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Abstract 
Title: Classroom Environment - A qualitative research based on three teachers’ views of 

classroom environment and their reasoning of how the style of leadership relates to the 

classroom environment. 

This essay is about classroom environment, what kind of impact it has on pupils’ learning, 

how to create a good classroom environment and how the style of leadership relates to the 

classroom environment. This is a qualitative study conducted by four informants. 

This essay is based on Lev Vygotiskijs perspective of the "sociocultural perspective", which 

is based on the theory that humans act upon their knowledge and experience, depending on 

the opportunities that the environment provides. 

The purpose of this study is to examine how three teachers, who teach younger ages, organize 

the environment in their classrooms. The goal of this study is to find out what the interviewed 

teachers perceive as good classroom environment. Also how the environment affects pupils’ 

learning and what the teachers keep in mind when they furnish their classrooms. Furthermore, 

to find out how the teachers reason about the relationship between the classroom environment 

and management style. 

The results show that the teachers’ experiences and the teachers’ views on the classroom 

environment did not vary much but I experienced the answers in a similar way. The result also 

show that all teachers’ are using the term definiteness and that the term should have a central 

role in teaching but the term humility also should be seen in the teaching.   

Keywords: Classroom Environment and leadership styles 

Nyckelord: Klassrumsmiljö och ledarstilar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tidigare har jag aldrig arbetat inom skola eller förskola men däremot har jag gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på både skola och förskola. Det jag upptäckte var att 

miljöerna innanför klassrummen skiljer sig oerhört mycket. På förskolan har man större 

utrymme som ger möjlighet till ändringar i rumsmiljön. På förskolan finns även tillgång till 

flera rum som man kan använda sig av beroende på hur verksamheten ser ut. Men i skolans 

klassrum är man begränsad till sitt eget klassrum och har man tur så finns det tillgång till ett 

grupprum utanför klassrummet vilket inte motsvarar korridoren.  

Denna studie handlar om den fysiska miljön som är fokuserad på klassrumsmiljön och vad 

klassrumsmiljön har för betydelse för elevernas inlärning. Vad som egentligen anses vara bra 

klassrumsmiljö och hur man skapar den. Största vikten kommer att vara klassrumsmiljön men 

jag kommer även att ta upp relationen mellan klassrumsmiljön och ledarstilar. Därför är det 

ytterst viktigt för mig som blivande lärare att ta reda på vad både teori och praktik har 

gemensamt. Det är även viktigt att ha en förförståelse för vilka olika faktorer i 

klassrumsmiljön som har betydelse i ett lärande klassrum.  

1.2 Lärarens handbok 
Enligt skollagen, i kapitel 5, paragraf tre, som behandlar trygghet och studiero (Lärarens 

handbok, 2011: 107) är det skrivet: ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (Lärarens handbok, 

2011: 107). 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, under rubriken 

skolans värdegrund och uppdrag (Lärarens handbok, 2011: 41) är det skrivet: ”Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö” (Lärarens handbok, 2011: 41). 

”Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande” (Lärarens handbok, 2011: 49).  
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1.3 Definitioner  
De centrala begreppen i detta examensarbete är: Klassrumsmiljö och ledarstil.  

Ordet klassrumsmiljö finns inte i de ordböcker som jag har tittat i och därför definierar jag 

orden klassrum och miljö var för sig. Klassrum definieras som ”ett större rum för en 

undervisning av en skolklass” (Norstedts svenska ordbok, 1999: 505) och ordet miljö 

definieras som ”omgivande förhållanden” (Norstedts svenska ordbok, 1999: 652).  

Ordet ledarstil finns inte heller i de ordböcker som jag har tittat i och därför har jag valt att 

definiera orden ledare och stil var för sig. Ledare definieras som ”en person i högsta 

bestämmande ställning” (Norstedts svenska ordbok 1999: 585) och ordet stil definieras som 

”typiskt sätt att vara” (Norstedts svenska ordbok, 1999: 1005). 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad de intervjuade lärarna uppfattar som en god 

klassrumsmiljö, hur de anser att miljön påverkar lärandet och hur de tänker kring möbleringen 

betydelse. Jag vill även undersöka hur lärarnas uppfattning om relationen mellan 

klassrumsmiljö och ledarstilar. 

1.5 Frågeställningar 

 Vilken betydelse anser de intervjuade lärare att klassrumsmiljön har för elevernas 

lärande? 

 Vad säger informanterna om relationen mellan klassrumsmiljön och ledarstilen? 

1.6 Avgränsning  
Till en början funderade jag på att skriva om både klassrumsmiljöer och ledarstilar samt att 

göra observationer. Med tanke på den begränsade tidsomfången fick jag tänka om och göra en 

begränsning. Efter en tids fundering insåg jag att det var klassrumsmiljöerna jag ville ägna 

mig åt men även att jag fortfarande var intresserad av ledarstilarna och då slog det mig en 

tanke att undersöka vad klassrumsmiljöerna och ledarstilarna har för relation till varandra. 
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1.7 Teorianknytning 
Roger Säljö (2000) skriver i boken Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv att 

människans utveckling och lärande sker i samspel med den kulturella och sociala 

omgivningen, men även genom kommunikation mellan olika människor samt interaktion med 

miljöer och redskap (Säljö, 2000: 11). 

Vygotskij (1869-1934) skapade grunden till det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv 

betyder att individer agerar och handlar utifrån sina kunskaper och erfarenheter beroende på 

vilka möjligheter som omgivningen ger. Alltså sker inlärningen hos individerna på ett 

omedvetet sätt, där man inte är medveten om varför man ska lära sig. Vi individer lär oss 

genom att delta i olika kommunikativa och praktiska samspel med andra individer. De 

metoder vi använder för att tolka och resonera i verkligheten, som vi möter i interaktioner, 

använder vi som ett hjälpmedel för att kunna kommunicera och förstå olika sammanhang i 

framtiden. Det som människan tänker är egentligen, i ett sociokulturellt avseende, olika 

former av kommunikation som människan har mött på och även tagit till sig även som eleven 

använder som resurs i framtida situationer (Säljö, 2000: 18–22).  

I Leif Strandbergs (2006) bok Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar kan vi 

läsa om hans forskning om Lev Vygotskijs teorier, om barns lärande i olika miljöer. Vygotskij 

menar att miljön inte är något neutralt utan det är barnets förhållande till miljön som förändras 

i förhållande till elevens aktivitet i sin miljö. I miljöer finns det värderingar, känslor, 

kunskaper, livsmönster, förväntningar och artefakter. En fråga som Strandberg tar upp är om 

klassrummet är format för att ta hänsyn till det. Vygotskij menar att det är viktigt att man ska 

uppmärksamma klassrummen med tanke på att det är dem som påverkar barnets inlärning. 

Det finns olika slags rum som kan ha olika påverkan på barns inlärning. Vissa gör att 

inlärningen försvåras, medan andra gör att den underlättas.  

Det negativa rummet är det som medför att barnens inlärning försvåras. Då känner sig barnet 

inte inbjudet och känner inte heller att hon eller han får tillgång till rummet. Barnet upplever 

att hon eller han inte får vara med och känner sig inte tillräckligt kompetent för att inträda. 

Det finns rum som är positiva där barnens inlärning underlättas, det är då barnet känner 

tillgång till rummet, barnet känner sig inbjudet, barnet upplever att hon eller han får vara med, 

känner sig tillräckligt med kompetent och även kollar runt i andra rum som finns. Strandberg 

tar även upp något som är viktigt nämligen tillgång till. 
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Det borde vara en självklarhet, med tanke på att det är något viktigt för den lärande individen 

att eleven känner sig inbjuden eller välkommen att vara delaktig av det som finns men även 

att individen får känna sig viktig nog att bidra med tankar, idéer och åsikter. Den inlärande 

individen börjar lära känna andra individer i sin klass och bidrar med kompetens, detta medför 

att eleven får möjligheter till att vara med och påverka sin miljö (Strandberg, 2006: 18-26). 

Allt detta grundas på Vygotskjis perspektiv där han menar att all inlärning sker på vad 

omgivningen ger för möjligheter. Han menar även att vi ska uppmärksamma klassrummen för 

att det är där inlärningen sker. 
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2 Litteratur översikt 
I denna del följer tidigare forskning om klassrumsmiljön och dess betydelse för lärandet, hur 

man skapar en bra klassrumsmiljö, om interaktioner men även om ledarstilar i klassrummet.  

2.1 Klassrumsmiljön  
I Pia Björklids (2005) avhandling Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola skriver hon att man inte alls 

diskuterar lokaler vid utvärdering och planering inför en pedagogisk verksamhet. Miljön är 

sällan justerad i läroplaner, skollag eller i andra styrdokument. Hon menar att lokalerna ska 

vara praktiska och lämpliga för eleverna (Björklid, 2005: 9). Vidare skrivs det att de flesta av 

dagens skolbyggnader inte är anpassade efter de läroplaner som finns idag utan är anpassade 

efter tidigare förmedlingspedagogik. Det Björklid menar är att dagens skolor har haft 

ombyggnader för att man ska anpassa den fysiska designen till en modern tid samt ett nytt sätt 

att tänka. Björklid framhäver även att arbetsmiljön påverkar inlärningen och att en funktionell 

arbetsmiljö handlar om att man skall framkalla en miljö som stimulerar elevernas utveckling i 

positiv riktning, enligt läroplanernas mål (Björklid, 2005: 12–13). 

Björklid skriver även att under senare år så har man genomfört olika ombyggnader i 

klassrumsmiljön, där anledningen är att man skall anpassa den fysiska miljön till dagens 

läroplaner. Hon framhäver även att forskning har gjorts för den fysiska miljöns betydelse för 

olika inlärningsprocesser. Längre fram i hennes forskning betonar Björklid även att 

klassrumsmiljöerna eller rum för lärande bör ha verkstadskaraktärer. Med detta menar hon att 

det behövs miljöer som för med sig inspiration till handling och verksamhet. Björklid menar 

även att begreppet miljö omfattar både det fysiska som både kulturella och sociala 

kännetecken. Båda dessa egenskaper är transaktionella, med detta menar hon att det pågår 

oavbrutet växelspel som är svårt att identifiera och som är integrerade. Hon beskriver miljön 

som subjektiv och objektiv. En objektiv miljö är det fysiska klassrummet där man kan 

genomgå och granska det som man beskriver i verklighet i termer av läge, storlek och i 

förhållande till andra fysiska platser. Det existerar även en subjektiv miljö, där de enskilda 

individer eller en grupp av individer både upplever och utformar. Med andra ord handlar det 

om hur vi fördelar ett fysiskt rums betydelse och mening, hur mycket känslor det är laddat 

med (Björklid, 2005: 23–32).  
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2.2 Miljöns betydelse för lärandet 
Erik Wallin (2000) skriver i sin bok skola 2000. Nu: en helhetssyn på pedagogik, 

arbetsorganisation och fysisk miljö att man anpassar klassrummet efter individerna och att 

man då måste ha variation som medför att det påverkar lärandet i den fysiska miljön. Vidare 

menar Wallin att miljön skall vara konstnärligt behagligt men även samtidigt att den ska vara 

så funktionell som möjligt som medför att man uppmuntrar arbetsformer som grundar på en 

utveckling av grundskolans pedagogik i den utsträckning som läroplanen anger (Wallin, 2000: 

14). 

Ann Skantze (1989) har skrivit i sin rapport: Vad betyder skolhuset: skolans fysiska miljö ur 

elevernas perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter att för 

att barnen skall kunna identifiera sig själva och komma vidare i sin utveckling så är 

arkitekturen och miljön viktig. Med det menar hon att miljön måste kunna ge ett trevligt 

intryck men även vara inspirerande för kunskap. Miljön som är konkret och fysisk måste 

kunna uppvisa att det finns lockande och meningsfulla saker som man kan ta reda på, att göra 

och även att utforska (Skantze, 1989: 146). Skolan måste även sträva efter en pedagogisk 

funktionell skolmiljö som är estetiskt tilltalande (Skantze, 1989: 145). 

Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen (2001) skriver i sin bok Barn- och ungdomspsykologi 

att yttre faktorer som till exempel skolans ålder, storlek eller vilken struktur den har, har en 

mindre betydelse för individernas inlärning. Med struktur menar de om det är öppna eller 

traditionella klassrum. Viktigare är skolans ledning och vad för kompetens pedagogerna har, 

hur det sker ett samarbete mellan dessa två viktiga faktorer (Evenshaug och Hallen, 2001: 

255). Björklid menar att man inte brukar erkänna vad för betydelse lokalerna har för 

verksamheten utan att problemet faller tillbaka på personalen och deras brister i arbetet. Hon 

menar att om man som pedagog har ett oengagerat intryck för klassrummet, bristande 

städning, dålig ordning och negativ information medföljer att man förmedlar ett negativt 

budskap (Björklid, 2005: 21-22).    

Lena Boström (2002) skriver i sin bok Från undervisning till lärande där hon menar att en 

spännande miljö, som ska inspireras, imponeras samt att väcka uppmärksamhet för med sig en 

välkomnande och positiv känsla. Om klassrummet utstrålar en tilltalande miljö medför det en 

underlättad inlärning. Enligt forskare kan det pedagogiska arbetet förbättras med 25 % om 

klassrummet inreds på ett omsorgsfullt sätt. Såvida miljön är positiv, medför det att man 

skapar goda förutsättningar för ett skapande lärande (Boström, 2002: 91-92). 
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2.3 Hur man kan skapa en bra klassrumsmiljö  
Arbetsskyddsstyrelsen och Boverket har gemensamt arbetat för att konstruera en handbok 

som handlar om luft, ljus och ljud. Att man skapar en bra innemiljö är viktigt för att 

inlärningen ska bli mer effektiv men även stimulerande. Dessa miljöer kan man skapa genom 

att hela tiden se till att det finns tillgång till frisk luft, lämpliga temperaturer i klassrummet, att 

belysningen är bra och att bullernivån runtomkring är låg (Hellberg, 1996: 3-6). 

Björklid (2005) menar att det inte bara är ljus och ljud man ska ta hänsyn till utan att 

elevernas stolar som de sitter länge på, bör provas fram individuellt. Arbetsställningen bör 

ändras när man märker trötthet eller smärta i muskler hos eleverna. Dagens elever sitter på 

nästan likadana stolar som fanns för fyrtio år sedan som man borde ha bedömt som lämpliga 

sittmöbler för ett kontor. Lärarna är fullt medvetna om att när eleverna sitter still för länge så 

kan det leda till ryggproblem, och trots det brukar eleverna förbjudas att få gå omkring under 

lektionens gång (Björklid, 2005: 100–101). 

Annika Hellberg (1996) har skrivit i sin bok Att se, höra och andas i skolan påstår också att 

som lärare bör man ha variationer i sin undervisning, med variationer menas att man ska ha 

varierande gruppstorlek, undervisningsmetod, olika tider på dygnet samt ämnesområde 

(Hellberg, 1996: 81).  

Lena Boström och Ingemar Svantesson (2007) skriver i sin bok Så arbetar du med lärstilar – 

nyckeln till kunskap och individualisering där de menar att man bör dela in i klassrummet i 

olika delar, sektioner men för det behöver man genomföra vissa regler för att alla ska få 

arbetsro. Exempel på regler kan vara: Man inte får störa någon annan klasskamrat eller inga 

fötter på bordet/fåtöljen. De menar ifall det finns en oro bland eleverna så kan man dämpa ner 

belysningen för att eleverna ska lugna ner sig. De menar också att eleverna ska ha en speciell 

plats för att kunna sätta sig ner och läsa, där ska det finnas spännande böcker av hög kvalité. 

Forskning inom lärostilar/ledarstilar betonar miljöns betydelse för just läsning. Som lärare ska 

man kunna framkalla en positiv atmosfär, enbart för läsning (Boström & Svantesson, 2007: 

88–89). 

Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtølen (2000) har skrivit i sin bok Barn i rörelse där de 

menar att det ska finnas utrymme i klassrummet som möjliggör en fysisk aktivitet för 

eleverna, eftersom en fysiskt god hälsa medför en positiv verkan för koncentrations- och 

inlärningsförmågan. När eleverna känner sig trygga och fria i sina egna kroppar, i samvaron 

med andra klasskamrater, ökar sannolikheten att de deltar i sociala gemenskaper.  
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De får möta nya situationer där de får möjligheter till att utveckla en social trygghet 

(Grindberg och Langlo Jagtølen, 2000: 61–63).  

2.4 Interaktioner  
Leif Strandberg menar i sin bok Vygotskij i praktiken att den viktigaste punkten för utveckling 

är tillgången till andra människor. Vygotskij tar upp ett citat ur ”utvecklingens allmänna 

lagar” där han menar att all utveckling uppenbarar sig två gånger. Den första gången är på en 

social nivå och den andra gången är på en individuell nivå. Den sociala nivån utvecklas när 

det sker fysiska relationer mellan människor. Den andra nivån, som är på ett individuellt plan, 

är ett tankearbete inom individen. Därför menar Vygotskij att individerna måste ha tillgång 

till två olika sorters av rum. Ett rum som ska vara för interaktioner, där eleverna kan föra 

samtal och arbeta i grupp, och ett annat rum som är för elevernas inre tankearbete. Han menar 

även att det ena rummet minskar sig aldrig för syftet med det andra rummet. Det är svårare för 

oss människor att förstå syftet med att föra ett samtal med sig själv, än att förstå syftet med att 

ha samtal med andra. Klassrummet för interaktioner som är den vanliga, traditionella 

sittningen, där man placerar bänkar i rader så att elevernas ansikten blir riktade mot tavlan är 

inte den mest gynnsamma för att eleverna ser endast sina klasskamraters nackar. Därför bör 

man placera eleverna i cirklar, så att man kan se sina klasskamrater (Strandberg, 2006: 27–

37). 

2.5 Ledarstilar i klassrummet 
Christer Stensmo 2009 skriver i sin bok Ledarskap i klassrummet för att man ska kunna skapa 

ordning i klassrummet samt att kunna organisera olika problem och att bilda ett klassrum som 

är fungerande där både lärare och elever samarbetar gemensamt är något som kallas för 

ledarkompetens. Stensmo menar med ledarskap i klassrummet att den styrka och varaktighet 

som finns i både elevers och lärares arbete som blir genomfört i klassrummet. Det är läraren 

som har huvudansvaret inom detta men eleven bidrar med ett samarbete. För att underlätta 

detta samarbete, måste regler och social samvaro skapas. Stensmo menar också att 

ledarskapskompetensen är ömtålig och kan lätt beröras av faktorer som till exempel 

omgivningen, där det finns störningsobjekt och obalans (Stensmo, 2009: 9-11).  

Burnard i Stensmo (2009) tar upp beteendemodifikationen där han menar att i skolan kan man 

använda sig av poäng; ett bra beteende resulterar i poängtillägg, ett dåligt uppförande 

resulterar i poängavdrag. Man strävar efter att få så många poäng som möjligt (Stensmo, 

2009: 32–33).   
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Paret Canters i Stensmo (2009) tar upp självsäker disciplin. Canters menar att läraren måste 

själv veta vilken typ av ordning och vilka elevbeteenden som läraren vill ha i klassrummet 

och sedan gå in klassrummet som en självsäker person. En självsäker lärare skapar en miljö, 

där både elever och läraren själv, kan få känna trygghet, respekt och gemenskap (Stensmo, 

2009: 55-57). 

Jacob Kounin i Stensmo (2009) tar upp självdisciplin och gruppledarskap. Han menar att om 

en lärare ska göra succé i klassrummet måste lärarens uppmärksamhet och hanteringen av 

flera aktiviteter pågå samtidigt. Denna sorts av uppmärksamhet kallas för Kouninsmedvaro 

som betyder att läraren skall ha en förmåga att förmedla till eleverna om att läraren är 

medveten om att det pågår olika aktiviteter i klassrummet med andra ord att man ska ha ögon 

i nacken (Stensmo, 2009: 83-95).  

Dreikurs i Stensmo (2009) hävdar att ett behärskat samt gemensamt beteende kan ses som en 

utgångspunkt för demokrati. För att lärandet och undervisningen skall fungera på ett så bra 

sätt som möjligt så menar han att beteendet är ett val, man väljer sitt beteende beroende på 

vilken situation man stöter på (Stensmo, 2009: 118).  

Thomas Gordon i Stensmo (2009) tar upp aktivt lärarskap som handlar om kontroll. Läraren 

kan inte kontrollera individernas handlingar eller beteende. Men däremot, kan läraren lära 

individerna att kunna kontrolla sitt eget klassrumsbeteende samt att man ska ta 

konsekvenserna av det beteendevalet man har gjort. Målet för aktivt ledarskap är att man ska 

skapa en funktionerande kommunikation genom att aktivt lyssna på andra, ha goda sociala 

relationer samt att kunna uttrycka sina behov och bli respekterad och respektera andra 

(Stensmo, 2009: 192–221). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens metod och material samt hur jag 

skapade och hur jag genomförde min studie. Nedan kommer jag att introducera mitt val av 

informanter och jag kommer även klargöra och diskutera min undersökningsmetod. Den 

fenomenologiska forskningstraditionen har jag också tagit upp. Dessutom kommer det en 

beskrivning av vetenskapsrådet fyra grundläggande krav för individskydd som jag använde 

mig av. 

3.1 Val av metod 
Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp av intervjuer av tre verksamma lärare 

inom grundskolans tidigare åldrar.  

I Staffan Stukáts (2005) bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap står det att 

man kan bedriva olika former av forskningar inom vetenskapen. Forskningen kan vara 

kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa forskningar har oftast naturvetenskap och 

samhällsvetenskap att göra. Man genomför olika sorters mätningar där observationer har en 

central roll. Den som forskar samlar in fakta för att sedan kunna hitta mönster i detta. Denna 

sorts forskning kallas även för nomotetisk forskning. Kvalitativa forskningar har sin grund i 

humanistisk vetenskap. Kvalitativa forskningarna går också in på de filosofiska 

inriktningarna, fenomenologin och hermeneutiken. Huvuduppgiften är att man ska kunna 

tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att man ska förklara, förutsäga eller 

generalisera (Stukát, 2005: 31–32). 

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa metoder. Enligt Stukát går en kvalitativ 

metod ut på att man försöker förklara och beskriva enstaka fall. Detta brukar göras genom att 

kombinera två metoder såsom intervjuer och observationer. När man fokuserar på en sak får 

forskaren en mer djupgående förståelse, men jag har bara använt mig av intervjuer på grund 

av tidsbrist (Stukát, 2005: 33). Stukát tar även upp att en kvalitativ studie kan vara mycket 

tidskrävande, alltså att man inte klarar av att intervjua hur många personer som helst. Att 

transkribera intervjuerna är också en del av förloppet som man bör ta hänsyn till, att det kan 

bli många sidor och att det är tidskrävande (Stukát, 2005: 40).  
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3.1.1 Intervju  

För att jag skall kunna besvara på frågeställningarna till min undersökning har jag använt mig 

av kvalitativa intervjuer. Jag utgick ifrån välplanerade frågor, och utifrån de svar jag fick, 

ställde jag följdfrågor. Stukát anser att intervjun är det viktigaste och vanligaste redskapet för 

en undersökning. I en kvalitativ intervju är frågorna bestämda, men följdfrågorna kan varieras 

från intervju till intervju beroende på vad respondenten besvarar. Svaren från flera personer 

som har blivit intervjuade kan man då enkelt jämföra med varandra (Stukát, 2005: 37). 

Respondenten visste inte hur frågorna såg ut innan, utan bara visste vad det var för område det 

handlade om.  

Min intervju för denna studie bestod av 14 huvudfrågor samt följdfrågor, beroende på vad och 

hur respondenten har besvarat frågorna (intervjuformulär: bilaga 1). Jag genomförde 

semistrukturerade intervjuer som innebär att jag har anpassat frågeformuleringen efter 

personen som intervjuades, så att respondenten skulle förstå hur det var tänkt från början. 

Efter intervjuerna började jag analysera och skriva om svaren som hade spelats in på min 

privata Iphone. Under intervjuerna fick lärarna möjlighet och tid till att tänka innan de 

svarade. 

3.2 Vetenskaplig ansats: Fenomenologin 
Grundaren för filosofin fenomenologin är Edmund Husserl (1859-1938). Begreppet 

fenomenologin kommer ifrån grekiskan ”phainemon” som innebär att det är något som 

framträder för oss, som visar sig för oss. Logos innebär lära (Thomassen, 2007: 90–91). 

Metoden fenomenologin används för att man ska söka efter en sann bild av sig själv samt 

andras uppfattningar av olika fenomen i omvärlden. Syftet med denna metod är att man ska få 

en inblick av andra människors tankevärld för att förstå deras förhållningssätt, attityder, 

handlingar och ställningstagande. När man använder sig av en fenomenologisk pedagogik 

försöker man komma i underfund med vad det kan finnas för motiv, i både 

omvärldsuppfattning och tänkande, hos både lärare och hos de individer som är lärande 

(Egidius, 2009: 152–153). 

Jag har använt mig av fenomenologin som vetenskaplig ansats. Anledningen till mitt val av 

vetenskaplig ansats är för att klassrummet i sig är något som framträder för oss när man tolkar 

och tycker, men även för att man kan ta del av andras tolkningar och tyckande. Man får reda 

på vad klasskamrater och lärare har för ställning till något som har framträtt för oss.  
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3.3 Urval av skolor 
Urvalet av skolor gjordes för att få så mycket kunskap som möjligt om hur pedagoger arbetar 

med sina klassrumsmiljöer och ledarstilarna i årskurs 1-3.  

Det första jag gjorde var att kontakta skolor slumpmässigt söder om Stockholm, detta gjordes 

via mail. Mailet skickades till enhetscheferna på skolorna där jag presenterade mig själv och i 

vilket syfte jag har valt att kontakta de. Från de skolor jag fick svar, blev min fråga 

vidareskickad till arbetslagsledare i grundskolans tidigare år och som sedan kontaktade mig.  

I undersökningen kommer jag att redogöra för tre pedagogernas syn på klassrumsmiljön och 

ledarstilen. Det var fyra pedagoger som blev intervjuade men självmant valde jag att bortse 

från en på grund av att den inte gav något innehållsrikt för min undersökning. Anledningen 

till att jag valde att bortse ifrån den borttagna intervjun är att det blev en misslyckad intervju 

för att jag inte fick ut några svar på frågorna och att jag fick tillbaka frågorna ifrån 

respondenten.  

 Informanternas namn är anonyma och de har därför fått andra namn och detta för att skydda 

deras identitet. Skolorna har även fått fiktiva namn och detta är för att det inte ska gå att 

igenkänna dessa. 

3.4.1 Tallhöjdskolan 

Skolan arbetar på ett sätt där de erbjuder en kvalitativ utbildning för barn i åldrarna sex till 

nio, för att eleverna får möjlighet att klara av högre studier. Skolans viktigaste uppgifter är att 

stärka barnens positiva sidor för att de ska lyckas och nå framgång i skolarbetet. Skolans 

profil är natur och hälsa. Skolans temaarbeten utgår ifrån skolans profil. På skolan går det 

cirka 300 elever. 

3.4.2 Dungensskola   

Skolan arbetar på ett sätt där både matematik och svenska står i centrum men även att dessa 

ämnen ska medvetet komma in i övriga ämnen. Skolan satsar på en ny förnyelse av både 

ledarrollen och undervisningen. De flesta klassrummen har blivit utrustade med smartboard. 

Skolan har ett elevantal på cirka 740 elever som är organiserade i sex arbetslag.  
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3.5 Respondenter  
Tabell 1 informanternas bakgrund.  

Namn Ålder Yrkesroll Antal år som 

pedagog 

Datum och intervjutid 

Anders 28 år Pedagog 3 år 2012-10-03, 27 minuter 

Sara  35 år Pedagog 8 år 2012-10-05, 24 minuter 

Karin 44 år Pedagog 4 år 2013-03-18, 30 minuter 

 

Anders är 28 år gammal och är en relativt nyutexaminerad lärare för yngre åldrar, han har 

studerat i Uppsala universitet. Han har arbetat inom skolan i tre år och arbetar på en skola i 

Södertälje som har stängda klassrum. Respondenten har arbetat i ett och samma klassrum i ett 

år nu. Han har en klass som är årskurs två, bestående av 23 elever. Anders arbetar på 

Tallhöjdsskolan. 

Sara är 35 år gammal och har studerat i Mälardalens högskola. Hon har arbetat på skolan i åtta 

år. Sara har jobbat i samma klassrum i två år nu. Hon har en klass som är en årskurs två, med 

22 elever. Sara arbetar på Tallhöjdsskolan. 

Karin är 38 år och har en lärarutbildning för mellanstadiet men arbetar med elever för yngre 

åldrar. Hon har studerat på Stockholms universitet och har arbetat inom skola i fyra år. 

Respondenten arbetar i en skola i Södertälje. Respondenten har arbetat i samma klassrum 

sedan augusti 2012. Hon har en klass som är årskurs tre, bestående av 19 elever. Karin arbetar 

på Dungensskola.  

3.6 Genomförande av studien  

3.6.1 Genomförda intervjuer  

Jag började med att utveckla frågeställningen, för studien, för att få fram frågor som var av 

relevans för intervjun och som stämde överens med de frågeområden som var viktiga för 

undersökningen. Dessa frågor finns i bilaga 1. Innan intervjuerna, kontaktade jag lärarna via 

e-post, där jag kort presenterade mig själv. Denna information finns i bilaga 2.  

Jag nämnde även vad undersökningens syfte var och vad deras medverkan skulle betyda. Jag 

framhävde även att det var frivilligt att medverka och att de uppgifter som avslöjas under 

intervjun kommer enbart användas för detta undersökningsarbete, inte för något annat syfte. 
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Att inspelning skulle ske framfördes också. De som skulle intervjuades fick själva välja tid, 

plats och datum.  

Alla intervjutillfällena genomfördes på skolorna. Stukát rekommenderar att de intervjuade 

personerna ska få välja tid och plats, samt att där intervjuerna tar plats, alltså miljön, bör vara 

ostörd och upplevas som trygg (Stukát, 2005: 40). Vid intervjutillfället presenterade jag syftet 

med arbetet, som är bilaga 2. Jag använde mig av mina 12 intervju frågor som jag hade 

förberett (bilaga 1). 

Innan intervjun sattes igång kontrollerade jag att inspelningen fungerade och om det var bra 

ljud på den. Detta är något som Stukát tar upp (Stukát, 2005: 40). Ingen av de intervjuade 

lärarna tyckte att det var jobbigt att spela in, detta ledde till att intervjuerna gick bra.    

3.6.2 Analyser av transkriberande intervjuer  

För att kunna tolka svaren och nå en djupare kvalitativ analys av dem, måste de transkriberade 

intervjuerna läsas igenom flera gånger. För kvantitativa studier fanns det inga fasta regler för 

hur man ska bearbeta och analysera arbetet (Stukát 2005:41).  

Jag började med att överföra ljudfilerna till datorn. Detta gjordes för att jag skulle kunna spola 

tillbaka och lyssna, om det skulle vara något jag missade eller som var otydligt. Jag lyssnade 

och transkriberade ord för ord från varje intervju och därefter analyserade jag dessa. Det blev 

en löpande text under varje huvudfråga. När jag sammanställde svaren från intervjuerna 

utgick jag ifrån arbetets frågeställning.  

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas som en mätning av pålitlighet. När man gör en kvalitativ 

undersökning och forskaren är mätinstrumentet, då minskar reliabiliteten för att forskarens 

egna tolkningar kan påverka resultaten. Det finns vanliga reliabilitetsbrister som kan 

förekomma i en kvalitativ undersökning. Dessa kan vara yttre störningar när man intervjuar 

eller att man gör en feltolkning av både frågor och svar (Stukát, 2005: 125). Jag spelade in 

med min privata Iphone vilket gjorde det omöjligt att missa något som läraren sade och kunde 

i efterhand transkribera ord för ord. Jag använde mig av följdfrågor när någonting var oklart 

för att jag ska förstå svaren. 
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3.7.2 Validitet  

Rent generellt, innebär validitet att man verkligen mäter det som är meningen att man ska 

mäta. Stukát menar att det är något som är svårt, men även betydelsefullt, att ta hänsyn till vid 

genomförande av kvalitativa studier (Stukát, 2005: 125). 

Mina intervjufrågor handlar om klassrumsmiljön och ledarstilarna och vad dessa har för 

relation till varandra. Med tanke på att jag besökte skolorna för intervjuerna så kunde jag få en 

djupare förståelse för hur det såg ut.  

3.7.3 Generaliserbarhet  

Det som kan påverka generaliserbarhet är om urvalet blir för lite, alltså om man har en för 

liten undersökningsgrupp (Stukát, 2005: 125). 

I min undersökning var intervjuerna begränsade. Totalt blev de fyra intervjuer; två intervjuer i 

vardera skola. Detta kan upplevas som ett begränsat underlag som kan påverka studiens 

resultat. Jag gjorde en jämförelse av lärarnas svar på mina frågor. Som jag har nämnt tidigare 

är det viktigt för läsarna att veta att jag gjorde det medvetna valet att ta bort en av intervjuerna 

eftersom den inte var relevant i förhållande till uppsatsen.  

3.8 Forskningsetiska principer  
I Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns det fyra forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskapliga 

områden, dessa är inom vetenskapsrådet. När informanterna fick e-posten av mig, framgick 

det i bilaga 2 att informanterna är helt anonyma, detta togs också upp innan intervjun satte 

igång.  Syftet med dessa principer är för att man ska skydda forskningen samt dem som är 

delaktiga inom forskningen.  

Princip nummer 1: detta är informationskravet, där informanten ska framföra information till 

deltagaren om vad studien handlar om samt vilka omständigheter som gäller för deltagarna. 

Det som också ska framföras är att deltagandet är frivilligt och att det ligger på respondentens 

villkor samt att kunna avbryta sin delaktighet, när som helst (Vetenskapsrådet, 2002: 7).  

Jag har tagit hänsyn till detta genom att jag skickade iväg ett elektroniskt brev (bilaga 2) till 

respondenterna där jag skrev ner vad min studie handlar om samt att det är helt frivilligt att 

medverka och även kunna avbryta när respondenten kände för det.  
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Princip nummer 2: detta är samtyckeskravet. Denna består av att forskaren har i uppgift att 

inhämta ett samtycke ifrån deltagarna. Deltagaren har även rätt att avbryta en pågående 

intervju utan att intervjuaren kommer med negativa uttryck (Vetenskapsrådet, 2002: 9–10). 

Jag har tagit hänsyn till detta genom att jag fick ett samtycke av respondenterna att genomföra 

intervjuerna. Som jag har nämnt ovan, är det frivilligt att medverka och även kunna avbryta 

när respondenten känner för det. 

Princip nummer 3: detta är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som kan 

förekomma om identifierbara personer skall antecknas, avrapporteras och lagras på ett sätt där 

ingen annan individ kan identifieras av andra individer som inte är delaktiga. När man 

använder sig av kvalitativa metoder är det extra viktigt, för att man möter dessa individer 

personligt. En annan punkt som är viktig att framföra är att deltagaren får vara anonym när 

undersökningen presenteras (Vetenskapsrådet, 2002: 12). 

Jag har tagit hänsyn till detta genom att alla lärarnas namn och namn på skolor har jag inte 

skrivit på papper utan jag hade bara skrivit ålder samt kön. Innan intervjuerna började, 

framförde jag att respondenten har rätt att vara anonym, detta ville alla mina fyra 

respondenter. Jag nämnde klart och tydligt att det är enbart jag som ska lyssna på det här och 

ingen annan.  

Princip nummer 4: detta är nyttjandekravet som innebär att delaktiga individers uppgifter inte 

får användas eller lånas ut för icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002: 14).  

Jag har tagit hänsyn till detta genom att jag framförde för respondenterna att informationen 

som kommer ut ifrån dessa intervjuer ska enbart användas till denna studie.   
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4 Analys och resultatredovisning 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de intervjuade lärarnas svar på klassrumsmiljön 

där jag har tolkat de men även kopplat de till studiens tidigare forskning och till teoridel.  

4.1 Lärarnas uppfattning på en bra klassrumsmiljö 
Anders menar att det som är viktigt med en bra miljö i klassrummet är att det inte ska vara för 

trångt, att det både finns möjlighet att sitta vid sina ordinarie bänkplatser men även vid den 

runda mattan. Följande citat visar vad han menar.  

Viktigt i klassrummet är att det ska finnas en rund matta där eleverna sitter för att man ska 

få ögonkontakt mellan lärare och elev men även eleverna får ögonkontakt med sina 

klasskamrater. Eleverna sitter på ett sätt där de inte kollar någon i nacken utan att läraren är 

i fokus. Men även om de kollar runt så ser de sina klasskamrater. Eleverna ska känna sig 

välkomna och ska bli identifierade samt att de ska få känna trygghet, detta blir de med hjälp 

av den runda mattan (2012-10-03). 

Det som Anders tar upp är något som går att relatera till Wallin, där han menar att man ska ha 

variation i sin undervisning som medför att lärandet blir påverkat i den fysiska miljön. Han 

menar också att miljön måste vara behaglig men samtidigt funktionell för eleverna.   

Skantze har skrivit i sin rapport att eleverna behöver känna identifikation och komma vidare i 

sin utveckling är miljön viktig. Skantze menar också att miljön ska vara inspirerande för 

kunskap men även trevlig.  

Detta går även att relatera till Säljö där han menar att den mänskliga utvecklingen och 

inlärningen sker i samspel med en omgivning som är kulturell och social. Men även genom att 

man kommunicerar med olika människor och interaktion med miljöer där det finns redskap.  

Sara menar att det viktiga är om eleverna inte får känna den tryggheten den i miljön de 

befinner sig i kommer de känna sig otrygga samt de kommer tappar koncentrationen. Det Sara 

menar är att tryggheten är det centrala i klassrumsmiljön. Därför ska man undvika att ändra 

och byta klassrum eftersom det medföljer otrygghet. 

Att byta från ett klassrum till ett annat kan medfölja att man känner sig otrygg. Alltså är det 

allra viktigaste att eleverna får känna trygghet. Det som också är viktigt är att eleverna ska 

ha möjlighet till att röra sig runt i klassrummet, alltså en stor yta (2012-10-03). 
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Detta kan relateras till Grindberg och Langlo Jagtølen där de menar att det ska finnas 

utrymme i klassrummet för att eleverna ska kunna röra sig, det är en fysisk aktivitet som för 

med sig glädje. De menar även att om man mår bra så medför det att koncentrationen stärks. 

Känner sig eleverna trygga i sitt klassrum där de får större möjligheter till att kunna delta i 

större sociala gemenskaper.  

Karin menar att belysning har en stor betydelse. 

Jag anser att belysningen är viktig för att den har en stor betydelse i klassrummet som gör 

att man känner sig välkommen. Men även viktigt är att klassrummet skall kännas bekvämt 

och ge en trygghetskänsla för att eleverna ska kunna slappna av samt föra dialoger utan att 

bli störda (2013-03-18). 

Det Karin menar är att klassrumsmiljön är central och detta kan relateras till: 

Arbetsskyddsstyrelsen och Boverket som anser att man skapar en bra inomhusmiljö genom att 

ha en bra belysning (Hellberg 1996). 

Detta går att koppla till Säljö där han menar att Vygotskij skapade grunden till det 

sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv handlar om att individer agerar och handlar 

utifrån kunskaper och erfarenheter som de har med sig, beroende på vilka möjligheter 

omgivningen ger. 

4.2 Lärarens uppfattning på hur klassrumsmiljön påverkar lärandet 
Anders menar att många elever störs av att det är rörigt och oroligt i klassen. 

Vi har då möjligheten att dela på vissa elever, exempelvis när det är rörigt då kan man ta en 

grupp till ett enskilt rum och ha undervisning där. Detta kan vi göra för att vi är två lärare i 

klassrummet. Men detta skulle inte funka om vi bara var en lärare (2012-10-03). 

Anders menar att de är två lärare som arbetar gemensamt i detta klassrum. Då kan den ena 

läraren ta med en grupp elever som anses vara ”stökiga” och ha undervisning i ett litet 

grupprum som finns utanför klassrummet för att resterande elever ska kunna arbeta i en lugn 

miljö. Detta gör de även när det inte är ”stökigt” för att eleverna ska få möjlighet till att röra 

sig på en större yta.  
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Detta är något som kan relateras till Hellberg som påstår att som lärare ska man ha variation i 

undervisningen så som gruppstorlek. Det går även att relatera till Grindberg och Langlo 

Jagtølen där de menar att det ska finnas utrymme för eleverna för att röra på sig. Detta leder 

till glädje som innebär att koncentrationen stärks men även inlärningsförmågan. 

Sara menar att det är självklart att klassrumsmiljön påverkar lärandet.  

Det kan vara till exempel om vi har dålig luft i klassrummet så medför det sig att eleverna 

blir trötta och inte vill fortsätta arbeta som exempelvis stör andra elever. Därför vädrar vi 

klassrummet under varje rast då eleverna är utomhus för att dra in frisk luft. Det är inte bara 

luften i klassrummet som kan påverka utan det kan även vara belysningen, därför har vi bett 

vår vaktmästare att lägga in en dimmer som gör att vi kan dämpa eller förstärka 

belysningen när det behövs (2012-10-05). 

Det Sara menar är att luften och belysningen i klassrummet är centralt. Därför har man försökt 

göra så gott av situationen att dra in så mycket frisk luft och att kunna dämpa och höja 

belysningen när de känner för det eller när det behövs. 

Detta är något som går att relatera till arbetsskyddsstyrelsen och Boverket som gemensamt har 

skrivit en handbok. De tar upp att man skapar en bra inomhusmiljö genom att man hela tiden 

ser till att det finns frisk luft samt att belysningen är bra.  

Karin menar att det är självklart att det påverkar. Följande citat visar vad Karin menar: 

Jag menar att klassrummet ska vara så inbjudande som möjligt för att kreativiteten och 

inspirationen skall sättas igång. Men även en annan viktig faktor är att det ska finnas 

variation som gör att eleverna inte tröttnar. Det är det viktigast för elevernas inlärning 

(2013-03-18). 

Detta relateras till Boström där hon menar att om miljön är spännande som inspirerar men 

samtidigt väcker uppmärksamhet så drar det med sig att eleven får en välkomnande samt en 

positiv känsla. Med andra ord så menar Lena Boström att om miljön är tilltalande medför det 

sig att inlärningen underlättas.  

Detta går även att relatera till Strandberg där han tar upp att Vygotskij menar att det är viktigt 

att man ska uppmärksamma klassrummet för att det är de som påverkar barnets inlärning.  
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Det finns rum som kan vara negativa där barnet inte känner tillgång till rummet, inte känner 

sig inbjudet, barnet upplever att hon eller han inte får vara med, inte känner sig tillräckligt 

kompetent och aldrig ser sig omkring i andra rum. När rummet är negativt så försvåras 

barnets inlärning.  

4.3 Lärarnas tankar kring möbleringen av klassrummet  
Anders menar att det ska vara fyrkantigt. Följande citat förklarar hur Anders menar: 

Ju mer saker (t.ex. spel) det finns i rummet desto mer variation finns det för eleverna, detta 

medför sig att eleverna inte tröttnar och att det finns sysselsättning hela tiden. Eleverna ska 

även ha möjlighet till att känna att de har tillgång till andra rum. Viktigast är att eleverna 

känner sig välkomna i klassrummet och känner trygghet (2012-10-03). 

Anders menar att eleverna inte ska få känna att de inte har någonting att göra, det är det som 

menas med variation. Om eleven inte kan koncentrera sig i klassrummet så bör eleven få 

möjlighet till att gå till ett annat rum för att sätta sig och arbeta.  

Detta är något som går att relateras till Strandberg som tar upp ett citat ”utvecklingens 

allmänna lagar” som innebär att utveckling uppenbarar sig två gånger. Första gången på en 

social nivå och den andra gången är på en individuell nivå. Därför är det viktigt med tillgång 

till två olika rum.  

Där det ena rummet är för interaktioner som eleverna kan arbeta i grupp men även föra samtal 

och det andra rummet är till för elevens inre tankearbete är möjligt.  

Sara tankar kring klassrumsmöbleringen citeras:  

Jag möblerar om två till tre gånger om terminen, för att låta eleverna lära känna varandra 

mer samt en som är självdriven och en som behöver det lilla extra. Tanken bakom 

möbleringen är att eleverna ska lära känna och känna trygghet med alla sina klasskamrater 

(2012-10-05).  

Sara menar att möbleringen av elevernas sittplatser sker ganska ofta för att alla ska lära känna 

sina klasskamrater.  

Detta relateras till Björklid som tar upp den subjektiva miljön som innebär där individerna 

gemensamt eller individuellt både upplever och utformar. Björklid menar hur man fördelar 

rummet mening och betydelse och hur mycket känslor den är laddad med. 
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Karin menar utifrån frågan med möbleringen av klassrummet att: 

För mig är klassrummet jätteviktigt så jag har möblerat på så sätt att alla elever ska ha 

möjlighet att kunna koncentrera sig på en individuell nivå och på en gemensam nivå (2013-

03-18).  

Karin menar att i klassrummet ska man kunna arbeta enskilt eller i grupp där av val av 

bänkplaceringarna. Detta går att relatera till Wallin som tar upp nämligen att klassrummet ska 

vara anpassad efter individerna och att det ska finnas variation som medför att det påverkar 

lärandet i den fysiska miljön. Wallin menar också att miljön ska vara behaglig men även 

funktionell.  

Säljö menar ur Vygotskijs syn att vi människor lär oss genom att delta i olika kommunikativa 

och praktiska samspel med andra individer. De sätten vi tolkar och resonerar i verkligheten 

som vi möter i interaktioner, detta använder vi som ett hjälpmedel för att kunna kommunicera 

och förstå olika sammanhang i framtiden. Det som människan tänker är egentligen i en 

sociokulturell avseende i olika former av kommunikation som människan har mött på och 

även tagit till sig även som eleven använder som resurs i framtida situationer  

4.4 Lärarnas tankar om deltagande av möbleringen, om eleverna fick vara 

med och forma sin miljö  
Anders menar att det är viktigt att: 

Vi lärare la grunden gemensamt när vi planerade men kom fram till att vi låter eleverna 

vara med att bestämma så att när de blir missnöjda och börjar tjafsa om varför det är si eller 

så, då säger vi bara att ni elever var med och bestämde. Det blir då lättare att ta en konflikt 

med eleverna då de vet att de var delaktiga. Men även när de uppstod en konflikt om 

klassrummet så fick de vara med och åtgärda detta, de kunde se vad som var bra respektive 

mindre bra (2012-10-03). 

Detta är något som man kan relatera till lärarens handbok där det är citerat ”Alla som arbetar i 

skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. 

Enligt Boström menar hon att det pedagogiska arbetet förbättras med 25 % om klassrummet 

är inrett på ett omsorgsfullt sätt. Om miljön är positivt så drar det med sig att det skapas goda 

förutsättningar för ett skapande lärande.  
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Sara citerar: 

Mina elever fick komma med sina tankar och idéer och sedan utifrån det så möblerade vi 

om gemensamt. Detta är för att eleverna inte ska känna sig utanför i klassrumsmiljön utan 

att det ska kännas som deras (2012-10-05). 

Alla elever var delaktiga i möbleringen, för att ingen elev skulle få känna sig utanför 

eller utstött från klassrummet.  

Detta går att relatera till Boström som menar att, om klassrummet känns som en tilltalande 

miljö så medför det att inlärningen underlättas. 

Följande citat visar vad Karin menar; 

Grunden för klassrummet fanns redan från början för att smartboarden hängde på en vägg. 

Man var tvungen att möblera elevernas bänkar så att alla elever skulle få möjligheten att se 

smartboarden. Mattan som är rund som finns idag är elevernas idé att ställa framför alla 

bänkar och framför smartboarden för att alla skulle få möjlighet att sätta sig ner på mattan 

och titta på en film snutt eller dylikt (2013-03-18). 

Detta som Karin tar upp är något som går att relatera till Strandberg där han menar att 

eleverna ska sitta i cirklar för att kunna inte bara se deras klasskamraters nackar utan deras 

ansikten. 

Enligt Boström menar hon att det pedagogiska arbetet förbättras med 25 % om klassrummet 

är inrett på ett omsorgsfullt sätt. Om miljön är positiv så dra det med sig att det skapas goda 

förutsättningar för ett skapande lärande. 

4.5 Lärarnas uppfattningar om vad klassrumsmiljön och ledarstilarna har 

för relation jämte till varandra 
Anders citerar om vad han har för uppfattningar om vad klassrumsmiljön och ledarstilarna har 

för relation jämte varandra:  

Att en lärare som är ”hård” i sitt sätt och som lyckas med att vara det tror jag kan få 

eleverna att lyssna på honom även om det finns lite distraktioner här och där. Men att 

läraren ska stå i centrum. Samma sak med en lugn och ödmjuk lärare. Dock tror jag ändå att 

miljön påverkar. En bra miljö på en bra lärare är det ultimata. En bra miljö på en mindre bra 

lärare är inte så jättebra, en bra lärare på en sämre miljö är väl si så där och en dålig lärare 

på en dålig miljö är det sämsta (2012-10-03). 
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Anders menar att läraren ska stå i centrum men även samtidigt kunna ha genomgång eller 

undervisning trots att det finns distraktioner. Han menar även om man är en bra lärare och har 

en bra miljö som han har beskrivit ovan så är det de ultimata, då har man nått toppen.  

Detta går att relatera till Thomas Gordon i Stensmo där han tar upp aktivt lärarskap som 

handlar om kontroll. Läraren kan inte styra elevens handlingar eller beteenden men läraren 

kan lära elever hur man kan kontrollera sitt klassrumsbeteende och att man ska kunna ta 

konsekvenserna av beteende valet. Enligt Gordon i Stensmo menar han att målet för aktivt 

ledarskap är att man ska gemensamt kunna skapa en funktionerande kommunikation genom 

att man lyssnar aktivt på andra, att man har goda sociala relationer samt att man ska kunna 

uttrycka sina behov och blir respekterad och vise versa.  

Sara citerar: 

Jag tror inte att det har någon betydelse utan jag tror att det är hur man går in i ett klassrum 

samt hur bestämd man är. Men samtidigt är det viktigt för mig att visa kärlek till mina 

elever för där kan jag visa att kan både lita och känna en viss trygghet till mig och till den 

ledarstil jag har. Min ledarstil bygger mycket på struktur, tydliga och få regler, ordning och 

reda, välplanerad. Jag arbetar på ett sådant sätt där man får en makaron för varje vecka som 

man har betett sig bra (2012-10-05). 

Hon menar att det inte spelar någon roll vad för klassrumsmiljö man har till ledarstilen utan 

att man ska vara bestämd som lärare och vad man har som roll i klassrummet.  

Det viktiga som hon påpekar är även att läraren ska ha ett bagage som till exempel rutiner, 

ordning och reda, välplanerad.  

Hon arbetar på ett sätt där varje elev får en makaron för varje vecka som man har betett sig 

bra, men även att hon drar bort makaroner om man har betett sig dåligt. Hon kör med ett 

belöningssystem.  

Detta är något som relateras till Burnard i Stensmo där han menar att i skolan kan man 

använda sig av poäng, ett bra beteende medför att man får poäng men ett dåligt beteende 

medför att man får poängavdrag. Eleven strävar efter att få så många poäng som möjligt.  

Det går även att relatera till paret Canters i Stensmo där de tar upp självsäker disciplin. Innan 

läraren går in i klassrummet så måste läraren veta vad hon eller han vill ha för ordning och 

elevbeteende. En lärare som är självsäker skapar en miljö både för sig själv men även för 

eleverna där båda parterna får trygghet, respekt och gemenskap. 
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Dreikurs i Stensmo menar för att man ska ha en utgångspunkt för demokrati så måste man ha 

ett behärskat men även ett gemensamt beteende. Han menar att beteendet är ett val för att 

undervisningen och inlärningen ska fungera så väljer man vilket beteende beroende på vilken 

situation man möter. 

Karin citerar om vad hon har för uppfattning om vad klassrumsmiljön och ledarstilen har för 

relation jämte varandra: 

För mig handlar det om bestämdhet men samtidigt ödmjuk, att de ska ske en pendling 

mellan dessa egenskaper. Jag arbetar på ett sådant sätt där jag försöker att undvika 

distraktioner. Men det är oerhört viktigt att eleverna får diskutera sinsemellan (2013-03-18). 

Alltså menar Karin att hon försöker undvika distraktioner men även att hon använder sina 

egenskaper. 

Detta går att relatera till Stensmo som menar att ledarkompetensen är ömtålig och kan beröras 

av faktorer som till exempel omgivningen där det finns störning och att det är obalans. 

Detta går även att koppla till Jacob Kounin i Stensmo där han tar upp självdisciplin och 

gruppledarskap. Där han menar att om en lärare ska göra succé i klassrummet så måste 

lärarens uppmärksamhet och hantering av flera pågående aktiviteter.  

Läraren måste kunna förmedla att hon eller han är medveten att det pågår olika aktiviteter, att 

läraren har ögon i nacken. 
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5 Sammanfattning och slutdiskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån mitt syfte som går ut på att ta 

reda på hur de intervjuade lärarna uppfattar en bra klassrumsmiljö, hur miljön påverkar 

lärandet och deras tankar kring möbleringen av klassrummet samt att ta reda på vad lärarna 

tycker och tänker om vilken relation klassrumsmiljön och ledarstilen har. För att göra det så 

tydligt som möjligt kommer jag använda mig av samma kategorisering som jag hade på 

resultat och analysredovisning. Denna kategorisering har varit nödvändig för min studies syfte 

och frågeställningar. Syftet med denna kategorisering har varit för att tydliggöra mina 

frågeställningar samt att göra studien lättare att arbeta med. Dessa fem frågor är: 

 Lärarnas uppfattning på en bra klassrumsmiljö 

 Lärarnas uppfattning på hur klassrumsmiljön påverkar lärandet 

 Lärarnas tankar kring möbleringen av klassrummet 

 Lärarnas tankar om deltagandet av möbleringen, om eleverna fick vara med och 

forma sin miljö 

 Lärarnas uppfattningar om vad klassrumsmiljön och ledarstilen har för relation till 

varandra. 

5.1 Slutdiskussion  
Under arbetets gång har jag med hjälp av mitt empiriska material och tidigare forskning fått 

en förståelse ur en annan synvinkel för hur viktig klassrumsmiljön är. Som jag har tidigare har 

nämnt står det inte i läroplanen hur ett klassrum ska vara format utan det står generellt om 

klassrumsmiljö. Här nedan kommer jag att diskutera mitt empiriska material utifrån de tre 

intervjuade grundskolelärarnas erfarenheter och syn på miljön. Jag kommer att använda mig 

nedanstående frågeställningar:  

 Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att klassrumsmiljön har för elevernas 

inlärning? 

 Vad säger respondenterna om relationen mellan klassrumsmiljön och ledarstilen? 

5.1.1 Lärarnas uppfattning på en bra klassrumsmiljö 

Alla informanter tar upp begreppet trygghet. Anders menar att när eleverna känner att de får 

identifikation då de sitter runt den runda mattan, därför är ögonkontakt viktig enligt Anders. 

Känner eleverna sig identifierade så leder det till en trygghet.  
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Sara menar också att tryggheten i klassrummet är viktig, men hon tar även upp att en stor yta 

är också viktig för att eleverna ska få känna sig fria att röra sig, detta tar även Anders upp.  

Något som Karin tar upp är belysningen som bidrar till att eleverna känner trygghet och för att 

de lättare kan föra dialoger sinsemellan eleverna.  

5.1.2 Lärarnas uppfattning på hur klassrumsmiljön påverkar lärandet 

Karin menar att miljön måste vara inspirerande för att motivationen och kreativiteten för 

lärandet ökar. Är den inte välkomnande och inspirerande så kan det medföra att eleven inte 

känner motivationen för lärandet. 

Både Anders och Karin är överrens om att man ska ha variation i sin undervisning. Detta är 

för att eleverna inte ska bli uttråkade på samma sorts av undervisning hela tiden.  

Sara menar om eleverna ska orka vara i ett och samma klassrum hela tiden så finns det 

faktorer man inte tänker på så mycket i vanliga fall nämligen belysningen och luften i 

klassrummet. Det Sara menar att man ska vädra så mycket som möjligt i klassrummet för att 

eleverna ska behålla sin ork.  

5.1.3 Lärarnas tankar kring möbleringen av klassrummet 

Anders menar att klassrummet ska vara så fyrkantigt så möjligt men även att det ska finnas 

variation som ska sysselsätta eleverna. Eleverna har även tillgång till andra rum det vill säga 

grupprum. Välkomnande och trygghet är något som Anders tar upp, detta tar Sara också upp. 

Sara menar att hon möblerar om klassrummet två till tre gånger för att eleverna ska få lära 

känna varandra. Detta är också för att en elev som är självdriven och en elev som behöver det 

lilla extra. Karins klassrumsmöblering är på så sätt där eleverna kan arbeta både individuellt 

och i grupp, detta är för att elevernas koncentration ska stärkas.  

5.1.4 Lärarnas tankar om deltagandet av möbleringen, om eleverna fick vara med och 

forma sin miljö 

Alla tre lärare är överens om att eleverna ska vara med och forma sin miljö. Anders menar att 

han lade grunden, men eleverna var delaktiga och detta gjordes för att eleverna själva skulle 

se vad som var bra och vad som var mindre bra. Anders resonemang påminner om Karins där 

hon menar att grunden fanns redan och att eleverna var delaktiga på resterande.  

Sara samlade många tankar och idéer av eleverna där alla fick vara delaktiga och sedan 

möblerade de gemensamt om i klassrummet.  
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5.1.5 Lärarnas uppfattning om vad klassrumsmiljön och ledarstilen har för relation till 

varandra 

Samtliga lärare är överrens om att läraren skall stå i centrum men även att bestämdhet är 

viktigt. Sara lägger till att det inte har någon relation utan det är hur bestämd man är och vad 

man har i sitt bagage när man går in som lärare i ett klassrum. Karin menar att hon är bestämd 

men samtidigt ödmjuk och att det sker en ständig pendling mellan dessa två egenskaper.  

Saras ledarstil påminner om Karins där hon menar att man ska vara bestämd men samtidigt 

visa sina elever kärlek. Anders menar att man bör vara hård och att läraren skall stå i centrum 

och att man ska kunna hålla vidare på undervisningen trots att det finns distraktioner. Anders 

påpekar också på att ledarstilen och klassrumsmiljön har en påverkan och att det skulle vara 

det ultimata.  

Resultaten visar att lärarnas erfarenheter och lärarnas syn på klassrumsmiljö inte varierade 

mycket utan jag upplevde svaren på ett väldigt lika sätt. Vilket medförde att jag som 

lärarkandidat fick insyn på att till exempel belysning kan ha en stor påverkan på 

undervisningen. Det lärarna nämner i intervjuerna angående ögonkontakt var ännu en faktor 

som jag fick insyn på. Jag insåg att genom att ha tydlig ögonkontakt så leder det till 

identifikation och trygghet bland eleverna. Detta kan i sin tur leda till en fungerande och 

kunskapsrik undervisning. En annan viktig faktor som berörde mig är inspirationen i 

klassrummet som medför kreativitet och motivation, detta är något man inte tänker på som 

blivande lärare. Alla dessa faktorer som lärarna lyfte upp är faktorer som man i framtida 

arbete kan tänka på för att främja undervisningen i skolan.  

Resultaten visar även att samtliga lärare använder dig av benämningen bestämdhet och att den 

benämningen bör ha en central roll i undervisningen men att egenskapen ödmjukhet även bör 

synas i undervisandet. Jag som lärarkandidat finner att bestämdhet är viktigt eftersom på så 

vis kan läraren visa sin auktoritet och inta sin plats i klassrummet. Någonting som jag inte kan 

instämma med vad lärarna säger är att man i undervisningen bör tänka på att vara ödmjuk 

eftersom ödmjukhet enligt mig är en personlig egenskap och detta gynnar inte undervisningen 

på samma sätt som benämningen bestämdhet gör. Jag skulle istället använda mig av 

benämningen rättvisa och försöka ha en rättvis ledarstil eftersom denna benämning kommer 

att gynna min undervisning på så sätt att eleverna känner sig likadant behandlade och en 

känsla av att ingen elev är mer speciell och mer värd än någon annan.  
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6.1 Otryckta källor 

Intervjuer 

Intervju med Anders, onsdagen den 3 oktober 2012 

Intervju med Sara, fredagen den 5 oktober 2012 

Intervju med Karin, måndagen den 18 mars 2012 
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Bilaga 1 

Intervju guide  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat som lärare i detta klassrum? 

Har du själv skapat miljön i ditt klassrum? Vad är viktigast för dig att lyfta fram? 

Tror du att klassrumsmiljön det vill säga den fysiska miljön påverkar lärandet? På vilket sätt? 

Hur tänkte du när du möblerade ditt klassrum? 

Fick eleverna vara med och bestämma hur klassrummet skulle se ut? 

Är du nöjd med ditt klassrum? 

Hur har du placerat eleverna? 

Vem har bestämt elevernas sittplatser? 

Diskuterar ni inom ert arbetslag om möjligheterna för elevernas inlärning? Utveckla? 

Hur ser ditt drömklassrum ut? 

Vilka ledarstilar finns det tror du?  

Vad tror du att klassrumsmiljön och ledarstilen har för relation till varandra? Utveckla 

Vad tror du att klassrumsmiljön har för påverkan för elevernas inlärning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga 2  

Introduktions brev 

 

Hej! 

Mitt namn är Elisabeth Gourie och jag läser lärarprogrammet för yngre elever på Södertörns 

Högskola. I kursen ingår det att jag ska göra en undersökning som ska presenteras i mitt 

examensarbete. 

Syftet med denna studie är att jag ska få kunskap om vad lärarna på skolor har för syn på den 

fysiska klassrumsmiljön, vad den fysiska klassrumsmiljön har för betydelse för elevernas 

inlärning samt vad klassrumsmiljö och ledarstilar har för relation jämte varandra.  

Själv anser jag att den kunskapen som jag kommer att få genom intervjuer kommer göra nytta 

för framtiden och för min yrkesroll som lärare.  

I min studie så kommer jag att intervjua fyra lärare som är verksamma inom grundskolan som 

arbetar med årskursen från ett till tre kring ämnet klassrumsmiljön. 

Intervjun som kommer att genomföras kommer att innehålla öppna frågor med följdfrågor, 

intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. 

Ditt deltagande som respondent är frivilligt och du kan även välja att inte svara på alla frågor 

under intervjun. Den informationen som uppkommer från intervjun kommer att endast 

användas till mitt examensarbete. Du kommer att vara helt anonym och det är bara jag som 

kommer att lyssna på inspelningen.  

Jag hoppas att du kan svara snarast via mail eller på mitt telefonnummer som är: 07620193**.  

Med vänliga hälsningar, 

Elisabeth Gourie. 


