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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftade till att öka kunskapen om och få ett elevperspektiv på faktorer som 

kan påverka inlärningen i klassrumsmiljö på ett högstadium. En enkätstudie genomfördes av 37 

elever i år 8 och år 9. Resultatet tematiserades och visar att trygghet, sammanhållning i klassen 

och att våga säga sin åsikt är viktiga faktorer för dessa högstadieelever. Analysen visar att 

värdegrundsarbete borde vara prioriterat för alla undervisande lärare. Behov av vidare studier 

kring hur vi kan öka tryggheten och främja ett tillåtande klassrumsklimat finns likväl som 

forskning om varför vi inte riktigt lyckas med detta viktiga arbete behövs och är önskvärt. 

Nyckelord: Klassrumsklimat, trygghet, lärande, värdegrundsarbete, elevperspektiv. 
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Inledning 
En tillbakablick från min egen högstadietid, kan ibland ge mig glädje och sorg. Jag gick ut 

högstadiet i slutet på sjuttiotalet. Min klass hade en typisk uppdelning mellan tjejer och killar, 

tuffa tjejer som rökte och hängde ute med de tuffa killarna i klassen och lite mer blygsamma 

medelmåttiga tjejer som hängde hemma eller var på kommunens fritidsgård. Jag var en av de 

som tillhörde den blygsamma gruppen som bestod av fem tjejer, det var kompisar som betydde 

mycket för mig och vi ordnade bland annat tjejmiddagar hemma hos varandra. Vid dessa 

tillfällen var föräldrarna till kompisarna hemma där middagen skulle vara. Det fanns ett 

kontaktnät mellan våra föräldrar. Killarna i klassen hade ungefär samma uppdelning. Det fanns 

däremot några killar som var helt utanför gruppen och när vi medelmåttiga tjejer försökte att få 

med dem i aktiviteter i skolan, uppstod ett grupptryck kring varför vi brydde oss om de så 

kallade ”nördarna eller ryggsäcksmaffian”, som var namnet dem gick under. Det glädjande med 

dessa killar var att de hade intresse inom naturen och fågelskådning, där jag upplevde att de 

fann sin glädje och sina kompisar. I min klass förekom mobbing och otrygghet, jag själv 

upplevde inte att jag var utanför i och med den trygghet som fanns i den grupp vi tjejer hade, 

men jag kan med sorg i hjärtat se tillbaka på de killar som utsattes i klassen och tänker ibland 

på dem och hur det har gått för dem i livet.  

Det aktiva värdegrundsarbete som skolan ska bedriva enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011), 

innebär att skapa ett skolklimat där varje elevs välbefinnande och utveckling ska prägla skolans 

verksamhet. Värdegrundsarbetet ska genomsyra all undervisning i skolan för att skapa en 

trygghet för alla i den dagliga verksamheten i skolans miljö (Skolverket, 2011). I dagens skola 

har vi ett värdegrundsarbete som jag upplever inte fanns när jag passerade högstadiet. Jag tänker 

att grunden i uppfostran och hur man skulle uppföra sig mot varandra kom hemifrån i en högre 

grad. Den grupp jag tillhörde hade samma syn och grund, det märktes när vi hängde med 

varandra.  

Det klassrumsklimat som fanns i min klass påminner i vissa delar om det klimat som kan 

finnas i klasser i dagens skola. Det värdegrundsarbete som genomförs idag skiljer sig kraftigt 

mot det arbete jag kan se utfördes under min högstadietid. Idag utgörs värdegrundsarbetet bland 

annat av samarbetsövningar, vad olika begrepp står för, att visa respekt för varandra, att alla 

ska känna trygghet, vikten av att skapa relationer elever emellan men också mellan elever och 

lärare och andra vuxna på skolan. Att visa vänlighet mot varandra, inte använda ett språkbruk i 

form av svordomar, könsord och hotelser mellan varandra är ytterligare en del som det arbetas 

aktivt med i elevgrupperna. Det förekommer även förebyggande arbete mot mobbing, 
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diskriminering, kränkning och rasism, vilket är en följd av styrdokumentets skrivelse Lgr 11, 

(Skolverket, 2011). Skolans ansvar utifrån skollagen (SFS 2010:800) gällande diskriminering 

har stärkts genom ett aktivt arbete i förebyggande syfte med att upptäcka, åtgärda och följa upp 

risker kring diskriminering.  

Ibland tänker jag var det bättre förr, innan de sociala mediernas explosionsartade 

spridning bland ungdomar, men samtidigt tror jag med lite av facit i hand att det fanns allt det 

här men i en annan form. Vi diskuterar mer värdegrund idag jämfört med vad jag upplevde att 

det gjordes under min högstadietid. Det fanns lärare som bara ryckte på axlarna när någon 

slängde ur sig en kommentar i klassrummet och idag är min förhoppning att sådant tas direkt 

med berörd när det förekommer i klassrummet. 

Under mina tidigare yrkesverksamma år som lärare och utifrån den erfarenhet jag tillägnat 

mig kan jag se att klassrumsklimatet har förändrats över tid, vad som skett har jag inte alla svar 

på. Då skollagen (SFS 2010:800) beskriver att skolan ska vara en skola för alla, finner jag det 

intressant att på en högstadieskola undersöka om och hur klassrumsklimatet påverkar inlärning 

och om det överensstämmer med den granskning Skolinspektionen (2016) gjorde om studiero 

där min tolkning var att kunskapsläget hos eleverna påverkas. Skolan för mig ska vara en plats 

där undervisningen ska genomsyras av att alla ska ha möjlighet att känna trygghet med och i 

varandra. Idag har vi en skola för alla, vilket innebär att sammansättningen av klasser utgörs av 

elever med olika ursprung, förförståelse, förmågor och kunskapsnivåer. I en skola för alla anser 

jag att varje pedagog behöver ha en förståelse för den unika sammansättningen av elever som 

utgör varje klass. Det är en rikedom att få finnas bland dessa elever och kunna vara delaktig i 

deras utveckling kunskapsmässigt men även socialt men där föds också en tanke om vad det är 

som påverkar klassrumsklimatet ur ett elevperspektiv. I tidigare forskning tar Gudrun Ekstrand 

och Balli Lelinge (2007) upp skolans anda ”ethos of school” som en skillnad mellan framgång 

och misslyckande. Nyckelord som bidrar till ett gott klassrumsklimat är positiv attityd, trygghet 

och vänlighet. Självklara nyckelord kan tyckas men dessa ord finns i klassrum för att elever ska 

trivas (Ekstrand, et.al., 2007).  

I min studie vill jag undersöka ur ett elevperspektiv om det finns en samstämmighet i vad 

tidigare forskning påvisar kring klassrumsklimatet jämfört med elevernas tankar kring hur 

klimatet i klassrummet bör vara för att inlärning ska ske. I studien vill jag även se hur väl 

elevernas resultat stämmer överens med styrdokumenten (Skolverket, 2011). Ur ett samhälleligt 

perspektiv bidrar skolans arbete till att fostra trygga samhällsmedborgare, vilket är en 

konsekvens av ett positivt inlärningsklimat.  
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Sammanfattningsvis har min tanke som blivande pedagog varit att undersöka vilka faktorer i 

klassrumsklimatet elever anser påverkar inlärningen. Det har tidigare gjorts undersökningar 

med pedagogisk personal som beskriver klimatet i klassrummet och att komplettera detta med 

ett elevperspektiv. För mig känns det viktigt att kunna använda mig av undersökningens resultat 

i min framtida undervisning. I ett perspektiv framåt lyssna av och ta in elevers tankar ytterligare 

för att vara med och skapa samt förbättra tryggheten och klimatet i klassrummet med olika 

insatser och ytterligare värdegrundsarbete och se till att elever på skolan mår bra. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om elevers uppfattning om vilka faktorer som 

kan påverka inlärning i klassrumsmiljö på ett högstadium: 

x Vilka faktorer anser högstadieelever är nödvändiga för att skapa ett klassrumsklimat 

som möjliggör inlärning? 

x Vilka faktorer anser högstadieelever är kännetecknande för ett icke fungerande 

klassrumsklimat? 
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Bakgrund  
Klassrumsklimatet är en del av den arbetsmiljö elever och lärare har i dagens skola.  

Klassrumsklimatet är något som kännetecknas av goda relationer mellan elever, 

föräldramedverkan, vänlighet och positiva förväntningar, trygga elever och lärare, tydliga 

regler och rutiner samt att tonen är ödmjuk och respektfull enligt Ekstrand et.al., (2007). De 

som kan påverka klassrumsklimatet är elever, lärare och övrig pedagogisk personal inom 

skolans verksamhet samt föräldrarna. I min studie vill jag genom mitt syfte och frågeställningar 

ta reda på vad ett fungerande och ett icke fungerande klassrumsklimat grundar sig på utifrån ett 

antal högstadieelevers tankar. Min tanke är att undersöka detta ur ett elevperspektiv och jämföra 

med tidigare forskning, vilka faktorer som kan påverka klassrumsklimatet i dagens skola.  

I genomgången litteratur har återkommande teman utkristalliserats; en skola för alla (Boo, 

et.al., 2017 och Gadler, 2011), inkludering (Nilholm, 2019), inlärning (Pennlert och Lindström, 

2016, Nilholm 2019, och Gadler, 2011) den didaktiska triangeln. Gruppens betydelse och 

normer (Thornberg, 2013), relationer (Skaalvik, Skaalvik, 2018), trygghet (Ekstrand, et.al., 

2007) samt ledarskap (Samuelsson, 2017). Dessa teman har jag använt som underlag när jag 

beskriver vad tidigare forskning anser kan påverka inlärningen. Dessa faktorer beskriver vad 

den tidigare forskningen menar kan vara en bidragande del till hur inlärningen sker. 

De påverkansfaktorer som framkommit i tidigare forskningen om klassrumsklimat, som 

är återkommande, kan presenteras som teman och som redovisas enligt rubrikerna nedan. 

Tillbakablick på läroplaner och en skola för alla 
I min studie har jag valt att ta avstamp i begreppet en skola för alla (Boo, Frykedal, Thorsten 

(2017), för att ge en tillbakablick till hur läroplanerna har sett ut i skolan i jämförelse med hur 

den ser ut idag.  

Begreppet en skola för alla innebär enligt Boo, et. al., (2017) en politisk vision om att 

skolan i Sverige ska vara obligatorisk och till för alla med en utbildning anpassad efter 

individuella förutsättningar. I en skola för alla, har alla elever rätt till likvärdig undervisning 

oavsett förmåga, förförståelse eller kunskapsnivå. En skola för alla inbegriper även inkludering 

som innebär att elever med olikheter anses som tillgång och att anpassning görs i 

undervisningen beroende på de behov som finns samt delaktighet i social gemenskap (Boo, 

et.al., 2017).  

En skola för alla tar sitt ursprung i en läroplanshistorik. Under 1900-talets början ansåg 

alltfler att Sverige borde omforma de dåvarande skolformerna till en enhetlig skola. Röster 

höjdes om att den nya skolformen skulle ge alla barn en längre skolgång än som tidigare varit 
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fallet, skolåren skiftade från sex till sju år i skolan, vilket inte ansågs vara en enhetlig 

utbildningsnivå till alla barn. Olika kommissioner inledde ett förarbete för att arbeta fram ett 

beslut om en nioårig sammanhållen obligatorisk grundskola för barn och ungdomar (Boo, et.al., 

2017). Innan beslutet togs fördes förslag fram om att det skulle ske en individualisering av 

undervisningen i klassrummet, samtal fördes om hur läraren skulle kunna möta elever med olika 

förutsättningar och behov samt hur läraren skulle undervisa elever med olika förmågor i ett och 

samma klassrum. År 1962 togs beslutet i Sveriges Riksdag – Sverige hade fått en nioårig 

obligatorisk grundskola. 

Läroplanernas innehåll har förändrats över tid. Under 1960- och 1970-talen låg fokus på 

individualiseringen i klassrummet, vilket innebar att läraren rekommenderades att använda sig 

av en grundkurs och en överkurs för att elever inte skulle missgynnas i undervisningen. Under 

1990-talet kom skolan att kommunaliseras och en friskolereform togs i bruk samtidigt som en 

ny lärarutbildning skapades (Boo, et.al., 2017). I läroplanen, Lpo 94, betonades kunskapsmål 

och den var individinriktad, genom att lyfta fram vikten av skolans uppgifter som ett led i 

elevernas utveckling av ett självständigt och kritiskt tänkande. Undervisningen skulle anpassas 

efter elevens individuella behov med en ingående beskrivning av tillvägagångssätt. I den 

nuvarande läroplanen Lgr 11, hänvisar begreppet individualisering till olika former av 

anpassning som ska utgå från elevens förutsättningar och behov. Elever som går i dagens skola 

har olika förmågor, förförståelse och kunskapsnivåer. Undervisningen ska således utformas 

efter varje elev (Boo, et.al., 2017). 

Inkludering  

Inkludering är något som Claes Nilholm (2019) anser är en av de utmaningar skolan möter idag.  

Nilholm (2019) utgår från Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) i sin 

definition av inkludering. Begreppet kan användas på olika sätt och Nilholm (2019) menar att 

det finns en strävan efter ett undvikande av olika särlösningar för elever, där inkludering ska 

sträcka sig från alla barn och elever till endast barn med behov av särskilt stöd eller med 

funktionsnedsättning, men ofta diskuteras till målgrupper, specialpedagogikens målgrupper 

(Nilholm, 2019). 

I dagens skola finns elever som lär sig utifrån sina egna förutsättningar och trivs i skolan, 

men det ska även poängteras att alla inte trivs i skolan av olika anledningar. Det kan handla om 

att elever utsätts för mobbing och kränkningar eller att eleverna inte får tillräcklig stimulans i 

undervisningen och därmed känner sig omotiverade. Elever har olika bakgrund och 

hemsituation vilket påverkar koncentrationen på skolarbetet och även klassrumsklimatet. Det 
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är viktigt att alla skolor har en hög kvalitet för att kunna anpassa verksamheten utifrån elevernas 

svårigheter och kunna möta alla elevers behov, vilket är en stor utmaning för att skapa en 

inkluderande skola menar Nilholm (2019). 

Ett dilemma som Nilholm (2019) beskriver är att elever med samma sociala bakgrund 

och utifrån den bostadssegregation som förekommer i vissa kommuner skapar en skillnad 

mellan skolor. Det grundar sig i att valet av skola blir i det område eleverna bor och i dessa fall 

blir resultatet att inkluderingen inte blir möjlig, när tanken om inkludering var målet att elever 

med olika bakgrund ska finnas i varje klassrum. Inkluderingens definition beskriver Nilholm 

(2019) på fyra sätt och det innefattar inkludering som placering, som en bra miljö för elever 

med funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd, en bra miljö för alla elever och som 

gemenskap, vilket inte motsvarar den svenska skolans motivering på inkludering enligt 

styrdokumenten (Skolverket, 2011). Den slutsats Nilholm (2019) drar utifrån att särlösningar 

fortfarande finns, exempelvis särskola, särskilda undervisningsgrupper, en del fristående skolor 

för elever i svårigheter och specialskolor, motsvarar inte den definition av inkludering som 

diskuterats, eftersom den övervägande majoriteten av elever går i vanlig klass. Nilholm (2019) 

framhåller att det som äventyrar inkluderingen i skolan är valfriheten att välja skola samt 

bostadssegregationen. I nuläget är det bland annat orsaken till att arbetet kring inkludering inte 

kan genomföras fullt ut, det vill säga att oavsett bakgrund och ursprung kunna mötas i skolan 

(Nilholm, 2019).  

Skolan har, som alla andra sociala system, normer för önskvärda beteenden och i en 

diskussion om normer är det svårt att se olikheter som en tillgång i klassrummet (Nilholm, 

2013). Enligt Nilholm (2013) kategoriseras elever genom värdering i ett klassrum. 

Kategoriseringen är av värderande karaktär och baseras på diagnoser, prestation och beteende, 

det vill säga med ett negativt fokus. Elever med olikheter i skolan kan även kategoriseras 

positivt exempelvis högpresterande, men Nilholm (2013) menar att värderingen har oftast 

negativt fokus, vilket kan påverka inkluderingsarbetet (Nilholm, 2013). 

Inlärning 

När det handlar om vikten av gemenskap hänvisar Nilholm (2013) till pedagogerna John Dewey 

och Nel Noddings, vilka skriver att gemenskap är av stor betydelse för elevers utbildning. 

Gemenskap i ett klassrum är att känna tillit till varandra, att ha gemensamma regler och mål. 

Om elever trivs och har goda relationer når den enskilda eleven ofta målen. Även 

arbetsformerna i skolan kan skapa gemenskap när eleverna involveras med varandra i olika 

gruppkonstellationer i ett arbete som alla i gruppen ska vara bidragande till (Nilholm, 2013). 
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När vi pratar om inlärning går det ej att frångå den så kallade didaktiska triangeln som utgår 

från tre hörn: relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll och mellan dessa tre hörn sker 

det en samverkan. Lindström och Pennlert (2016), lärare vid Umeå Universitet, tar i sin bok 

upp vikten av en teoretisk kunskap och social kompetens hos läraren för att kunna hantera och 

förstå elever individuellt och för att skapa en relation till eleven. 

Ulla Gadler (2011), forskare inom specialpedagogik, beskriver en elev som har assistent 

med sig på lektionerna och framhåller att eleven inte ingår i en skola för alla. Gadler (2011) 

anser att då assistenten inte har samma utbildning som läraren i ämnet får eleven därmed inte 

en likvärdig undervisning. I dagens skola har vissa elever assistenter som finns som resurs för 

eleven, frågan är om vi som pedagoger reflekterar över om den konstellationen i relation till 

elevens undervisning påverkar likvärdigheten i undervisningen, som Gadler (2011) påvisar i 

sitt exempel. Gadler (2011) lyfter även upp de utvärderingar som gjorts gällande lärares 

kompetens i att möta eleverna utifrån deras olika förutsättningar. Gadler (2011) menar att detta 

kräver en specifik kompetens i läraryrket som inte alla lärare har. En ökad lärartäthet är en 

aspekt som Gadler (2011) anser krävs för att tillgodose alla elevers möjligheter till en likvärdig 

undervisning. Gadler (2011) menar att den kunskap lärare har inom skolans verksamhet 

gällande styrdokument, allmändidaktisk och ämnesdidaktisk kunskap i kombination med 

enskilda elever och kunskapen om deras varierande förutsättningar är viktig för elevernas 

lärande och sociala kompetens och att detta genererar möjligheter till likvärdig undervisning 

och utveckling av kunskaper.  

John Hattie, professor i pedagogik och Gregory Yates (2014) lektor i pedagogik, belyser 

vikten av att elever har förtroende för sina lärare i sitt kunskapsbyggande, genom att läraren ger 

stöd när behov uppstår. Ett exempel på uppmuntran som sker av lärare till elev, är då läraren 

erbjuder hjälp även utanför klassrummet och visar på en tillgänglighet till och med utanför 

skolan.  

Gruppens betydelse 
Robert Thornberg (2013) docent i pedagogik menar att social påverkan och grupprocesser i 

skolan kan påverka både positivt och konstruktivt vad gäller upplevelser och lärtillfällen men 

att det även kan leda till negativa och destruktiva upplevelser. Påverkan sker mellan elever och 

i samspelet mellan elev och lärare. En social påverkan och fostran pågår dagligen i skolans 

verksamhet i olika former. Thornberg (2013) definierar skolklimat som det sociala klimatet i 

skolan där relationer och interaktioner sker. Detta kännetecknas av särdrag och kvalitéer i 
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interaktionen som sker dagligen mellan elever och mellan elever och lärare i skolan i form av 

normer, mål, värden och traditioner. 

I skolan ingår eleven i ett antal olika gruppkonstellationer (Thornberg, 2013). Elevgruppens 

utformning ser olika ut beroende på om den anses vara en informell eller formell grupp. I den 

informella gruppen sker bildandet spontant genom att eleverna kan ha samma intresse, samma 

relationsbehov och att det inte finns något uttalat ledarskap. Formella grupper av elever är en 

skolklass som sedan i sin tur delas in i halvklass. Ytterligare en formell gruppering sker när 

lärare bestämmer vilka elever som arbetar tillsammans i ett grupparbete. I dessa grupper kan 

även smågrupper bildas utifrån intresse exempelvis (Thornberg, 2013). När läraren skapar en 

ny grupp är det viktigt att vara uppmärksam på vilka roller som finns i en grupp och hur de 

fördelas, läraren har ett ansvar att se till att gruppernas interaktion fungerar och att skapa ett 

gynnsamt klimat i klassrummet för lärande (Thornberg, 2019). 

Normer 
De normer som förekommer i klassrummet menar Thornberg (2013) är både uttalade och 

outtalade. En del uttalade normer kan vara uppsatta på vägg eller dörr, exempelvis vilka regler 

som gäller, vad man får göra och vad man inte får göra, vilken placering eleven har och hur 

man interagerar med sina klasskamrater. Normerna är ett sätt att veta hur man ska förhålla sig 

till sig själv, till andra och till omvärlden. En del normer kan vara svåra att tyda för elever och 

kan även göra att elever kommer i konflikt med sig själv hur de ska agera i vissa situationer. 

De normer som förekommer i skolans verksamhet förekommer även i det sociala livet i 

samhället, skolan bidrar därmed med social fostran (Thornberg, 2013). 

Relationer 

Einar Skaalvik och Sidsel Skaalvik (2018) definierar relationer med en yttre och en inre 

dimension. Det som kännetecknar den yttre dimensionen är hur eleverna blir bemötta av lärare 

och klasskamrater och hur de tilltalas och omtalas. Hur eleverna bemöts gällande respekt, 

vänlighet och hur delaktiga de är i skolarbetet och vilken förståelse de får av de andra eleverna 

på skolan. Den inre dimensionen kännetecknas av att eleverna ska känna sig respekterade, 

accepterade, inkluderade och omtyckta av lärare och elever. Upplevelser om att få hjälp 

kunskapsmässigt och stöd när det behövs av läraren anser eleverna som den inre dimensionen. 

Att eleverna känner trygghet, tillit, vänlighet och vänskap samt en tillhörighet är de 

grundläggande behoven, som inte bara är kännetecknande för elever i skolan utan är 

psykologiska behov som finns hos alla människor (Skaalvik, Skaalvik, 2018). 
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I skolans verksamhet är relationen mellan lärare och elev av stor betydelse. När eleverna 

upplever att läraren bryr sig, visar intresse och uppmuntran samt respekt och ett förtroende för 

eleven, skapar det en trygghet hos eleverna. Tryggheten stärker eleverna i klassrummet genom 

att våga ta utmaningar kunskapsmässigt men även att tryggheten påverkar klimatet i 

klassrummet och är därmed avgörande för ett optimalt lärande och en optimal 

kunskapsutveckling i skolan (Skaalvik, Skaalvik, 2018). 

Hattie, et.al., (2014) tar upp vilken betydelse kvaliteten i relationer mellan elev och lärare 

kan ha och hur det påverkar elevens välbefinnande. Eleverna läser snabbt av vilka lärare som 

är tillgängliga, är rättvisa och där eleven känner ett förtroende vilket tydligt visar sig i en 

minskad risk för negativa resultat för de elever som har svårt med anpassning och att lyckas i 

skolan. 

Trygghet 

Ekstrand, et.al., (2007) beskriver i sin bok att klassrumsklimat är ett resultat av en positiv 

attityd, trygghet, vänlighet och att relationer i klassen har en stor betydelse. Hur vi behandlar 

varandra har oerhört stor påverkan för klimatet i klassrummet. 

Trygghet är en avgörande faktor för eleverna i skolan och vi som lärare eller pedagoger 

har ett ansvar att se till att alla elever känner sig trygga och att vi visar att vi bryr oss om dem 

(Ekstrand, et.al., 2007). Trygghet utgår från en hierarki, om vi vuxna känner oss trygga 

förmedlar vi en trygghet vidare till eleverna. Trygghet handlar om tillit mellan individer i alla 

sociala sammanhang. Ekstrand, et.al., (2007) menar att om vi som lärare och pedagoger inte är 

trygga i vår roll förmedlas en otrygghet vilket kan skapa otrygga elever, om så vore fallet är vi 

lärare och pedagoger delaktiga i elevernas otrygghet i skolan. Otrygghet kan speglas på olika 

sätt i en skola, i en hierarki från ledningen och ner till eleverna. Att förhindra en otrygghet på 

skolan kan göras genom att vuxna finns ute i skolans verksamhet på tider utöver lektionerna i 

klassrummet, finns till för eleverna i korridorer, matsal, uppehållsrum och på skolgården. Ett 

viktigt arbete på skolan kan vara att identifiera områden som behöver bevakas eller hållas extra 

koll på vissa tider under skolvardagen. Trygghet är, enligt Ekstrand, et.al., (2007) en faktor som 

många elever ansåg påverkade klassrumsklimatet. 

Gun Imsen (2000) ser tryggheten som en bidragande faktor för inlärningen för eleverna. 

Trygghet byggs av normer och regler i vardagen, vilket innebär att det är ett arbete som påbörjas 

av föräldrarna och fortsätter i skolan som resulterar i en trygg tillvaro för eleven. Ett samarbete 

mellan föräldrar, elev och skolans elevhälsa i ett arbete att stärka eleven kan minska risken för 

ångest hos eleven. I detta arbete har vi lärare och pedagoger samt övriga vuxna ett viktigt 
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uppdrag genom att se dessa elever, kunna minska risken att de drabbas. En otrygg elev tror sig 

inte lyckas med skolarbetet och eleven kan därmed drabbas av destruktiva följder i skolarbetet 

(Imsen, 2000). 

Arbetsro 

Kvalitetsgranskningen Skolinspektionen (2016) genomförde känns relevant att lyfta fram 

utifrån att den undersökte hur elever upplever studiero, där resultaten kan jämföras i förhållande 

till min studie. Några faktorer som eleverna angett i enkäten Skolinspektionen (2016) 

genomförde att tydliga lektionsstrukturer och ledarskap skapar en studiero i klassrummet. 

Andra faktorer som ansågs bidra till studiero var undervisningens fokus som eleverna ansåg 

även borde ha en variation. Lärmiljön skulle enligt eleverna inge en trygghet för att bidra till en 

god möjlighet till lärande. Andra processer som påverkar elevernas studiero sker genom 

lärarens förutsättningar tillsammans med elevhälsan i ett arbete med normer och värden. 

Rektorn har en roll i detta arbete och ett ansvar för hur lärmiljön utvecklas till förmån för 

eleverna. 

Granskningens underlag utgjordes huvudsakligen av lektionsobservationer. Komplement 

till observationerna var intervjuer och enkäter bland eleverna. I observationerna har elevers 

beteenden, lärares arbetssätt och arbetsformer observerats tillsammans med ett flertal faktorer. 

Ett exempel som framkom i studien vid observationerna var att elever inte var verksamma på 

några lektioner och några elever satt och pratade oavbrutet vilket påverkade studieron för de 

övriga eleverna i klassrummet. Brister framkom även gällande mål, struktur och innehåll. 

Avsaknad av individanpassningar och utmaningar var orsak till att elever inte kände motivation 

vilket ledde till mobilanvändning på lektioner enligt observationen På de lektioner som 

observerats med en tydlig struktur och en genomtänkt planering och arbetssätt var eleverna 

aktiva och engagerade. Efter granskningen får de skolor som ingick, ett uppdrag att följa upp 

de åtgärder som behövs för att säkerställa studieron för eleverna på skolan. Ansvaret läggs på 

skolans rektor tillsammans med elevhälsan och lärare på skolan till att lösa problemen 

(Skolinspektionen, 2016).  

Ledarskap 

När det handlar om ledarskap ställs frågan av Marcus Samuelsson (2017) i sin bok om det var 

bättre förr. Det grundas i att det förts diskussioner förr men som även förs nu gällande om det 

är ordning och reda i undervisningen. Under 1950-talet hade elever svårt att anpassa sig efter 

skolans normer. Det som framkom i den utredningen var att en samverkan mellan hemmet, 
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skolan och samhället var nödvändigt för att få en förändring av barnens beteenden. De 

beteenden som var aktuella i skolan då var sen ankomst, att eleverna var pratiga, dålig 

arbetsdisciplin och slarvigt genomförda uppgifter. I en senare undersökning 1998 var 

beteendena jämförbara och 2013 var det återigen elevernas prat som störde mest, vilket påvisar 

att det inte var bättre förr (Samuelsson, 2017). 

Korrigering eller beröm är de sätt som elever uppmärksammas på i dagens skola. 

Samuelsson (2017) tar upp att korrigeringar sker oftare än beröm. Tonåringar är i ett 

identitetsarbete och har en sviktande självkänsla under sin högstadietid, vilket kan leda till att 

korrigeringar inte alltid ger det resultat läraren förväntat sig utan kan bli det omvända. 

Korrigeringar i för hög grad kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa, som i sin tur kan 

leda till att självdestruktivt beteende och självmord bland tonåringar ökar enligt statistiken 

(Samuelsson, 2017). 

För att skapa ett gott klassrumsklimat och även upprätthålla sociala relationer till eleverna 

behöver läraren inneha en kompetens menar Samuelsson (2017). Läraren ska ha en förmåga att 

få eleverna att ta ansvar för sitt arbete genom de regler som upprättats för att utveckla sin 

motivation och självständighet, som är kompetenser för att kunna utveckla övergripande mål. 

En lärares kompetens innefattar innehållet i undervisningen och lärandeprocessen allmänt men 

även i ämnet. Lärande och ordning är två aspekter som ingår i klassrumsledarskapet 

tillsammans med lärarens kompetenser (Samuelsson, 2017). 

Lärares skapande av ett klassrumsklimat eller ett klimat för lärande anser Samuelsson 

(2017) bör innehålla en atmosfär som är förtroendefull, en plats där elever tillåts göra misstag 

eftersom det är av misstag som man lär sig, hur många lärare har inte sagt det till sina elever. 

De mänskliga behov varje enskild individ har handlar om att känna sig trygg både fysiskt och 

psykiskt. Klassrumsklimatet menar Samuelsson (2017) formas redan efter hur den första 

lektionen genomförts och det handlar om hur det första mötet sker. Läraren måste skapa ett gott 

första intryck och tydliggöra vilka rutiner, strukturer och procedurer som är kännetecknande i 

klassrummet, dessa faktorer påverkar hur klimatet i klassrummet blir för eleverna (Samuelsson, 

2017). 

Lärare som innehar en anknytning till elever emotionellt i form av värme och omsorg 

samt en kontroll i form av tydligt ledarskap och en undervisning med hög standard, får eleverna 

att prestera bättre kognitivt, att hantera information och kunskap samt att kunna uppvisa en 

attityd till ämnena i skolan på ett positivare sätt. Dessa lärare upprätthåller ett gynnsamt klimat 

i klassrummet som stimulerar elevernas kognitiva prestationer, fostrar elevernas motivation 

vilket avspeglas av ett socialt klimat skapat för eleverna (Samuelsson, 2017). 
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Styrdokument och klassrumsklimat 

Skolans uppdrag är att arbeta med att stimulera individen till att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden som leder till personlig utveckling. I samarbete med hemmen ska skolan skapa 

aktiva, kreativa, ansvarskännande och kompetenta individer och samhällsmedborgare. I det 

arbetet sker en utbildning och fostran i form av en överföring av kulturarvet; värden, språk, 

traditioner och kunskaper från generation till generation. Samarbetet sker med hemmen där 

skolan är ett stöd för barnens fostran och utveckling (Skolverket, 2011). Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011), ska skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande.  

Utbildning i skolan i skolan ska syfta till att elever ska inhämta värden och utveckla 

kunskaper samt främja sin utveckling och ett livslångt lärande (Skollagen 2010:800). Ingen ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling. Alla individer ska mötas med respekt och att skolan ska präglas av en social 

gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära (Skolverket, 2011). 

En genomgång av tidigare forskning gällande klassrumsklimat, socialt klimat och studier 

kopplade till studiero med minskat kunskapsintag, visar ett behov av att undersöka om 

klassrumsklimatet kan vara en bidragande orsak till att elevers inlärning påverkas. I tidigare 

forskning kunde avläsas att en del faktorer kunde vara avgörande för elevers studiero, 

välbefinnande och trygghet i skolan påverkade inlärningen. Skolan är för eleverna den 

arbetsmiljö de vistas i till största delen av sin dag. I min undersökning vill jag ta reda på hur 

elevernas tankar är kring hur ett klimat i klassrummet ska vara och vilka faktorer eleverna anser 

gör att de vill gå till skolan varje dag för att kunna prestera ditt yttersta utifrån sina 

förutsättningar och tidigare kunskaper. 
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Metod 
Jag har valt att utgå från en samhällsvetenskaplig ansats (Larsen, 2009) med både en kvalitativ 

och kvantitativ metod. Undersökningen genomförs med hjälp av en enkät med slutna frågor 

med flervarsalternativ där svarsalternativen bearbetas i form av kvantitativa data och öppna 

frågors svarsalternativ i form av kvalitativa data (Larsen, 2009). 

Sammanställningen av enkäterna har både kvantitativa och kvalitativa egenskaper. Den 

kvantitativa delen i studien bearbetar data som är numerisk och den övervägande kvalitativa 

delen bearbetar icke numeriska data (Åsberg, 2001). Jag valde att komplettera den kvantitativa 

delen i undersökningen med en kvalitativ del eftersom den går in mer på djupet utifrån mycket 

ingående analyser av vad som kan anses som ett litet material (Rienecker, Stray Jörgensen 

2017).  

Urval 
Enkäten besvarades på en högstadieskola i Sverige. De fyra halvklasser i årskurs 8 och årskurs 

9 som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  Bekvämlighetsurval sker när 

respondenter råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). En avgörande orsak till 

valet av urvalsmetod var den begränsade tidsperioden utifrån arbetets omfattning. Enkäten 

genomfördes under en torsdag och fredag och genom dessa halvklassers storlek skulle ett större 

antal respondenter delta. Förhoppningen var att skapa en så heltäckande bild som möjligt.  

Tilltänkta antalet elever var 46 respondenter och tidpunkten för undersökningen 

höstterminen 2019. Det slutliga antalet respondenter som genomförde enkäten såg ut enligt 

följande: i årskurs 8 deltog 26 elever (16 flickor och 10 pojkar), i årskurs 9 deltog 11 elever (7 

flickor och 4 pojkar).  

Fördelningen var 25 flickor och 12 pojkar (av de som ej deltog, var 7 pojkar år 9 sjuka 

och 2 flickor år 9 ville inte delta i studien). Ingen komplettering av respondenter skedde. 

Datainsamlingsmetod 
Studien är en empirisk undersökning (Bryman, 2002), insamling har skett genom en elevenkät, 

(se bilaga 2).  En pilotundersökning genomfördes genom ett tillfällighetsurval med ett mindre 

antal respondenter som kan visa hur instrumentet för forskningen, i detta fall enkätens frågor, 

fungerar innan dem slutliga frågorna för enkäten fastställs (Bryman, 2002). Efter pilotstudien 

genomfördes en revidering av frågorna utifrån de svar och synpunkter som inkom från 

respondenterna.  

Enkäten genomfördes digitalt i direkt anslutning till lektionen, och tiden som avsattes för 

enkäten var 20 minuter. Fördelen med att enkäten är digital är att insamlingen kan ske på ett 
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snabbare sätt och då eleverna skriver på sina datorer underlättar det för elever i svårigheter samt 

gör att svaren kan tydas lättare av forskaren. Insamling av data skedde på lektionstid i syfte att 

samla in så många svar som möjligt. För att säkerställa validiteten (Bryman, 2002) gavs identisk 

information till eleverna vid genomförandet av enkäten. Frågorna i enkäten gällde elevernas 

samtliga lektioner, både teoretiska och praktiska.  

Då forskningen visat att sättet vi behandlar varandra är av stor vikt för ett positivt klimat 

i klass önskade jag se om dessa högstadieelevers svar kunde kopplas till de teman som redovisas 

i bakgrunden, se sida 4–12. Vid genomförandet av enkäten skrevs ord- och 

begreppsförklaringar upp på whiteboarden i klassrummet i alla halvklasser, enligt en mall, som 

stöd för elever med svårigheter och därmed säkerställa validiteten ytterligare. Klassrumsklimat 

är det centrala begreppet som undersöks i studien men är ett ord som kan uppfattas på olika sätt 

och behöver förklaras framförallt för elever med språksvårigheter för att säkerställa validiteten 

(Bryman, 2002). Klimat pratar vi om när det gäller hur vädret är och nu är klimat aktuellt på ett 

annat sätt genom jordens uppvärmning och ”Greta - effekten” men i enkäten handlar det om 

hur det är i ett klassrum för eleverna, en arbetsmiljö. Ytterligare ord som skrevs på whiteboarden 

var relation, åsikt, faktorer och sammanhållning. Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor under 

enkätens genomförande och jag fanns tillgänglig hela tiden. 

Enkäten (se bilaga 2) består av slutna frågor, flervalsalternativ och öppna frågor där 

respondenten kan skriva fritt utifrån sina egna tankar (Bryman, 2002). Öppna frågor ger inte 

kvantitativa data som kan jämföras eller tas med i tabell, de svaren redovisas som kvalitativ 

data i form av löpande text i resultatredovisningen, se sida 18–26. 

Dataanalysmetod  
Undersökningen har haft till syfte att ta reda på vad respondenterna i årskurs 8 och årskurs 9 

anser om klassrumsklimat, vilket skett genom en enkät med slutna och öppna frågor. Denna 

presenteras och analyseras i en kvalitativ analys med kvantitativa inslag i form av diagram. 

Kvalitativa data ofta är skriven text och att kvantitativa data är siffror och enligt vissa regler 

ska redovisas utifrån metoden men Hjerm, et.al. (2014) tydliggör att både kvalitativa och 

kvantitativa data kan redovisas i både text och statistik. 

Vid bearbetningen av svarsresultaten valdes två tillvägagångssätt för sammanställningen 

av resultatet. Svarsresultaten skrevs ut som en sammanställning och som enskilda svar. 

Respondenternas svar kodades vilket underlättar vid tematiseringen Hjerm, et.al., (2014).  Varje 

respondent gavs ett nummer från 1 till 37, detta för att underlätta vid sökande av ett svar eller 

en formulering. Därefter lästes alla svar igenom för att hitta gemensamma nämnare för att kunna 
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kategorisera svaren enligt de redovisade nyckelord från tidigare forskning, se sid 4. Efter detta 

tematiserades svaren. Några svar var svåra att sortera in under ett tema men i dessa fall 

sorterades svaret in i det som tolkades vara av övervägande karaktär, ibland fanns möjlighet till 

att dela svaret och sortera in det under flera teman. Tematiseringen utgick från studiens syfte 

och frågeställningar. Antalet respondenter gjorde att det inte var alltför för mycket arbete med 

att avläsa svar samt utläsa likheter och olikheter.  

För att visualisera resultatet redovisas de slutna flervalsfrågorna som kvantitativa data i 

två stapeldiagram. Stapeldiagrammen har sammanställts utifrån de faktorer som representeras 

i enkäten och möjliggör därmed en överskådlig bild av det resultat som varje faktor har i 

respondenternas svar. Till varje diagram finns en förklarande text. De öppna frågorna 

sammanställdes under rubriker i löpande text och redovisas i procentsatser (Hjerm, et.al., 2014). 

Etiska överväganden 

Information om de fyra etiska principerna gavs till vårdnadshavare ett missivbrev per epost 

innan genomförandet (se bilaga, 1). Vid genomförandet gavs information till eleverna om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som gäller 

vid en undersökning (Vetenskapsrådet, 2017).  

Respondenterna informerades om syftet med enkäten och i enlighet med samtyckeskravet 

gavs de information om att det var frivilligt att delta i undersökningen och att de hade möjlighet 

att avbryta genomförandet av enkäten. Respondenterna informerades också om att de 

svarsresultat som framkom av enkätens genomförande behandlades konfidentiellt och att 

spridning av svar inte kommer att ske samt att svaren ej är möjliga att spåra till någon enskild 

elev. De svar som används i form av citat anonymiseras. Svaren sammanställs och ligger till 

grund i en offentlig publikation men kommer inte kunna härledas till den enskilda individen. 

Respondenterna var informerades om att svaren enbart kommer att användas svaren i studien 

och inte för kommersiella syften. 

 

Metoddiskussion 

I mitt metodval valde jag mellan intervjuer och enkäter. Valet föll på enkäter utifrån de kriterier 

jag hade om att använda mig av en smidig och tillförlitlig insamlingsmetod och som också 

skulle passa arbetets omfång och tidsram. Ett genomförande av intervjuer med samtliga 46 

tilltänkta elever hade blivit för tidskrävande och undersökningen hade blivit för stor för arbetets 

syfte och omfattning. Efter konstruktionen av enkätfrågorna genomfördes en pilotstudie 



 

16 
 

(Bryman, 2002) med ett mindre antal elever, för att ge mig indikationer på om enkäten var 

genomförbar och om den innehöll oklarheter eller begrepp som skulle kunna försvåra 

förståelsen. Gruppen inkom med synpunkter på enkäten och utifrån elevgruppens svar 

reviderades enkätfrågorna. 

Vid konstruktionen av enkäten säger Larsen (2009) att det är viktigt att bestämma hur 

svarsalternativen registreras. I enkäten finns olika svarsalternativ, slutna flervalsfrågor som ger 

respondenten möjlighet att kryssmarkera flera svarsalternativ och öppna frågor där 

respondenten kan svara hur de vill. Fördelar med öppna frågor är att det tydligt går att avläsa 

om respondenten kan ha missförstått och att respondenten inte påverkas i valet av svar nä det 

inte är givna svarsalternativ. Givna svarsalternativ, kan vara lättare att förstå och jämförbara 

samt lättare att bearbeta (Larsen, 2009). Vid öppna frågor krävs det motivation från 

respondenterna att ge fullständiga svar och därmed kan nämnas att ett mindre antal öppna frågor 

i en enkät är att föredra. Det är en stor fördel att blanda slutna och öppna frågor i enkäter. I min 

enkät fanns även möjlighet att lägga till faktorer som jag eventuellt förbisett (se bilaga 2). 

Nackdelen med öppna frågor är att de kräver mer arbete vid bearbetningen av respondenternas 

svar (Larsen, 2009). Frågornas konstruktion var medvetet olika, öppna frågor för att elevens 

tankar skulle komma fram och flervalsfrågor använde jag som komplement till de öppna för att 

se om det skulle bli liknande svar (Larsen, 2009). 

Innan beslut togs om metod valde jag mellan enkät och intervju, i efterhand kan jag känna 

att jag kunde genomfört enkäten på exempelvis samma antal elever men även gjort ett stickprov 

med två respondenter från varje grupp, och kompletterat med intervjuer för att eventuellt få lite 

mer djupgående information. Enkäten kunde även ha kompletterats med observationer på 

samma grupp elever som deltog, för att se om det skiljer sig utifrån vilket ämne det handlar om 

men även om klassen är i helklass, avgränsning var nödvändig utifrån den tidsram som fanns 

för genomförandet av studien (Larsen, 2009). 

Det finns en viss svaghet gällande enkätens frågor. Respondenterna ville ha klargörande 

kring frågorna vid genomförandet vilket kan härledas till den likvärdighet som kan uppfattas 

gällande frågornas utformning. Däremot kan de faktorer respondenterna beskrev i de öppna 

frågorna, visa på en överensstämmelse med de faktorer som markerades i flervalsfrågorna vilket 

kan betraktas som en styrka i enkäten. De faktorer som kunde avläsas i enkätsvaren visade på 

en tydlighet genom att de återkom i flera frågor och därmed kan anses som betydelsefulla 

faktorer för respondenterna men även för resultatet. 

Urvalet av respondenter som var tilltänkta var stora grupper i halvklass, vid 

genomförandet var en klass inte på skolan vid det tillfället enkäten gjordes. Ett bortfall på nio 
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elever påverkade även fördelningen mellan könen, det vill säga att det var sju pojkar som var 

frånvarande och två flickor valde att ej genomföra enkäten. I efterhand kunde urvalet haft en 

annorlunda sammansättning, grupperna som deltog kunde varit representerade från alla 

årskurser, det vill säga, årskurs 7, 8 och 9.  

Det viktiga är inte att det är ett generaliserande resultat som framkommit, det är den 

kunskap som framkommit (Larsen, 2009).  Resultatet är baserat på den grupp som ingick i 

studien. Validiteten är högre i kvalitativa data än i kvantitativa data och resultatet har en hög 

validitet för studiens frågeställningar. För en hög validitet menar Hjerm, et.al., (2014) att 

enkätens frågor mäter det som ska mätas, vilket styrks genom respondenternas svar.  

Reliabiliteten i studien visar på att den innehar tillförlitlighet utifrån exakthet och att 

noggrannhet har präglat förloppet under studien. Om undersökningen genomförs på andra 

skolor eller på andra elever med annan forskare är det troligt att det blir ett likvärdigt resultat 

vilket genererar hög reliabilitet (Larsen, 2009). Nackdelen med öppna frågor där det sker 

instruktion kring enkätens genomförande, riskerar att påverka reliabiliteten, vilket jag undvek 

genom att använda mig av en instruktionsmall till samtliga grupper för att säkerställa 

reliabiliteten. 
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Resultat och analys 
I studien användes enkäten (se bilaga 2), för att undersöka elevers tankar om klassrumsklimat. 

Enkäten besvarades av 37 högstadieelever, i årskurs 8 deltog 26 elever (16 flickor och 10 

pojkar), i årskurs 9 deltog 11 elever (7 flickor och 4 pojkar). Fördelningen mellan könen var 25 

flickor och 12 pojkar (av de som ej deltog, var 7 pojkar år 9 sjuka och 2 flickor år 9 ville inte 

delta i studien). Dessa numrerades från 1 till 37 i resultatet. 

Nedan redovisas svaren av kvalitativ karaktär, i löpande text från de öppna frågorna. 

Resultatet av de slutna frågorna med flervalsalternativ redovisas kvantitativt i två 

stapeldiagram, där respondenternas svar presenteras i procent. Resultatet redovisas i teman i ett 

positivt perspektiv respektive negativt perspektiv med följande underrubriker, arbetsro, trivsel, 

trygghet, respekt, mobbing, relationer och inlärning. Citat från elevers tankar redovisas från de 

öppna frågorna i den löpande texten. 

Faktorer som påverkar klassrumsklimatet positivt 

En sammanställning av de svar som framkom i enkäten gällande vad ett fungerande 

klassrumsklimat skulle innehålla beskrivs nedan i sju teman. 

Arbetsro 
Resultatet visar att klimatet ska präglas av tysthet, inte helt tyst men definitivt inte av hög 

ljudnivå. Detta visas genom respondent 18:s uttalande ” När alla är lugna och sitter på sin 

plats och arbetar med det dem ska och pratar i lugn samtalston” (Respondent 18, flicka år 9). 

Eleverna vill kunna arbeta utan att bli störda av klasskamrater, förslaget från eleverna för ökad 

arbetsro var att kunna erbjudas att sitta i ett grupprum. Generellt ansåg eleverna att arbetsron 

bidrar till att koncentrationen ökar i klassrummet, vilket genererar att uppgifterna kan 

genomföras utan att koncentrationen störs.  

Trivsel 
Klassrumsklimatet ska präglas av att man ska ha roligt, rolig stämning i klassrummet bidrar till 

att man presterar bättre, var flera elever överens om, respondent 12:s svar styrkte detta utifrån 

”Man ska ha roligt och kunna skratta åt saker som faktiskt är roliga” (Respondent 12, flicka 

år 8). En annan synpunkt var att eleverna ansåg det viktigt vara snäll med varandra och hjälpa 

varandra om man inte kan en uppgift i ett ämne. På den öppna frågan beskriver respondent 22 

vad hen har tänkt kring trivsel, ”Man ska trivas med sin klass och sina lärare” (Respondent 

22, flicka år 9). Lite småprat och att få lyssna på musik i sina hörlurar vid teoretiska uppgifter 

var trivsel för eleverna. Bra stämning i klassen eller elevgruppen gör att man mår bra under hela 

sin skolgång 
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Trygghet 
I resultatet spelar trygghet en stor roll i det som sker i och utanför klassrummet, där respondent 

11 svarat ”Att man mår bra i sin klass och känner sig trygg” (Respondent 11, flicka år 8).  Våga 

ingå i grupper med vem som helst där alla kan samarbeta var en trygghetsfaktor och hur läraren 

hanterar kommentarer från andra elever i klassrummet på lektionen. Bra lärare i klassrummet 

har ett bra ledarskap och är rättvis och tydlig med en bra relation till läraren ansåg eleverna 

präglade trygghet. Eleverna vill våga göra fel, när det sker ska inga skällsord flyga genom luften 

till varandra och de ska ej vara nedvärderande mot varandra. 

Respekt 
Att accepteras och att acceptera varandra speglas i resultatet av respondent 12:s svar, ”Folk 

respekterar varandra och vågar säga vad man tycker och känner” (Respondent 12, flicka år 

8). Det är ett svar som även andra respondenter skrivit i den öppna frågan. Visa respekt mellan 

elever men även mellan elev och lärare, var tankar många elever skrev som en viktig faktor, Ett 

klassrum ska ha ett tillåtande klimat där elever visar hänsyn till varandra vid felsägningar och 

för den undervisande läraren i klassrummet.  

Mobbing 
I ett bra klassrumsklimat förekommer ingen mobbing enligt eleverna. Respondent 33 beskriver 

det i sin förklaring ” Alla visar respekt för varandra, tar hand om varandra, alla får vara med 

i klassen och sammanhållningen är bra” (Respondent 33, pojke år 8). Det som framgick av 

respondenternas svar att det positiva klimatet eleverna beskrivit med att det ska finnas trygghet, 

respekt, att inlärning sker och de har relationer i sitt klassrum anses enligt eleverna motverka 

mobbing. Elevernas svar skiljde sig inte mycket åt, de flesta ansåg att alla ska få vara med och 

att man var snäll och visas respekt för varandra, ingen har rätt att var kränkande mot någon 

annan. 

Relationer 
Eleverna påpekade att det är av mycket stor vikt att ha relation till sin lärare men även till sina 

klasskamrater för att få hjälp i sitt skolarbete, som speglas genom respondent 14:s uttalande 

”Att ha en bra relation med kompisar och lärare i skolan” (Respondent 14, pojke år 8). En bra 

relation mellan elev och lärare gör att eleven vågar be om hjälp med uppgifter men även att de 

känner sig säkra när de räcker upp handen i klassrummet fanns med i resultatet. Eleverna 

uttryckte tydligt att det påverkade inlärningen i skolarbetet. 
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Inlärning 

Klassrumsklimatet påverkar positivt när man lär sig och studierna går bra genom att kunna 

lyckas på prov. För att kunna göra det man ska på lektionerna och lära sig det som just då är 

aktuellt innebär att ha rätt till fokus för sin inlärning. Alla ska få hjälp av läraren enligt eleverna.  

Att läraren är utbildad för att få den hjälp man behöver för att klara uppgiften och höja sina 

kunskaper samt anpassade uppgifter utifrån elevens nivå. Att kunna prestera till sitt yttersta och 

därmed kunna höja sina betyg var en viktig faktor för eleverna. 

Diagram över faktorer som påverkar klassrumsklimatet positivt 
I diagrammet nedan visas de faktorer elever anser bör finnas i en fungerande 
klassrumssituation. 
 
Diagram 1 
Sammanställning av de faktorer eleverna markerade på frågan 3(se bilaga 2), Markera de faktorer du anser finns 

i ett fungerande klassrumsklimat, 37 elever i årskurs 8 och 9, 2019. 
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Tolkning av resultat 

Frågan är en flervalsfråga där respondenterna kan ange en eller flera faktorer som de anser 

påverkar klassrumsklimatet positivt. Faktorer som elever bedömer har störst påverkan redovisas 

nedan i fallande ordning: 

1. Inga konflikter (52%) 
2. Sammanhållning i klassen (49%) 
3. Att jag känner att jag kan säga min åsikt (38%) 
4. Trivsel (33%)  
5. Arbetsro (33%) 
6. Trygghet (30%) 
7. Bra relation mellan lärare och elev (30%) 
8. Respekt för varandra (30%) 

Resultatet visar att sammanhållning i klassen och inga konflikter var de två viktigaste faktorerna 

för ett positivt klassrumsklimat. 38% av eleverna anser det var viktigt att kunna säga sin åsikt, 

vilket kan tolkas av att respondenterna känner en trygghet i en fungerande klassrumsmiljö. 

Trivsel respektive arbetsro resulterar i 33%. Arbetsro ger eleverna en chans till inlärning liksom 

trivsel kan ses ge förutsättningar för lärande. Respondenternas svar avseende relationer mellan 

elev och lärare visar på att 30% ser detta och respekt för varandra som viktiga för positiv 

inverkan på klassrumsklimatet. Detta bidrar i sin tur till en sammanhållning i klassen. 

Faktorer som påverkar klassrumsklimatet negativt 

En sammanställning av de svar som framkom i enkäten gällande vad som inte fungerar i ett 

klassrum. 

Arbetsro 

I resultatet framkom att arbetsron påverkades av olika anledningar, elevernas takar om vad som 

påverkade var bland annat att det var allmänt stökigt på lektionerna av olika anledningar, 

exempelvis bråk mellan elever men även mellan elev och lärare. Respondent 22 anser att 

arbetsron påverkas när ”Folk som är jobbiga och stör andra som försöker jobba. Lärare säger 

inte till elever som stör” (Respondent 22, flicka år 9). Ett exempel till på vad som påverkar 

arbetsron visar respondent 23:s uttalande ”Elever springer runt i klassrummet och är högljudda 

kan jag inte koncentrera mig” (Respondent 23, flicka år 8). Ibland finns inte lärare i 

klassrummet under lektionstid vilket bidrar till att det inte är en bra arbetsro. Extremt högljudda 

och gapiga elever som stör samt att alla sitter och pratar gör att många tappar koncentrationen 

var några respondenter svarade. 
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Trivsel 

Trivselns del handlar om att elever inte trivs i skolan. Trivseln för respondent 27 för honom 

påverkas genom ” Att jag inte får jobba med mina kompisar i ett grupparbete” (Respondent 

27, pojke år 9). Det finns alltid någon som är taskig och det förstör trivseln i klassen och att alla 

inte får vara med i klassen utan blir utanför. Eleverna menade att när kompisar är respektlösa, 

gör gester och beter sig på lektionerna blir det inte trivsamt i klassrummet. Läraren bidra inte 

till att vi som elever ska känna oss delaktiga, det påverkar trivseln menar några elever. 

Trygghet 

I det negativa eleverna beskriver om klassrumsklimat när det gäller trygghet handlar om bråk, 

eleverna känner sig inte trygga när bråk förekommer. Respondent 5 skriver i sitt svar ”Att man 

inte ens vågar komma till lektionerna” (Respondent 5, flicka år 8), vilket tydliggör otryggheten 

som eleverna anser finns i skolan. Många elever känner inte trygghet i skolan utifrån att det 

pågår konflikter mellan elever på skolan. Konflikter i klassrummet gör att elever inte känner 

sig trygga i skolan. Respondent 5 skriver i sitt svar ”Att man inte ens vågar komma till 

lektionerna” (Respondent 5, flicka år 8). 

Respekt 

Det eleverna upplevde påverkade negativt gällande respekt handlade om att elever inte visar 

respekt för läraren eller sina klasskamrater i klassrummet. Det kan visa sig genom att 

kommenteras när någon klasskamrat säger sin åsikt som eleverna tyckte var ett tydligt sätt att 

inte visa respekt för varandra som respondent 36 skrev ”Att man ska tänka på vad man säger, 

ja man kan tycka att det är fel att vara homosexuell men du behöver inte säga det” (Respondent 

36, flicka år 8). Respektlösa gester, uttalanden och beteenden förekommer mellan eleverna samt 

att många av eleverna beskriver att andra elever pratar och skrattar bakom ens rygg vilket anses 

som mycket taskigt. Dömande elever och lärare när eleverna ska räcka upp handen kunde också 

förekomma och det leder till att ingen vågar säga något. Att elever inte visar någon respekt för 

läraren gjorde att det blev en ohållbar situationen i klassrummet. 

Mobbing 

Klassrumsklimatets negativa sida är när många av eleverna beskriver att andra elever pratar och 

skrattar bakom ens rygg vilket anses som mycket taskigt, vilket påvisas enligt respondent 11:s 

svar ”Att någon blir mobbad i klassrummet” (Respondent 11, flicka år 8). Det sker en 

systematisk nedvärdering av elever, personer blir utfrysta och mobbade. En början till mobbing 

kan enligt respondent 12.s svar kännetecknas vad som ligger bakom ”Grupptryck påverkar ofta 
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bara folk negativt” (Respondent 12, flicka år 8). Elever som inte känner sig trygga i klassen 

kan utöva mobbing skrev en respondent i sitt svar. och kan vara början till en mobbing, utifrån 

att elever inte känner sig delaktiga i klassen. Grupptrycket kan vara resultatet av alla gester och 

uttalanden som förekommer i klassrummet och utfrysningar av klasskamrater. 

Relationer 

Det negativa klassrumsklimatets påverkan bidrar till respondent 25:s svar ”Dålig relation till 

mina klasskamrater” (Respondent 25, flicka år 9). En annan respondent beskrev svårigheten 

med att skapa relationer i en klass när man kommer som ny, vilket är ett arbete som inte skapas 

lätt i en klass där inte är ett fungerande klassrumsklimat. Elever känner ingen relation till sina 

lärare, det påverkar elevens trygghet i klassrummet i den inlärning som ska ske. Elever vågar 

inte fråga om hjälp eftersom de saknar relation till läraren finns i de resultat som framgår. 

Inlärning 

Tråkiga lektioner ansåg eleverna påverkade klassrumsklimatet negativt eftersom elever inte 

känner sig motiverade av att arbeta utan spelar spel på datorn istället eller snackar. Lärare som 

inte tar sitt ansvar till att säga till elever som stör på lektionerna, det bidrar till att inlärning ej 

sker genom att dem tappar koncentrationen. Elever kan inte fokusera på uppgiften och lära sig 

när de blir avbrutna och störda av kamrater är ytterligare svar som framkom i resultatet. 
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Diagram över faktorer som påverkar klassrumsklimatet negativt 

I diagrammet nedan visas de faktorer elever anser finns i en icke fungerande 
klassrumssituation. 
 
Diagram 2 
 
Sammanställning av de faktorer eleverna markerade på fråga 6 (se bilaga 2), Markera de faktorer du anser finns i 

ett icke fungerande klassrumsklimat, 37 elever i årskurs 8 och 9, 2019. 

Tolkning av resultat 
Frågan är en flervalsfråga där respondenterna kan ange de svar de anser stämmer överens utifrån 

deras egna tankar om vilka faktorer som påverkar klassrumsklimatet negativt. Faktorer som har 

mest inverkan ur ett elevperspektiv på ett icke fungerande klimat i fallande ordning: 

1. Ingen sammanhållning i klassen (43%) 
2. Ingen vågar säga något, tyst i klassen (33%) 
3. Ingen bra relation mellan elev och lärare (32%) 
4. Konflikter (30%) 
5. Mobbing (30%) 
6. Otrygghet (29%) 
7. Ingen respekt för varandra (27%) 
8. Ingen arbetsro (24%) 

19

30

24

30

19

27

16

2222 24 24
19 19

24 24
1919 19 19 19

14
19 19 19

11 11 11
8

5

11
8 8

29

16

22 24

43

19

33 32

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Markera de faktorer du anser finns i ett icke fungerande 
klassrumsklimat, alla värden i %

Flickor år 8 Pojkar år 8 Flickor år 9 Pojkar år 9 Ej svarat



 

25 
 

Tolkningen av resultatet visar att 43% av respondenterna ansåg att ingen sammanhållning i 

klassen bidrar till ett negativt klimat. 33 % av respondenterna anser at ingen vågar säga något, 

det är tyst i klassen men i det här fallet är det negativt eftersom ingen kan få möjlighet att visa 

sina kunskaper. Att inte ha en bra relation mellan elev och lärare ansåg 32% påverkade deras 

klassrum, vilket också påverkar negativt för inlärningen. Konflikter med 30% av 

respondenternas svar visar av resultatet på otrygghet med 29% att utifrån respondenternas svar 

kan en tolkning göras om att det förekommer mobbing och kränkningar i ett sådant 

klassrumsklimat bland eleverna. Ingen respekt för varandra med 27% av respondenternas svar 

kan det ytterligare tydliggöras att det troligtvis kan undvikas att elever far illa i en sådan miljö. 

Ingen arbetsro står för 24% av respondenternas, den tolkning som görs utifrån det resultatet 

innebär att inlärning inte möjliggörs för de elever som ingår i ett klassrumsklimat som präglas 

av dessa faktorer. 

Slutsats 
Syftet med studien var att öka kunskap om elevers uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

deras inlärning 

Vilka faktorer är kännetecknande för ett fungerande klassrumsklimat? 

De faktorer respondenterna anger nödvändiga i skapandet av ett klassrumsklimat som möjliggör 

inlärning stämmer överens med tidigare forskning. Faktorer som angetts är trivsel, trygghet och 

respekt för varandra men också att kunna säga sin åsikt väger tungt i resultatet. I det redovisade 

resultatet fanns dessa faktorer med hos de flesta respondenterna. Att känna trivsel och ha en 

trygghet i skolan är grundfaktorer för deras välbefinnande. Den tolkning jag gör kan härleds till 

det forskningen tar upp och visas i vissa undersökningar gällande faktorer för elevers intag av 

kunskap och hur resultatet jämförs med andra länder, där diskussion pågår om försämrade 

resultat. 

Vilka faktorer är kännetecknande för ett icke fungerande klassrumsklimat? 

De faktorer som var kännetecknande för ett icke fungerande klassrumsklimat utifrån 

respondenternas tankar handlar om att det förekommer mobbing och konflikter som för med 

sig att elever känner en otrygghet. Respekt för varandra saknas vilket innebär att elever inte 

vågar yttra sina åsikter. Undersökningen visar att eleverna anser att konflikter, mobbing och 

ingen sammanhållning i klassen bidrar negativt till lärande. Resultatet visar också att det 

eleverna tycker att ett positivt klassrumsklimat ska präglas av är trygghet och sammanhållning 
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i klassen. Slutsatserna blir därför att värdegrundsarbetet vi utför i skolan idag är av stor vikt och 

bör därför lyftas fram och prioriteras. 
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Diskussion 
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om elevers uppfattning gällande faktorer som 

påverkar inlärningen i klassrumsmiljö på ett högstadium. Resultatet av enkätundersökningen 

visar att eleverna anser att en sammanhållning i klassen och avsaknad av mobbing och 

konflikter är kännetecknande för ett klassrumsklimat där lärande möjliggjorts. Eleverna ansåg 

att ett klimat utan konflikter och mobbing och en sammanhållning i klassen beskriver ett 

fungerande klassrumsklimat medan det motsatta, det som kännetecknar ett icke fungerande 

klimat, är faktorer som konflikter, mobbing och otrygghet vilket skapar ett icke tillåtande klimat 

anser eleverna. 

Syftet uppnåddes således delvis, en ökad kunskap har nåtts men jag kan se att om jag 

ställt frågorna på ett annat vis, alternativt använt en annan metod såsom intervjuer, skulle 

troligen svaren sett liknande ut men fördjupats då möjlighet till följdfrågor funnits. 

Undersökningens resultat bekräftar min tanke att det är a och o att lyssna in 

elevperspektivet i arbetet med värdegrunden samt arbeta med delaktighet för att på så vis skapa 

ett klimat som fungerar för, om inte alla, så i alla fall så många som möjligt. Detta understryks 

också av Skolverket som påpekar att när det handlar om att uppnå ett fungerande klimat i 

klassrummet bidrar elever, lärare och övrig personal genom den grund som skapas av det 

värdegrundsarbete varje skola arbetar med (Skolverket, 2011). Detta bekräftas delvis också av 

resultatet av undersökningen, se även diagram 1 och 2 sid. 20 och 24. 

Ekstrand, et. al. (2007) beskriver vad ett bra klassrumsklimat består av, där tryggheten är 

en faktor som anses är av avgörande karaktär till hur elevers välbefinnande är i skolan idag, 

vilket även eleverna i enkätundersökningen ansåg var bidragande till att inlärning. Imsen (2000) 

menar också att en bidragande del till elevernas resultat i skolan, präglas av trygghet.  Om vi 

som lärare är trygga i våra roller som lärare, skapar vi ingen otrygghet men om vi visar en 

otrygghet, finns det en risk att vi skapar otrygga elever (Ekstrand, et.al., 2007). 

I min erfarenhet som yrkesverksam lärare upplevs tryggheten hos eleverna som en faktor 

som är av stor betydelse. Upplevelsen jag själv har är att trygghetens betydelse för eleverna har 

ökat och att det är fler elever idag som söker trygghet hos lärare. Vi, som vuxna, i skolan har 

en betydande roll i påverkan på elevernas resultat Imsen (2000) och Ekstrand, et.al. (2007) 

skriver att elevernas resultat påverkas av den trygghet vi skapar för eleverna i klassrummet och 

att det också är viktigt att påvisa betydelsen för vårt arbete även utanför klassrummet. Trygghet, 

som eleverna tar upp som en viktig faktor är också något som forskning visar är ett resultat av 

en god relationen mellan elever och mellan elev och lärare (Thornberg (2013). Att känna 

trygghet gör att arbetet i, och med, olika grupprocesser utvecklar eleven och ger eleven en 
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positiv upplevelse vid lärtillfällen. Thornberg (2013) påpekade vikten av att pedagogen 

konstruerar grupper som bidrar till att eleverna känner en trygghet i samarbetet med varandra 

(Thornberg, 2013). I interaktioner i grupprocesser är de sociala relationerna viktiga och elevens 

upplevelse av att vara respekterad och accepterad av eleverna som ingår i gruppen skapar 

trygghet och trivsel hos eleverna (Skaalvik, Skaalvik, 2018). Undersökningen visade också att 

eleverna vill få hjälp av sina lärare. Detta tar Skaalvik, Skaalvik (2018) upp som motiverande 

faktor för skolarbetet liksom att ett emotionellt stöd också bidrar till elevernas trivsel och 

välbefinnande. Hattie et. al. (2014) anser att betydelsen i relationer påverkar elevens 

välbefinnande som även avspeglas tydligt i elevernas tankar. Relationer mellan elev och lärare 

kan då minimera risken för att elever med anpassning ska kunna lyckas i skolan istället för att 

misslyckas (Hattie, et.al, 2014). 

Mina tankar kring grupparbete innebär att alla ska kunna samarbeta med alla, men det vet 

jag utifrån egna erfarenheter att det inte alltid fungerar. Om jag som lärare då är principfast i 

den gruppkonstellation eleven ingår i inte fungerar resulterar det i att eleven inte får någon 

inlärning, vilket är oerhört viktigt. Jag som lärare behöver se vilka elever som kan interagera 

tillsammans och därigenom skapa ett optimalt samarbete för eleverna vilket kan innebära att 

eleverna är läranderesurser för varandra. För att elever ej ska hamna utanför 

inlärningsprocessen, är det viktigt att lärare har kunskap om hur grupprocesser kan få 

konsekvenser för eleven, menar Thornberg (2013). Han anser också att gruppens 

sammansättning har betydelse för inlärningen (Thornberg, 2013). 

Ett icke fungerande klassrumsklimat präglas, enligt eleverna, av en högljudd och stökig 

miljö utan arbetsro och en upplevelse av konflikter mellan elever och mellan elever och lärare. 

Brist på respekt, mobbing och grupptryck nämns som bidragande faktorer liksom ett icke 

tillåtande klimat där man inte vågar säga sin åsikt. Då lärare inte alltid finns närvarande i 

klassrummet kan det resultera i att oförutsägbara saker sker, exempelvis mobbing eller annan 

form av kränkning. Läraren har ett ansvar att vara i klassrummet, vilket kan förhindra att 

mobbing att annan kränkning sker. Samuelsson (2017) nämner tydligt ledarskap som en faktor 

som påverkar klassrumsklimatet vilket stämmer in på det undersökningen visar. Jag menar att 

lärarens ledarskap handlar om att se eleven och att inse att alla elever är olika. Varje lärare 

måste skapa relationer till sina elever. Samuelsson (2017) påvisar att första intrycket eleverna 

får är viktigt, och att ett tydligt ledarskap inte accepterar att elever kommenterar andra i 

kränkande syfte. 

Min upplevelse är att det saknas lärare som tydligt visar vad som gäller enligt de 

ordningsregler som finns på skolan. Detta bidrar till otydlighet och i förlängningen en otrygg 
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känsla. Samuelsson (2017) visar på att olika klassrumsmiljöer påverkas av att det finns olika 

lärare, det innebär att den ledarstil som läraren har sätter prägel på eleverna och det gäller även 

vilka regler och normer som finns. Klassrumsklimatet skapas av eleverna och läraren 

tillsammans. Eleverna vill ha ett tillåtande klimat i klassrummet där de känner trygghet i att 

räcka upp handen och svara på frågor, ställa frågor men också att kunna säga sin åsikt. Tydlighet 

och variation från läraren i de uppgifter eleverna ska arbeta med och en lärare som finns till för 

eleverna möjliggör inlärning. Att ha en bra relation med läraren samt att sammanhållningen är 

bra i klassen och mellan eleverna påverkar positivt till inlärning. Inga störningsmoment och 

möjlighet till enskilt arbete är ytterligare en faktor till ökad koncentration för alla i klassrummet. 

Klimatet ska präglas av en respekt för de elever och den lärare som finns i klassrummet och 

leder till att alla kan känna trivsel och glädje i skolarbetet.  

Thornberg (2013) definierar skolklimat som det sociala klimatet i skolan. Det sociala 

klimatet i grupperna påverkar både inlärning och klassrumsklimatet. I det sociala klimatet ingår 

de faktorer som eleverna har angett i enkäten: relationer, sammanhållning, tillhörighet, 

konflikter och mobbing. Eleverna visar tydligt vilka faktorer som de anser påverkar inlärningen 

i ett klassrum, vilket också innebär att alla inom skolans verksamhet bör arbeta för att 

möjliggöra inlärningen i en trygg miljö. Thornberg (2013) menar att skolor med mindre 

problem präglas av mer fokus på lärandet, vilket elever i undersökningen angav var av betydelse 

för att inlärningen ska kunna ske. Ett positivt socialt klimat och en positiv sammanhållning i 

gruppen är också överensstämmande med vad Hattie, et. al (2014) menar utmärkande för att 

elever presterar i skolan. Ekstrand, et. al. (2007) vill påstå att hur vi behandlar varandra påverkar 

klimatet i klassrummet. Trygghet är tillit i alla sociala sammanhang för eleverna, det är ett 

nyckelord som även var genomgående i elevernas svar. Ekstrand, et. al. (2007) anser även att 

lärare kan påverka trygghet hos eleverna utifrån sin egen trygghet, signalerar vi som lärare 

trygghet skapar vi trygga elever, något som även eleverna berörde.   
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Avslutande reflektioner 
Mina egna reflektioner utifrån vad ett klassrumsklimat bör vara för maximal inlärning handlar 

om att jag som lärare utgår från vilka elever som ingår i gruppen. De elever som finns i 

klassrummet har olika förmågor, förförståelse och kunskapsnivåer. 

Jag backar tillbaka till en skola för alla och blundar och tittar ut över klassrummet. Av de 

sexton elever jag undervisar i mitt klassrum så finns det inte en elev som är lik en annan. De är 

individuella individer som har olika förmågor, förförståelse och kunskapsnivåer. Min tanke när 

jag möter en ny grupp är att skapa relationer till varje elev. När relationen har startat då kan 

inlärningen sakta men säkert utvecklas i en progression. I ett tydligt ledarskap visa för eleverna 

hur jag som lärare vill att det ska vara i mitt klassrum, vad som accepteras och vad som inte 

accepteras tydliggör jag i början av terminen med eleverna. I det arbetet ingår tydliggörande av 

att visa respekt för varandra på olika sätt, att alla ska kunna svara på frågor, säga sin åsikt eller 

redovisa inför grupp utan att kommentarer av nedvärderande slag fälls, vilket skapar en 

trygghet. Att få eleverna att använda sig av varandra i sitt lärande, det vill säga bli 

läranderesurser för varandra och att ge alla en chans till samarbete men om det inte fungerar 

måste det lösas för ett optimalt lärande för eleven. 

En skola för alla innebär att det finns elever som kan svårare att få fokus och koncentration 

i det klassrum de ska arbeta i. Situationer som kan uppstå är att eleven kan sätta sig att prata för 

att vilja och motivation saknas till skolarbete, konsekvensen blir att andra elever i klassrummet 

störs. I dagens skola har elever i en klass olika former av anpassningar, min uppgift som lärare 

är att tillgodose att anpassningarna finns tillgängliga i varje elevs uppgift och att finnas till i 

klassrummet så att alla elever får sin undervisning utifrån sin förmåga och kunskapsnivå. En 

otillräcklighet kan spridas inom mig när min profession som lärare inte kan ge en likvärdig 

undervisning. När alla elever inte får den hjälp eller uppmärksamhet de vill ha, kan 

klassrumsklimatet påverkas, som inte gynnar inlärningen. 

Alla elever ska ha möjlighet oavsett ursprung, förförståelse, förmåga eller kunskapsnivå 

kunna nå sitt mål i varje ämne. Om inte åtgärder görs gällande klassrumsklimatet, blir resultatet 

att det som sker i klassrummet är acceptabelt beteende. Ett beteende som elever lär sig vara 

okej är det beteende de tar med sig ut i verkliga livet. Det är i så fall det vi åstadkommit när det 

gäller att fostra elever till samhällsmedborgare. 
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Framtida forskning 
Min vision är att det ska vara ett klimat i skolan, klassrummet och mot den enskilda individen 

som gör att vi inte behöver arbeta under alarmklockan med våra ungdomar i skolans 

verksamhet. Att vara tonåring idag tror jag är tufft om jag jämför med den tid jag hade på 

högstadiet. Det finns en ohälsa bland våra ungdomar. Vad beror det på? 

I min undersökning framgår det tydliga indikationer på att många elever inte känner 

trygghet under sin skolgång. I tidigare forskningen framgår tydliga exempel på att det funnits 

och finns ett klimat i klassrummet som inte är tillfredställande. Hur kommer det sig att vi inte 

lyckats skapa ett klassrum med en grundtrygghet som möjliggör inlärning och därmed ökad 

måluppfyllelse för alla. Hur når vi dit? Vad krävs? 



 

32 
 

Referenser 
 

Boo, S., Forslund Frykedal, K., Thorsten, A., (2017).  Att anpassa undervisning – till individ och 
grupp i klassrummet. Första utgåvan, andra tryckningen. Natur & Kultur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan. Liber AB.  

Ekstrand, G., Lelinge, B., (2007). Klassen som Gud glömde. Hur man förebygger och åtgärdar oro       
och konflikter och får ett bra klassrumsklimat. Första upplagan, första tryckningen. Gleerups 
Utbildning AB. 

Gadler, U., (2011). En skola för alla – gäller det alla? - Statliga styrdokuments betydelse i skolans 
verksamhet. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik vid institutionen för 
pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Linnéuniversitet, 2011. ISBN: 978-91-86491-81-9. 
Intellacta Infolog, Göteborg. 

Hattie, J., Yates, G., (2014). Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser. Första utgåvan, 
första tryckningen. Svensk utgåva. Natur & Kultur. 

Hjerm M., Lindgren S., Nilsson M., (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Andra 
upplagan, Gleerups Utbildning AB. 

Imsen, G., (2000). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. 3:e upplagan. 
Studentlitteratur. Lund. 

Larsen, A.K., (2009). Metod helt enkelt:En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Första 
upplagan, första tryckningen. ISBN 978-91-40-66479. Gleerups Utbildning AB. 

Lindström, G., Pennlert, L-Å., (2016). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
6:e upplagan, 2: a tryckningen, Fundo Förlag. 

Nilholm, C., Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? 
Forsknings- och utvecklingsrapport om inkluderande undervisning. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Skolverket. 

Nilholm, C., (2019). En inkluderande skola – Möjligheter, hinder och dilemman. Upplaga 1:1. 
Studentlitteratur AB. Lund. 

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P., (2017). Att skriva en bra uppsats. ISBN 978-91-47-11364-4. 
Samfundslitteratur och LIBER AB. 

Samuelsson, M., (2017). Lärandets ordning och reda. Ledarskap i klassrummet. Första utgåvan. 
Första tryckningen. ISBN 978-91-27-81832-3. Natur & Kultur. 

Skaalvik, E., Skaalvik, S., (2018). Motivation och lärande. Andra utgåvan, fjärde tryckningen. ISBN 
978-91-27-81757-9. Natur & Kultur. 

Skolinspektionen, (2016). Skolans arbete för att säkerställa studiero – det räcker inte att det är lugnt, 
eleverna måste lära sig något också. Kvalitetsgranskning 2016. Diarienummer: 400–2015:1405. Lund. 

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



 

33 
 

Skolverket, (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2018. 
Wolters Klüwers. Stockholm. 

Svenska Unescorådet. (2/2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska 
Unescorådets skriftserie. 

Thornberg, R., (2013). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Andra upplagan. LIBER 
AB. 

Vetenskapsrådet, (2017). God forskningssed. Stockholm. ISBN: 978-91-7307-352-3.Hämtad 2019- 
10-12 från: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf 

Åsberg, R., (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det 
kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs Universitet. Pedagogisk forskning i Sverige 2001, Årg. 6, Nr 4: S 270–292. ISSN 1401–
6788. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

34 
 

Bilaga 1. Missivbrev 
 

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 8  

Hej,  

Jag heter Ann-Sofi Johansson och undervisar i hem-och konsumentkunskap. Jag läser en 

distansutbildning vid Umeå Universitet och håller just nu på med mitt examensarbete. 

Mitt examensarbete är en studie gällande elevers tankar om klassrumsklimat. Jag kommer att 

genomföra en digital enkät med frågor som underlag för min studie. 

Deltagandet är frivilligt och enkäten sker anonymt, resultatet från enkäten sammanställs och 

redovisas i form av stapeldiagram och text. Namnet på vilken skola enkäten genomförs på 

kommer inte att avslöjas. 

Deltagarna i studien kan avbryta den när som helst genom att meddela mig det. Om ni som 

vårdnadshavare inte vill att ert barn ska deltaga, hör av er till mig via mail. 

Min mailadress är ann-sofi.johansson@umu.se 

Tack för ert intresse! 

Med vänlig hälsning/ Ann-Sofi Johansson 
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Bilaga 2. Enkät om klassrumsklimat 
 

☐Pojke ☐Flicka ☐år 8  ☐år9 

1. Vad är ett fungerande klassrumsklimat? 
 

2. Är det viktigt med ett fungerande klassrumsklimat? 
☐Ja  ☐Nej 

Varför?  

3. Markera de faktorer du anser finns i ett fungerande klassrumsklimat.  
a) Trivsel 
b) Trygghet 
c) Arbetsro 
d) Inga konflikter 
e) Sammanhållning i klassen 
f) Respekt för varandra 
g) Att jag känner att jag kan säga min åsikt 
h) Bra relation mellan elev och lärare 

 
4. Skriv om det är något utöver de åtta alternativen som du vill ha med. 

__________________________________________________________________________ 

5. Vilka faktorer gör att det inte fungerar i ett klassrum? 
 

6. Markera de faktorer du anser finns i ett icke fungerande klassrumsklimat? 
a) Otrygghet 
b) Mobbing 
c) Ingen arbetsro 
d) Konflikter 
e) Ingen sammanhållning i klassen 
f) Ingen respekt för varandra 
g) Ingen vågar säga något för tyst i klassen 
h) Ingen bra relation mellan elev och lärare  

 
7. Skriv om det är något utöver de åtta alternativen som du vill ha med. 

___________________________________________________________________________ 

8. Berätta om hur du skulle vilja att det ska vara i ett klassrum för att du ska lära 
dig bäst.

 


