kvalitativa 

studier i stor utsträckning ger utrymme för informanterna att uttrycka sig själva med egna ord 

och utan större begränsningar, vilket vi ser som gynnande för vårt syfte. Studien avses även 

hållas öppen i den mening att den inte erbjuder en förutbestämd definition av klassrumsklimat 

utan ger möjligheten för informanterna att tolka begreppet själva. Detta beskrivs vara lämpligt 

vid utformning av kvalitativa studier av Dencbombe (2009). 

Den typ av intervjuer vi har riktat in oss på är individuella ”ansikte mot ansikte intervjuer” 

(Denscombe, 2009, s.28). Detta val har gjorts för att åstadkomma detaljerad och fyllig data, få 

möjlighet att bekräfta eller fråga om otydlig data, att kunna läsa av respondenterna även i ett 

visuellt perspektiv via kroppsspråk för ytterligare data, kunna styra insamlingen till 

högkvalitativ data samt få en högre svarsfrekvens, vilket Denscombe (2009) beskriver att 

metoden i fråga ger möjlighet till. 

Informanterna delgavs inledningsvis ett informationsbrev och ett personligt samtal där de dels 

tillfrågades om intresse för att delta i studien samt introducerades huvudämnet för intervjun, 

klassrumsklimat. Frågeställningar och frågor lämnades inte ut innan intervjun i strävan efter 

att försöka erhålla så spontan, valid och verklighetsnära data som möjligt.   

Intervjuerna var ”semistrukturerade” i enlighet med Denscombe (2009, s.234), med ett fast 

mönster av samtalsämnen och ett antal öppna huvudfrågor som ledde intervjun i en 
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strukturerad riktning. I dessa semistrukturerade mönster lämnade vi sedan utrymme för mer 

ostrukturerade följdfrågor för att förhoppningsvis kunna följa upp intressanta spår i 

intervjuerna. Davidsson och Patels (2011) beskriver att ge utrymme för informanterna att 

formulera sig själva är bra för att erhålla goda kvalitativa data, vilket vi hoppas kunna erbjuda 

och sedan följa upp via dessa följdfrågor. Valet att semistrukturera frågorna gjordes vidare för 

att kunna leda intervjuerna effektivt och få med de olika delar av området klassrumsklimat 

som studien avser studera.   

Det eftersträvades att intervjuerna skulle äga rum i en lugn miljö där såväl deltagarna som 

intervjuledare skulle kunna känna sig trygga och avslappnade, men får i övrigt ses som lågt 

”standardiserade” (Davidsson och Patel, 2011, s.75). Omfattningen av intervjuerna var 

densamma gällande ämnena men varierade tidsmässigt utefter hur mycket informanterna 

delgav i intervjun. Alla intervjuer genomfördes under hösten 2012, under november och 

december månad. Under intervjuerna eftersträvades en genomgående avslappnad stämning 

där deltagarna var de som antogs ge svar i ämnen och på frågeställningar givna av 

intervjuledaren, allt detta i enlighet med Davidsson och Patels (2011) resonemang kring frihet 

för informanternas utsagor.  

De data som insamlades genom intervjuerna lagrades via ljudinspelningar av samtalet, 

inspelningar som sedan transkriberades, samt korta anteckningar av intervjuledaren. Metoden 

valdes för att noga kunna studera och analysera de utsagor som vanns ur intervjuerna. Med 

avsikt att bibehålla ”reliabiliteten” (Davidsson och Patels, 2011, s.103) av de data som 

insamlats har intervjuerna transkriberats ordagrant. Eftersom utsagorna transkriberats 

ordagrant har även talspråk inte omskrivits till skriftspråk, för att undvika omformuleringar 

och initiala tolkningar av utsagorna som skulle kunna påverka reliabiliteten av insamlad data. 

 

4.2.3. Urval 

Genom att rikta oss till lärare, som vi genom erfarenhet tolkar medvetet arbetar med 

problemet och möjligheterna kring klassrumsklimat, använder vi oss av ett ”subjektivt urval” 

(Denscombe, 2009, s.37). Detta förespråkas av bland andra Denscombe (2009) vid kvalitativa 

undersökningar. Med ett sådant val söker vi kunna hitta exempel på olika perspektiv och 
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strategier och ett brett material att jobba med, samt vara försäkrade om att det faktiskt finns 

valida data att hämta för vår studie, som är relevanta för just de syften och frågeställningar vi 

specifikt avser behandla.  

Vidare valdes att intervjua två lärare verksamma inom varje stadie av skolan, från lågstadiet 

till gymnasieskolan, för att ge insyn i de olika stadier som vi, som framtida pedagoger, 

kommer vara verksamma inom. Vissa av informanterna är verksamma inom mer än ett 

stadium och ansågs därför täcka båda stadierna. Ett totalt antal av sex intervjuer genomfördes 

där tyvärr lågstadiet i slutet endast blev representerat av en informant. Detta bortfall skedde då 

tillfrågade informanter tyvärr inte kunde delta i studien, men i övrigt var de andra stadierna 

representerade som avsett.  

 

4.2.4. Analys 

Som analytiskt verktyg har vi valt att analysera insamlad data utifrån en ”innehållsanalys” 

(Denscombe, 2009, s. 307). Detta verktyg beskrivs av Denscombe (2009) som en metod som 

hjälper forskaren att analysera innehållet i data. Metoden syftar vidare till att knyta samman 

innehållet genom att forskaren finner relevanta kategoriseringar.  Enheterna av data kodas och 

analyseras in i kategorier sammanlänkade för att försöka vidare klargöra varför de 

förekommer som de gör.  

I denna specifika studie hanterades data som samlades in genom att kodas och framställas 

efter kategorier utifrån de olika data som erhölls. Detta gjordes i form av att direkta citat från 

informanternas utsagor kategoriserades efter studiens syfte och frågeställningar. Valet av 

innehållsanalys motiveras utifrån Denscombe (2009) som beskriver verktyget som lämpligt 

för att synligöra både vad som är relevant för området som sådant samt för att klargöra hur 

aspekter hänger samman, vilket lämpar sig för studiens syfte att genomlysa exempel på 

lärares uppfattningar om fenomenet klassrumsklimat och länka dessa till olika arbetssätt och 

strategier som har samband till fenomenet. Detta metodval avser att underlätta dels för oss 

som forskare att översiktligt kunna analysera insamlad data och dels för att kunna delge ett 

resultat av studien, som är lättåtkomligt för läsaren. Dessa resultat valdes vidare att avgränsas 

till att illustrera de mest framstående resultaten, i den mening att de omnämnts till störst 
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omfattning vid flest tillfällen i de olika informanternas utsagor. Denna avgränsning gjordes 

med hänsyn till den begränsade omfattning som studiens förutsättningar erbjudit. Resultaten 

har sedan tolkats utifrån vad utsagorna visat. Detta har sedan använts som 

diskussionsunderlag mot tidigare forskning och bakgrund.    

 

4.3. Etiska Hänsynstaganden 

Vi har i vårt arbete strävat efter att visa hänsyn till våra intervjudeltagare. Dessa hållpunkter 

för vårt etiska förhållningssätt stämmer överens med de ”etiska principer” Denscombe (2009) 

samt Vetenskapsrådet (2011) lyfter. Denscombe (2009, s.195-197) lyfter aspekter som: 

”Att skydda deltagarnas intressen”  

”Forskare ska undvika falska förspeglingar och oriktiga framställningar”  

 ”Deltagarna ska ge informerat samtycke”  

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning har även tagits i beaktning. De illustrerar att 

forskningsetiska överväganden i stor grad involverar hänsynsavvägningar gällande olika 

intressen. De lyfter forskarens skyldigheter att skydda deltagares integritet och deras utsagors 

sanningsenlighet som viktiga aspekter att ta hänsyn till. (Vetenskapsrådet, 2011) 

Deltagarna i vår studie blev informerade om studien, tillfrågade och deltog i studien efter sitt 

eget samtycke. Deras identitet skyddas genom att de inte nämns vid namn, och hänsyn 

gentemot deltagarnas intressen visas genom att vi har försökt att inte framställa deltagarna i 

negativ bemärkelse. Tillhandahållen data inom studien har hanterats och framställts på ett 

oförvrängt sätt, där deltagarnas originalutsagor inte omformuleras eller förvrängs. 

 

5. Resultat och analys 

Följande resultat och analys av data bygger som tidigare nämnts på en 

socialkonstruktionistisk inspirerad grund med innehållsanalys som analysverktyg. Resultatet 

har innan denna framställning kodats av, kategoriserats samt tolkats. Strukturen för detta 
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kapitel är indelat i tre underrubriker utifrån de olika aspekter av klassrumsklimat som studien 

avser att undersöka. Dessa tre är: Definition klassrumsklimat, faktorer och arbetssätt, metoder 

och strategier.  

Inom dessa tre rubriker finns även underkategorier som har använts för att underlätta för 

läsaren och ge en överskådlig bild av resultatet. De olika utsagorna framställs i löpande text 

med avsikt att ge de tolkningar som gjorts ett översiktligt resonemang. 

Delatagarna i studien är alla lärare på olika skolor. De arbetar dock på olika stadier. De 

namnges i denna studie efter vilket stadie de är verksamma på och vilket kön de representerar. 

Förkortningarna som används betyder alltså: HM - Högstadiet Man, LK – Lågstadiet Kvinna, 

MM -Mellanstadiet Man, GM – Gymnasiet Man, GK – Gymnasiet Kvinna och MHK – 

Mellan/Högstadiet Kvinna. Intervjuledaren betecknas vidare som I – intervjuledare. Dessa 

benämningar har gjorts med avsikt att kunna särskilja de olika informanterna och 

intervjuledaren samt att förse deltagarna med anonymitet i studien. 

 

5.1. Definition klassrumsklimat 

De resultat som samlats in visar på klassrumsklimat som något som handlar om hur och efter 

vilka premisser en grupp/klass interagerar. 

Informanterna definierar klassrumsklimat på följande sätt: 

”GK: … allt handlar om hur människan är mot varandra eleverna mot 

varandra.” 

GK uttrycker här att klasrumsklimatet utgörs av hur agerande mellan individer i skolans olika 

miljöer sker. Vi tolkar att denna interaktionsaspekt av klassrumsklimat både utgör och formar 

själva klassrumsklimatet. 

HM lyfter vidare vad vi tolkar som en grundaspekt för denna interaktion mellan individer. 

”HM: … vad dem har för några värderingar och ja sätt att vara liksom socialt 

och sådär.” 
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HM pekar här på värderingar gällande handling som grunden för klassrumsklimatet. 

LK lyfter istället vad vi tolkar som följder av interaktionen mellan individer för att definiera 

klassrumsklimat. 

LK: Nämen det är väl att man, man vågar säga saker. Man är inte rädd för att 

man ska säga fel och att någon ska skratta åt en, utan man vågar, chansa på att 

svara å sen är det ju att man ska va kompis med varandra å trivas ihop på det 

sättet. Sociala biten.” 

LK uttrycker att tryggheten av att veta att man blir behandlad på ett inbjudande och 

respektfullt sätt är en stöttepelare inom klassrumsklimat. 

Dessa utsagor innehåller i stor utsträckning kopplingar mellan klassrumsklimat och 

uppträdande aspekter som ”sätt att vara”, ”vara kompis” och ”hur man är mot varandra”. 

”Trygghet” skulle vidare kunna argumenteras vara följder utav dessa och andra uppföranden.  

Inom denna skolkontext tolkas att klimatet upplevs ta form i de olika sätt individer agerar, 

interagerar och efter vilka förutsättningar detta sker. 

Av de empiriska data som framkommit i studien visar sig dock ändå att synen på 

klassrumsklimat är delad och komplex. De olika informanterna illustrerar olika definitioner 

och perspektiv på fenomenet. Det finns dock beröringspunkter som skulle kunna påstås likna 

ett mönster där vissa aspekter lyfts av flertalet informanter.  

Utifrån studien framkommer vad vi uppfattar som två inriktningar av synen på fenomenet 

klassrumsklimat. Dessa inriktningar tolkas utgå utifrån ett situationsbaserat fokus, där 

fenomenet relateras till en mer undervisningsinriktad syn på begreppet, och ett mer 

gruppinriktat fokus. Med detta menar vi att situationen där klimatet råder, inom 

undervisningssituationer eller för gruppen som sådan, utgör fokus för det perspektiv som 

väljs. 

”HM: Ja det beror ju på hur du ser det. Om det är under… Man kan se det på 

två sätt. Ett under själva undervisningen. Asså, när du har lektion, genomför 

lektion. Men det kan ju också vara ett helt annat klimat när man har asså mer 

informellt, mer samling och den biten. När du inte håller i undervisningen. Det 
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kan finnas klasser som har ett gott klimat där det inte behöver ha en lärare med. 

De trivs tillsammans… 

…Sen kan det vara en klass som inte trivs tillsammans men som ändå funkar 

bra när de är lärarledda. Men så fort läraren försvinner så… så liksom 

separerar klassen sig.”  

Utifrån HMs beskrivning av klassrumsklimat tolkar vi två synsätt på fenomenet. Ur ett 

situationsbaserat perspektiv tolkas att fenomenet dels råder i en undervisningssituation där 

läraren är närvarande i gruppen och dels rådande i en grupp utom lärarinflytande. Utifrån 

dessa premisser blir således fokus för klassrumsklimat skilda beroende vilken inriktning som 

antas.  

Inom kontexten för vad som relateras till en undervisningssituation där läraren leder eller är 

närvarande i gruppen blir det rådande klassrumsklimatet inriktat mot just undervisningen och 

hur de uppgifter som bedrivs skall utföras. Inom kontexten för elevers existens inom en 

avgränsad grupp blir snarare klassrumsklimatet inriktat mot en psykosocial natur där 

elevernas relationer och allmänna välmående blir centralt. Dessa synvinklar på 

ursprungsbegreppet klassrumsklimat leder oss till att se två inriktningar av klassrumsklimat. 

Vi kommer att välja att benämna dessa som undervisningsklimat och klassklimat. 

På andra sidan myntet skulle det kunna argumenteras för att klassrumsklimatet inte behöver 

utläsas som två helt separata inriktningar, eftersom de skulle kunna tolkas ha effekter inom 

båda situationerna.  HMs resonemang kring hur grupper agerar i olika situationer skulle kunna 

ställas i ljuset utav att grupper med gott klimat utanför lärarinverkan möjligen skulle kunna 

verka för ett gott klimat som följd även i undervisningssituationer eller vice versa. De blir 

följaktligen inga distinkta varianter utan snarare olika inriktningar eller aspekter som 

samverkar för klassrumsklimatet. 

 

5.1.1. Undervisningsklimat 

Undervisningsklimat vill vi beskriva som klassrumsklimat i undervisningssituationer. 

Klassrumsklimatet beskrivs här i termer av lär-, arbets-, studiemiljö inom en 
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undervisningskontext. Det relateras av lärarnas beskrivningar till arbetsro, lugn, ordning, 

normer, värderingar och respekt, som alla verkar inom ramen för att bedriva undervisning. 

Detta skulle kunna exemplifieras genom följande empiri angående klassrumsklimat som 

begrepp: 

”MHK: En fungerande arbetsmiljö för både, både elever och mig själv då som 

lärare.”  

Här speglar MHK en bild av klassrumsklimat som en form av ”arbetsmiljö”, vilket vi tolkar 

som ett klimat där arbete skall utföras.  

”GM: Begreppet klassrumsklimat… Klimatet i klassrummet. Studiemiljön… 

inlärningsmiljön… graden av respekt. Det är klassrumsklimatet. Respekt är ju 

viktigt tycker jag där... ordning…” 

GM vinklar även han klassrumsklimat mot detta arbetsinriktade fokus, där han specificerar att 

det just inom skolans ram handlar om studerande och lärande samt uttrycker att aspekter som 

”ordning” och ”respekt” är viktiga. 

 

5.1.2. Klassklimat 

Klassklimat skiljer sig från undervisningsklimat i avseende att det inte är bundet till 

undervisningssituationer i klassrummet och innefattar istället mer av klassklimatet som grupp. 

Inom klassklimatet är det elevernas sociala tillvaro inom gruppen som sådan, obunden av 

undervisningssituationer, som lyfts som centralt. Inom denna kontext lyfts ett fokus på 

eleverna och lärarens tillvaro i klimatet utifrån ett perspektiv som präglas av det sociala 

samspelet inom klimatet. Här beskrivs normer, värderingar, uppförande, trygghet, delaktighet 

och välmående som vitala punkter, vilket exemplifieras i LKs utsaga nedan. 

”LK: Det är ju hur av…hur gruppen…för hur öppen gruppen vågar va mot 

varandra och…att man vågar ja göra fel, utan att nån skrattar och att man 

vågar va sig själv…och att man, ja att man känner att man är en viktig person.” 
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De olika inriktningarna, undervisningsklimat och klassklimat, leder vidare till att belysa olika 

faktorer som kan bli viktigare än andra. Tolkar en lärare främst klassrumsklimat som 

undervisningsklimat identifierar denne andra inverkande faktorer än en lärare som tolkar 

klassrumsklimat som klassklimat. Exempel på detta kan vara ”ordning” som redan visats 

inom ramen för ett undervisningsklimat och ”trygghet” och känsla av medverkande som 

visats inom ramen för klassklimat.  

 

5.2. Faktorer 

De faktorer som identifieras av informanterna kan, utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektiv vi valt att utgå ifrån, ses som beröringspunkter inom fenomenet klassrumsklimat, 

eller som vi ser det nyckelhål till problematiken att utveckla klassrumsklimat. Genom den 

empirisk data som erhållits identifierar informanterna en bred variation av olika nyckelhål att 

beröra. Dock framträdde vissa faktorer som mer relevanta än andra och det är i huvudsak 

dessa vi avser belysa inom detta resultat. 

 

5.2.1. Sociala Relationer  

Under denna kategori visas pedagogernas syn på sociala relationer som framträdande faktor 

för klassrumsklimatet. Informanterna lyfter här inom ramen för faktorer för klassrumsklimat 

att sociala relationer mellan individer inverkar på klassrumsklimatet. 

”HM: …ju mer du känner dem och vet deras egenheter så att säga desto större 

förtroende få ju de för dig och desto mer öppnar dem sig och desto mer är de 

villiga att samarbeta… …Man blir ju bemött på ett annat sätt om man har en 

god relation till eleverna och de lyssnar ju på dig på ett helt annat sätt också.” 

HM uttrycker här att goda relationer mellan elever och lärare leder till underlättat samarbete 

och tolkas indirekt utveckla klassrumsklimatet. Denna utveckling förklaras vidare av MHK. 
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”MHK: … här har vi ju fokus på alla våra elever för vi känner alla våra elever 

och ser dem hela tiden…Vi rör oss mycket ute...bland dem...så det kanske också 

spelar in...att vi har så förhållandevis små problem.” 

MHK kopplar i detta uttalande relationer till eleverna som en grundsten i skolans arbete kring 

klassrumsklimat. 

Utifrån dessa utsagor kan utläsas att informanternas uppfattning är att relationer mellan lärare 

och elev inverkar på klassrumsklimatet. HM skulle exempelvis kunna tolkas uttrycka att 

effekter som större kännedom om varandra inger en grad av förtroende mellan de båda 

parterna. Detta i sin tur leder till underlättat samspel.  En tolkning av MHKs uttalande pekar 

också på hur pedagogens tillgänglighet för eleverna såväl i som utanför klassrummet skulle 

kunna ha en inverkan genom de relationer som skapas.  

Dessa relationer visar sig vidare gälla alla individer och mellan alla inom gruppen.  

”HM: Det är ju klart att läraren har en stor roll men samtidigt så har det också 

en stor roll vilka individer som finns i gruppen och hur relationerna mellan 

individerna i gruppen är.” 

HM skulle här kunna tolkas argumentera för att såväl relationer mellan lärare och elev som 

mellan elever är viktigt. Dessa relationer kan även tolkas in ett mer komplext sammanhang. 

Relationer inom gruppen ses här inte endast som relation mellan enstaka individer utan även i 

relation till hela gruppen som sådan.  

 

5.2.2. Normer, värderingar & uppförande  

Under denna kategori av faktorer beskrivs elevers uppförande, förväntningar, värderingar och 

gemensamma regler som inverkande på klassrumsklimat.  

HM lyfter hur värderingar av hur man bör interagera i det sociala samspelet som viktigt. 

”HM: Vad dem har för några värderingar och ja sätt att vara liksom socialt och 

sådär… Det kan ha en väldigt stor påverkan.” 
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Han konstaterar dessa värderingar i stor utsträckning är avgörande för såväl uppförandet mot 

andra som klassrumsklimatet som helhet. 

MHK vidareutvecklar detta resonemang och menar att eleverna genom gemensamma regler 

och värderingar anpassar sig till sin tillvaro tillsammans. 

”MHK: ja-aa dem lär ju sig att det är ingen idé att köra sitt race fullt ut, utan så 

småningom får dem ju ändå acklimatisera sig och förhoppningsvis har de då 

lärt sig att det är för deras egen vinnings skull att kunna följa vissa regler och 

föreskrifter som vi har här då.” 

Dessa axplock som ”sätt att va mot varandra”, ”värderingar” och ”acklimatisering till 

gemensamma regler” visar på uppfattningar om faktorer som innefattar hur agerande och 

interaktion skall ses ut inom klimatet. Ur dessa uppfattningar urskiljs att de normer/regler, 

värderingar kring individers faktiska uppförande inte bara utgör eller speglar 

klassrumsklimatet, som tidigare beskrivits, utan även formar det som en faktor.  

Normer och värderingar utläses inverka på hur uppförandet inom agerande och interaktion ser 

ut. Normer och värderingar tolkas även verka för såväl gruppens gemensamma förhållningsätt 

till hur de skall uppföra sig men även till individens individuella förhållningsätt. 

 

5.2.3. Ledarskap  

Denna faktor för klassrumsklimat tillskrivs att inkludera hur läraren leder gruppen. Denna 

läraraspekt av klassrumsklimat beskrivs behandla hur läraren agerar gentemot gruppen, 

organiserar, strukturerar, undervisar, talar etcetera.  

”GM: Faktorer… Ja. Det är väl det och sen lärarens… Det sa jag väl men 

lärarens… Lärarens förmåga att skapa det. Det är ju dit vi vill komma ju. Det 

beror på läraren… (haha) Det är ju förmågan att möta på rätt nivå och visa 

respekt för eleven, förmåga att ställa krav, att våga vara lärare.. ledare att våga 

ställa krav för det är ju obekvämt att göra det.” 
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GM tolkas här uttrycka vikten av lärarens roll för klassrumsklimatet. Lärarförmågor som 

omnämns visar på aspekter av ledarskap och hur läraren förhåller sig mot undervisning och 

elever, det vill säga hur ledarskapet tar sig uttryck. 

Resultatet av intervjuerna visar vidare på olika sätt att förhålla sig till detta ledarskap. GM ger 

ett exempel på ledarskap som gynnar klassrumsklimatet. 

”GM: Management by fear. Och det har vi disskuterat…  

I: Och det innebär? 

GM: Att tydligt ställa krav, ehh, visa var ribban ligger. så att i klassrummet 

och… För att det är ju så att det är inte tillräckligt bra klassrumsklimat där ute 

idag så därför måste man vara väldigt aktiv som lärare om man skall kunna ha 

ett bra klassrumsklimat. Och att man är väldigt tydlig med kraven, vad som 

gäller i klassrummet och hur man ser på det från början. För det kommer alltid 

bli sämre under ett år eller under en period, nästan alltid. Det beror lite på hur 

mognaden är hos eleverna och sådär. Men… Så det är min strategi att vara... 

Kopplar det till auktoritärt ledarskap ehh när gruppen är omogen.”  

GM kan här tolkas spegla hur ett förhållningssätt av ”tydlighet” och ”auktoritet” är av vikt för 

klassrumsklimatet. 

MHK ger ett liknande exempel med vissa justeringar.  

”MHK: Utan att jag liksom ska stå och skälla eller att bli irriterad eller sådär 

va utan att man...suck...visa att man är en ledare, men man behöver inte va så 

auktoritär, inte så dem märker det iallafall, det kan man va ändå, man kan styra 

med ganska fast hand men ändå tillåta elevdemokrati.” 

MHK tolkas här förspråka ett mer dolt förhållningsätt inom ledarskapet, läraren spelar sin roll 

som ledare genom att till ytan vara mer demokratisk men ändå anamma ett ”auktoritärt” 

förhållningssätt i grunden.  

MM tolkas visa på andra sidan myntet uttrycka ett mer elevnära förhållningsätt, där de söker 

sig mer till elevernas nivå och arbetar tillsammans. 
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”MM: en tredje faktor som också är väldigt viktig det har ju med ledaren att 

göra att man kan ha väldigt högt i tak att man inte är rädd för att gå in i 

diskussioner med eleverna och att man kan visa att man, man kan ändra på sig 

även att det var någonting som man som ledare själv sade. Att så här ska du 

göra och så kommer eleverna med en annan idé som fungerar bättre då får man 

ge vika, då behöver man inte stå benhårt fast utan det är som en kombination 

mellan elevernas tankar och ledarens tankar. Det är viktigt.” 

Denna utsaga visar på ett mer elevnära ledarskap som utvecklande för klassrumsklimat. MM 

menar att genom att bjuda in eleverna i diskussioner och kommunicera fram gemensamma 

tankar kring arbetssätt och regler är en vinnande väg för klassrumsklimatet.  

Ett annat exempel på förhållningssätt som framträdde i resultatet var ett växlande ledarskap.  

”GM: Sen man har ju inte samma liksom tryck på kaveln och så efter hand här 

utan syftet är ju att släppa lite på det och sådär och se att det fungerar ändå. 

Lite mer… Inte bara fokusera på uppgiften utan gå över mer på det här med 

relationer och sådär från min sida. Kan man säga. Situationsanpassat 

ledarskap.” 

Här skulle det kunna tolkas ett mer anpassat ledarskap eller förhållningssätt. De 

situationsrelaterade förutsättningar som är växlande tolkas även kräva ett omväxlande 

ledarskap. Genom detta växlande förhållningsätt till ledarskapet utläses således ett visst behov 

av att läraren anpassar sitt ledarskap efter situationen. 

HM diskuterar inom samma ramar att ledarskapet kräver anpassning inte bara efter situation 

och grupp utan även individ. 

”HM: Ja… Du måste ta eleverna för vad de är och sen får du liksom anpassa 

din relation eller ditt bemötande utav dem utifrån deras sätt att vara och 

reagera… Så du kan ju aldrig bemöta alla elever på samma sätt. Så genom att 

behandla dem olika så behandlar du dem lika. (haha)” 
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Alla dessa exempel på hur ledarskapet inverkar på klassrumsklimatet visar på en komplex bild 

av vilket förhållningssätt till ledarskap en lärare bör anamma. Det som de olika exemplen 

gemensamt slår fast är att just ledarskapet och rollen som ledare är högst inverkande på 

klassrumsklimatet som helhet. 

 

5.3. Arbetssätt, metoder och strategier 

Utifrån dessa faktorer för klassrumsklimat beskriver informanterna vidare exempel på 

strategier, metoder, arbetssätt för att utveckla klassrumsklimatet, eller som vi väljer att 

uttrycka det nycklar till arbete med klassrumsklimat.  

 

5.3.1. Relationsskapande  

Gällande hur informanterna strävade efter att närma sig relationer visade resultatet på olika 

tillvägagångsätt. Det strategier som uppgavs var: Vikt av att skapa utrymme för interaktion 

och socialisation i olika forum, att visa intresse för individen, att vara öppen och personlig, att 

ge utrymme för socialisation och att skapa en grundkännedom om elever genom relationer. 

”GK: …jag jobbar ganska mycket med att lära känna dem också de här 

veckorna, prata med dem och inte bara i klassrumssituationen utan man pratar 

säger hej till dem i korridorerna och man stannar. Och är det någon som skulle 

säga att de har en fotbollsmatch så kom ihåg det till nästa lektion så ställer man 

en fråga bara ”ja men den…” då tänker de ja hon kom ihåg det.”  

GK lyfter här att närma sig eleverna såväl inom som utanför ramarna av klassrummet som en 

möjlig strategi. Hon lyfter vidare vikten av att återkoppla gentemot eleverna genom att prata 

om saker de diskuterat vid tidigare interaktionstillfällen för att visa intresse. Det tolkas att 

bakom detta visande av intresse byggs ett förtroende och kunskap om individen vilket skulle 

verka för en relationsbas och hur läraren vidare skulle kunna närma sig individen. 

Att vara personlig i sin interaktion med elever nämns vidare som ett sätt att bygga relationer. 

Detta relationsskapande utläses komma dels genom att visa intresse för elevens personliga liv 
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och dels genom att dela med sig av sin egen person. Detta personliga utbyte ses vidare som 

vara tvingat att hålla inom vissa gränser för att skydda rollen som lärare.  

”GK: Jag bjuder mycket på mig själv utan… Ehm… Är ganska öppen utan att 

liksom… Jag är nog ganska personlig med. Man har väl någon integritet 

också…” 

Här inom personlighetsaspekten av relationen synliggörs en viss balansgång för läraren som 

tolkas som viktig för dels relationen men även förtroendet.  

Utöver vinsterna av förtroende och respekt genom att skapa relationer mellan lärare och elev 

visar även resultatet på att en relation av denna karaktär även gynnar arbetet med att utveckla 

relationer mellan elever.  

”MM: Vilka som klarar av att vara med varandra just nu och vilka som är bra 

för varandra och vilka som är mindre bra. Så att man hela tiden utgår ifrån att 

man har eleverna, känner dem sig trygga har dem det bra i skolan under skoltid 

så kommer dem också prestera väl på lektionerna. Men då måste man så att 

säga "känna eleverna" och då måste man diskuttera och prata och ge liksom 

extra tid av sin egen planeringstid och sin fritid, verkligen att dem eleverna 

känner att man verkligen vill dem väl och det kan vara rätt så tufft ibland innan 

man hittar rätt knappar att trycka på men har man väl börjat få förtroendet från 

eleverna så då vänder dem sig oftast till en också så att dem nästan är före 

ibland innan det händer något. Dem känner själva att det är någonting som inte 

som är på gång det känns inte riktigt bra här jag kan inte säga vad det är men 

så börjar man prata och diskuttera och man kanske om dem har svårt att 

muntligt komma direkt så kan man, går och gör någon aktivitet med dem på 

rasten så att man vet att dem tycker är kul och så kommer det, kryper det oftast 

fram sen, så att ha ett aktivt deltagande bland eleverna då lär man känna av 

stämningarna också väldigt tydligt. För att få det här så gott klimat som möjligt 

så tryggt klimat som möjligt så måste man hänge i vad dem tycker är roligt och 

vad dem gör på raster och vad dem gör på fritiden och vilka dem är med och 

hur dem relaterar till varandra och så vidare.” 
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MM uttrycker här en strategi för utveckling av klassrumsklimat där han genom en relation 

mellan lärare och elev, ”lära känna elever”, och genom denna kännedom kunna analysera och 

främja relationer mellan elever. Det går här även att utläsa att pedagogens relationsskapande 

för såväl relationer mellan lärare och elev som relationer mellan elever närmas genom att 

läraren skapar utrymme för just relationskapande på schemat.  Inom detta utrymme och arbete 

analyserar och studerar läraren samtidigt interaktionen mellan eleverna för att kunna stödja 

relationsskapandet.  

 

5.3.2. Etablering & utveckling av normer, värderingar och beteende  

Denna kategori av strategier för utveckling av klassrumsklimat avser visa på resultat 

relaterade till strategier för etablering och utveckling av normer, värderingar och beteende. 

Här går att utläsa resultat som visar på strategier gällande normer, värderingar och beteende 

som ledarmässig instruktion och feedback, learning by doing, speciallektioner och 

interaktionsanpassade lektionsupplägg och övningar. 

”LK:  Men sen händer det ju saker på rasterna ibland, att dem leker och det blir 

missförstånd…Och så kommer dem ju in och då är det ju saker man får reda ut. 

För dem vet ju så väl när man pratar här inne (refererar till klassrummet vi 

sitter i) hur man ska va mot varandra sen så kommer de ut på rasten och så har 

de glömt, glömmer det ibland, just i leken”   

Detta tolkas som att pedagogen arbetar med en social fostran kring normer och värden, vad 

som är tillåtet och vad som är otillåtet. Arbetet uttrycks vidare som en process som ständigt 

får påminnas om när elever testas inom interaktion i praktiken. Detta behov skulle kunna 

sägas vara exemplifierat i arbetet med normer och beteenden på raster som omnämns i 

ovanstående exempel. 

”MHK: …sen är det ju ändå givetvis folk som inte går ihop...och det har ju med 

personkemi och sånt också att göra...sen är det ju inte, sen jobbar vi ju inte med 

att alla ska älska alla så e det ju inte utan att även om man då inte kommer 

överens ska man ju ändå kunna acceptera varandra för att man ändå nånstans 

alltid kommer ha folk omkring sig som man kanske inte sympatiserar med till 
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hundra procent...och att det faktiskt också är en träning, det är en träning i att 

kunna samarbeta med folk som man kanske inte  väljer själv alla gånger…vilket 

också gör att när vi har grupparbeten och sånt försöker så mycket det är möjligt 

att byta gruppkonstellationer för att man ska kunna få samarbeta med 

många...och nåt som spelar in också är att vi har 

mentorsgrupper...åldersblandat då 7-8-9:or i samma grupp, vilket också ger 

olika konstellationer...ibland jobbar man i mentorgrupper, ibland jobbar man i 

åldershomogena grupper vilket också är en social träning.”  

Genom MHK:s uttalande tolkas att skolan fostrar elever att acceptera och respektera olikheter 

inom gruppen och visar på nycklar som att arbeta inom mentorsgrupper för att främja en 

beteende utveckling, vilket har en inverkan på klassrumsklimatet.  

”LK: ... å så har vi ju kompistimme som jag kallar det för. Vi får ju inte ha, vi 

hade ju det här kindas innan…eehm..livsviktig..vi får ju inte ha det schemalagt 

längre men jag har ju ändå varje vecka att man pratar om lite behandlingsplan, 

dem punkterna där å vi tittar på film och diskuterar å sådana saker… Och då 

har vi ofta också massage på den stunden. Dem får massera varandra såsom de 

sitter 2 och 2 å så tar det knappt 10 min och så byter man och så får den andre 

massera. Och det tycker de är skönt fast alla klarar ju inte av det från 

början...De sitter stela och spänner sig, men sen brukar de slappna av och tycka 

det är skönt. 

I: Vad upplever du för vinster/effekter utav dessa metoder? Med massagen och 

likabehandlingsplanen? 

LK: Ja likabehandlingsplanen måste vi ju ta upp. Det har vi ju skyldighet att 

göra. Och dem…Det är ju bra saker som, som likabehandlingsplanen tar upp 

också. Hur man ska bete sig mot andra människor.” 

LK ger också sin syn på normskapande genom sitt uttalande om “Hur man ska bete sig mot 

andra människor” och att likabehandlingsplanen är en nyckel för att befästa en gemensam 

värdegrund. Dessa normer skulle kunna utläsas som en form av handlingsregler gällande 

interaktion. Vidare beskrivs detta normskapande som en vinst som har en betydande inverkan 
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på klassrumsklimatet och uppnås via vad som tolkas som speciallektioner riktade mot syftet 

och anpassade övningar för interaktion. Inom dessa lektioner uppfattas lärande och etablering 

av dessa normer, värderingar och beteenden ske via former av ”learning by doing” scenarion.   

”GM: Dels för att möta gruppen då var dem befinner sig i sin mognad och sen 

då på ren svenska visa vart skåpet skall stå och klara ut hur normerna och 

kulturen skall vara på just mitt… mina lektioner. 

Nej men jag försöker hålla det enkelt så att skapa rutiner, skapa en kultur som 

dem får med sig… ehh… Och detta är ju kopplat till det då att de svagare 

eleverna lider ju mer av ett dåligt klassrumsklimat och struktur och dålig 

struktur… dålig struktur, dålig respekt. Så det är ju liksom en… ett mervärde 

man får på att hålla det tydligt och strukturerat.” 

GM tolkas här tala om struktur och etablering av normer och regler som en nyckel för 

klassrumsklimat. Han pekar på att dessa riktlinjer skapar rutiner och förväntningar för hur 

agerande och interaktion skall äga rum. Normerna inverkar således på klassrumsklimatet. 

Denna etablering beskrivs vidare i form av ”att visa var skåpet skall stå” som i sammanhanget 

tolkas som en instruktionsbaserad form av etablering, att läraren instruerar eleverna hur 

normerna ser ut i olika situationer.  

MM är inne på samma linje när han fastlår att förklara förväntningar och normer gällande 

uppförande genom lärarinstruktion och feedback är en nödvändig strategi för 

klassrumsklimatet.  

”MM: …och dem måste få det förklarat för sig ibland varför man gör si och 

varför man gör så…” 

 

5.3.3. Ledarskap 

Inom denna kategori av strategier utläser vi en medveten anpassning av förhållningssätt 

gentemot ledarskap och ledarstil, det vill säga hur läraren bemöter och leder eleverna. Dels 
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visar resultatet på uppfattningar om fördelaktiga ”fasta” förhållningssätt till hur man agerar 

som ledare men även en viss flexibilitet i förhållningssättet.  

Som tidigare nämnts gällande faktorer för klassrumsklimat skulle detta sistnämnda flexibla 

ledarskap kunna relateras till, som GM uttrycker det, ett ” situationsanpassat ledarskap”.  

”GK: På något sätt ibland i vissa klasser kan jag bli en av dem. Vi har en bra 

kul lektion tillsammans fast jag sätter betyg.” 

I denna utsaga ser vi ett förhållningssätt gentemot ledarskap utifrån mer vänskaplig och 

demokratisk karaktär. Detta vänskapliga förhållningsätt ses som en strategi för 

klassrumsklimat där ledarskapet liknar ett samarbete mellan läraren och eleverna, där läraren i 

slutändan är den som sätter betyg men arbetet och arbetssättet på vägen dit genomförs 

tillsammans. 

Vidare visar resultatet på att detta förhållningssätt inte behöver vara den enda vägen till ett 

utvecklande ledarskap, det snarare tjänar ett positivt syfte att som lärare förhålla sig flexibel 

till ledarskapet. 

”GM: Ett tydligt ledarskap, att ha tydliga krav i sitt lärarskap, att… ehh… ha en 

lugn studiemiljö, att vara noggrann med studiemiljön, att vara noggrann med 

respekt ja det sa jag… 

Att anpassa sitt ledarskap efter gruppens mognad. När dem är mogna då ska 

man inte ha något demokratiskt… eller när dem är omogna skall man inte ha 

något demokratiskt ledarskap och sådana saker. Så… Så det är lite by the book 

också… 

Sen man har ju inte samma liksom tryck på kaveln och så efter hand här utan 

syftet är ju att släppa lite på det och sådär och se att det fungerar ändå. Lite 

mer… Inte bara fokusera på uppgiften utan gå över mer på det här med 

relationer och sådär från min sida. Kan man säga. Situationsanpassat 

ledarskap.” 

GM inleder här med att beskriva vad som tolkas som ett behov av ett mer auktoritärt eller 

uppstyrt ledarskap för grupper. Vidare in i samtalet under samma rubrik delger han ett tillägg 
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till föregående resonemang. Han beskriver ett mer situations- eller utifrån förutsättningar 

anpassat ledarskap, där läraren efter situation och förutsättningar anpassar sitt ledarskap. 

Grunder för dessa anpassningar tolkas här vara beroende av hur gruppen ser ut gällande 

mognad och förmåga att uppföra sig i undervisningssituationer.  

En annan aspekt av vad som skulle kunna relateras till samma strategi är anpassning gällande 

särdrag hos individerna i gruppen. 

”HM: Ja.. Du måste ta eleverna för vad dem är och sen får du liksom anpassa 

din relation eller ditt bemötande utav dem utifrån deras sätt att vara och 

reagera.. Så du kan ju aldrig bemöta alla elever på samma sätt. Så genom att 

behandla dem olika så behandlar du dem lika.” 

HM relaterar här till mer personliga karaktärsdrag och fallenheter hos enskilda individer i 

gruppen. Anpassningen av ledarskap blir således i detta fall mer individanpassad än 

gruppanpassad som tyds ur GMs utsaga. 

 

6. Diskussion 

Denna del av studien avser att behandla en diskussion kring såväl studiens resultat som dess 

utformning och genomförande.   

6.1. Resultat diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion kring de resultat som erhållits i studien, med utgångspunkt i 

den tidigare forskning som erbjudits som bakgrundsbild. 

6.1.1. Definition klassrumsklimat 

Studiens förhållandevis öppna ingång, att informanterna själva erbjöds tolka ämnet 

klassrumsklimat, ledde till en stor variation i resultatet. I enlighet med tidigare litteratur och 

forskning, visar resultatet på att klassrumsklimat berör förhållanden och förutsättningar 

gällande interaktion och agerande inom en klass eller ett klassrum. Annerstedt (2007) och 

Sandberg (2006) lyfter båda interaktionens förutsättningar och förhållanden som aspekter av 

fenomenet.  
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De två inriktningar som visat sig i resultatet, undervisningsklimat och klassklimat, visar 

däremot på annorlunda vinklingar på fenomenet. Undervisningsklimat som tolkas som en 

inriktning av klassrumsklimat som berörde undervisningsbaserade situationer och syfte och 

klassklimat som snarare berörde interna förhållanden inom gruppen som sådan. Detta skulle 

kunna styrkas av det Sandberg (2006) diskuterar angående ämnet. Han diskuterar en 

definition som komplex. Denna komplexitet kring vad begreppet handlar om speglas i vår 

studies resultat gällande de två inriktningarna av fenomenet. Sandberg (2006) lägger där till 

att fenomenet utgörs av en samlad syn av individens välbefinnande, arbetstrivsel och hälsa, 

vilket skulle kunna komplettera detta resonemang. Vidare speglas att fenomenet utgörs av en 

helhetsbeskrivning av vilka förutsättningar som äger rum. Tolkningar av arbetsrelaterade 

förutsättningar inom klassrumsklimat blir i denna mening beroende av de förutsättningarna 

som är grupprelaterade, förutsättningar för undervisningsklimat och klassklimat. Camic et al. 

(2009) visar inom samma område resultat från sin studie på hur skolan kan ses som ett eko-

system. Här diskuteras att olika delar inverkar på andra, vilket skulle kunna argumenteras vara 

fallet i detta avseende. 

Annerstedt (2007) placerar fenomenet klassrumsklimat inom de fysiska ramarna för 

klassrummet. Detta skulle kunna relateras till den inriktning vi valt att benämna som 

undervisningsklimat. Den mer gruppinriktade aspekten av fenomenet som valts att kallas 

klassklimat är dock inte lika explicit uttryckt.Sandberg (2006) uttrycker dock en 

mellanmänsklig dimension av klassrumsklimat som argumenteras ligga till grund och 

förutsättning för klassrumsklimatet. Här skulle kunna tolkas en relations och gruppdynamisk 

aspekt av klassrumsklimatet som riktas mot just gruppen snarare än undervisningen.  

Vår sammantagna tolkning är att klimat som fenomen kan komma till uttryck i just 

förutsättningar och förväntningar gällande interaktion och agerande. För vilket fysiskt område 

eller inriktning man sedan väljer att fokusera på är av mindre betydelse. De olika 

inriktningarna undervisningsklimat och klassklimat blir som vi ser det aldrig riktigt fristående 

från varandra. De samexisterar och i mer eller mindre utsträckning inverkar de på varandra. 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir således formningen av dessa klimat en 

konstruktion som skapas mellan individerna inom den avgränsning som görs.  
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Det som blir essentiellt utifrån i detta lärarperspektiv, som avses med studien, är att läraren är 

medveten om hur fenomenet formas. Dessutom är det viktigt att läraren reflekterar kring och 

prövar att inverka på och utveckla klimatet. Utifrån sin roll, som inkluderar stort inflytande 

över såväl situation och elever, får läraren ett stort ansvar för klassrumsklimatet. Det viktiga 

sammanfattas således som att läraren hittar de nyckelhål/faktorer som gäller vad som kan 

forma klassrumsklimatet och sedan utformar nycklar i form av strategier och metoder för hur 

de kan utvecklas. 

 

6.1.2. Nyckelhål för klassrumsklimat 

De nyckelhål eller faktorer som utifrån resultatet är mest framstående för klassrumsklimatet är 

ledarskap, relationer samt normer, värderingar och beteende. Utifrån vad tidigare forskning 

erbjudit gällande just faktorer för klassrumsklimat, skulle detta resultat kunna påstås vara 

förenligt.  

Gillen et al. (2011), Ekstrand och Lelinge (2007), Bradshaw et al. (2009) och Linares et al. 

(2005) visar alla på resultat från studier som indikerar att relationer är inverkande på 

klassrumsklimatet. Gillen et al. (2011) och Bradshaw et al. (2009) pekar vidare ut lärarens 

ledarskap som faktor för klassrumsklimat. Normer, värderingar och beteende kan även det 

urskönjas i resultaten av forskning som Gillen, Spink och Wright (2011), Bradshaw, Leaf och 

Mitchell (2009) och Bergström och Sjöberg (2010). 

De olika faktorerna för klassrumsklimat tolkas inom denna studie inte utgöra några isolerade 

aspekter. Vi ser dem som beroende av varandra. Normer, värderingar och beteende skulle 

exempelvis kunna utgöra förutsättningar för de relationer som existerar inom gruppen samt 

vilken typ av ledarskap som används. De relationer som existerar inom gruppen skulle vidare 

kunna tillskrivas ligga till grund för de normer, värderingar och beteenden som utageras.  

Informanterna i vår studie tolkar begreppet klassrumsklimat på olika sätt. Beroende på vilken 

inriktning pedagogerna tillskriver klassrumsklimatet, undervisningsklimat eller klassklimat, 

formas dels deras ledarstil och dels deras sätt att hantera situationer de ställs inför. Alla 

faktorer för klassrumsklimat som informanterna omtalar har inbördes påverkan på varandra 

och för klassrumsklimatet i sin helhet. Läraren har en stor inverkan på klassrumsklimatet 
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genom hur denne formar och stödjer relationer mellan lärare och elev, mellan lärare och grupp 

och mellan elever. Har läraren inte etablerat normer och värden, anpassat sitt ledarskap efter 

grupp och situation så riskerar klassrumsklimatet bli lidande. Alla nyckelhål och nycklar i 

nyckelknippan har således en inverkan på varandra och ändrar du en av delarna av 

klassrumsklimatet så påverkar du även de andra delarna. Detta styrker Camic, Lowe, Milburn 

och Rhodes (2009) genom sitt resonemang kring att en ändring inom en del av skolansklimat 

även påverkar andra delar inom det samma. 

 

6.1.2.1. Sociala Relationer  

Studiens resultat gällande relationer visade intressanta aspekter och strategier för utveckling 

av klassrumsklimat. Inom relationsdelen av klassrumsklimat gick det att urskönja ett synsätt 

på relationer som mellan lärare och elev, mellan lärare och grupp och mellan elever.  

Relationers vikt för klassrumsklimat styrks av den statliga rapporten En hållbar 

lärarutbildning (Utbildningsdepartementet, 2008). Denna rapport slår fast att undervisning i 

grund och botten är en fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa 

möten skall bli framgångsrika är att lärare och elever kan ta del av och leva sig in i varandras 

tankar, känslor och avsikter. Med det som utgångspunkt, blir den stora vikten av relationer för 

klassrumsklimat och pedagogiskt arbete föga förvånande. 

Relationer framkom i studien som något av en personlig kontakt och koppling mellan 

individer. Resultatet uttrycker att denna kontakt bygger på och formas av interaktion mellan 

individerna och aspekter av just denna interaktion. Hur lärare och elever interagerar blir, inom 

ramarna för denna studie, grunden för dessa relationer. Aspelin (2010) visar på en liknande 

bild av relationer. Hans perspektiv av relationer illustreras som förbindelser mellan individer 

som byggs dels via direkt interaktion mellan individer och även mellanmänskliga 

förhållanden. Detta perspektiv ses även i resultatet av denna studie. Studiens resultat visar på 

dels relationer som formas genom direkt interaktion mellan elever och lärare, men även 

genom mellanmänskliga förhållanden, som exempelvis lärarroller och elevroller. 

Relationer utläses ur såväl studiens resultat som Aspelin (2010) som ett komplext område för 

lärare att handskas med. Problematiken kring balans av närhet och personlighetsgrad i 



46 

 

relationer mellan lärare och elev beskrivs genomgående som svåravvägt för lärare. Även 

individuella förutsättningar och preferenser hos elever nämns som problematiska inom detta 

område.  

Att som lärare vara öppen och personlig samtidigt som lärarens integritet värnades om var 

något som framstod som problematiskt inom denna aspekt. Att kunna skilja på kompisrollen 

och lärarrollen var något som framstod som en nyckel till detta problem. Aspelin (2010) 

menar att en lärare som är alltför förbehållsam i sin interaktion med elever, för att bevara sin 

lärarroll, äventyrar tillförlitligheten i interaktionen. Denna brist på tillförlitlighet leder i sin tur 

till att tillförlitligheten av hela relationen som sådan äventyras. Det är tillsynes en balansakt 

för läraren att kunna ge precis det mått och den typ av interaktion som behövs för att kunna 

främja och utveckla relationer, samtidigt som denne lyckas behålla sin integritet inom sin 

lärarroll. 

Relationer tyds dock vara av stor vikt för och inom klassrumsklimat. Detta då relationer i alla 

dess former skapar det klimat som gör att alla får lära sig acceptera olikheter, ta andras 

perspektiv och växa som individer. Relationer tolkas vidare inte nödvändigtvis vara bundet till 

muntligt tal utan kan vara en god gärning, ett leende eller en klapp på axeln. Relationer är 

alltså ett nyckelhål för utvecklingen av klassrumsklimat. 

 

6.1.2.2. Normer, värderingar och beteende 

Hur agerande och interaktion förväntas se ut inom klassrummet identifieras genom studiens 

resultat utgöra en grund för klassrumsklimat.  Denna grund utläses beröra vilka riktlinjer 

individen bör anpassa sig till för att kunna föra sig i skolan och samhället som stort. Wester 

(2010) beskriver att utveckling av normer och värden fungerar likt en fostran kring rätt och fel 

och visar elever hur man skall behandla sina medmänniskor.  

Lärarna i studien uppger dessa normer och värderingar som en viktig faktor för att upprätta ett 

hållbart klimat inom gruppen. Alla elever bör följa gemensamma regler och veta att det ligger 

en viss förväntan på dem att de skall följa dessa. Genom att eleverna lär sig följa dessa normer 

formas deras uppförande gentemot vuxna och gentemot varandra.  
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Inom studien framkommer, i enlighet med tidigare forskning, att dessa normer och 

värderingar leder till att forma individers uppförande. Dessa normer och värderingar speglar 

således inte bara klassrumsklimatet, utan formar det som en faktor.    

Som strategi för utveckling av normer och värderingar nämner vissa lärare i studien att de för 

en dialog kring de samma med eleverna. Inom denna diskussion tyds ”sätt att vara” och ”den 

sociala biten” vara läraranas tolkning av begreppet normer och värderingar. Detta begrepp är 

således något som formar individen för att möta samhället i stort och är inte enkom förknippat 

med klassrummet.  

Ekstrand och Lelinge (2007) beskriver att dessa normer och värderingar, i enlighet med vår 

studie, bli förutsättningar för hur vi tänker, uppför oss och agerar. De uttrycker utifrån detta 

resonemang att överbrygga individuella krockar inom dessa områden är ett av skolans 

viktigaste uppdrag. De pekar vidare på att normer och värderingar är kulturellt och 

bakgrundsmässigt betingade. Utifrån vårt socialkonstruktionistiska perspektiv är detta en 

viktig aspekt av utveckling av klassrumsklimat genom normer och värderingar. Att alla 

individer formar sin egen verklighet med vad de har för referenser i bagaget inverkar på vilka 

normer de tar med sig hur de värderar agerande i olika situationer. En individ som kommer 

med ett annat bagage av normer och värderingar kan få svårare att anpassa sig till de normer 

och regler kring ”sätt att vara”, och då har skolan ett viktigt uppdrag att fylla i att överbrygga 

och hantera dessa krockar. Som det lyfts i LGR 11 så ska skolan ”…aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” (Skolverket, 2012 s.12). 

 

6.1.2.3. Ledarskap  

I resultatet framkom faktorer för klassrumsklimat som hur läraren leder gruppen. Inom detta 

ledarskap så innefattades hur lärare agerar, organiserar, strukturerar, undervisar, talar etc. 

Det var skillnad i hur lärarna definierade sitt ledarskap. Å ena sidan fanns det resultat som 

pekade mot att ett auktoritärt ledarskap, där läraren hade en tydlighet och struktur men inte lät 

eleverna få så mycket utrymme, var att föredra för ett gott klassrumsklimat. Stensmo (2000) 
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visar på ett auktoritärt förhållningssätt, som kan liknas vid ett ledarskap av föregående 

karaktär, och påpekar att detta oftast innefattar en uppgiftsorienterad ledarstil, där själva 

uppgiften är det centrala. Å andra sidan fanns det resultat i studien som pekade mot att ett mer 

elevnära förhållningssätt, där läraren mer gick ner på elevens nivå och förde en dialog med 

eleven för att förstå varandra och komma till konsensus, var att föredra för utveckling av 

klassrumsklimat. Detta förhållningssätt kan i sin tur liknas vid vad Phillips (2011) kallar för 

ett demokratiskt ledarskap. Inom det demokratiska ledarskapet menar författaren att gruppens 

medlemmar involveras och de tillåts komma med synpunkter och förslag, alla har tillsynes en 

chans att säga sitt och vara delaktiga i besluten.    

En tredje variant av ledarskap, som i resultatet visade sig vara att föredra för utveckling av 

klassrumsklimatet, var det som vi har valt att kalla det dolda auktoritära ledarskapet. Detta 

ledarskap förklarades som att läraren arbetade med ett öppet ledarskap och ett elevnära 

förhållningssätt. Det var dock underförstått hos eleverna att det var läraren som bestämde. 

Inom detta tolkas att ett demokratiskt ledarskap var indikerat utåt, men att läraren var 

auktoritär i grunden och vid behov.  

Slutligen framkom också ett synsätt hos informanterna där de uttryckte ett behov av att 

anpassa sin ledarstil. Denna ledarstil var beroende av vilken individ det riktade sig till och 

vilken situation det ställdes inför. Detta kan liknas vid resonemanget i Phillips (2011) där 

denne menar att en lärare måste anpassa sin ledarstil efter vilken kompetens och vilket 

engagemang en individ uppvisar. Vår studies resultat visar, i enlighet med Phillips 

resonemang, att ett stödjande, coachande, delegerande eller ett mer styrande ledarskap 

diskuteras vara lämpligt beroende på förutsättningarna och situationen. Dahlkwist (2012) kan 

användas för att komplettera detta resonemang. Denne författaren menar att varje elev inom 

en klass har en grad av passivitet/aktivitet vilket ytterligare komplicerar ledarskapet. Den 

passiva eleven vill ha struktur, organisering och en specificering av lärandemål. Den aktiva 

eleven vill samtidigt ha interaktion inom klassen, variation i arbetssätt och en lärare som 

entusiasmerar.  

Det som går att urskönja ifrån vår studies resultat är vikten hur lärare väljer att bemöta sin 

elevgrupp. Valet för vilken ledarstil som bör anammas visas dels vara beroende på uppvisad 

mognad inom gruppen samtidigt som en anpassning efter individ nödvändig för att möta alla 
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elevers behov. Genom att behandla alla olika på individnivå så behandlas eleverna lika, 

eftersom de behöver olika typ av ledarskap.   

 

6.1.3. Nycklar för utveckling av klassrumsklimat 

Gällande de resultat som avser bemöta strategier och metoder för att utveckla 

klassrumsklimatet, visar studien på olika sätt att möta de ovan illustrerade nyckelhålen. Vi 

menar här att dessa strategier och metoder kan ses som möjliga nycklar till att utveckla de 

faktorer för klassrumsklimat som beskrivits. 

 

6.1.3.1. Utveckling genom relationer 

Gällande utveckling av klassrumsklimat genom relationer visar resultatet av vår studie på 

strategier som att läraren visar intresse för elever som individer, är öppen och bjuder på sig 

själv, skapar utrymme för relationsskapande och använder kunskap om eleverna för att stödja 

relationsskapande mellan de samma.  

Att upprätta en personlig kontakt på en relationsnivå mellan lärare och elev, där läraren 

intresserade sig för individens intressen och var öppen med sin egen person, visade sig vara 

en strategi. I studien framkom även att allteftersom pedagogen lärde känna eleverna på ett 

djupare plan och vann förtroende kunde denne arbeta med att utveckla relationer på ett 

djupare sätt.  Relationen mellan lärare och elev formades genom att pedagogen tog sig tid att 

vara lyhörd och intressera sig för individens intressen och genom detta få en mer öppenhjärtad 

relation. Relationer mellan elever sågs formas genom interaktion och stöttning från läraren 

och genom en gemensam fostran kring normer och värderingar. För att kunna stötta relationer 

mellan elever lyfte majoriteten av informanterna att det var viktigt att vara tillgänglig även 

utanför klassrummet. Detta sågs som viktigt för att upptäcka, hantera och stötta detta 

relationsskapande. Det finns beröringspunkter i studiens resultat gällande relationers 

betydelse för klassrumsklimatet med Gillen, Spink och Wrights (2011) fallstudie. De kom 

fram till att social relation mellan personal och elever samt social relation mellan elever har en 
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bidragande roll i att forma klassrumsklimatet. De lyfter vidare aspekter som att ge utrymme 

för social interaktion mellan såväl elever som mellan lärare och elev. 

Utöver fördelar för klassrumsklimatet genom att skapa relationer mellan lärare och elev som 

inger förtroende och respekt visar även resultatet på att en relation mellan lärare och elever är 

en grundläggande förutsättning/nyckel för att i sin tur gynna arbetet med att utveckla 

relationer mellan elever. Linares et al. (2005) styrker detta resonemang. De menar att 

utvecklingen av sociala färdigheter och relationer har en positiv effekt för 

koncentrationsförmåga, samarbetsförmåga och positivare kommunikation mellan eleverna. 

Dessa sociala färdigheter tolkar vi ingå i såväl normer och värderingar som relationer, och 

således inverkar på klassrumsklimat.  

 

6.1.3.2. Utveckling genom normer, värderingar och beteende 

Informanterna för denna studie uppgav att en gemensam grund för regler gynnade deras 

klassrumsklimat. Denna positiva effekt ledde till en utveckling av struktur på sin undervisning 

och att eleverna fick en manual för hur de bör uppträda för att alla i klassen skall trivas. På så 

sätt formades ett fungerande klassrumsklimat. Detta resonemang styrks av Bergström och 

Sjöbergs (2010) resultat. De visar i sin studie att ett positivt klassrumsklimat identifieras som 

kännetecknat av elevernas upplevelse av delaktighet, trygghet, och upplevelsen av att kunna 

vara sig själv. 

Vår studies resultat visar att informanterna tycks arbeta med etablering och utveckling utav 

normer, värderingar och beteende. Denna etablering utvecklades av att dagligen arbeta med 

gemensamma förhållningsregler. Dessa förhållningsregler beskrevs följa med eleverna 

omedvetet i deras kunskapsbas.  

En annan strategi för etablering av normer, värderingar och beteende var att lärarna använde 

sig av en likabehandlingsplan vars mål var att befästa en gemensam värdegrund som både 

lärare och elever skall följa. Hur man ska bete sig mot andra människor sågs här som en 

nyckel för att befästa en gemensam värdegrund. Som tillvägagångsätt gav informanterna 

exempel på att använda normbrytande tillfällen för att visa eleverna vad som var fel. Lärarna 

visade då vad eleven gjorde fel och gav feedback och instruktioner för hur eleven skulle göra 
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nästa gång. Som nyckel uppgavs också att en öppenhet var viktig och att läraren kunde visa 

sig mänsklig genom att själv göra fel ibland, för att på så sätt visa att det är mänskligt att fela 

bara man vet vad man gjort fel.  

Andra strategier inkluderade att använda sig av arbete i mentorsgrupper. Denna strategi har 

som syfte att främja beteende och lära eleverna att acceptera och respektera varandra trots 

olikheter. Detta arbete med normer och värderingar tolkas fungera som en slags fostran. 

Eleverna får lära sig acceptera och respektera olikheter mellan individerna de möter inom sitt 

klassrum.  

Wester (2010) menar att normer framställs som en form av handlings- eller ordningsregler 

kring hur individer skall agera inom olika situationer och värderingar diskuteras i termer av 

val och uppfattning om vad som är rätt och fel. Genom hur elever förhåller sig till dessa 

apsekter utgörs hur uppförande och interaktion skall se ut inom gruppen. Normer och 

värderingar kan alltså tolkas ha en inbördes påverkan för hur relationer skapas inom och 

utanför ett klassrum. I enlighet med vår studies resultat argumenterar de vidare för att lärare 

föregår med gott exempel när dessa normer och regler skall läras ut som en viktig nyckel, att 

leva som man lär. Elever imiterar läraren i sitt sätt att vara och genom att läraren visar hur 

man skall göra lär sig elever att göra samma sak.  

 

6.1.3.3. Utveckling genom ledarskap 

Flertalet av informanterna inom vår studie uppgav vikten av att bemöta individer olika efter 

vilken person och vilken förmåga respektive elev uppvisade, likt ett situationsinriktat 

ledarskap. Detta styrker Åström (2009) i sin C-uppsats där hon undersökt möjliggörandet av 

en lärandemiljö på lika villkor för alla elever inom grundskolans tidigare år. Resultatet i 

hennes studie pekade mot betydelsen av att se alla elever och att utforma undervisningen efter 

varje enskild elev. Tydlighet och individanpassning uppgavs som förutsättningar för att skapa 

en god lärandemiljö för alla. Därtill uppgavs beröm och uppmuntran också som viktiga 

element för att uppnå en god lärandemiljö. 

Vikten av att kunna skifta ledarskap beroende på uppvisad mognad hos eleverna visade sig 

vara en nyckel inom denna del av utvecklingsstrategier för klassrumsklimat, enligt vårt 
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resultat. En auktoritär ledarstil uppfattades i resultatet som en nödvändighet när eleverna 

uppvisade en låg mognadsnivå och oförmåga till att klara av att ta eget ansvar. I en orolig 

klass uppgav en av informanterna att man som lärare kunde arbeta med ett ledarskap som 

kallades för ”management by fear”. Detta förklarades användas för att svetsa samman 

gruppen genom att skapa en gemensam fiende (läraren) och på så sätt gynna 

klassrumsklimatet. Vid uppvisande av hög mognadsnivå och ett stort elevansvar kunde 

lärarna istället använda sig av en mer demokratisk ledarstil, att de gick ner på ungefär samma 

nivå som eleverna och tillät eleverna att mer fritt utvecklas genom stöttning.  

Att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av lektioner och välja arbetssätt visade sig i 

resultatet vara en faktor som ledde till en mognad hos eleverna och ett ökat elevansvar. Detta 

styrker Gillen et al. (2011) vars resultat lyfter aspekten av att ge elever inflytande i 

klassrummet sett till innehåll och form på undervisning för att utveckla klassrumsklimat. 

Bergström och Sjöberg (2010) lyfter även de aspekter som skulle kunna härledas till 

ledarskapet. De pekar på tydlighet i mål med undervisningen och elevernas upplevelse av 

delaktighet som strategier för att främja klassrumsklimat.  

 

6.2. Implikationer av studien för tillämpningsområdet 

klassrumsklimat 

Denna studies implikationer för tillämpningsområdet klassrumsklimat är relativt obetydlig. 

De resultat som framkommit är varken originella eller nyskapande, i den mening att de 

genomgående redovisats i tidigare studier eller litterära verk.  

Det studien bidrar med till området är dock en insyn kring de olika frågeställningarna inom 

den svenska skolans värld, vilket inte funnits utifrån vår omfattande genomgång av tidigare 

forskning, utan snarare efterfrågats inom exempelvis Gillen et al. (2005). 
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6.3. Didaktiska implikationer 

Denna studies bidrag till den didaktiska sfären argumenteras ligga i de exempel på olika 

nyckelhål och nycklar gällande klassrumsklimat som sökts. Utifrån dessa går det att se en 

uppfattning om att klassrumsklimat går att utveckla och dessutom till stor del går att utveckla 

som lärare. 

Vidare slutsatser kan illustreras som att det inte finns universalnycklar till att lösa 

problematiken kring klassrumsklimat. Alla nyckelhål och nycklar som identifierats inverkar 

på varandra. Med detta medför även att utveckling inom en aspekt av fenomenet 

klassrumsklimat inverkar även detta på andra aspekter och fenomenet som helhet. Således blir 

alla arbetsätt som utvecklar faktorer för klassrumsklimat lämpliga och relevanta för lärare och 

skolverksamhet som sådan. Metaforiskt sett ”bär alla vägar till Rom” eftersom de utvecklar 

varandra. Det viktiga blir således att medvetet reflektera och arbeta med de olika faktorerna 

för klassrumsklimat. 

Med dessa resultat blir studien som följd förhoppningsvis en guide och inspirationskälla till 

pedagoger som arbetar inom skolan. De exempel på vad och hur pedagoger kan se på och 

jobba med klassrumsklimat skulle kunna användas som verktyg i skolarbetet, men det 

verkliga bidraget blir att inspirera och utmana lärare att närma sig problematiken kring 

klassrumsklimat. 

 

6.4. Studiens begränsningar 

Med denna småskaliga studie hoppas vi att läsare finner matnyttig fakta för sitt arbete med 

klassrumsklimat. Dock vill vi accentuera att det är just en småskalig studie med begränsningar 

som följd. 

Sett till generaliserbarheten av de resultat som studien visat lämnar studiens förhållandevis 

småskaliga omfång med endast sex informanter lite utrymme för att påstå att resultaten skulle 

vara generaliserbara för den totala populationen av lärare inom svenska skolan. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektiv som antagits är även de uppfattningar som exemplifierats 

inom studien just individuella uppfattningar. De kan på så sätt inte påstås behandla andra 
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verkligheter än just den enskilde informantens verklighet och sanningar. De resultat som 

illustreras inom denna studie bör således beaktas som exempel på vilka uppfattningar och 

strategier som lärare inom den svenska skolan använder.  

Det subjektiva urvalet för studien kan ha begränsat de resultat som studien visar på. Vår 

avsikt var som tidigare diskuterats snarare att sträva efter motsatsen med ett så brett resultat 

som möjligt, men detta kan också ha lett till att andra resultat förbisetts och således gåtts miste 

om.  

Valet av att lämna begreppet klassrumsklimat odefinierat för informanterna kan vidare även 

detta påverkat resultatet, men troligen i motsatt riktning. Här vidgades klassrumsklimat som 

ingångsbegrepp mot vad vi på förhand hade förväntat oss av resultaten. Denna breddning av 

ingång i studien var som vi ser det givetvis en stor vinst gällande de olika synsätt och 

tillskrivningar som synliggjordes men kan argumenteras ha riktat mindre fokus på det mer 

klassrumssituationsinriktade fokus vi initialt förväntat oss. 

Sett till validiteten och reliabiliteten i de data som framkommit har som tidigare nämnts en 

strävan mot att behålla urspungsmeningen i informanternas utsagor varit en riktlinje genom 

processen. Vårt analytiska arbete med innehållsanalys som verktyg skulle kunna argumenteras 

hota validiteten genom dess förmåga att lyfta data ur dess kontext och svaghet att beakta 

komplexa strukturer. Dessa brister skulle till viss del kunna argumenteras tillintetgöra strävan 

mot att bibehålla ursprungsmeningen och rent av lämnat utrymme för misstolkningar och 

egenproducerad ny data. 

Dessutom saknar det subjektiva urval som genomförts, med syfte att höja validiteten 

styrkande grund, annan bedömning än just vår subjektiva bedömning att dessa informanter är 

kunniga och välutrustade gällande området klassrumsklimat. 

 

6.5. Förslag till vidare forskning 

Som följd av studiens begränsningar och småskaliga omfång föreslår vi vidare forskning inom 

området klassrumsklimat. Hur klassrumsklimat skiljer sig åt beroende på stadier av 

undervisning är ett område som är av relevans, inte minst för denna studies resultat. Att vidare 
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studera svenska elevers uppfattning om klassrumsklimat i relation till lärares uppfattningar i 

en större studie med mer generaliserbarhetsmöjligheter ser vi också som viktigt för ämnet.  
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8. Bilagor 

Informationsbrev till studien:  

”Klassrumsklimat – ett lärarperspektiv” 

 

Hej kära informant. 

Vi är två studenter vid högskolan i Halmstad som ska bli lärare i grundskola och gymnasium.  

I skrivande stund arbetar vi med en studie som avser att behandla ämnet klassrumsklimat 

utifrån ett lärarperspektiv och hoppas att ni skulle vilja ställa upp på en intervju. 

Intervjun förväntas ta cirka 15-20 minuter. Datum, tid och plats avtalas efter era 

förutsättningar. Er medverkan kommer i studien vara anonym i det avseende att ert namn inte 

omnämns i studien.  Era svar kommer att spelas in, transkriberas till skrift och sedan endast 

användas i studiesyfte. Er medverkan i studien är helt frivillig och ni kan närsomhelst välja att 

hoppa av undersökningen. 

Vi hoppas att ni finner detta intressant och vill delta i studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Max Samuelsson och Jimmie Näsström 

 

Författare/Kontaktpersoner:              Max Samuelsson maxsam08@student.hh.se  

                                                           Jimmie Näsström jimnas08@student.hh.se          

Handledare:          Kristina Holmberg (kursansvarig) kristina.holmberg@hh.se 

                                       Liselotte Fritzdorf  lotta.fritzdorf@hh.se  
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mailto:kristina.holmberg@hh.se
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Intervjumall 

 

Informera om de etiska aspekterna, behandling av data och tillvägagångssätt av intervjun. 

(Anonymitet, integritet, frivillighet) 

Bakgrund: 

Vad har du för pedagogisk bakgrund? (Specialpedagogik?Stadier?Utbildning?) 

Vilken stadienivå/klassnivå undervisar du nu? (Stadier jobbat på?) 

Klassrumsklimat: 

Vad betyder klassrumsklimat som begrepp/fenomen för dig? (definiering?) 

Vilka faktorer ser du för klassrumsklimat?  

(innanför/utanför klassrumslokalens väggar?) 

Arbetssätt: 

Hur arbetar du för att utveckla klassrumsklimat i dina klasser/klassrum? (metoder, fokus, 

verktyg, strategier?) 

- Vad upplever du för vinster/effekter av detta? 

Övrigt: 

Har du några tillägg kring ämnet? 
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