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Sammanfattning: 

Mitt arbete behandlar begreppet klassrumsklimat. Hur det påverkar elever och lärare, hur 
elever och lärare upplever klassrumsklimatet och vad de anser att ett bra klassrumsklimat bör 
vara. Arbetet behandlar även hur matematikundervisningen påverkas av det klassrumsklimatet 
och hur lärare arbetar för att få fram ett bra klimat i klassen och i klassrummet. Med ordet 
klassrumsklimat avser mitt arbete det sociala klimatet i klassrummet. Det fysiska 
klassrumsklimatet är inte en del av det här examensarbetet. 

Syftet med arbetet var att undersöka hur klassrumsklimatet påverkar elever och lärare, hur 
klassrumsklimatet påverkar det matematiska lärandet hos eleverna samt en jämförelse av 
elevers och lärares syn på klimatet i klassen. Resultaten av undersökningen visade att 
klassrumsklimatet har en stark inverkan på klassens välbefinnande och därigenom dess 
matematikinlärning och skolresultat. När lärare och elever tillfrågades om deras syn på 
ordning och reda och klassrumsklimat ansåg bägge grupper att det var viktigt och nödvändigt 
med ordning och reda för att få ett gott klassrumsklimat. Dock visade det sig att många av 
eleverna lätt glömmer sig och ägnar sig åt annat än att studera och att de då uppför sig på ett 
sätt som inte tillför välbefinnande i klassrummet, även om en hel del elever önskade tystnad. 
Lärarna fick ofta rycka ut och ägna sig åt saker som inte direkt har med undervisningen att 
göra utan mer med att få ett fungerande klassrum att undervisa i. 

Min empiriska studie består av intervjuer med lärare och enkätsvar från elever. Dessutom görs 
kopplingar till litteratur om ämnet med forskningsrapporter och avhandlingar inom området. 

Nyckelord: 
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Inledning:

När jag först påbörjade mitt examensarbete hade jag en idé om att undersöka hur ordning och 
reda i skolan påverkade skolresultaten. Där jag tänkte mig en koppling till de nationella 
proven i matematik för gymnasiet och hur lärare och elever upplever behovet av disciplin i 
skolan för att få studiero och uppnå goda resultat. 

Men min idé stötte på problem då det är svårt att förutse resultaten bara genom att peka på 
disciplinära åtgärder eftersom det inte går att förutse hur en klass skulle prestera under andra 
förutsättningar. Samtidigt som det är alldeles för uppenbart att med bättre ordning följer 
förutsättningar för bättre resultat, det blir m.a.o. svårt att problematisera ämnet. Jag fick 
istället ändra min inriktning till något närliggande då själva ordningen i en klass är mycket 
centralt för både lärarens arbete och för elevernas välbefinnande. 

Enligt Stensmo (2010) är klassrummet förutom lärarens arbetsrum även elevernas arbetsrum. 
Som ansvariga för elevernas utbildning, men även till viss del för deras väl och ve, så är vi 
lärare ansvariga för ett gott klassrumsklimat på lektionerna. Detta är mer påtagligt i yngre 
åldrar (Åberg, 1994) men likväl påtagligt på gymnasiet då elever i alla åldrar och alla stadier 
behöver känna ett socialt välbefinnande innan de kan prestera väl ämnesmässigt på 
lektionerna (Nilsson, 2010).
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Syfte och frågeställning:

Det jag vill undersöka genom det här arbetet är hur klassrumsklimatet påverkar elever och 
lärare samt hur klassrumsklimatet även påverkar lärandet hos eleverna. Dessutom vill jag 
jämföra elevers och lärares syn på klimatet i klassen.

Arbetet tar upp och bearbetar följande frågeställningar:

• Vad anser lärare respektive elever vara ett bra klassrumsklimat?

• Hur påverkas klassens arbete och matematiska inlärning av klassrumsklimatet?

• Har lärare och elever samma syn på klassrumsklimatet och dess betydelse?
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Bakgrund:

Diskussionerna kring dagens skola innehåller många områden, bland annat flera aspekter av 
läraryrket och hur det är att vara ung idag. Om lärarna tillfrågas om hur de klarar av sina 
läraruppdrag och vad de anser vara viktigast fås många olika svar men vissa beröringspunkter 
gäller för alla: auktoritet, lärarstil, trygghet, tolerans, öppenhet, disciplin, osv. Även om svaren 
varierar något så återfinns alla inom samma område, klassrummet och i dess förlängning, 
klassrummets sociala klimat. 

För att koppla min studie till litteraturen använder jag mig av läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94, då det är den som främst dikterar villkoren, reglerna och riktlinjerna för 
gymnasieskolan. Efter det har jag kopplat uppsatsen till annan litteratur och 
forskningsrapporter som finns tillgängliga i bokform eller på Internet. 

Läroplanen:

”Det offentliga skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Skollagen (1985:1100)  
slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmande med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan 
ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö (1 kap, 2&9 §§). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos  
varje elev förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människans okränkbarhet,  
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan  
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla. I överensstämmelse med kristen tradition och västerländsk  
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans  
och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans  
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.3)

Så inleds läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Med andra ord har skolan ansvar 
för att elever får del av samhället och samhällets krav och värderingar redan i skolan så att de 
är väl rustade för samhällslivet. Det är även skolans uppgift att samhället är rustade för att ta 
emot eleverna när de kommer vidare till nästa fas i sin utbildning och utveckling. Man kan 
säga att det som gäller i samhället även gäller i skolan eller att det som gäller i skolan ska 
gälla i samhället och det är därför en av skolans roller är att överföra normer och värderingar 
till eleverna (Granström, 1997). Skolan har även ett samhällsuppdrag att förmedla demokrati, 
kulturarv, internationellt perspektiv, miljöaspekter, etiska perspektiv (Stensmo, 2010). Detta 
uttrycks på nationell nivå genom skollag och nationella läroplaner och på kommunal nivå 
genom kommunala skolplaner. 
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Läroplanen delas också in i olika mål och riktlinjer, där målen att sträva mot anger 
inriktningen på skolans arbete och därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan, målen att 
uppnå uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Och det är skolans 
och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjligheterna att uppnå dessa mål.

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa  
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper”

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.5)

Detta står i texten om de gemensamma uppgifterna för de frivilliga skolformerna, alltså är det 
kunskaperna som är i fokus. Något längre ner i samma text nämns dock att ”utbildningen 
skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och  
utvecklar yrkes och samhällslivet”, samt att ”all verksamhet i skolan skall bidra till elevernas  
allsidiga utveckling” (Utbildningsdepartementet, 1994, s.5). Läroplanen innehåller många 
olika påbud för läraren och skolan. Eleverna ska skolas inför samhället, samhällets krav och 
kunna passa in och vara en del av samhällsklimatet, för detta krävs att skolan aktivt arbetar för 
och med elevernas utveckling. 

Imsen (2010) anser att skolan har den viktiga uppgiften att förmedla förhållningssätt, 
kunskaper och färdigheter. Men detta ska inte enbart ske för att ”säkra landets ekonomi”, 
”Kunskapen ska även bidra till elevernas växt och utveckling, så att de kan tillvarata sina 
förmågor och utvecklas till självständigt tänkande människor” (s.199). När det kommer till 
skolans mål och riktlinjer för normer och värderingar påpekar Imsen (2010) att skolan aktivt 
och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Det finns även 
inskrivet i läroplanen att alla som arbetar i skolan gemensamt med eleverna ska ta ansvar för 
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, sammanfattar vad skolan ska utföra och vad 
skolan är ansvarig för, skolan är inte bara ansvarig för att eleverna får kunskaperna för att 
klara sig yrkesmässigt utan även för att eleverna får kunskaperna för att klara sig socialt på en 
arbetsplats samt ute i samhället. Granström (1997) tar upp att en viktig faktor i sammanhanget 
är den miljö eller sammanhang vari undervisningen äger rum. ”Skolan speglar i hög grad den 
kultur, samhälle och historiska epok som råder. Man kan säga att skolan är en spegling av det  
rådande samhället” (Granström, 1997, s.13). Då eleverna är i skolan är även samhället i 
skolan eftersom eleverna är en del av samhället. Alltså tar eleverna samhället med sig in i 
skolan och den sociala strukturen i ett klassrum tas med tillbaka till livet utanför efter skolan. 
Det som händer i skolan är elevernas vardag och deras eget samhälle vilket medför att det 
sociala klassrumsklimatet är av stor vikt för hela samhället.
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Vad är ett bra klassrumsklimat?

Ann Carlsson Ericsson, avdelningschef för läroplansfrågor på skolverket, svarar på frågan vad 
som är ett bra klassrumsklimat i ett nyhetsbrev från Skolverket (2007). Enligt Carlsson 
Ericsson är det en ”kreativ atmosfär – utan onödiga störningar” (s.1). Det som ger den bästa 
förutsättning för lärande är ett livfullt klassrum med dialoger, men utan onödiga störningar 
som stjäl koncentrationen från elevernas inlärning. Dock måste det finnas ordning i 
klassrummet eftersom elever med koncentrationssvårigheter och svaga elever drabbas hårdast 
när det är oordning i klassen. Lektionen är en aktiv process där alla elever ska delta. 
Utmaningen för läraren blir att skapa en kreativ atmosfär där eleverna rycks med och lärare 
och elever löser uppgifterna tillsammans, respekterar varandra och de regler som finns i 
klassrummet (Skolverket, 2007).

Det är få böcker som direkt tar upp begreppet klassrumsklimat, en bok som dock gör det är 
Bland stjärnor och syndabockar (Åberg, 1994). Boken är förvisso skriven och inriktad mer åt 
grundskoleklasser men definitionen för ett bra klassrumsklimat är ändå säkert giltig för andra 
årskurser och arbetsställen.

Det är när varje elev som stiger in genom klassrumsdörren på morgonen gör det i  
trygg förvissning om att:

Här är jag omtyckt och respekterad.
Här vet jag vad jag får göra, vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns. 
Här lyssnar alla på mig.
Här möter jag tolerans och förståelse.
Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig.
Här får jag hjälp med mina svårigheter.
Här får jag prova nya idéer.
Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag känner och tycker.
Här känner jag att jag duger.
Här känner jag att jag är någon.

(Åberg, 1994, s.31)

En bok som tar upp begreppet gruppklimat är Individ och grupp (Nilsson, 2010). Boken 
behandlar gruppsykologi och tar upp samspelet i en grupp med gruppens normer, regler, 
roller, prestationer, status och inflytande. Alla grupper av individer som träffas regelbundet 
och av ett speciellt syfte kommer att formas av gruppen och dess individer. Hur gruppen 
formas kan vara svårt att förutse men generellt för alla grupper är att de vill ha ett gott klimat i 
gruppen, d.v.s. en god, öppen och trivsam stämning. 
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Ordet gruppklimat definieras av Nilsson (2010) som ”en anda eller atmosfär i gruppen” 
(s.12). Vilket vidare handlar om emotionella reaktioner, förhållningssätt och öppenhet i 
gruppen, d.v.s. hur medlemmarna överlag trivs och kommer överens. Det finns ingen garanti 
hur en grupp kommer att fungera eller inte fungera eftersom en person kan hamna i olika 
roller i olika grupper och under olika situationer men det som är gemensamt för så gott som 
alla grupper är en önskan om god stämning inom gruppen.

Grupper vill: Grupper vill inte:

Trivas Vantrivas
Få bekräftelse Bli förlöjligade
Vara effektiva Vara ineffektiva (slöa)
Möta utmaningar Vara rädda
Utvecklas Stagnera
(Nilsson, 2010, s.12)

I artikeln ”Inte ett leende före vecka 44” (Thors, 2006) intervjuas lärare om arbetsklimatet och 
arbetsmiljön. Ett ofta förekommande ämne är ordningen i klassen och hur mycket det pratas 
under lektionerna, just på den frågan svarar lärarna i en riktning mot ett livligare klimat. Att 
det ska vara tyst i klassen är ingenting som lärare eller rektorer strävar efter. Arbetsro, ja, men 
det tysta kuvade klassrummet vill ingen av dem ha. Men även om eleverna må ha ett livligt 
klimat i klassen är det ändå lärarens uppgift att kontrollera klassen så att det inte går över styr 
och lektionen blir något helt annat än undervisning.

 

Enligt Nilsson (2010) är att ha kontroll över klassen, lektionen och dess innehåll en av 
lärarens viktigaste uppgifter. Att se till att det är ordning och reda i klassrummet och att alla 
elever innefattas i och av lärarens översyn, huvudmannaskap, ansvar och plikt pålagt av 
skolan och samhället. Kontroll i klassrummet kan ses som en process där lärare försäkrar sig 
om att elevernas klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller 
planer som skolan, lärarna, föräldrar och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. 
Dessutom är disciplin viktigt för demokratifostran av eleverna så att en levande demokrati 
finns i klassrummet och eleverna respekterar varandra och löser eventuella konflikter genom 
samtal, inte genom hot eller våld, samt att alla kan komma till tals och bli sedda.

För att få kontroll över klassen måste läraren ha disciplin på eleverna, annars blir det kaos i 
klassen och en lärare vars klassrum kännetecknas av kaos är en dålig lärare (Stensmo, 2010). 
Själva ordet disciplin är ett ord med många betydelser, positiva och negativa, till de positiva 
hör: ordning, reda och gott uppförande och till de negativa hör: maktutövning och 
underkastelse. Men disciplin är nödvändigt för att eleverna ska klara sin huvuduppgift i 
skolan, lärandet, som kräver koncentration, uppmärksamhet och målinriktat arbete. Ett 
klassrum med ständiga störningar och avbrott är en dålig arbetsmiljö där eleverna inte 
kommer att kunna arbeta koncentrerat. Goda resultat kan endast uppnås under ordnade 
arbetsformer. Dessutom kommer eleverna, som får ordnade arbetsformer, att lära sig 
självdisciplin vilket hjälper eleverna längre fram i livet när de kommer till ett stadium där de 
måste klara av att arbeta självständigt.
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Disciplin är ett komplicerat begrepp. Ulla Johansson (2006) tar sig an detta i artikeln ”Från 
skam till skuld” i Pedagogiska Magasinet och tar intryck av vad Michel Foucault skrivit om 
ämnet, där det är en process genom vilka självstyrka och självdisciplinerande subjekt formas. 
”Det vill säga människor som av sig själva vill och gör det ”rätta”, disciplineringen spelar på 
människors önskningar om lycka, framgång och det goda livet” (s.14). Med andra ord måste 
eleverna förmås att disciplinera sig själva. Detta kan ordnas genom att få eleverna att inse att 
fördelarna med disciplin vida överstiger nackdelarna och för att arbetet i skolan ska fungera 
för deras eget bästa och välbefinnande måste det finnas disciplin i form av ordning, reda och 
gott uppförande.

Så vad är då ett gott klassrumsklimat? Enligt de källor jag hänvisade till tidigare i det här 
avsnittet är ett bra klassrumsklimat när lärarens undervisning och klassens arbete kan pågå 
utan hinder och en öppen och tillåtande anda finns i klassen så att ingen behöver skämmas för 
att göra fel eller behöver vara rädd för sina klasskamrater. För att detta ska fungera måste det 
finnas regler för att motverka dåligt uppförande och regler för gott uppförande och bra 
relationer mellan eleverna och till läraren, vilket medför bra arbetsklimat och bra resultat. 
Men det viktigaste är ändå att eleverna känner sig trygga och accepterade och vågar ta egna 
initiativ, i ett sådant klassrum kommer eleverna lära sig ämnet och utvecklas socialt. Det finns 
mycket som är utmärkande för ett bra klassrumsklimat, men det som är gemensamt är känslan 
av öppenhet och frihet för eleverna att kunna testa sina gränser, utvecklas och finna sina vägar 
och personligheter utan att hindras. Dock måste läraren sätta gränser för vad som är 
acceptabelt och styra in eleverna på rätt vägar och styra in klassens aktivitet så att det är 
skolarbetet och skolresultaten som premieras, men ändå att den sociala utvecklingen hos alla 
elever främjas inom klassrummets väggar. 
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Hur påverkar klassrumsklimatet skolarbetet?

Eftersom nästan all lärarledd undervisning av eleverna sker i klassrummet vore det svårt att 
påstå något annat än att klassrumsklimatet har en direkt påverkan på skolarbetet. 
Inledningsvis i mitt examensarbete hade jag tänkt skriva om hur ordning och reda i skolan 
påverkade skolresultaten, men som jag nämnde i inledningen var det i det långa perspektivet 
inte hållbart att bygga ett arbete på den idén. Det visade sig även att forskningen till viss del 
har visat det motsatta om den tanken. I Skolverkets rapport om den stora PISA-
undersökningen från 2003 (Skolverket, 2004), angående svenska femtonåringars kunskaper 
och attityder i ett internationellt perspektiv, togs det fasta på andra aspekter. PISA-
undersökningen från 2003 undersökte bland annat elev- och skolfaktorer och deras relationer 
till prestationer, skolornas klimat testades med indikatorer som disciplin, lärares och elevers 
arbetsmoral och elevernas attityder till skolan. 

Vad undersökningen visade var att det i nästan alla länder fanns en stark relation mellan en 
skolas disciplinära klimat och skolans prestation men att det i fem länder saknades ett sådant 
signifikant samband (Skolverket, 2004). Länderna där det sambandet saknades var Sverige, 
Finland, Island, Luxemburg och Nederländerna. Det föreföll heller inte finnas något samband 
mellan ett lands ”genomsnittsdisciplin” och dess totalresultat. Däremot fanns samband på 
individnivå, elever som uppgav en hög grad av oro och oväsen på lektionerna visade också 
generellt sett sämre resultat. 

De svenska eleverna ansåg att lärarna i mycket hög grad hjälpte dem med deras lärande, vilket 
var en högre andel än OECD-genomsnittet. Vidare fick både skolledningen och eleverna ta 
ställning till disciplinen i skolan där en tredjedel av de svenska eleverna ansåg att det var 
oväsen och oreda på matematiklektionerna, vilket var det samma som OECD-genomsnittet. 
Men trots att Sverige har högre eller samma resultat som genomsnittet av länderna i den stora 
PISA-undersökningen angående lärarstöd och disciplin i klassrummet så hamnar Sveriges 
elevers matematikresultat längre ner på listan än OECD-genomsnittet. Med andra ord har 
lärarstöd och disciplin mycket liten effekt på resultaten i Sverige (Skolverket, 2004).

Om man ska hitta sambanden mellan klimat och prestationer ligger det på ett annat plan. 
Klassrummet är elevernas och lärarnas arbetsplats. Stensmo (2010) konstaterade i en studie av 
klassrummet som arbetsplats att klassrummet är ”crowded”, vilket i det här fallet menas att 
många samsas på en liten yta. Det medför att det fysiska handlingsutrymmet i klassrummet är 
litet och att aktiviteten på en arbetsplats (bänk) kan störa aktiviteten på en annan arbetsplats 
(bänk). Studien innefattade även tanken på en dold läroplan, utöver lärarens, vilken handlar 
mer om det sociala livets villkor (den sociala lärprocessen): 

”Att sitta stilla, vänta på sin tur, inte tala om man inte fått ordet, de lärde sig om makt  
och maktutövning, att det finns sociala hierarkier och att vissa är värda mer än andra,  
de lär sig om sina framtida möjligheter, de lär sig en mängd outtalade regler om vad 
som är påbjudet eller förbjudet, rätt eller fel, bra eller dåligt.”
(Stensmo, 2010, s.27)
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För att förstå behovet och nödvändigheten av att eleverna känner sig trygga och accepterade 
kan man titta närmare på psykologen Abraham Maslow behovshierarki (Imsen, 2010). Enligt 
Maslow finns det en hierarki med behov där varje tidigare nivå måste uppfyllas för att nästa 
nivå ska kunna nås. Enligt Maslows behovshierarki är överlevnadsbehov de första stegen i en 
trappa som leder mot ett självförverkligande men för att nå upp mot toppen så måste de mer 
grundläggande behoven först tillgodoses. Det första steget i Masolows behovshierarki är rena 
fysiologiska behov vilka krävs för människans överlevnad, tak över huvudet och mat för 
dagen, efter det kommer behovet av trygghet och säkerhet. Efter de mest grundläggande 
behoven följer behovet av kärlek och social tillhörighet, följt av behovet av erkännande och 
en positiv självuppfattning. Den sista nivån i Maslows behovshierarki är ett behov av 
självförverkligande och det är där kreativiteten och uppfinningsförmågan finns. Ett viktigt 
mål i självförverkligandet är också att kunna ställa upp långsiktiga mål, till exempel 
utbildningsmål, yrkesmål eller ett livsmål.

Men klassrumsklimatet påverkar inte bara skolarbetet, skolarbetet påverkar även 
klassrumsklimatet (Mortimer, 2003). Om arbetsuppgifterna är för svåra eller för lätta sprider 
sig oro i klassrummet, arbetsuppgifterna ska vara lagom svåra så att eleverna klarar av att 
börja själva och med hjälp av läraren eller av klasskamraterna kan hitta en lösning på 
problemet. Detta kallas den proximala utvecklingszonen och innebär för läraren att hitta just 
rätt nivå på lektionen och arbetsuppgifterna som ligger i den svårighetsgrad/zon som ger 
eleverna mest i utbyte av lektionen av att kunna själva och med hjälp av undervisning, 
handledning grupparbete eller något annat sätt lära sig nästa steg i processen. 

Min egen uppfattning om hur klassrumsklimatet påverkar undervisningen är att det händer 
mycket i klassrummet utöver lärarens undervisning. Eleverna lär för livet av livet i 
klassrummet och det som händer i klassrummet påverkar undervisningen och om eleverna 
inte är i fas med sina klasskamrater kommer det att påverka inlärningen. Det sociala klimatet i 
klassrummet är mycket viktigt för elevernas välbefinnande och studieprestationer. I ett bra 
klimat kan alla elever ägna sig åt studierna och utveckla både sina ämnesfärdigheter och sina 
sociala färdigheter utan att det stör resten av klassen. Det goda klassrumsklimatet ger även 
eleverna en bra social kompetens som de kommer att föra med sig ut i samhället och bidra till 
ett gott samhällsklimat.
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Vad kan lärare göra för att påverka 
klassrumsklimatet?

I och med lärarens roll som ledare i klassrummet har läraren stora möjligheter att påverka 
klassrumsklimatet i önskad riktning, där tydlig riktning och fast handledning hjälper 
(Stensmo, 2010). Enligt Stensmo kan man dela upp ledarskap i tre olika sorter: ett auktoritärt 
ledarskap innebär att ledaren själv bestämmer arbetssätt, uppgifter, delar upp arbetsgrupper 
och ger steg-för-steg instruktioner. Ett demokratiskt ledarskap innebär att deltagarna själva 
uppmuntras att ta ansvar för sitt arbetssätt och hur de löser uppgifterna, men med tips från 
ledaren. Det finns även ett låt-gå ledarskap där ledaren överlåter åt deltagarna själva att 
bestämma arbetssätt, vad som ska göras och hur uppgifterna ska lösas. Låt-gå-ledaren lägger 
sig i verksamheten så lite som möjligt och deltagarna får själva lösa problem som uppstår. 
Studier av de olika ledarskapsstilarna (Stensmo, 2010) har visat att demokratiskt ledda 
grupper arbetar entusiastiskt och produktivt med sina uppgifter, även när ledare var 
frånvarande och att grupparbetet fungerade väl. I auktoritärt styrda grupper är deltagarna 
mindre entusiastiska och endast produktiva när ledaren var närvarande men lågproduktiva, 
frustrerade och kom oftare i konflikter med varandra när ledaren var frånvarande. I låt-gå 
styrda grupper har deltagarna svårt att bestämma vad och hur saker ska göras och blir 
förvirrade, frustrerade och lågproduktiva av att inte ha något tydligt ledarskap. En annan 
viktig aspekt är att normer och värderingar överförs från lärare till elever och att en 
närvarande demokratisk ledare föregår med gott exempel om hur man behandlar andra.

Om man vill knyta an lärarens ansvar för klassrumsklimatet till läroplanen så finns det 
inskrivet i Lpf 94 att det inte är tillräckligt att i undervisningen bara förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värden (Utbildningsdepartementet, 1994). 

”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas  
förmåga och vilja att ta personligt ansvara och aktivt deltaga i samhällslivet. 
Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för  
sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 
arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.”
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.4)

Detta leder till att det demokratiska arbetssättet är att föredra både för lärare och elever för att 
få ett väl fungerande klassrum med ett bra och fungerande klassrumsklimat. Men även om en 
lärare arbetar för att vara demokratisk måste läraren ha en auktoritet. Ämnet auktoritet tas upp 
i artikeln ”Inte ett leende före vecka 44” (Thors, 2004). Enligt Thors är auktoritet inte längre 
självklart inbyggt i lärarrollen. Den måste varje lärare personligen erövra. Auktoritet bygger 
på en bra kommunikation mellan lärare och elever och en ömsesidig respekt, en ärlig strävan 
från läraren att lära känna eleven, vilja elevens bästa och ha positiva förväntningar. För att få 
ett bra klassrumsklimat måste det finnas utrymme för detta och en tillåtande lärare. Men hur 
skapar man auktoritet utan att vara auktoritär? Svaret är inte enkelt, artikeln är lång. Men ett 
svar på hur läraren bör interagera med eleverna är att ledarskap och auktoritet hänger ihop. 

”Ungarna behöver inte en kompis till, de behöver en vuxen ledare som kan skapa 
arbetsro och hjälpa dem” 

(Thors, 2004, s.29)

13



En stor del av lärarens arbete är att bedöma eleverna och sätta betyg, men det finns olika sätt 
och olika syften med att bedöma eleverna (Lindström & Lindberg, 2010). Ska man bedöma 
elevernas prestationer eller deras kunskaper? Dessutom är betygsättning något som kan skapa 
konflikter i klassen och konflikter mellan lärare och elever vilket tar fokus från kunskaperna 
och skapar ett sämre klassrumsklimat 

Men det är inte bara eleverna som är i klassrummet för att utvärderas, läraren är förvisso där 
för att lära ut men måste ändå själv lära av sina erfarenheter för att komma vidare och bli en 
bättre lärare (Alexandersson, 1997). Läraren måste reflektera över hur lektionerna utfaller och 
lära sig av sina egna misstag och över sina olika arbetssätt för att hitta vad som passar läraren 
bäst och vad som ger eleverna mest i utbyte. Alla lärare är olika men alla lärare måste 
reflektera över sina lektioner för att hitta sätt att göra lektionerna bättre och ge eleverna mer 
och bättre kunskaper för nuet och för framtiden. Begreppet reflektion beskrivs mer ingående 
inom ”Teacher Thinking” forskningen där i filosofisk mening reflektionen kan betraktas som 
ett ”medvetandeproblem” och handlar då främst om hur man reflekterar kring det egna 
medvetandet. 

”I den ”äkta” reflektion uppmärksammas därför betingelserna för det egna  
medvetandet. För att nå kunskap i djupare bemärkelse, måste människan först  
upptäcka sina egna tolkningsramar och komma till insikt om varför hon tänker som 
hon tänker.” 

(Alexandersson, 1997, s.29)

Med andra ord räcker det inte alltid med att reflektera över något utan även reflektera över 
varför man gör de reflektionerna man gör och vilka tankar och erfarenheter som leder fram till 
de tolkningar som reflektionen medför.

Så vad kan då läraren kan göra för att påverka klassrumsklimatet? Jag anser att läraren har en 
direkt påverkan av klassrumsklimatet genom sin ledarstil och ju mer demokratisk ledarstil 
desto bättre. Dock måste läraren ha kontroll över klassen så att inte trakasserier, kränkningar 
eller dåliga attityder tar över i klassrummet. En lärare måste få eleverna att känna att denne 
bryr sig om eleverna och ha en positiv och öppen attityd. Läraren måste även visa att denne 
bryr sig om elevernas framtid genom att ha väl planerade lektioner och rättvis rättning av 
elevernas arbeten och berömma eleverna för deras positiva sidor hellre än att klaga på deras 
sämre sidor så att eleverna känner sig sedda och uppskattade. Genom positivt bemötande 
kommer eleverna att växa och lära sig mer.
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Hur kan eleverna påverka klassrumsklimatet?

Enligt Colnerud och Granström (2008) befinner sig inte skolans klienter (eleverna) i skolan av 
egen fri vilja. Detta är ovanligt då människor oftast själva kan välja var de ska vara eller de 
ska syssla med. Ifråga om arbetsplats, nöjessysselsättning, husläkare, o.s.v., har man näst intill 
obegränsade valmöjligheter, men det gäller inte i skolan. Skolans klienter är dess elever och 
läraren som arbetar på skolan har eleverna som en sorts anställda, det är förvisso lärarens 
arbete att förbereda lektioner och få eleverna att arbeta men även eleverna har ett ansvar i 
skolan då skolan och lärarna betalas av samhället. I grundskolan finns en skolplikt och 
grundskolelever måste komma till skolan. I gymnasiet finns inget sådant tvång och det är 
frivilligt att gå i gymnasiet men nästa alla ungdomar idag går i gymnasiet eftersom det är så 
gott som omöjligt att få ett arbete utan någon sorts gymnasieutbildning. Dessutom är 
gymnasiet en samlingsplats för ungdomarna och en stor del av dagens ungdomskultur, en 
viktig del av de ungas sociala och mentala utveckling. Nu ska man inte jämföra skolan med 
ett fängelse och lärare med en fångvaktare men grundskolan är obligatorisk för alla elever och 
även om gymnasiet är en frivillig skolform för ungdomar så är det nästintill obligatoriskt för 
att kunna få ett arbete ute i samhället.

Colnerud och Granström (2008) påpekar även att samhället har pålagt fler uppdrag för skolan 
än att eleverna enbart ska nå kunskapsmålen. För övrigt önskas även 
självständighetsutveckling, kritiskt tänkande, demokratifostran, miljömedvetenhet, 
internationell förståelse, mm. Men i vilket ämne skall detta behandlas och framför allt hur ska 
det testas på riktigt? Det enda egentliga svaret är att det faller inom ramen för 
klassrumsklimatets väggar, då det endast är där det kan testas på riktigt eftersom eleverna 
själva och sinsemellan måste behandla dessa ämnen och bilda sig en egen uppfattning. Även i 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) finns det inskrivet om elevernas demokratiska 
ansvar och inflytande över sin egen utbildning. 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska  
omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina egna studier  
samt deras inflytande på såväl innehåll och former ska vara viktiga principer i  
utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för  
demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§).” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.13)

Eleverna har alltså både ansvar och inflytande över sin utbildning samt ett ansvar för att ett 
demokratiskt och gott samhällsklimat råder i klassrummet. 

För mig står det klart att eleverna har ett ansvar i skolan och ett ansvar för klassrumsklimatet. 
Elevernas påverkan av klassrumsklimatet ligger i deras sätt att bete sig. Om de beter sig väl 
mot varandra, sköter sitt arbete och tar ansvar så kommer ett gott klassrumsklimat att infinna 
sig. Det tillsammans med hur läraren uppför sig och undervisar skapar den atmosfär som 
utgör klassrumsklimatet. Om eleverna tar ansvar för sina studier så tar de även ansvar för sitt 
klassrumsklimat, för om eleverna är engagerade och uppmärksamma så kommer de att arbeta 
väl och ägna tiden till att studera istället för att störa sina klasskamrater. Att skapa goda 
relationer är naturligt i en väl fungerande grupp och om eleverna bara behandlar sina 
klasskamrater väl så kommer de själva att bli väl bemötta och få ett gott klassrumsklimat.
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Hur kan den matematiska inlärningen påverkas 
av klassrumsklimatet:

En stor undersökning inom skolmatematiken är TIMSS vilken undersöks närmare av Stigler 
och Hiebert (2009). TIMSS, Third International Matchematics and Science Study, undersökte 
med hjälp av videoinspelningar slumpvis valda åttondeklassers matematiklektioner i USA, 
Tyskland och Japan för att studera skillnader i hur matematiklektionerna utfördes. 
Inspelningarna visade skillnader i hur lärarna i de olika länderna genomförde lektionerna, 
vilken nivå matematiken låg på, hur läraren hjälpte eleverna under lektionens gång samt vilket 
socialt klimat som rådde i klassrummen beroende på olika länder och olika kulturer. 

Den första skillnaden mellan de västerländska lektionerna och de japanska lektionerna är att 
lektionerna är uppbyggda på olika sätt. I Tyskland och USA ser lektionerna ofta ut som i 
Sverige med att läraren har en genomgång, eleverna får arbeta själva eller i grupp och om 
eleverna fastnar på en uppgift eller stöter på problem hjälper läraren eleven att få fram en 
lösning på problemet. Det hela avslutas ev. med en kort sammanfattning av dagens lektion. I 
Japan ser det ut på ett annat sätt. Läraren inleder lektionen med ett krävande problem som de 
hjälper eleverna förstå och presenterar problemet på ett sådant sätt att eleverna själva kan hitta 
en lösning. Medan eleverna arbetar med problemet går läraren runt och observerar elevernas 
lösningsmetoder så att de kan ha en efterföljande diskussion när eleverna visa upp sina 
lösningar. Lärarna uppmuntrar ofta eleverna att fortsätta trotts att det kan vara svåra problem 
och ger ibland en vägledning om hur eleverna kan komma vidare men de visar nästan aldrig 
hela lösningen på problemet innan lektionen når sitt slut.

I frågan om den matematiska nivån och hur lärarna genomförde lektionerna i de olika 
länderna var intrycket mycket delat. Undersökningen visade att lärare i Tyskland arbetade 
mycket med matematiska resonemang och att matematiken är ganska avancerad. Många 
lektioner genomfördes så att läraren ledde eleverna genom en procedur för att lösa generella 
problem inom ett visst område. Det fanns fokus på olika tekniker då teknikerna inkluderade 
både orsaken till procedurerna och den ordning med vilken procedurerna genomförs. I Japan 
föreföll lärarna inta en mindre aktiv roll, vilket gav eleverna chansen att själva hitta på 
procedurer för att lösa problemen. Problemen var ganska krävande, både tekniskt och 
kunskapsmässigt. Dock lade lärarna ner mycket tid på att designa lektionerna så att eleverna 
troligen skulle komma att använda sig av tekniker tidigare utvecklade under föregående 
lektioner. I USA var nivån mindre avancerad än i Tyskland och Japan och krävde mycket 
mindre matematiskt resonemang. Lärarna presenterade definitioner och demonstrerade 
procedurer för att lösa vissa specifika problem. Eleverna bads sedan memorera definitionerna 
och praktisera procedurerna. De amerikanska eleverna låg också sämst till kunskapsmässigt 
av de tre undersökta länderna och hade dålig matematisk förståelse.

En stor skillnad mellan länderna var det sätt på vilket eleverna var involverade i 
matematiklektionerna. I Tyskland och USA deltog eleverna mest genom att ge kort och koncis 
respons på lärarens frågor. Även om den matematiska nivån var högre i Tyskland än i USA så 
gjorde fortfarande läraren den största delen av det matematiska arbetet. I Japan förefaller 
förhållandet vara det motsatta. I en typisk Japansk lektion var det studenterna som utförde det 
mesta av det matematiska arbetet, dock hade lärarna utfört mycket förarbete. Det var också de 
japanska eleverna som låg bäst till kunskapsmässigt av de tre undersökta länderna och hade 
god matematisk förståelse. 
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I fråga om klassrumsklimatet rådde det i Japan dessutom en helt annan syn på lektionerna. De 
var mycket omsorgsfullt planerade som en historia med en inledning, ett mittenparti och ett 
slut. Om man missade början eller slutet så missade man poängen med historien/lektionen och 
sammanhanget gick förlorat. För att detta ska fungera måste alla lektioner flyta in i varandra 
och inte avbrytas av något som stör koncentrationen. Undersökningen visade att japanska 
lektioner var helt fria från störningar från omvärlden medan nästan var tredje amerikansk 
lektion avbröts på något sätt med en störning utifrån in i klassrummet.

Det finns även kulturella skillnader mellan Japan och västvärlden i fråga om synen på skolan. 
Kjell Granström, professor i pedagogik, docent i kommunikation och forskningsledare vid 
Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, har rest runt i världen och 
forskat inom området arbete och dynamik i klassrummet. Granström (1997) har bl.a. studerat 
den japanska skolkulturen och nämner att i Japan har skollektioner nästan en helig ställning. 
Den japanska lektionen behandlas som vi behandlar universitetslektioner eller kyrkobesök 
med planering, disciplin och uppförande både från lärare och elever. I västvärlden råder en 
mer avspänd syn på skollektioner, på gott och ont.

Granström (1997) har utfört en djupare studie av olika faktorer som kan tänkas påverka 
elevernas upplevda utbyte av skollektionerna. Studien visade att klasstorleken och skolämnet 
inte föreföll ha någon större betydelse för elevernas sociala välbefinnande och akademiska 
tillfredsställelse. Det som var avgörande för elevernas totalupplevelse var arbetsformerna 
under lektionerna. Eleverna upplevde att helklassundervisningen gav ett positivt socialt utbyte 
och att individuellt arbete gav en bra inlärning. Det som enligt eleverna gav mest i utbyte, 
både socialt och kunskapsmässigt, var vid grupparbeten. Den slutsatsen är enligt Granström 
själv paradoxal eftersom klasstorleken eller ämnet då endast skulle ha en minimal betydelse 
för resultaten, dock står det klart att själva arbetssättet har stor betydelse för elevernas sociala 
välbefinnande och skolresultat. 

För att få matematiken intressant så behöver man fånga elevernas intresse. I artikeln ”En 
lathund mot hjärnsläpp” i Pedagogiska Magasinet (Rönnlid, 2007) tas samtalets betydelse för 
den matematiska förståelsen upp. Lärarna i artikeln vill att klassen ska prata matematik med 
varandra. Att få igång den matematiska diskussionen är viktigt för elevernas förståelse men 
det kan bara fungera om klassen har ett bra klassrumsklimat och eleverna kan diskutera 
uppriktigt med varandra utan trakasserier eller kränkningar. En annan övning som är beroende 
av ett gott klassrumsklimat är att t.ex. låta eleverna rätta sina egna prov och jämföra med 
lärarens rättning. Detta ger eleverna ökad förståelse för matematiken och läraren ökad 
förståelse för hur eleverna tänker, där samtal och samarbete mellan eleverna är en del av 
lärandet.

”En tyst lektion är en dålig lektion, eleverna ska prata matte och sitt förhållande till  
matte.” 

(Rönnlid, 2007, s.14)
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I en rapport från Skolverket (2003) genomförd åren 2001 – 2002, vilken redovisar en 
nationell kvalitativitetsgranskning av lusten att lära med särskilt fokus på matematiken, 
framgår att god arbetsmiljö innebär tid och arbetsro. Enligt rapporten är tid en viktig resurs 
som rätt utnyttjad och tillsammans med andra resurser kan skapa en god miljö för lärande och 
att arbetsro kring lärandet är en nödvändig förutsättning för elevers lust att lära i skolan. 

”Ett gott socialt klimat mellan lärare och elev och elever mellan är en förutsättning  
för att skapa trygghet, lugn och ro och en trivsam miljö i skolan. Det har stor  
betydelse att man som elev blir positivt bemött för att inte tappa tron på sig själv om 
man misslyckas. Man behöver se sitt lärande i förhållande till sig själv och slippa 
jämförelser med andra.”  

(Skolverket, 2003, s.34)

Läraren tillskrivs mycket stor betydelse i rapporten och anges av eleverna som den absolut 
viktigaste faktorn för lusten att lära och för att skolarbetet och matematiken ska vara 
intressant, roligt och lärorikt. Rapporten nämner också att för att ett väl fungerande samspel 
mellan lärare och elever ska finnas krävs det att eleverna är medvetna om sin roll för ett gott 
arbetsklimat. Lärare och elever måste alltså samarbeta för att uppnå ett gott arbetsklimat 
vilket kommer att ge eleverna en bra inställning till matematiken.

För att hitta vad som kännetecknade verksamheter som stimulerade elevernas lust att lära 
använde sig utbildningsinspektörerna i Skolverkets rapport av fyra olika kriterierområden. 

Ett av dessa områden var den fysiska och psykologiska arbetsmiljöns betydelse:

”Den fysiska miljön ger förutsättningar för att barnen/eleverna ska uppleva trygghet  
och stimulans i sitt lärande”

”Den psykosociala miljön erbjuder eleverna trygghet, inflytande och stimulans”

(Skolverket, 2003, s.62)

Med andra ord är en bra fysisk och psykologisk arbetsmiljö ett kriterium för att en verksamhet 
ska kunna uppstå som stimulerar elevers lust att lära sig matematiken.

Enligt Imsen (2010) inspirerar eleverna i en klass med bra klassrumsklimat varandra och 
formar en kreativ klass. Eftersom matematik är ett kreativt ämne så utvecklas matematiska 
inlärningen av ett utbyte av kreativa tankar eleverna mellan. Den vanligaste infallsvinkeln på 
fenomenet kreativitet är den socialpsykologiska: alla bär på ett frö till kreativitet, kulturella 
och miljömässiga faktorer bidrar till att det gror och utvecklas. Det sociala sammanhanget har 
stor betydelse för utvecklandet av kreativitet och den kreativa aktiviteten i en klass är knuten 
till en social acceptans och värdesättande. Imsen nämner också att kreativitet har att göra med 
inre motivation, alltså att man utför en handling för att man tycker om det, att man tycker att 
det är kul eller intressant, till skillnad från att göra något för en yttre belöning, så som att 
anstränga sig för att få ett bra betyg. 
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Så vilken påverkan har då klassrumsklimatet på den matematiska inlärningen? För mig pekar 
allt mot att klassrumsklimatet har en stor betydelse för elevernas matematiska inlärning. I 
klass med ett bra klassrumsklimat kan kreativiteten frodas, eleverna kan arbeta med varandra i 
ämnet. Inom matematiken kan en matematisk diskussion uppstå vilket fördjupar och utvecklar 
elevernas kunskaper genom eget intresse och inre motivation. I en god fysisk och psykologisk 
arbetsmiljö frodas ett gott socialt klimat vilket sporrar eleverna att arbeta tillsammans med 
ämnet och om mycket att skolarbetet kan genomföras i grupparbeten eller av samarbetsprojekt 
är mycket vunnet redan där. Inom matematikundervisningen är det goda klassrumsklimatet en 
förutsättning för elevernas lust att lära då klassens humör och stämning påverkar inlärningen. 
Matematikundervisningen mycket att vinna på att ett gott klassrumsklimat finns hos alla 
elever och i alla klasser. Det är även så att ämnet spelar roll för elevernas intresse för att 
studera och anstränga sig på lektionerna. Om ämnet är intressant och medryckande så ger det 
positiva och engagerande elever vilka kommer att arbeta självmant och målmedvetet. Om det 
redan finns ett gott klassrumsklimat under ledning av en duktig lärare är mycket redan vunnit. 
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Empirisk studie:

När litteraturförankringsdelen av mitt arbete var klar var det dags att gå över till den 
empiriska studien med undersökningar bland elever och lärare. För att få en så bra bild av mitt 
studieområde som möjligt och få kvalitativt material har jag intervjuat 6 lärare och genomfört 
enkätundersökning med 2 gymnasieklasser på en gymnasieskola i stockholmstrakten. 
Fördelen med intervjuerna var att jag fick djupare och mer ingående material, fördelen med 
enkäterna var att jag snabbt fick in mycket material och lätt kunde arbeta med materialet 
efteråt. Jag ville med mina intervjuer och enkäter ta reda på lärarnas och elevernas 
erfarenheter av det goda klassrumsklimatet och hur det påverkade undervisningen och 
inlärningen. Eftersom eleverna och lärarna befinner sig i olika positioner och olika situationer 
på lektionerna har jag delvis använt olika frågor för intervjuerna och enkäterna. 
Intervjufrågorna och elevenkäterna kan ses längs bak i arbetet som bilaga 1 och 2.

Urval av intervjupersoner:
Jag begränsade mig till 6 lärarintervjuer och enkäter med två klasser därför att jag ansåg att 6 
stycken djupgående lärarintervjuer skulle ge mig tillräckligt med material att undersöka 
lärarnas perspektiv och att enkäter med 2 helklasser skulle ge tillräckligt med elevsvar för att 
få elevernas perspektiv på frågorna. Det visade sig också vara fullt tillräckligt. Av de 6 
utvalda lärarna var 4 matematiklärare och 2 lärare i andra ämnen. Orsaken till att jag inte bara 
intervjuade matematiklärare var för att jag även ville se om det fanns något samband mellan 
lärarnas syn på frågorna över ämnesgränserna då en stor del av arbetet går ut på att undersöka 
klassrumsklimatet vilket är en del av alla lärares arbete. Eftersom arbetet behandlar både 
matematikundervisning och klassrumsklimat var det inte nödvändigt att enbart prata med 
matematiklärare. Ur undersökningssynpunkt var det bra med lärare som undervisar i olika 
ämnen för att få en mer diversifierad syn på intervjufrågorna eftersom man då får en mer 
enhetlig syn på klassrumsklimatet av alla intervjuade lärare och en mer konvergerad syn på 
matematikundervisningen av matematiklärarna.

Intervjuer:
Jag tog kontakt med 6 lärare på den utvalda gymnasieskolan och bad om att få göra intervjuer 
med dem angående klassrumsklimats inverkan på deras undervisning. För att få med allt 
material och inte missa någon del använde jag mig av en digital bandspelare för att senare 
kunna gå igenom intervjuerna med hjälp av en dator. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum så 
att både jag och den intervjuade läraren kunde koncentrera oss utan att bli störda under 
intervjun. Enligt Björndal (1994) är intervjuklimatet en viktig del av intervjun. Grundregeln är 
att intervjusituationen ska vara lugn och ge en bra kontakt mellan intervjuaren och den som 
blir intervjuad. Stress och andra störande faktorer som elever eller ringande telefoner måste 
undvikas för att få så bra kvalitet som möjligt på intervjun. Som intervjuare är det viktigt att 
visa en grundläggande attityd som uttrycker respekt för den som blir intervjuad. Många 
intervjuer kan lätt få en prägel av förhör istället för ett öppet samtal. Bästa sättet att undvika 
detta är att visa att man är genuint intresserad av intervjupersonens åsikter vilket görs genom 
aktivt lyssnande. 
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Att vara aktivt lyssnande är att på olika sätt visa att man är intresserad, tar in och noterar vad 
den intervjuade har att säga. Dock måste man ibland påminna sig om vad intervjun handla om 
och se till att hålla sig till frågorna utan att det svävar ut alldeles för mycket. Jag såg noga till 
att i förväg vara beredd på hur jag skulle ställa frågorna och hur intervjuerna skulle ske, vilket 
skapade en bra kontakt och gav engagerade intervjuer med öppna och raka svar. Intervjuerna 
tog mellan 10 och 15 minuter vardera och förlöpte utan störningar. Intervjuerna med lärarna 
genomfördes i form av standardiserade intervjuer med öppna frågor och svar (Björndal, 
1994). Frågorna låg i förväg bestämda i en viss följd, detta för att senare enklare kunna 
jämföra svaren och hitta likheter eller olikheter mellan lärarnas svar på frågeställningarna. 
Anledningen till att jag använde mig av strukturerade intervjuer var att det begränsade 
intervjun till det område och de frågeställningar jag hade, i annat fall om jag hade bett lärarna 
berätta allt de tänkte på om det sociala klimatet i klassrummet kunde intervjumaterialet blivit 
alltför stort och tidsödande att gå igenom, tiden var dessutom en viktig faktor för lärarna som 
ofta frågade hur lång tid intervjuerna skulle ta. Lärarna presenteras närmare i resultatavsnittet.

Enkäter:
För att få material från eleverna till arbetet beslöt jag mig för att använda mig av enkäter. 
Enkäterna besvarades av en mediaklass åk 2 och en teknikklass åk 2, totalt 41 elever. Enligt 
Johansson och Svedner (2010) har enkäter både för och nackdelar. En nackdel är att man inte 
märker om någon elev missuppfattar frågeställningarna och ger svar på en upplevd fråga 
vilken är en annan fråga än den som avses i enkäten. En annan nackdel är att eftersom det inte 
är en direkt intervju så kanske inte alla elever ger helt utförliga svar, man får dock in många 
elevers svar på en kort tid vilket ger en stor mängd data till undersökningen. För att motverka 
att eleverna missuppfattade något av frågeställningarna hade jag noga tänkt igenom 
enkätfrågorna i förväg så att frågorna speglar dem aspekter av ämnet jag vill få ut från 
eleverna och att frågorna var ställda på ett sätt som får eleverna att ge utförliga svar. För att en 
enkätundersökning ska fungera och ge kvalitativt material bör den vara utformad enligt vissa 
kriterier (Johansson och Svedner, 2010). De som ger svar på enkäten, respondenterna, måste 
uppfatta de begrepp som används i enkätfrågorna på samma sätt, de måste få tillräckligt med 
information om det man vill att de ska uttala sig om och de måste få reda på vilken 
beskrivning de ska ge eller vilken typ av skala de ska använda sig av då de besvarar frågorna. 
Dessutom måste man få engagemang av de som responderar på enkäten för att få utförliga 
svar. Men eftersom jag tog mig tid att prata med klasserna om enkäterna och dess syfte utföll 
undersökningen väl och jag fick bra material tillbaka från eleverna. 

Bearbetning av materialet:
I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) och Johansson och Svedner (2010) har alla som 
intervjuats eller svarat på enkätfrågor blivit informerade enligt informationskravet och 
samtyckeskravet om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller, att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Eftersom eleverna som svarade på enkäterna var 
över 15 år gamla och frågorna ej var av etiskt känslig karaktär behövdes inget tillstånd 
inhämtas från föräldrar. I enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 
intervjupersonerna fått fingerade namn och skolans namn nämns inte i rapporten. Alla 
intervjuer har transkriberats av mig personligen, ingen annan har haft tillgång till materialet 
och materialet kommer endast att användas till forskningsändamål.
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Resultat:

Presentationen av resultaten är upplagda som en sammanfattning av lärarnas och elevernas 
svar på frågorna i intervjuerna och enkäterna. Se intervjufrågorna i bilaga 1 och enkätfrågorna 
i bilaga 2. En jämförelse av svaren från lärare och elever görs under diskussion och slutsatser. 
Alla lärare utom L2 och L5 undervisar i matematik. Lärare L2 och L5 finns med för att ge sin 
syn på frågorna om klassrumsklimatet och har inte frågats om matematikundervisning. 
Lärarna som intervjuades presenteras som lärare 1-6.

Lärare 1: Undervisar i Matematik och Naturkunskap

Lärare 2: Undervisar i Svenska och Italienska

Lärare 3: Undervisar i Matematik, CAD och Teknikutveckling

Lärare 4: Undervisar i Matematik, Fysik och Naturkunskap

Lärare 5: Undervisar i Svenska och Engelska

Lärare 6: Undervisar i Matematik och Informationsteknologi

LÄRARINTERVJU OM ORDNING OCH REDA I 
MATEMATIKEN

Hur ser du på betydelsen av ordning och reda i 
matematikklassrummet?

Samtliga lärare anser att ordning och reda har en mycket viktig roll för inlärningen men att det 
inte behöver vara tyst i klassen för att det ska vara ordning och reda i matematikklassrummet. 
Att ha ordning i klassrummet betyder också för lärare att eleverna är förberedda på lektionen 
genom att ha material med sig, d.v.s. penna, sudd, matteboken, skrivpärm osv. Att behöva dela 
ut material till elever som inte har det med sig tar tid från lektionen och tid från övriga elever 
som kom förberedda. Att eleverna samtalar med varandra är ingen nackdel men det samtal 
som sker mellan eleverna skall hållas inom matematiken och föra den framåt, att eleverna 
arbetar två och två eller i grupper premieras av lärarna då det är utvecklande för eleverna att 
hjälpa varandra. 

”Ordning och reda är ett stort begrepp som kan betyda vad som helst. Jag tycker att  
det är jätteviktigt att ha ordning och reda, i form av att jag tycker att de ska ha 
grejerna med sig, de måste ha penna och papper, i vissa fall måste de ha bok, det är  
en typ av ordning och reda. Att de ska komma i tid är en typ av ordning och reda, det  
tycker jag är helt självklart för att det ska bli så bra som möjligt.” 

(Lärare 1)
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Hur gör du för att bringa ordning i matematikklassrummet?

På den frågan har alla lärare olika tankar och taktiker för hur de bringar ordning i 
klassrummet. Alla lärare har arbetat för att hitta sätt som passar dem att bringa ordning i 
klassen. Det drag som delas av det flesta lärare är att de ser till att aktivt arbeta in en bra 
ordning i klassen under en längre period för att lära känna eleverna och få en bra kontakt med 
dem. Att ständigt vara aktiv på lektionerna är viktigt för lärarna eftersom klassen lever sitt 
eget liv och det finns mycket utanför klassrummet som händer eleverna vilket de tar med sig 
in i klassrummet. För att det inte ska ta över lektionen måste läraren ha kontrollen.

”Det är helt klart mycket lättare när man känner dem och har en relation till dem 
att få ordning och reda. Om man får respekt från eleverna kan man nå precis dit man 
vill, så jag lägger väldigt väldigt mycket fokus på de första lektionerna som jag har  
när jag får en ny klass, på att få en ömsesidig respekt, mellan mig och eleverna.”

(Lärare 1)

”Det viktigaste är anslaget till lektionen som skapat en aktivitet i rätt riktning, om man  
lyckas med det så blir det bra ordning. Om man inte lyckas med det inte lika bra 
ordning. Så att om alla känner att de har grepp om arbetsuppgiften och att den ligger  
på rätt nivå och att tiden räcker till och att det är lagom dimensionerat på alla ledder  
då brukar det funka bra. Då blir det bra, det är fokus på det.”
(Lärare 6)

Vilken sorts moment under en matematiklektion tycker du att 
eleverna lär mest av?

Enligt lärarna är genomgången det som sätter igång lektionen och det som är det mest nämnda 
momentet av lärare som de anser att eleverna lär av. Dock är det inte bara ett moment som 
eleverna lär av och samtliga lärare anser att lektionerna ska vara varierade och att alla moment 
är viktiga i sin del, t.ex. grupparbeten, laborationer, hemläxor, osv. 

Att ha varierade lektioner anser många lärare är viktigt, dels för att eleverna inte ska tycka att 
lektionerna är förutsägbara och tråkiga men också för att eleverna är olika och lär in på olika 
sätt och en varierad undervisning ökar chansen att lära alla elever matematik.

”Det är blandat, genomgången är viktigt, att de jobbar själva är också viktigt, läxorna  
är viktigt och även proven är viktigt. Så alla tillsammans ger elevernas lärande i  
matematiken, man kan inte säga att det är ett moment, det är varierat och vi är olika.” 

(Lärare 4)

”Eftersom alla elever är individer som tycker helt olika så är mitt motto att köra  
varierat och efter ett tag så lär man sig vilka elever som lär sig bäst på vilket sätt så  
kan man individanpassa, alla elever behöver faktiskt inte göra samma sak.”

(Lärare 1)
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Hur påverkas arbetet i en klass av det sociala klimatet i en klass?

Alla lärare anser att arbetet i en klass starkt påverkas av det sociala klimatet i klassen. Lärarna 
har märkt att om det ett bra socialt klimat i klassen fungerar klassen väl och kan arbeta väl 
tillsammans och om det är ett dåligt socialt klimat i klassen fungerar klassen inte och istället 
för att arbeta tillsammans går tiden och energin i klassen åt till konflikter. Denna fråga och 
nästa var de frågor som alla lärare och inte bara matematiklärarna besvarade. Svaren från 
samtliga lärare pekar åt samma håll i fråga om vikten av det sociala klimatet i klassen. Detta 
tyder på att det inte föreligger någon skillnad mellan vilka ämnen lärare undervisar inom och 
deras syn på elevernas sociala situation i klassrummet.

”Klasskänslan är jätteviktigt för klassen, om man har en levande klass så brukar 
det gå jättebra, eleverna vet vart de ska gå, de vågar fråga, de vågar sätta sig och 
jobba med varandra.”

(Lärare 4)

”Det påverkar ju lusten, lusten att vara i skolan över huvud taget, lusten att lära, hur  
mycket de tror på sig själva och så där, så det är väldigt viktigt. Och sen att man 
vågar misslyckas.”

(Lärare 6)

Vad tycker du är ett bra klassrumsklimat och hur kan det uppnås?

Alla lärare har olika definitioner på vad ett gott klassrumsklimat är och hur det kan uppnås 
men gemensamt för alla lärare är att eleverna ska känna sig trygga nog att våga fråga och våga 
misslyckas utan att det känns pinsamt. Om klassen har en bra sammanhållning brukar det 
mesta lösa sig ganska enkelt. Men för att det goda klassrumsklimatet ska finnas bland 
eleverna måste eleverna själva arbeta för att det ska uppnås. Dock arbetar alla lärarna aktivt 
för att för hjälpa eleverna att främja det goda klassrumsklimatet. Även denna fråga besvarades 
av alla lärare och inte bara matematiklärarna. Svaren från samtliga lärare pekade även denna 
gång åt samma håll vilket tyder på att det inte heller här föreligger någon skillnad mellan 
vilka ämnen lärare undervisar inom och deras syn på elevernas sociala situation i 
klassrummet.

”Ett bra klassrumsklimat är när alla känner sig välkomna, alla känner att de kan  
säga vad de vill säga under ordnade former, och att de känner att de är positiva till  
lärandet, det är grundförutsättningen. Sen hur man kan uppnå det, det tror jag att  
man kan diskutera med alla hur man ska ha det i klassrummet t.ex., det kan ju vara 
bra och påminnas om det också och att de känner att de alltid kan lyfta en fråga.”

(Lärare 2)
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ELEVENKÄT OM ORDNING OCH REDA I 
MATEMATIKEN

Enkäterna besvarades av en mediaklass åk 2 och en teknikklass åk 2, totalt 41 elever. Samtliga 
elever svarade på enkäten med mer eller mindre utförliga svar. Inga elever namnges i arbetet 
och elevsvaren som citeras i arbetet görs utan att ange klasstillhörighet. 

Hur tycker du att ordningen i klassen påverkar din inlärning under 
matematiklektioner?

På den första frågan svarar eleverna oftast att det är för högljutt i klassrummet och att det 
påverkar skolarbetet i negativ riktning då det är svårt att koncentrera sig när andra pratar för 
mycket. Många nämner även att de dras med om det är mycket prat i klassrummet och börjar 
då prata själva. Ett fåtal svarar att de kan jobba bra oavsett om det är stökigt i klassen men 
nästan alla anser att det är för mycket prat under matematiklektionerna och att det påverkar 
deras inlärning negativt. 

”När det är stökigt i klassrummet har jag svårt att koncentrera mig och får inte något gjort,  
men om jag jobbar enskilt när det är tyst går det bra”

”Om det är stökigt kan man inte koncentrera sig”

”Ibland kan det bli lite stökigt och mer prat än matte, men annars bra”

”Är det högljutt är det svårare att lära sig saker men man måste få diskutera med den brevid  
när man räknar”

Hur bidrar du till ordning/oordning i klassen under 
matematiklektioner?

På den frågan svarar eleverna ganska delat, något mer än hälften av eleverna svarar att de 
själva pratar på matematiklektionerna och bidrar till oordning i klassen. Orsakerna till detta är 
flera, några nämner att de pratar matte när de pratar men allmänt anser eleverna själva att de 
pratar för mycket. Mindre än hälften av eleverna svarar att de bidrar till ordningen i klassen 
genom att vara tysta eller att uppmana andra att vara tysta. Ett litet fåtal av eleverna skriver att 
de skapar kaos eller att ordning är överskattat.

”Sitter bara och gör det jag ska”

”Jag skapar kaos”

”Sitter och koncentrerar mig på arbetet och är tyst”
”Jag kan vara lite pratglad, men så fort jag blir tillsagd så är jag tystare”

”Pratar ganska ofta själv men ibland säger jag till folk som pratar också”
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Vilket mått av ordning och reda vill du ha under en 
matematiklektion?

Gradera på en skala från ingen ordning alls till total ordning.

Ingen ordning|--------------------------------------------|Total ordning

Detta var en graderingsfråga där eleverna på ett enkelt sätt kan markera sin inställning till 
ordningen under matematiklektionerna. Nästan alla elever markerade en önskan av ordning 
någonstans mellan mitten av skalan och ut mot total ordning, endast en elev ville ha total 
ordning. Ett fåtal ville ha mer oordning än ordning och det var samma elever som i den 
tidigare frågan svarade att de bidrog mer till oordningen än ordningen under 
matematiklektionerna, om de dock verkligen vill ha oordnade matematiklektioner eller om de 
endast svarat på det sättet bara för att det är ett mer uppseendeväckande svar framgår inte.

Vilken sorts moment under en matematiklektion tycker du att du 
lär mest av?

Här fås många olika svar, men främst genomgångarna och eget arbete. Nästan alla elever 
svarar på frågan med ett eller flera olika moment under matematiklektionen som de anser att 
de lär mest av. Momenten som nämns täcker upp nästan alla delar som kan tänkas finnas inom 
det matematiska ämnet, t.ex. grupparbeten, laborationer, uppgifter i boken, uppgifter som 
klassen löser tillsammans, jobba två och två, mattekluringar, repetitionspapper, prov och när 
man frågar och får hjälp av lärare. Jag har valt ut ett par av elevernas svar som jag anser tar 
upp elevernas inställning till frågan och som visar att olika moment under en lektion inte 
enbart är delar av lärarens undervisning utan att även elevernas aktiviteter är ett moment. 

”Att man går igenom på tavlan så att man kan se allt steg för steg”

”Arbeta två och två”

”När jag får jobba själv eller med en kompis”

”När jag fråga och får hjälp”

”Föreläsning och labb”

Elevernas svara på vilka moment under matematiklektionen de tycker att de lär mest av 
anser jag visar hur viktigt det är att variera lektionerna och att elevernas arbetssituation tas 
på allvar. Många av eleverna uppger arbetsmomentet att arbeta själv eller med en kompis 
som det moment de lär mest av under en matematiklektion. Detta har stor betydelse 
eftersom läraren inte är den enda personen i klassrummet som kan lära ut matematik, 
eleverna lär mycket när de hjälper varandra vilket utvecklar deras matematiska förståelse. 
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Vad tycker du är ett bra klassrumsklimat och hur kan det uppnås?

Den sista frågan vilken också är den mest intressanta besvaras mestadels av eleverna med att 
det ska vara tyst men att lite småprat kan få förekomma om det är inom matematiken och om 
det hjälper andra och för lektionsarbetet framåt. En del av eleverna utvecklade svaren vidare 
och gav mycket intressanta inblickar i hur de ser på begreppet av ett bra klassrumsklimat, att 
alla jobbar tillsammans och tar ansvar för att inte störa varandra är ett genomgående tema. 
Även att få arbeta en och en eller i mindre grupper, ev. i grupprum för att få arbetsro samtidigt 
som man kan hjälpa varandra eller få hjälp av läraren. Lärarens roll i det goda 
klassrumsklimatet enligt eleverna är att säga till de elever som pratar för mycket och att hjälpa 
de elever som behöver hjälp, detta förutsätter givetvis att klassen fungerar väl men det 
förutsätts av eleverna i enkätsvaren att de själva klarar av den biten. Stämning i klassen ska 
vara bra trevlig, där öppenhet och hjälpsamhet eleverna mellan pekas ut av eleverna som 
förutsättningar för det goda klassrumsklimatet. 

”Tyst och lugnt, ordning och trevlig stämning”

”När alla är tysta och koncentrerade, då kan alla jobba som bäst ”

”Där alla jobbar och samarbetar för att bli bättre”

”Tystnad, lugn och ro, alla hjälper varandra”

”När alla är engagerade och bidrar till en tyst och lugn miljö”

”Ett bra klassrumsklimat är när folk arbetar. Men man kan sitta och småprata lite ibland för  
att inte uttråkas”

”Det kan få pratas men inte så att det stör de som arbetar, det kan uppnås genom att läraren 
säger till om det blir för högljutt och eleverna kan vara lite smarta och prata med små 
bokstäver.”

”Att det är lugnt men man kan småprata. Läraren kan säga till elever som pratar för mycket men 
låta eleverna prata lite utan att det går överstyr.”

”Ett bra klassrumsklimat skulle vara att man sitter antingen en och en eller par och jobbar. Om 
man är fler än så kommer man antagligen att börjaprata med varandra och rubba 
klassrumsklimatet.”
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Diskussion och slutsatser:
Enligt läroplanen Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är skolans uppgift att förmedla 
kunskaper till eleverna. Men utöver detta skall skolan även förmedla etik och moral till 
eleverna för att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Detta börjar i klassrummet då 
det är ett samhälle i miniatyr (Granström, 1997) och grunden för elevernas värderingar läggs 
inom den verklighet de befinner sig, i det här fallet skolans värld. Vad skolan kan och ska göra 
är att skapa positivt klassrumsklimat (Imsen, 2010) som främjar den sociala utvecklingen och 
sociala värderingar hos eleverna. Många av de intervjuade lärarna nämner just att det inte ska 
vara helt tyst i klassen under lektionerna, utan att ett kreativt samtal och diskussion mellan 
eleverna för klassen framåt och skapar ett positivt klassrumsklimat.

Frågeställningar för arbetet:

• Vad anser lärare respektive elever vara ett bra klassrumsklimat?

• Hur påverkas klassens arbete och matematiska inlärning av klassrumsklimatet?

• Har lärare och elever samma syn på klassrumsklimatet och dess betydelse?

I frågan om lärares respektive elever syn ett bra klassrumsklimat har både lärare och elever 
ganska lika uppfattning om att ordning och reda är bra både för inlärningen och för klassens 
utveckling. Mycket av ansvaret för ordningen ligger just på läraren även om eleverna själva 
generellt föredrar ordning framför oordning. Prat under lektionerna är den främsta orsaken till 
oordning som nämns av både lärare och elever. Dock anser både lärare och elever att det 
konstruktiva samtalet och samarbetet elever emellan vara en nödvändighet för elevernas 
matematiska utveckling, vilket stöds av Granström (1997). Dessutom är det konstruktiva 
samtalat mellan eleverna viktigt för elevernas sociala utveckling (Imsen, 2010). Lärarna 
tolererar också en viss grad av oordning då det medför en viss socialisering mellan eleverna i 
klassen vilket i sin tur medför ett bättre klassrumsklimat och bättre förutsättningar för 
eleverna att utveckla sina förmågor och kunskaper inom matematiken. Ibland var det så att 
lärarna tolererade mer oordning än eleverna själva och det hände att elever bad läraren tysta 
klassen eller att elever kunde få sätta sig i grupprum för att få lugn och studiero.

I frågan om hur klassens arbete och matematiska inlärning påverkades av klassrumsklimatet 
pekade litteratur och forskning på att ordning och reda är viktigt för ett gott klassrumsklimat. 
Men även att det inte är hela sanningen och att det inte är så enkelt. Undersökningar i olika 
länder visade att olika länder inte bara har olika klassrumsklimat utan även olika 
klassrumskulturer. T.ex. i Japan (Granström, 1997) är läraren en strikt auktoritet som styr 
klassen efter väl inarbetade och planlagda former vilket också speglar det japanska samhället. 
I Sverige och västvärlden har vi en större kommunikation mellan elever och lärare men sämre 
resultat i matematik än i Japan. Klassrumsklimatet har stor betydelse för klassens arbete och 
resultat men det beror också på omständigheter utanför klassrummet, att helt importera ett 
japanskt klassrumsklimat till Sverige vore omöjligt eftersom vi är i Sverige och inte i Japan. 
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I min egna empiriska studie av hur klassens arbete och hur den matematiska inlärningen 
påverkades av klassrumsklimatet fann jag flera intressanta punkter. Dels betydelsen av 
ordning och reda, dels vilka moment under en matematiklektion som upplevdes som mest 
givande och dels betydelsen av ett bra socialt klimat i klassen. Enligt både lärare och elever 
måste det vara ordning och reda i klassen för att matematikundervisningen ska fungera. I 
fråga om vilka momenten under matematiklektion som upplevdes som mest givande uppgav 
många elever att de tyckte att de lärde mest av enskilt arbete eller att arbeta två och två. Detta 
stöds av Granströms studie (1997) vilken visade att eleverna tyckte att de lärde sig mest av 
enskilt arbete, men att de bästa resultaten återfanns vid grupparbeten. Kanske mest betydande 
var betydelsen av ett bra socialt klimat i klassen med att eleverna då mer kan prata matematik 
med varandra och vågar fråga om de inte har förstått eller vill lära sig mer.

I frågan om lärarnas och elevernas syn på det goda klassrumsklimatet och dess betydelse finns 
det både likheter och olikheter. Eleverna har förvisso också en önskan om ett gott 
klassrumsklimat men inte samma uttalade arbete för detta som lärarna har. Eleverna har mer 
en önskan av ett öppet och tillåtande klimat för deras sociala utveckling och mognad, vilket 
inte är så konstigt då de är mitt uppe i sin egen utveckling och ungdomskultur. Många av 
eleverna önskade dock lugn och ro på lektionerna för att kunna koncentrera sig och studera 
ordentligt, vilket tyder på ett ansvarstagande för egna studier och framtid. 

Vidare vill jag åter peka på det jag nämnde i inledningen till mitt arbete om den stora Pisa-
undersökningen 2003 (Skolverket, 2004). Vilken visade att en tredjedel av landets 
femtonåringar anser att det råder oväsen och oordning på matematiklektionerna, samma nivå 
som genomsnittet inom OECD. Däremot ansåg sju av tio elever att lärarna visade intresse och 
gav extra stöd åt elever som behöver det. Ännu fler elever ansåg att de fick hjälp i sitt lärande. 
Detta var bättre än OECD-genomsnittet. Kan det vara så att Sverige har det bästa sociala 
klassrumsklimatet men att det inte granskas i rapporten? Enligt Mathiassons (2006) artikel 
”Stökigt men trevligt” trivs svenska elever mycket bra i skolan. Pisa-undersökningen 
bekräftar i stora drag den bilden bland landets femtonåringar. Bland lärarna visar en 
kartläggning av arbetsmiljöverket liknande siffror angående trivseln i arbetsmiljön. Min egen 
studie visade samma resultat då alla intervjuade lärare satsade mycket på att få klassen att 
trivas och inte bara hade fokus på att de skulle prestera väl ämnesmässigt. Bland eleverna 
fanns det inga svar som tydde på att de inte trivdes i klassen. 

Avslutningsvis vill jag citera ett stycke av Svein Sjöberg, professor i naturvetenskapens 
didaktik vid Oslo universitet och i Köpenhamn, vilket jag tycket stämmer väl överens på mitt 
intryck av resultaten av min studie. Att även om svenska elevers matematikresultat kanske 
inte ligger på topp så är trivsel och en god skolgång minst lika mycket värd.

”Bland de resultat från internationella studier som rönt ganska liten uppmärksamhet  
är att norska - liksom svenska och danska – elever hör till dem som trivs bäst i skolan.  
Norska ungdomar tycker om sina lärare, de ser ljust på livet och har ett starkt  
självförtroende. Om eleverna går ut vår obligatoriska skola med sådana bra minnen 
och sådana inställningar, har väl skolan gett dem en bra start? Vi kan konstatera att  
flera av de länder som hamnar högst på PISA-testen kännetecknas av att eleverna har  
sämst självförtroende och vi vet att de också har fått ett negativt förhållande till  
ämnet. De får höga poäng som 15-åringar, men priset är kanske att de samtidigt lär  
sig att hata ämnet?”.

(Sjöberg, 2010, s.190) 
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Bilaga 1:

LÄRARINTERVJU OM ORDNING OCH REDA I 
MATEMATIKEN

Hur ser du på betydelsen av ordning och reda i matematikklassrummet?

Hur gör du för att bringa ordning i matematikklassrummet?

Vilken sorts moment under en matematiklektion tycker du att eleverna lär mest av?

Hur påverkas arbetet i en klass av det sociala klimatet i en klass?

Vad tycker du är ett bra klassrumsklimat och hur kan det uppnås?
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Bilaga 2:

ELEVENKÄT OM ORDNING OCH REDA I 
MATEMATIKEN

Hur tycker du att ordningen i klassen påverkar din inlärning under matematiklektioner?

Hur bidrar du till ordning/oordning i klassen under matematiklektioner?

Vilket mått av ordning och reda vill du ha under en matematiklektion?

Gradera på en skala från ingen ordning alls till total ordning.

Ingen ordning|-------------------------------------------------------------------|Total ordning

Vilken sorts moment under en matematiklektion tycker du att du lär mest av?

Vad tycker du är ett bra klassrumsklimat och hur kan det uppnås?
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