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Sammanfattning 
Teknikämnet är i ständig förändring i och med den snabba teknikutvecklingen, medan 
klassrummets utseende i princip inte har förändrats sedan 1840-talet. Därför lär inte det 
traditionella klassrummet vara anpassat för teknikämnet och dess undervisning idag. Syftet 
har varit att undersöka, analysera och utforma förslag på hur teknikklassrum kan utformas. 
Vidare var syftet att utvärdera förslagen med utgångspunkt i perspektivet att klassrummet 
ska främja projektbaserad undervisning. För att uppnå syftet genomfördes en 
litteraturstudie samt datainsamling bestående av intervjuer och fokusgrupper med lärare 
och elever. En fenomenografisk analys utfördes på empirin för att finna uppfattningar om 
vad som är viktigt vid utformning av ett klassrum. Analysen visade att den fysiska 
inomhusmiljön, möblering, material i klassrummet, inspiration för elever samt vad som 
finns i närheten av klassrummet, är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av 
teknikklassrummet. Flexibilitet verkade vara den enskilt viktigaste faktorn att ta hänsyn till 
vid klassrumsutformning, därför behöver flexibilitet genomsyra alla kategorier. De fysiska 
miljöfaktorer som lärare ansåg påverkar projektbaserad undervisning var material, 
ljudvolym, estetik och elevernas placering. När ett klassrum ska utformas för att främja 
projektbaserad undervisning behöver skolan ta hänsyn till vilka typer av projekt 
klassrummet ska möjliggöra eftersom olika projekt kräver olika fysiska miljöer. Fem 
klassrumsförslag för teknikämnet utformades främst med hjälp av den fenomenografiska 
analysen. En utvärdering av klassrumsförslagen gjordes och enligt respondenterna passar 
två av förslagen, eller en kombination av dem, bäst för projektbaserad undervisning. 

 

Nyckelord: gymnasieskola, lärares och elevers uppfattningar, projektbaserad 
undervisning, teknikklassrum, teknikämnet, utformning av klassrum. 

  



Abstract 
Technology is a Swedish school subject that is in constant change because of the rapid rate 
of technology development, while the classroom appearance, in principle, has not changed 
since the 1840s. Hence, the traditional classroom might not be suited for the subject of 
technology and its teaching. The aim has been to investigate, analyze and design proposals 
on how a classroom for the technology subject can be designed. Furthermore, the aim was to 
evaluate the proposals based on the perspective that the classroom should promote project-
based teaching. To achieve the aim, literature studies and data collection was conducted 
consisting of interviews and focus groups with teachers and students. A phenomenological 
analysis was conducted to find perceptions of what is important when designing a 
classroom. The analysis showed that the physical indoor environment, furnishings and 
materials in the classroom, inspiration for students as well as what is in the vicinity of the 
classroom are important to be taken into consideration when designing a classroom for the 
technology subject. Flexibility seemed to be the single most important factor to take into 
account in classroom design, therefore, flexibility needs to permeate all categories. The 
physical environmental factors that teachers thought influenced project-based teaching were 
material, sound volume, aesthetics and students' placement. When a classroom is to be 
designed to promote project-based teaching, the school needs to take into account what kind 
of projects the classroom should enable because different projects require different physical 
environments. Five classroom proposals for the technology subject were designed primarily 
using the phenomenological analysis. An evaluation of the classroom proposals was made 
and according to the respondents, two of the proposals, or a combination of them, are best 
suited for project-based teaching. 

 

Keywords: classroom for the technology subject, designing classrooms, project-based 
teaching, teachers' and students’ perceptions, the technology subject, upper secondary 
school. 
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Vår vänskap inleddes då vi, Erika och Malin, efter en tillställning stannade uppe hela natten 
för att dela hemligheter med varandra. Vi hade då studerat på programmet Civilingenjör och 
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inneburit påfrestande, roliga, slitsamma och alldeles, alldeles, underbara veckor, som nu går 
mot sitt slut och det är dags att tacka alla fantastiska medmänniskor som hjälpt oss längs 
vägen. 

Vi vill tacka Vallentuna kommuns projektgrupp för möjligheten att skriva detta 
examensarbete och speciellt vill vi tacka vår externa handledare David för hans glada humör 
och stora engagemang som alltid smittar av sig. 

Ett stort tack riktas till våra handledare, Cissi och Susanne, som har uppmuntrat oss att tro 
på oss själva och vårt arbete. Ni har alltid stöttat oss, tagit er tid att svara på våra frågor och 
utmanat oss vilket gjort vårt examensarbete bättre. 

Till er som hjälpt oss genom att ta er tid till våra intervjuer riktar vi ett tack, utan er hade det 
inte gått att genomföra undersökningen.  

Tack till våra nära och kära som alltid har peppat oss och funnits där för oss under åren på 
KTH. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi komplimenterat och kompletterat varandra på 
bästa sätt genom hela examensarbetet.  

 

Vi ses i arbetslivet! 

Erika och Malin, en höstdag år 2017 
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1 Inledning 
Klassrummets utseende har inte förändrats nämnvärt under den svenska skolans historia. 
Det väcker frågan om det kan finnas bättre alternativ till klassrumsmiljöer som kan främja 
elevernas lärande. Denna fråga är särskilt intressant för teknikämnet eftersom detta ämne 
kan anses vara relativt nytt eller åtminstone är ett ämne som ändrat karaktär enligt de 
senaste läroplanerna, jämfört med andra ämnen. Idag hålls teknikundervisning i olika typer 
av klassrum, allt från vanliga traditionella klassrum till datasalar och verkstäder. 
Sammanfattningsvis kan sägas att klassrummen inte alltid är anpassade efter teknikämnets 
innehåll i nuvarande läroplan och borde rimligtvis kunna utformas på andra sätt. 

Syftet är att undersöka, analysera och utforma förslag på hur teknikklassrum kan utformas. 
Vidare är syftet att utvärdera förslagen med utgångspunkt i perspektivet att klassrummet 
ska främja projektbaserad undervisning. Undersökningen består av tre faser, (1) ett 
teknikdidaktiskt forskningsprojekt, (2) ett utvecklingsprojekt och dessa två mynnar sedan ut 
i (3) en gemensam diskussion samt slutsats. I det teknikdidaktiska forskningsprojektet söker 
vi uppfattningar om hur ett teknikklassrum bör utformas och därefter analyseras empirin 
och sätts i relation till tidigare forskning. Resultatet från denna fas använder vi sedan i 
utvecklingsprojektet där vi utformar och utvärderar klassrumsförslag. Tillvägagångssättet 
beskrivs i figuren nedan.  

 

Figur 1. Undersökningens tillvägagångssätt. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras klassrummets samt teknikämnets historia. Vidare förklaras 
också undersökningens förutsättningar och avgränsningar genom att introducera 
uppdragsgivaren samt styrdokument relevanta för undersökningen. 

2.1 Klassrummets historia 
Klassrummets utseende har inte förändrats nämnvärt under den svenska skolans historia, 
utan har i stort sett haft samma karaktär sedan slutet av 1840-talet då folkskolan infördes 
(Johansson, Skillström-Carlsson & Ring, 2007). Klassrummet möblerades då med 
framåtriktade bänkar och en kateder längst fram (Nordin-Hultman, 2013), i detta arbete 
kommer vi benämna denna möblering som traditionellt klassrum. 

Björklid (2005) menar att lågstadiets lokaler har utvecklats men att klassrummen för de 
äldre eleverna fortfarande är kvar i den traditionella klassrumsutformningen. Vidare skriver 
hon att skolans miljöer inte skulle accepteras på dagens arbetsplatser för vuxna, eftersom 
arbetslivet i regel ställer högre krav på arbetsmiljön för sina anställda. Det finns få 
skolbyggnader som är anpassade efter läroplanerna, dock har skolor på senare år börjat 
byggas om och renoveras med syfte att den fysiska miljön ska bli anpassad till modern tid 
(Ibid.). De utvärderingar som gjorts på dessa skolor visar att lärare och elever uppskattar de 
nya fräscha lokalerna, som med god belysning, akustik och möblering bidrar till en 
trivsammare miljö (Ibid.). Fortsättningsvis menar Björklid (2005) att problematiken kring 
skolmiljön är långt ifrån löst, då dessa nyrenoverade lokaler inte helt tillfredsställer alla 
behov som finns för en skola. 

2.2 Teknikämnets historia 
Teknikämnet infördes som ett valbart ämne i grundskolan år 1962 och utvecklades sedan till 
ett obligatoriskt ämne år 1980 (Hellerstedt, 2009). Allra först var teknik som skolämne till 
största del inriktat på att förbereda elever som valde ämnet till att börja arbeta inom 
industrin. Då var det framförallt pojkar som valde ämnet (Ibid.; Skolverket, u.å.b). 
Skolämnet teknik har behövt förändras för att hänga med den snabba teknikutvecklingen 
som skett över åren. Bland annat kom datorer, IT och internet i början av 1990-talet vilket 
gjorde att tekniken blev mer närvarande i människors vardag. Det resulterade i att 
undervisningen gick från att förbereda eleverna för industriarbete till att lära eleverna om 
vardagstekniken (Hellerstedt, 2009).  

Teknikämnet i gymnasiet ska både ta upp historiska, nutida och framtida aspekter på teknik 
samt relationen till samhälle, människa och miljö inom flera teknikområden (Skolverket, 
2011). Det leder till att ämnet blir brett vilket tillsammans med att teknikämnet är relativt 
nytt, kan vara anledningen till att ämnet inte har en stark undervisningstradition. Det 
innebär att innehållet på lektionerna kan variera från skola till skola (Björkman, 2009). 
Dessutom finns det inte tillräckligt med utbildade tekniklärare. Under läsåret 2016/17 var 
det enbart 45,7% av de som undervisade i teknik på gymnasiet som hade korrekt behörighet 
för ämnet (Skolverket, 2017a). Det gör att även kvaliteten på undervisningen kan variera 
kraftigt.  

Utöver lärarens kompetens samt teknikämnets bredd påverkar också den fysiska miljön i 
klassrummet kvaliteten på undervisningen. Klassrummet och dess utrustning avgör till stor 
del vad som möjliggörs i undervisningen. Teknikämnet skiljer sig från många andra ämnen 
på så sätt att det innehåller både teoretiskt innehåll och praktiska tillämpningar, vilket gör 
att utformningen av dess klassrum är extra viktigt. För att undervisningen ska bli 
meningsfull är det viktigt att skolan satsar ekonomiskt på ämnet (Björkman, 2009). Detta 
väcker frågan om hur ett klassrum specifikt utformat för teknikämnet bör se ut. Denna fråga 
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är särskilt intressant eftersom teknikämnet infördes betydligt senare än det traditionella 
klassrummet utformades. 

2.3 Teknikämnet idag 
Innehållet i skolämnen bestäms idag av styrdokument som Skolverket författar. Lärarna 
baserar sedan sin undervisning utefter dessa för att ge eleverna möjlighet att uppnå 
kunskapskraven. Nedan presenteras de delar av styrdokumenten för teknikprogrammet som 
är relevanta för undersökningen.  

2.3.1 Styrdokument för teknikämnet 
I styrdokumenten definieras teknik med följande citat: “Teknik handlar om att uppfylla 
människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller 
immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system.” (Skolverket, 
2011:1). 

Ämnet teknik kan delas in i tre olika kunskapsområden; teknik, teknikvetenskap och 
tekniska utvecklingsprocesser. Under teknikundervisningen ska eleverna få utveckla sina 
kunskaper kring dessa tre områden, både inom dåtid, nutid och framtid samt i relation till 
samhälle, människa och miljö (Skolverket, 2011). 

Enligt läroplanen GY11 (Skolverket, 2011), ska undervisningen i teknikämnet bland annat ge 
elever möjlighet att 

● stärka sin förmåga till att lösa problem samt tänka innovativt 
● öka sina kunskaper i att kommunicera teknik 
● utföra mätningar, observationer, experiment och tekniska beräkningar i syfte att 

öka elevernas tekniska kunskaper  
● arbeta i projekt 
● lära sig skiss- och ritteknik 
● skapa modeller med digitala och manuella tekniker 
● lära sig bruka datorn för information, dokumentation och kommunikation  
● öka sina kunskaper om utveckling av ny teknik med syfte att bidra till ett mer 

hållbart samhälle samt kunna analysera lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
 

2.3.2 Teknikprogrammets inriktningar 
Det finns fem inriktningar på teknikprogrammet. Dessa är: 

● Teknikvetenskap 
● Design och produktutveckling 
● Informations- och medieteknik 
● Produktionsteknik 
● Samhällsbyggande och miljö 

 
Oavsett inriktning läser alla teknikelever de programgemensamma karaktärsämnena teknik 
1, fysik 1 och kemi 1. Vidare finns det för varje inriktning 300 poäng med obligatoriska 
inriktningskurser och 400 poäng programfördjupande kurser där varje skola bestämmer 
vilka kurser deras elever ska läsa (Skolverket, 2017b). 

Inriktningen teknikvetenskap ska ge eleverna fördjupade kunskaper om teknik, matematik 
och fysik. Eleverna ska också ges färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder. I 
samhällsbyggande och miljö ska eleverna istället få färdigheter i samhällsbyggande, miljö 
och arkitektur. Eleverna ska kunna betrakta bygg- och miljöfrågor från olika infallsvinklar, 
till exempel från ett ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv (Skolverket, 
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2017b). Inriktningskurserna för teknikvetenskap är teknik 2, matematik 4 och fysik 2 och i 
samhällsbyggande och miljö ska eleverna läsa kurserna arkitektur - hus, hållbart 
samhällsbyggande samt miljö- och energikunskap (Skolverket, u.å.a). Detta arbete är 
avgränsat till dessa två inriktningar. 

2.4 Teknikcollege 
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som initierades av Industrirådet. Genom samarbete 
mellan kommuner, företag och utbildningsanordnare vill de uppnå en ökad kvalitet på 
tekniskt inriktade utbildningar som genom en större attraktionskraft kommer skapa fler 
kvalificerade medarbetare med rätt kompetens för arbetslivet (Teknikcollege, u.å.). 

För att en utbildning ska få certifieras som ett Teknikcollege krävs det att denna uppfyller tio 
stycken kvalitetskriterier. Kriterium nummer sex rör lärmiljön och lyder: 

“Kreativ och stimulerande lärmiljö 
Inom Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och 
engagemang och som attraherar såväl kvinnliga som manliga studerande.” 
(Teknikcollege, u.å.:15). 

2.5 En ny gymnasieskola i Vallentuna kommun 
Idag finns det en gymnasieskola i Vallentuna kommun, dock utan möjlighet att läsa teknik- 
eller naturprogrammet. En sådan möjlighet har inte funnits på två år och istället har elever 
som velat studera dessa program behövt söka sig till andra kommuner. Då kommunen vill 
försäkra sig om att tillgodose behovet av konkurrenskraftig arbetskraft inom 
teknikbranschen, bildades en projektgrupp med uppdrag att starta upp en ny kommunal 
gymnasieskola med teknik- och naturprogrammet med skolstart hösten 2018. De planerade 
teknikinriktningarna är teknikvetenskap samt samhällsbyggande och miljö.  

Tanken är att den nya skolan ska ha en tydlig profil med ett nytänkande koncept. På så sätt 
ska skolan kunna konkurrera om eleverna med andra gymnasieskolor i de närliggande 
kommunerna. Ett nära samarbete med några av Stockholms universitet önskas för att kunna 
erbjuda eleverna en så bra förberedelse inför fortsatta studier som möjligt. Undervisningen i 
den nya skolan är tänkt att innehålla intressanta och verklighetsanknutna projekt, bland 
annat genom samarbeten med lokala företag. Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
sin förmåga att ta eget ansvar samt planera delar av sin studietid på egen hand genom att ha 
schemalagda projekttider. Under dessa ska varje elev själv få välja vilket ämne som känns 
mest aktuellt att arbeta med. Lärare i alla ämnen ska finnas tillgängliga under hela 
arbetspasset för att kunna hjälpa eleverna. 

Projektgruppen har ännu inte funnit några lokaler för den nya skolan, men de har önskemål 
om kreativa miljöer som är anpassade för projektbaserad undervisning och som uppfyller 
kriterierna för att skolan ska få bli ett Teknikcollege i framtiden. För att kunna ta ett beslut 
om lokaler är de intresserade av att ta reda på hur klassrummen bör utformas så de 
uppfyller deras önskemål. Enligt projektledaren värderar gruppen att ta del av andras 
åsikter och erfarenheter av klassrum och dess utformning, för att få inspiration till hur deras 
klassrum ska se ut.  

I samtal med projektledaren avgränsades uppdragets omfattning till att enbart behandla 
teknikklassrummet och dess fysiska utformning, med utgångspunkt i att klassrummet ska 
främja projektbaserad undervisning. Med klassrummets fysiska utformning menar vi allt 
från rummets yta och rymd, till möblering, utrustning och material. Teknikämnets 
varierande innehåll leder till funderingar kring om det traditionella klassrummet verkligen 
är anpassat till teknikämnet. Vi anser att det saknas forskning på hur teknikklassrummet 
bör vara utformat. 
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3 Syfte 
Syftet är att undersöka, analysera och utforma förslag på hur teknikklassrum kan utformas. 
Vidare är syftet att utvärdera förslagen med utgångspunkt i perspektivet att klassrummet 
ska främja projektbaserad undervisning. 

3.1 Frågeställningar 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar ställts upp: 

● Vilka uppfattningar har lärare och elever om hur teknikklassrummet bör vara 
utformat, med hänsyn till den fysiska miljön? 
 

● Vilka fysiska miljöfaktorer anser lärare påverkar projektbaserad undervisning och 
hur kan ett teknikklassrum som främjar detta utformas? 
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4 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som undersökningen bygger på. Här presenteras också 
tidigare forskning kring rummet och dess utformnings påverkan på lärande. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Vi har i denna undersökning, både som grund för det didaktiska forskningsprojektet och 
utvecklingsprojektet, valt att se lärande i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv. 
Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att allt lärande är en social process som sker i 
samspel med andra människor och omgivningen. Inlärning sker hela tiden, utan orsak och 
påverkas av det som finns runt omkring i den omgivande miljön (Vygotskij, 2010). Dock 
sker lärande i första hand genom deltagande i aktiviteter, där samtal är den viktigaste 
arenan för lärande, snarare än genom traditionell undervisning (Säljö, 2005). 
Kunskapsutveckling är bunden till argumentationer och handlingar i sociala interaktioner 
(Säljö, 2002). 

Enligt Vygotskij (2010) är det mycket viktigt att vistas i en miljö som stimulerar lärande. Det 
är inte bara miljön utan även artefakterna i miljön som påverkar lärandet, dessa kan inte ses 
som döda objekt utan är något människor samspelar med under lärande (Säljö, 2002). 
Vidare menar Säljö (2005) att i sociokulturell mening är intelligens förmågan att använda 
de artefakter som finns tillgängliga på ett relevant och kreativt sätt. Därav utvecklas 
människor i olika riktningar beroende på vilka redskap de har tillgång till (Ibid.).  

4.2 Projektbaserad undervisning 
I denna undersökning definierar vi projektbaserad undervisning som “undervisning där 
elever arbetar i projektform för att utveckla sina kunskaper inom ämnets centrala innehåll”. 
Med projekt avses följande definition skriven av Eklund (2009:18): 

● Ett projekt är av engångskaraktär 
● Ett projekt är avgränsat i tid och rum 
● Ett projekt är tilldelat begränsade resurser 
● Ett projekt är målinriktat 
● Ett projekt är uppbyggt kring en tillfällig organisation 

 
I skolan, till skillnad från i arbetslivet, är det inte resultatet eller slutprodukten i ett projekt 
som är det väsentliga. Istället är det elevernas utveckling och lärande som står i fokus 
(Skrøvset, Lund & Andersson, 1999). 

Två pedagogiska metoder som ofta lärs ut med ett projektorienterat arbetssätt är 
problembaserat lärande och projektbaserat lärande (Pareto & Leric, 2011). Gemensamt för 
dessa är att eleverna ska lära sig genom att lösa realistiska och verklighetsanknutna 
problem. Dessa problem ska vara engagerande samt motiverande och de är ofta 
tvärvetenskapliga. Metoderna bygger på självinlärning, det vill säga att eleverna ska ta 
ansvar över sitt eget lärande medan läraren finns för att vägleda. Ett mål med dessa metoder 
är att förbättra elevernas problemlösnings- och forskningsförmåga (Education World, 2011). 
Arbetet sker oftast i grupp även om individuella varianter förekommer (Pareto & Leric, 
2011). 
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Det som skiljer de två metoderna åt är att problembaserat lärande lägger större fokus på 
problemet och processen medan projektbaserat lärande fokuserar mer på produkten 
(Education World, 2011). Det finns flera varianter av båda metoderna men i både teori och 
praktik är metoderna ganska lika. Vanligt grupparbete kan sägas vara en förenklad variant 
av metoderna och är vanligt inom skolan då det är enklare att implementera (Pareto & Leric, 
2011).  

4.3 Fenomenografisk analys 
I en fenomenografisk analys studerar forskare individers uppfattningar av fenomen (Uljens, 
1989). Grunden för fenomenografi utgörs av tanken att alla människor uppfattar omvärlden 
på olika sätt som ett resultat av lärande, men att omvärlden enbart kan uppfattas på ett 
begränsat antal olika sätt (Dahlgren & Johansson, 2009). 

En uppfattning är ett sätt att förstå eller erfara en företeelse. Det måste dock särskiljas från 
en värdering då uppfattningar snarare handlar om det som är underförstått och inte behöver 
reflekteras över. Nya uppfattningar skapas när en person tar in och bearbetar information 
för att gestalta en företeelse i sin omvärld. Detta är nära relaterat till personens kunskap 
eftersom uppfattningarna används som grund för personens resonemang (Uljens, 1989). 

När empiri analyseras med detta perspektiv sker en kvalitativ analys och det finns inga rätt 
eller fel, utan intresset ligger alltid i respondentens uppfattning utefter hens erfarenheter. 
Målet är att få fram så exakta beskrivningar som möjligt av människors upplevelser (Uljens, 
1989). En av de största utmaningarna med analysmetoden är att försöka förstå någon 
annans upplevelse eftersom uppfattningar kan uttryckas på många olika sätt. 
Analysmetodens fokus ligger dessutom på att finna variationer mellan hur omvärlden 
uppfattas av människor snarare än att se på likheterna (Dahlgren & Johansson, 2009). 

4.4 Fysiska miljöns påverkan på lärande 
Miljöer är aldrig neutrala och således kan rum inte ses enbart som en fysisk plats. Rummet 
påverkar de människor som vistas där och i olika miljöer finns olika intryck som påverkar 
människor, såsom förväntningar, kunskaper och känslor (Strandberg, 2009). Ett rum kan 
också skapa olika maktförhållanden. I ett klassrum där alla bänkar står riktade framåt blir 
det ett tydligt fokus på läraren längst fram. Detta kan liknas vid prästens upphöjda 
predikstol i kyrkan. Vid utformning av rummet bör det därför alltid tänkas igenom noggrant 
vilka intryck som ska förmedlas (Nordin-Hultman, 2013).  

Illeris (2007) skriver att allt lärande är situerat. Med detta menar han att förhållandet till 
omgivningen alltid måste beaktas i en lärsituation eftersom miljön utgör en del av lärandet. 
Därmed kan lärande aldrig tas ur sitt sammanhang. Vygotskij enligt Strandberg (2009) 
menar att barn förhåller sig kreativa till sin miljö och använder de delar i miljön som är 
meningsfulla för deras egen utveckling. Det är därför viktigt att tänka på hur miljön 
uppfattas av eleverna. Ett rum kan underlätta för lärande, medan ett annat kan försvåra det.  

4.5 Fysisk inomhusmiljö 
Fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hur människor upplever 
inomhusmiljön de befinner sig i (Nilsson, 2000). Inomhusmiljön har en stark koppling till 
människors hälsa och välmående (Folkhälsomyndigheten, 2016c) och eftersom elever 
spenderar många timmar i skolan är det viktigt att inomhusmiljön i skolan håller hög 
standard. Det är särskilt viktigt med tanke på att elevers prestationer och inlärningsförmåga 
påverkas av inomhusmiljön (Jamaludin, Mahyuddin & Akashah, 2016). 
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Figur 2. Några av de fysiskt mätbara faktorer som kan påverka människors uppfattning av 
inomhusmiljön (Nilsson, 2000, s. 5, del av figur 2). 

För att avgöra om det termiska inomhusklimatet uppfyller Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd är det inte enbart lufttemperaturen som är viktig. Även faktorer såsom 
temperaturskillnader, drag, luftfuktighet med flera avgör om det termiska inomhusklimatet 
uppfyller råden (Folkhälsomyndigheten, 2017). Dessa faktorer påverkas till stor del av 
ventilationen. En välfungerande ventilation skapar god luftkvalitet genom att hålla 
koncentrationen av gaser och partiklar på en låg nivå samtidigt som den håller rummet 
inom ett lämpligt temperaturintervall. Brister på dessa områden kan leda till både nedsatt 
prestationsförmåga och produktivitet (Nilsson, 2000). 

Buller, det vill säga oönskat ljud, upplevs som en av de miljöstörningar som är mest 
besvärande (Nilsson, 2000). Förutom att skapa obehag så kan buller påverka både inlärning 
och prestation negativt (Folkhälsomyndigheten, 2016a), eftersom buller stör 
koncentrationsförmågan och verkar tröttande. Ljudets egenskaper tillsammans med 
individens känslighet och arbetsuppgift avgör vilka konsekvenser bullret ger. Ju längre 
exponeringen pågår desto större negativ effekt får bullret (Socialstyrelsen, 2008). Barn är 
känsligare och deras inlärningsförmåga påverkas mer av bullerstörningar än vuxnas 
(Folkhälsomyndigheten, 2016b). Boverkets byggregler beskriver de krav på bullerskydd som 
klassrum måste uppfylla (Boverket, 2017). Det finns skäl till att försöka klara kraven med 
god marginal eftersom det är vanligt att ljudnivån upplevs som besvärande även i de miljöer 
som uppfyller kraven. I ett klassrum är det inte bara viktigt att minimera bullret utan det är 
också viktigt att det önskade ljudet hörs så väl som möjligt. För att slippa höga kostnader för 
att reducera buller är det viktigt att planera för en god ljudkvalitet redan när rummen 
utformas (Nilsson, 2000). 

Både direkt solljus och god belysning ska finnas i rum där personer vistas under en längre 
tid (Nilsson, 2000). Dagsljus är oerhört betydelsefullt för att de biologiska funktionerna i 
kroppen ska fungera så bra som möjligt. Det har visat sig att om det finns för lite dagsljus i 
klassrummet så presterar elever sämre (Hult, 2011). Belysningen ska vara väl utformad för 
att passa det arbete som utförs i rummet och ska gå att anpassa vid behov. Ett felaktigt 
belyst rum kan leda till trötthet, huvudvärk och spänningar i kroppen medan en väl 
genomtänkt belysning kan förbättra arbetsmiljön och verka för en mer stimulerande 
arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2017).   
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4.6 Klassrumsutformning 
Eftersom den fysiska miljön påverkar lärande, se avsnitt 4.4, blir det viktigt hur 
klassrummet utformas. När ett rum skapas för lärande är självklart rummets yta och rymd 
till viss del en begränsning. Rum går dock att anpassa med olika typer av möblering och 
artefakter (Strandberg, 2009).  

Enligt Johansson et al. (2007) ska klassrum gärna ha rum för flera typer av arbetsplatser, att 
det finns så kallade rum i rummet, för att tillgodose elevers olika behov. Detta kan också 
benämnas som zonindelning. Toivanen (2015) skriver att zonindelning skapar möjlighet för 
flera olika arbetssätt, såsom individuellt arbete, grupparbete och arbete i koncentration. 
Klassrummet kan med fördel vara möblerat med olika typer av bordskonstellationer, några 
bord kan stå i grupp och några kan stå enskilt. För individuellt arbete kan det underlätta om 
det finns bord placerade längs väggen så att de elever som har svårt att koncentrera sig inte 
blir störda. Andra rum som är bra att ha i klassrummet är utrymme för material och 
förvaring samt utrymme för eleverna att ha mindre formella samtal i en mer avslappnad 
miljö med sköna sittplatser (Johansson et al., 2007).  

Även Strandberg (2009) menar att det är bra, näst intill nödvändigt, med flera rum i 
rummet. Han menar dock att det är omöjligt att få plats med alla de rum som behövs för alla 
lärandets olika processer i ett och samma klassrum. I Vygotskij i praktiken (Ibid.) nämner 
han olika rum som kan tänkas behövas i eller i anslutning till klassrummet och fyra av dem 
är: 

● Rum för samtal och diskussion  
● Rum för dialoger mellan elever 
● Verktygsrum 
● Rum för utställning 

 
Det är viktigt att eleverna förstår hur varje rum ska nyttjas. Det ska finnas rum för eleverna 
att ha diskussion i större grupper, såsom helklassdiskussioner. I detta utrymme ligger fokus 
på att människor lär av varandra, poängen är att eleverna som är med i diskussionen ska se 
varandra. Därav fungerar inte den traditionella klassrumsmöbleringen till detta rum, men 
möjligheten kan skapas med hjälp av ommöblering i klassrummet. Rum för dialoger mellan 
elever är också viktigt för lärande, dessa arbetsplatser kan vara formade så att eleverna sitter 
bredvid eller mittemot varandra. Dialogen kan ske två och två eller i större konstellationer. 
Ett verktygsrum bör finnas, antingen i eller i nära anslutning till klassrummet, och det är ett 
rum som ska innehålla olika hjälpmedel för elevernas utveckling (Strandberg, 2009). Detta 
är viktigt då människor utvecklas med hjälp av de redskap som de har tillgång till (Säljö, 
2005). Verktygsrummet bör ligga i nära anslutning till arbetsbänkar där eleverna kan arbeta 
med redskapen. Att ha rum för att ställa ut elevernas arbeten är viktigt. Det är nödvändigt 
att eleverna uppfattar en koppling mellan lärprocessen och lärprodukten (Strandberg, 
2009). 

Avgränsningar mellan utrymmen i klassrummet är viktigt för att skapa en optimalt 
fungerande undervisning. Klassrummet ska göra det möjligt för elever att avgränsas från 
varandra, både i grupper eller som individer. Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom 
gruppbord, soffgrupper eller block- och vikväggar som ökar flexibiliteten i rummet. 
Omgivande lokaler såsom grupprum kan också användas för att avgränsa elever vid 
projektarbete. Det traditionella klassrummet är den typ av klassrum som fungerar minst 
avgränsande (Björklid, 2005). 
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Det är vanligt att diskutera flexibilitet när det kommer till klassrum och Björklid (2005) 
menar att flexibilitet kan ha flera betydelser i sammanhanget. Den ena är att flexibilitet 
indikerar att det finns många möjligheter inom de fysiska ramarna för rummet såsom 
möjlighet att möblera om eller inreda rummet efter tycke och smak. Den andra är att ett 
flexibelt rum kan användas på flera olika sätt, det vill säga är ett mångfunktionellt rum 
(Björklid, 2005). Enligt Kernell (2010) behövs flexibilitet för att åstadkomma en god 
inlärningsmiljö. För att ett rum ska vara anpassat för både de elever som vistas där och 
undervisningen med dess olika arbetsformer kan rummet behöva möbleras om (Ibid.). 
Björklid (2005) menar att utöver flexibilitet bör klassrummen även ha en mångfald av 
platser, en så kallad differentierad miljö.  

Tillgängligheten i ett klassrum påverkar lärandet. Begreppet att ha tillgång till syftar på det 
material och hjälpmedel som eleverna har fri tillgång till utan begränsningar. Om utrustning 
är inlåst i ett skåp i klassrummet är tillgängligheten begränsad. Elever som känner sig 
inbjudna att ta del av det som finns i rummet lär sig ofta mer (Strandberg, 2009). För att ta 
hänsyn till tillgängligheten är det bra att fundera kring några frågor om tillgångar vid 
utformandet av klassrummet. Har eleverna tillgång till interaktioner, vilka samspel är 
möjliga i rummet? Denna fråga gäller både för interaktion mellan elev och elev samt mellan 
elev och lärare. Tillgång till aktivitet, vad är möjligt att göra i klassrummet? Olika rum 
tillåter olika aktiviteter och olika lärområden främjas av olika typer av aktivitet. Tillgång till 
artefakter, vilka verktyg finns tillgängliga för eleverna? Det är viktigt att fundera på hur 
tillgängliga material och hjälpmedel är för eleverna, samt om eleverna är medvetna om 
vilket material de har tillgång till. Vidare är det viktigt att tänka på elevernas tillgång till 
kreativitet, finns det möjlighet för eleverna att vara innovativa i rummet (Ibid.)? I 
ämnesplanen för teknik står det att elever ska ha möjlighet att utveckla innovationsförmåga 
och kreativitet (Skolverket, 2011). 

Björklid (2005) skriver att estetiska intryck har stor betydelse i lärandemiljön. Detta är för 
att människans fysiska och psykiska välbefinnande påverkas av omgivningens estetiska 
kvalitet. Negativa intryck skapade av bristande städning och dålig ordning i lokalen påverkar 
de sociala interaktionerna i verksamheten (Ibid.). Många elever tycker inte om att sitta 
instängda i traditionella klassrum. Glasväggar och glasdörrar kan då bidra till en känsla av 
rymd och öppenhet i rummet och skapar överblick och insyn. Nackdelen med glaset är att 
det släpper in många intryck i klassrummet vilket kan leda till koncentrationssvårigheter för 
eleverna (Ibid.). Stolarna i klassrummet bör vara sittriktiga så att eleverna får en bra 
arbetsställning. Mycket stillasittande och ojämn arbetsbelastning kan leda till ryggproblem 
hos eleverna. När arbetspassen är långa är det viktigt att eleverna uppmuntras till att resa 
sig och gå omkring en stund i förebyggande syfte (Ibid.). 

4.7 Fysisk miljö för projekt och kreativitet 
Björklid (2005) skriver att när fysiska ramar i skolsammanhang diskuteras måste hänsyn tas 
till de pedagogiska intentionerna på skolan. Projektarbete kräver att rummets utformning är 
välplanerad (Skrøvset et al., 1999). Enligt Skrøvset et al. (1999) spelar skolans fysiska miljö 
stor roll vid arbete i grupper, men många skolor är inte uppbyggda för denna typ av 
arbetssätt. Det är bra om utgångspunkten för arbetet är en plats där eleverna har tillgång till 
det material och de informationskällor de behöver, såsom böcker och datorer (Ibid.).  

Vid möblering är det viktigt att tänka igenom vilka typer av projekt som rummet ska vara 
utformat för. Under gruppdiskussioner är det viktigt att alla deltagare ser varandra. Därav är 
det en nackdel att placera bord i rader som i det traditionella klassrummet eftersom 
eleverna då måste vända sig om för att se varandra. I en sådan miljö är det svårt att aktivera 
hela gruppen utan det är ofta de som sitter längst fram som är mer aktiva än de som sitter 
längst bak (Forsberg, 2009). 
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För att uppmuntra den kreativa förmågan behövs en genomtänkt möblering. Det är svårt att 
få fram kreativitet genom helt stillasittande arbete. Engagerande aktiviteter leder till en mer 
kreativ miljö. Gruppdeltagare kan med fördel samlas i en halvcirkel framför en 
whiteboardtavla eller arbetsyta för att arbeta, detta skapar mer engagemang hos deltagarna 
(Forsberg, 2009). 

Kreativitet och innovation är viktiga faktorer som indikerar hur framgångsrik en 
organisation är. Dessa är viktiga oavsett bransch eftersom alla anställda har behov av att 
vara kreativa för att lösa vardagsproblem. Hur många nya och användbara idéer som en 
person genererar beror till största del på vilket stöd personen finner från den omgivande 
arbetsmiljön. En stimulerande arbetsmiljö förbättrar de anställdas kreativa förmåga 
signifikant och en kreativ miljö förbättrar välmåendet och arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda (Dul & Ceylan, 2011). 

Dul och Ceylan (2011) menar att det finns en rad olika faktorer som främjar kreativitet, 
bland annat möblering, inomhusklimat, växter och blommor, fönster ut med naturutsikt och 
dagsljus. Det har visat sig att de faktorer som stödjer kreativitet liknar de faktorer som 
stödjer de anställdas komfort, hälsa och säkerhet. En anledning kan vara att en arbetsmiljö 
som resulterar i en positiv stämning förbättrar både kreativiteten och välmåendet hos de 
anställda. Därför kan kunskaper om komfort, hälsa och säkerhet användas för att skapa en 
kreativ och innovativ miljö i organisationer (Ibid.). 

  



12 
 

5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes för att besvara frågeställningarna och 
genomföra undersökningen. 

 

Figur 3. Undersökningens tillvägagångssätt. 

5.1 Litteraturstudie och omvärldsanalys 
Arbetet började med en litteraturstudie för att hitta tidigare forskning på områden relevanta 
för undersökningen. Forskningsartiklar hittades främst via kända databaser såsom Google 
Scholar och Scopus. Artiklarnas referenslista blev underlag för de böcker som användes. Det 
var svårt att hitta forskning med fokus på gymnasieklassrummets utformning, då de flesta 
forskningsartiklar och böcker om det fysiska rummets påverkan på lärande generellt rörde 
klassrum på lågstadienivå. Även forskning om miljöer för projektarbeten i skolan visade sig 
vara svårt att finna. 

För att få en bättre bild av hur dessa miljöer kan se ut idag, men också för att få inspiration 
till utformning av klassrum, gjordes en omvärldsanalys. Lärare och elever fick i 
fokusgruppsintervjuer och i individuella intervjuer beskriva hur klassrummen såg ut där de 
har teknikundervisning och projektarbeten. Ett studiebesök genomfördes på RISE 
Interactives huvudkontor i Kista för att se hur arbetsmiljön kan se ut på ett företag där de 
arbetar mycket i projektform. RISE Interactive är ett IT- och designforskningsinstitut som 
använder vardagliga situationer och praxis som grund för att skapa banbrytande 
användarupplevelser. I samband med besöket visade två anställda upp sin projektstudio och 
berättade om hur de tänker vid utformning av denna.  

5.2 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes för undersökningens datainsamling.  

5.2.1 Fokusgrupp  
En fokusgruppsintervju är en kvalitativ intervjumetod där data samlas in genom 
diskussioner i en mindre grupp, där deltagarna diskuterar olika aspekter kring ett bestämt 
ämne. Samtalet leds av en moderator som ser till att alla får komma till tals och att 
diskussionen behåller sitt fokus. Moderatorns uppgift är inte att intervjua deltagarna utan 
att ställa öppna frågor och leda samtalet så att samtliga nyckelfrågor berörs (Dahlin-Ivanoff 
& Holmgren, 2017; Wibeck, 2000). 
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I denna undersökning gjordes två omgångar med datainsamling, en för idégenerering i fas 1 
och en för utvärdering i fas 2. I fas 1 var avsikten att samla in idéer och uppfattningar om 
hur teknikklassrummet bör utformas som sedan användes till att ta fram olika 
klassrumsförslag. Fokusgrupper kan användas för idégenerering eftersom nya perspektiv 
uppkommer då deltagarna diskuterar sina olika erfarenheter, åsikter och synsätt (Dahlin-
Ivanoff & Holmgren, 2017). Enligt Wibeck (2000) framkommer en större bredd av idéer i en 
fokusgrupp jämfört med individuella intervjuer. Avsikten med datainsamlingen i fas 2 var 
att utvärdera de framtagna klassrumsförslagen med utgångspunkt i perspektivet att 
projektbaserad undervisning ska bedrivas där. Inför utvärderingen fick deltagarna ta del av 
klassrumsförslagen i god tid före samtalet. 

Som förberedelse inför fokusgrupperna skapades studieprotokoll (se bilaga 1 och 2) som 
innehåller motiv och syften samt beskrivningar av tillvägagångssättet. Dessutom 
förbereddes intervjuguider (se bilaga 3, 4 och 5) som stöd för moderatorn med nyckelfrågor 
samt förslag på frågor som kan belysa olika perspektiv kring nyckelfrågorna. En god 
planering är en förutsättning för en väl genomförd fokusgrupp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017). 

Enligt Wibeck (2000) spelar miljöfaktorer stor roll för hur lyckad en fokusgrupp blir. Det är 
viktigt att inte välja en miljö där enbart moderatorn är bekväm eftersom det kan leda till att 
samtalet förs på moderatorns villkor snarare än deltagarnas. Vidare menar Wibeck (2000) 
att det kanske rent utav är bäst om forskarna kommer till deltagarnas miljö. Därför hölls 
samtalen i denna undersökning på en plats där deltagarna känner sig trygga. Under 
samtalen deltog båda författarna. Den ena agerade som moderator medan den andra 
agerade som observatör. Alla samtal utom ett dokumenterades med ljudinspelning med en 
diskret mobiltelefon för att undvika att respondenterna blir obekväma. Anledningen till att 
ett samtal inte spelades in var att en respondent inte kände sig bekväm med ljudinspelning. 
Valet föll på ljudinspelning eftersom det ger en mer fullständig bild av samtalen än 
anteckningar, särskilt vid mindre strukturerade intervjuer (Bjørndahl, 2007). 
Stödanteckningar skrevs för att kunna notera särskilt intressanta händelser, kommentarer 
och reflektioner under samtalen. Under samtalet som inte spelades in fördes mer noggranna 
anteckningar. Anteckningar utgör ett bra komplement till inspelning för att komma ihåg det 
som hänt under samtalen som inte återfinns i inspelningen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017). 

Transkriptionsbaserad analys är den bearbetningstyp som tar absolut längst tid men som 
också anses vara den bästa. Den går ut på att samtalet noggrant skrivs ut. I en 
forskningsundersökning är det näst intill nödvändigt att transkribera, dock finns olika 
detaljnivåer av transkription (Wibeck, 2000). Enligt Wibeck (2000) kan forskarna vid en 
gruppintervju välja att först göra en grov transkription av hela intervjun och därefter välja ut 
de mest relevanta partierna för att transkribera om dessa delar på en mer detaljerad nivå. I 
denna undersökning valdes denna typ av transkribering. 

5.2.2 Intervju 
En kvalitativ forskningsintervju är ett professionellt, strukturerat samtal som har ett syfte. 
Det finns olika typer av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014) och i denna undersökning 
gjordes valet att använda halvstrukturerade forskningsintervjuer. I dessa läggs tonvikten på 
respondentens upplevelse av ett ämne. Det är en intervju som varken är ett öppet 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utgår från en intervjuguide som innehåller 
förslag på frågor som kan ändras beroende på respondenten svar (Ibid.).  
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För att säkerställa kvaliteten på intervjun är det viktigt att se till klimatet. Det är viktigt att 
skapa en lugn, trygg plats för intervjun och undvika störande moment såsom tidspress eller 
ringande mobiltelefoner. Därför bör intervjun genomföras i en avskärmad miljö, där 
intervjuaren får en så bra kontakt med respondenten som möjligt. Det är viktigt som 
intervjuare att lyssna aktivt, ställa följdfrågor och upprepa det respondenten sagt, då 
minskar risken för missförstånd och respondenten får en bekräftelse på intresset. Kvaliteten 
på intervjun beror också på hur bra frågor intervjuaren ställer (Bjørndal, 2007). Därför är 
det viktigt att klarlägga syftet med intervjun och utforma en intervjuguide noggrant före 
intervjuerna hålls (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna hölls i ett väl avskärmat rum, 
för att få så bra kvalitet som möjligt. Det planerades även in god tid för intervjun så att 
respondenten inte behövde känna sig stressad under intervjun. Intervjuerna och dess 
materialbearbetning gick till på samma sätt som för fokusgruppen, se avsnitt 5.2.1. 

5.3 Begränsningar och urval 
Åsikter kring hur många personer som bör ingå i en fokusgrupp varierar mellan forskare. 
Wibeck (2000) anser att en fokusgrupp inte ska ha färre deltagare än fyra men inte fler än 
sex medan Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) hävdar att sex till tolv gruppdeltagare är 
lagom. I denna undersökning var därför målsättningen att sex personer skulle ingå i varje 
fokusgrupp.  

Gruppens sammansättning är viktig för att skapa ett bra samtal. Deltagare bör därför ha 
erfarenhet av, åsikter kring och ett intresse för ämnet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 
Både gymnasielärare och teknikelever kan uppfylla dessa förutsättningar och för att få en 
mångfald i svaren söktes perspektiv från båda dessa målgrupper. Genom deltagarnas aktiva 
val att delta i undersökningen säkerställdes deltagarnas intresse för forskningsfrågan. 

Social makt påverkar vilka som får sina röster hörda i en diskussion och därför kan det vara 
problematiskt att blanda personer med olika positioner såsom chefer och underlydande 
(Wibeck, 2000). Relationen mellan lärare och elev kan liknas vid detta maktförhållande 
vilket var anledningen till att det beslutades att använda två olika fokusgrupper för 
idégenereringen i fas 1, en för teknikelever och en för gymnasielärare. 

Både fas 1 och fas 2 i undersökningen innehåller datainsamling. Till idégenereringen i fas 1 
tillfrågades gymnasieelever på teknikprogrammet om de ville delta i en fokusgrupp. På 
grund av lågt intresse rekryterades istället före detta elever från teknikprogrammet genom 
att kontakta studenter som påbörjat civilingenjörsutbildning under hösten 2017. Genom 
personlig kontakt efterfrågades personer som studerat på teknikprogrammet och tagit 
studenten år 2016 eller senare för att ha teknikundervisningen färskt i minnet. Detta för att 
de tillfrågade personerna ska kunna representera teknikelevers perspektiv. Sex stycken 
manliga studenter anmälde sitt intresse att delta i undersökningen och en mötestid 
bestämdes. Under fokusgruppen deltog fem studenter på grund av att en student gav 
återbud samma dag som fokusgruppen ägde rum. 

I den första fasen söktes förutom elevers uppfattningar även lärares och till idégenereringen 
i fas 1 rekryterades också gymnasielärare från mellansverige. Förfrågan skedde via 
mejlutskick och personlig kontakt. På grund av att det inte gick att hitta en mötestid då 
tillräckligt många deltagare kunde närvara, genomfördes enskilda intervjuer med de som 
uppvisat intresse. Till intervjuerna med lärare i teknikämnet användes samma intervjuguide 
som till den tänkta fokusgruppen (se bilaga 4), med förändringen att frågorna riktades till 
den enskilda respondenten. I intervjuerna med lärare i andra ämnen användes istället en 
bearbetad intervjuguide, där frågor som berörde teknikämnet hade tagits bort (se bilaga 6). 
Totalt hölls åtta intervjuer, tre av respondenterna var män och fem var kvinnor. 
Respondenterna bestod av fyra tekniklärare och fyra lärare i andra ämnen. 
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För att rekrytera deltagare till utvärderingen i fas 2 tillfrågades lärare från en gymnasieskola 
i mellansverige via uppdragsgivarens projektledare. Sex lärare rekryterades, dock lämnade 
tre personer återbud med kort varsel på grund av tidsbrist. Fokusgruppen utfördes på 
lärarnas skola. Två av de lärare som lämnat återbud skickade skriftliga kommentarer på 
klassrumsförslagen till författarna i efterhand. Därmed deltog totalt fem personer i 
utvärderingen, varav tre var kvinnor och två var män. 

5.4 Fenomenografisk analys 
Som nämndes i avsnitt 4.3 är en fenomenografisk analys en kvalitativ metod för att få syn på 
omvärldsuppfattningar hos en viss målgrupp. I idégenereringen i fas 1 söktes 
gymnasielärares och teknikelevers uppfattningar om vad som är viktigt vid utformning av 
teknikklassrum. För att samla in uppfattningarna hölls individuella intervjuer och en 
fokusgrupp, där studieprotokoll och intervjuguide hade utformats i förhand. Dessa 
uppfattningar användes sedan till att utforma motiverade klassrumsförslag.  

Fenomenografiska intervjuer är oftast av typen halvstrukturerade, vilket innebär att 
undersökningens intervjuguide endast innehåller ett mindre antal vägledande frågor som 
det sedan diskuteras fritt kring (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Insamlad empiri kategoriserades enligt Dahlgrens och Johanssons (2009) analysmodell 
innehållande stegen: 

1. Bekanta sig med materialet 
2. Kondensation 
3. Jämförelse 
4. Gruppering 
5. Artikulera kategorierna  
6. Namnge kategorierna 
7. Kontrastiv fas  

 
Första steget innebär att läsa igenom det transkriberade materialet och göra anteckningar 
om intressanta områden i intervjuerna. Det är inte förrän i steg två som analysen startar, då 
genom att välja ut de mest betydelsefulla uttalandena genom att klippa ut passager ur 
intervjuerna. Därefter sker i steg tre en jämförelseanalys mellan de viktiga passagerna för att 
hitta likheter och skillnader mellan olika uppfattningar. I steg fyra och fem grupperas 
passagerna och därefter kategoriseras de med avseende på likheterna. Detta kan behöva 
upprepas tills kategorierna känns korrekta. Steg sex är, som hörs i namnet, till för att 
namnge kategorierna. Sist, i steg sju, ska alla passager granskas igen för att se om dessa kan 
platsa i flera olika kategorier, då kan det uppkomma sammanslagningar av kategorierna. 
Det är inte ovanligt att stegen sker i samspel med varandra. De fastställda kategorierna 
bildar resultatet som inom fenomenografi kallas för ett utfallsrum. Efter fastställandet kan 
en teoretisk analys på utfallsrummet utföras där empirin sätts i relation till tidigare 
forskning (Ibid.). 

5.5 Utformning av klassrumsförslag 
För att utforma klassrumsförslag i fas 2 följdes den generella designprocessen som beskrivs 
av Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015). Designprocessen består av de fyra stegen: 

● planera projekt 
● utforska kontext 
● skapa idéer 
● prototypa koncept 
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I planera projekt definieras syfte och mål med uppgiften och processen planeras i detalj. 
Under utforska kontext ligger fokus på att samla in information som är till nytta i senare 
delar av processen. Vanligtvis görs detta genom att söka kvalitativ information från 
användare och andra intressenters upplevelser och behov. Det är särskilt viktigt att lyssna 
och fråga för att kunna utveckla en förståelse för användarnas behov. 
Informationssökningen kan fördjupas genom att göra en litteraturstudie eller genom att 
studera redan befintliga lösningar. Syftet med skapa idéer är att producera flera olika 
innovativa idéer genom att följa en kreativ process, till exempel brainstorming. Steget 
prototypa koncept är att utforska och utveckla möjliga lösningar. En prototyp kan utformas 
på en mängd olika sätt och används vanligtvis till att testa ett koncept för att på så sätt 
generera lärdomar om hur konceptet kan förbättras. Dessa fyra steg måste inte följas linjärt 
utan kan också ske i en iterativ process, detta innebär att ett eller flera steg upprepas i valfri 
ordning (Wikberg Nilsson et al., 2015). Nedan följer en bild som beskriver processens steg.  

 

Figur 4. De fyra stegen i designprocessen (Wikberg Nilsson et al., 2015, s. 29). 

På grund av den begränsade tidsramen för undersökningen följdes designprocessen linjärt. 
De första två stegen hade redan utförts i och med fastställandet av undersökningens syfte 
samt de redan genomförda momenten litteraturstudie, omvärldsanalys och datainsamling i 
fas 1. Målet för designprocessen fastställdes, inom uppdraget, till att processen ska leda till 
två eller fler konkreta klassrumsförslag. Resultatet från de första två stegen bidrog med 
idéer till steg tre, där idéerna vidareutvecklades och motiverades främst med hjälp av den 
fenomenografiska analysen. I steg fyra sammanställdes färdiga klassrumsförslag genom att 
beskriva och skissa upp förslagen. 

5.6 Etiska överväganden 
För att skapa normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare har 
Vetenskapsrådet (2002) tagit fram etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Principerna är kategoriserade till fyra huvudkrav. Dessa är: 

● Informationskravet 
● Samtyckeskravet 
● Konfidentialitetskravet 
● Nyttjandekravet 

 
Med informationskravet menas att forskarna ska informera alla respondenter om deras 
uppgift i undersökningen. Det ska också framgå vilka villkor som gäller, att deltagandet är 
helt frivilligt och att de när som helst under undersökningen kan avbryta sin medverkan. 
Forskarna måste ha respondenternas samtycke för deltagandet, detta beskrivs i 
samtyckeskravet. Om undersökningen använder etiskt känsliga uppgifter om identifierbara 
personer gäller konfidentialitetskravet. Informationen skall antecknas och lagras så att 
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utomstående inte kan identifiera enskilda deltagare. Uppgifter om respondenterna får inte 
nyttjas eller lånas ut för kommersiellt bruk, därav nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Dessa principer låg till grund för hur undersökningen genomfördes. Deltagarna samtyckte 
till att delta i undersökningen efter att de blivit informerade om undersökningens syfte och 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Denna information upprepades också vid 
intervjutillfället. Deltagandet var helt anonymt och materialet anonymiserades genom att ge 
alla deltagare ett fingerat namn utifrån det standardiserade svenska bokstaveringsalfabetet 
så att ingen respondents identitet går att utröna. Namnen speglar därmed inte heller 
respondenternas kön. Efter rapportens färdigställande raderas all originaldata för att inte 
information ska komma på villovägar. 

5.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att tänka på validiteten och reliabiliteten i 
en undersökning. Validitet handlar om hur sanningsenlig eller giltig studien är och 
reliabilitet beskriver resultatets tillförlitlighet, det vill säga om resultatet kan reproduceras 
av en annan forskare vid en annan tidpunkt (Ibid). Att säkerställa dessa två är ett sätt att 
säkerställa kvaliteten på undersökningen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017), detta kan 
dock vara problematiskt i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att säkerställa validiteten är det viktigt att forskarna är väl förberedda och följer 
metodernas tillvägagångssätt enligt de kunskapsteoretiska perspektiv som finns kring 
metoderna. I fokusgrupper påverkas validiteten av gruppsammansättningen och deltagarnas 
delade intresse för ämnet. Trovärdigheten stärks genom att ta del av många olika perspektiv, 
detta kan säkerställas genom att genomföra flera fokusgrupper (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017). Därför valdes det i denna undersökning att intervjua de två målgrupper som vanligen 
befinner sig i klassrum: lärare och elever. Detta ökar trovärdigheten för de idéer och 
uppfattningar om klassrummets utformning som framkom under datainsamlingen. 

För att kunna säkerställa reliabiliteten krävs det att hela forskningsprocessen finns noggrant 
beskriven och finns tillgänglig för granskning (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Det måste 
finnas tillräckligt mycket data i undersökningen och den ska vara ordentligt redovisad 
(Wibeck, 2000), så att resultaten kan styrkas och konfirmeras. Detta är för att säkerställa att 
inte personliga värderingar hos forskaren har påverkat undersökningens utförande och 
resultat. Reliabiliteten hos undersökningen stärks när förutsättningarna för alla intervjuer 
är lika (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). I denna undersökning valdes därför att använda 
intervjuguider och att ha samma intervjuare vid all datainsamling.  
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt sammanfattas empirin från fas 1 i avsnitten omvärldsanalys och det 
fenomenografiska utfallsrummet. Vidare redovisas en analys av empirin. Därefter 
presenteras klassrumsförslag med tillhörande motivering och utvärdering från fas 2.  

6.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen består av två avsnitt. I det första avsnittet beskrivs hur fyra befintliga 
teknikklassrum ser ut och i det andra avsnittet sammanfattas studiebesöket på RISE 
Interactive och deras projektstudio beskrivs. 

6.1.1 Teknikklassrum idag 
I intervjuerna med lärarna framkom det att det finns en stor spridning på hur 
teknikklassrummen ser ut och vilken typ av teknikundervisning som bedrivs på olika skolor. 
Fyra tekniklärare från olika skolor intervjuades och de undervisade alla i teknikklassrum 
med olika utseende. Skolorna har olika teknikinriktningar, men teknik 1 undervisas i alla de 
klassrum som beskrivs nedan.  

6.1.1.1 Teknikklassrum 1 
Klassrummet är utformat för att rymma 16-18 elever. Längs med långsidorna av 
klassrummet står skrivbord utplacerade så att eleverna är vända mot väggen när de sitter 
och arbetar. Från den bakre väggen står två rader med arbetsplatser ut mot mitten av 
klassrummet, där sitter eleverna istället vända mot varandra. På varje arbetsplats finns en 
stationär dator samt plats för manuellt arbete. Detta möjliggör arbete i par då det enkelt får 
plats två stolar vid en arbetsplats. Stolarna har hjul och det går att ställa in ryggvinkel och 
höjd på dem. Det är manuellt möjligt att justera höjd på borden, dock inte särskilt enkelt.  

I mitten längst fram i rummet står ett gruppbord där större gruppdiskussioner kan hållas 
eller där de elever som vill arbeta utan dator kan sitta. På den bakre kortsidan av 
klassrummet finns fönster med persienner och på den främre väggen finns en 
whiteboardtavla och projektor. Projektorduken hänger mitt framför whiteboardtavlan. Om 
läraren vill skriva under en presentation kan hen göra det vid sidan om eller dra upp duken 
för att få plats. I klassrummet finns en dörr som leder in till ett förrådsrum samt lärarens 
arbetsrum. Väggen med whiteboardtavlan är orange, de andra väggarna är vita och det finns 
inget uppsatt på dem. Lamporna i klassrummet kan vara av eller på, det går inte att dimra, 
släcka ner delar av rummet eller belysa whiteboardtavlan.  

Skolan har teknikinriktningen informations- och medieteknik. Under tekniklektioner i 
klassrummet sker till största del datorbaserad undervisning med hjälp av google classroom. 

6.1.1.2 Teknikklassrum 2 
En tekniklärare kallar skolans teknikklassrum för modellsalen. Salen är ett dubbelklassrum 
med rektangulär form med möjlighet att dela av på mitten. Där finns stora utrymmen för 
material och verktyg. Rummet har höga bord, där eleverna kan stå eller sitta när de arbetar. 
Ena långsidan har fönster, så det är mycket ljust i rummet. Klassrummet har ett tydligt 
fram, där det finns en whiteboardtavla och projektor, dock ingen kateder men en pulpet. 
Längst bak längs kortsidan finns en arbetsbänk och vattenho. På väggarna finns hyllor med 
plats för utställning av elevernas arbeten. 

I anslutning till modellsalen finns ett mindre rum med 3D-skrivare och A1-skrivare, där 
finns också böcker och plats för mindre gruppdiskussioner. På skolan finns också en 
verkstad för trä- och metallarbete. I närheten av klassrummet finns ett förråd, detta är låst 
för eleverna.  
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Läraren i modellsalen använder sig mycket av material som eleverna använder när de 
skapar prototyper och modeller. Eleverna kan även sitta med sina bärbara datorer i salen, 
men traditionell undervisning bedrivs i andra klassrum. På skolan har de flera 
teknikinriktningar men läraren undervisar mestadels de elever som går design och 
produktframtagning samt samhällsbyggande och miljö. 

6.1.1.3 Teknikklassrum 3 
Teknikklassrummet på den tredje skolan har gruppbord, tre mindre bord med plats för fyra 
till sex elever och ett större gruppbord i mitten med plats för åtta elever. På ena långsidan 
finns en stor whiteboardtavla och en projektor, med tillhörande projektorduk. I 
klassrummet finns det skåp vid båda sidor om whiteboardtavlan samt ett vid väggen 
mittemot, däri finns material såsom läroböcker, vita papper och pennor. På väggen 
mittemot finns även några av elevernas senaste arbeten uppsatta. Ut mot korridoren är det 
glasfönster och på motstående vägg finns det små fönster ut. Att det är små fönster medför 
att lokalen är ganska mörk. Dock finns det starka lampor i taket och klassrummet har 
tavelbelysning. 3D-skrivare finns tillgänglig.  

Skolan hade teknikinriktningen design och produktutveckling och i teknik 1 arbetar läraren 
mycket med designutvecklingsprocessen, både i mindre och större grupper. Eleverna 
använder sig till största del av sina bärbara datorer men arbetar även manuellt. 

6.1.1.4 Teknikklassrum 4 
Detta klassrum liknar läraren vid ett traditionellt klassrum. Borden står placerade i långa 
rader ut från väggarna där eleverna sitter riktade framåt. Det är trångt i klassrummet, men i 
mitten finns en gång så att lärare och elever kan röra sig igenom klassrummet. Borden är 
låga och rymmer två elever per bord, vid behov kan klassrummet möbleras om så att borden 
står i grupper. Längst fram finns en kateder samt en whiteboardtavla. En projektor finns 
riktad mot whiteboardtavlan dit en bärbar dator kan kopplas in. Den ena väggen i 
klassrummet består helt och hållet av fönster som släpper in dagsljus och det finns möjlighet 
för mörkläggning. De övriga väggarna är vitmålade, vilket resulterar i att det är ljust i 
rummet. Något som skiljer klassrummet från ett vanligt traditionellt klassrum är att det 
finns en arbetsbänk placerad längs klassrummets bakre vägg. På bänken står 3D-skrivare 
och på väggen ovanför arbetsbänken finns hyllor med material. Det finns inget annat 
uppsatt på väggarna.  

I undervisningen som bedrivs i klassrummet används inte arbetsbänken särskilt ofta utan 
undervisningen består mest av traditionell undervisning, grupparbeten eller självständigt 
arbete på elevernas bärbara datorer. Inriktningarna som skolan erbjuder är design och 
produktutveckling samt informations- och medieteknik.  

6.1.2 Projektstudio för projekt och kreativitet 
För att få inspiration till hur en fysisk miljö för projektarbete kan utformas gjordes ett 
studiebesök (2017-08-22) på RISE Interactives huvudkontor i Kista. Där visade två 
anställda deras projektstudio samt berättade om deras arbetssätt och den fysiska miljön i 
studion. 

Projektstudion är ett kvadratiskt rum, avsett för åtta medarbetare, uppdelat i olika zoner 
eller rum i rummet. Det finns en mötesplats med ett stort rektangulärt bord med stolar runt 
omkring. På ena kortsidan av bordet finns en whiteboardtavla på väggen som kan användas 
under möten eller mindre workshops. På den andra kortsidan finns en TV för att visa 
presentationer och filmer samt ha fjärrmöten. Det finns också en whiteboardtavla på hjul till 
hands. Projektstudion har också en zon för mer avslappnade möten, som avgränsas av en 
matta på golvet. Där kan de anställda ta av sig skorna, sitta i lite bekvämare stolar och 
samtala kring ett mindre bord. En annan zon i rummet består av arbetsplatser där de 
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anställda kan arbeta enskilt. Dock finns det inte en plats per anställd. Studion har även en 
zon för skapande. Där finns ett högt arbetsbord med skärplattor och starkare 
arbetsbelysning. I närheten står en stor bokhylla och ett skåp med alla tänkbara material för 
att skapa, såsom färgpapper, färgpennor i olika tjocklekar, saxar, knivar, post-it, piprensare, 
flirtkulor med mera. De har även ett utrymme för personliga saker, där varje anställd har ett 
fack för sina projekt som de arbetar på för tillfället. En utställningsyta visar upp det senast 
avslutade projektet som personalen i projektstudion arbetat med och på väggarna finns det 
posters från ett flertal avslutade projekt.  

De två anställda berättar att de tycker att det är mycket viktigt med ett “flexibelt rum”. Med 
det menar de att projektstudion inte är låst till en möblering, utan att de kan möblera om 
när det behövs eller när de känner att de haft rummet på samma sätt ett längre tag. De har 
nyligen flyttat en mobil vikvägg från att avgränsa möteszonen till att avgränsa en enskild 
arbetsyta. När de flyttar om tänker de mycket på att det ska finns en bra struktur i rummet 
och en logisk placering av alla saker, det som hänger ihop ska finnas på samma plats. Dock 
är det viktigaste att rummet är anpassat efter de projekt som de håller på med för tillfället. 
När de flyttar om i studion brukar de testa sig fram genom att flytta om möblerna och sedan 
titta på hur de anställda interagerar i den nya miljön och därefter ändra vid behov. De 
arbetar både manuellt och digitalt och därför är det viktigt att det är lika enkelt att sitta med 
sin dator som att klippa och klistra i studion. 

De uppger att kreativitet är viktigt för projekt och på frågan vad som skapar kreativitet 
poängterar de återigen flexibiliteten i rummet. Det som skapar kreativitet är bland annat att 
de har tillgång till allt som behövs, att det är enkelt att använda deras utrustning och att de 
har de gamla projektens posters att få inspiration från.  

6.2 Det fenomenografiska utfallsrummet 
Nedan följer en sammanfattning av utfallsrummet kategoriserad enligt avsnitt 5.4. I 
datainsamlingen i fas 1 låg intresset i att finna uppfattningar om vad som är viktigt att tänka 
på vid utformning av klassrum. De olika kategorierna som kunde urskiljas ur empirin är:  

● Fysisk inomhusmiljö 
● Möblering 
● Material i klassrummet 
● Inspiration 
● I närheten av klassrummet 

 

6.2.1 Sammanfattning av fokusgruppen 
De fem respondenterna har gått teknikprogrammet med inriktning informations- och 
medieteknik. De upplever allihop att de har haft ett klassrum som enbart var avsett för 
teknikämnet och där de haft i princip alla sina lektioner i ämnet. Deras teknikklassrum var 
möblerade på ett annat sätt än det traditionella klassrummet och borden var placerade så att 
eleverna satt i grupper. På en skola bedrevs teknikundervisningen i särskilda fall i andra 
klassrum. Där fanns det bland annat rum med tillgång till verktyg och datorsalar som kunde 
användas. På respondenternas skolor skedde teknikundervisningen ofta i projekt med 
samarbete i grupper.  

Den vanligaste undervisningsformen i teknikämnet anser deltagarna är arbete med datorer. 
Tre av respondenterna arbetade i princip enbart med bärbara datorer på lektionerna medan 
de andra två har arbetat varierat med bärbara eller stationära datorer i undervisningen. Det 
som gjordes på datorerna var bland annat ritteknik i CAD-program och programmering i 
Scratch. En deltagare säger att de även skapat modeller i teknikundervisningen, både i 
material såsom kartong och frigolit samt med hjälp av 3D-skrivare. Tre andra deltagare har 
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också haft tillgång till 3D-skrivare men de hade upplevt att denna tillgång var begränsad, det 
var något som fanns men som inte användes i undervisningen.  

6.2.1.1 Fysisk inomhusmiljö 
Deltagarna tycker det är viktigt att belysningen i klassrummet är tillräckligt bra, annars blir 
det svårt att arbeta. Om det finns fönster måste det finnas persienner så att det går att ställa 
in ljusinsläpp om solen lyser in rakt i ansiktet. Om det ska finnas glasväggar ut mot 
korridoren eller inte har fokusgruppen delade meningar om. Vissa ser dem som ett störande 
moment, medan andra tycker att det är en bra distraktion att under ett långt arbetspass 
kunna se ut och “tänka på annat ett tag”. De är också bra för att det snabbt går att se om 
klassrummet är ledigt. Några av deltagarna upplever att känslan av instängdhet blir 
betydligt mindre om det finns glasväggar ut mot korridoren.  

God ventilation är något som deltagarna tycker är viktigt i ett klassrum. När det inte finns 
bra luft känns det instängt och det blir svårt att koncentrera sig. I klassrum blir ljudnivån 
ofta hög och därför tycker deltagarna att det är bra om klassrum har ljuddämpande tavlor på 
väggarna.  

6.2.1.2 Möblering 
Alla i fokusgruppen tycker att ett klassrum med fördel kan ha ett tydligt fram. Deltagarna 
uppskattar att de satt placerade i grupper i teknikklassrummen men något som upplevs som 
problematiskt med den möbleringen är att de som sitter med ryggen mot whiteboardtavlan 
inte ser läraren särskilt bra. Dessutom får inte läraren en bra överblick över vad som händer 
på elevernas skärmar då de är vända i olika riktningar. Fokusgruppen anser att det är viktigt 
att klassrummet är rymligt så att det finns mycket utrymme att gå runt mellan borden. En 
respondent tycker att det kan vara svårt i grupparbeten att sitta runt ett bord eftersom 
eleverna inte kan se vad som händer på andra gruppmedlemmars skärmar. Fokusgruppen 
kommer på idén att ha en gemensam större skärm till varje gruppbord där eleverna kan dela 
sina bärbara datorers skärmar för att arbeta tillsammans. 

6.2.1.3 Material i klassrummet 
Deltagarna är inte överens om whiteboardtavla, blackboardtavla eller smartboard är bäst att 
ha längst fram i klassrummet, men de är överens om att något av det behövs. De vill också 
att en klocka ska finnas i rummet. Deltagarna upplever att teknikundervisning till största del 
sker med bärbara datorer och därför diskuteras eluttag och hur klassrummets utformning 
kan säkerställa att alla elever har tillgång till att ladda. En respondent tycker att det är bra 
när eluttagen finns på lister längs väggarna i bordshöjd. 

6.2.1.4 Inspiration 
Känslan är, enligt deltagarna, viktig i ett klassrum. Det ska inte kännas för strikt, utan de vill 
att det ska vara en lekfull och kreativ miljö. Därför är det också viktigt med mycket fönster, 
för att inte skapa en känsla av instängdhet.  

De flesta i fokusgruppen har haft utrymme för att ställa ut gamla arbeten i sina 
teknikklassrum. Detta tycker gruppen är bra, både för att det väcker intresse och för att 
eleverna kan ta inspiration från de redan färdiga projekten. Några deltagare beskriver att det 
funnits tavlor utan teknikanknytning uppsatta i deras klassrum vilket inte bidrog till ökat 
intresse för teknikämnet. Deltagarna är eniga om att det gärna får finnas inspirerande tavlor 
på väggarna om de har teknikankytning. 
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6.2.1.5 I närheten av klassrummet 
Fokusgruppen tycker att teknikundervisning inte kräver att det finns särskilt mycket 
material i klassrummet, utan de anser att läraren istället kan bära med sig materialet vid de 
tillfällen det behövs från ett förråd i nära anslutning till klassrummet. Anledningen är att 
respondenterna är oroliga att klassrummet kommer kännas stökigt om det finns mycket 
material i det. 

6.2.2 Sammanfattning av intervjuer 
De tekniklärare som intervjuades fick beskriva sina nuvarande klassrum, dessa 
presenterades i avsnitt 6.1.1 och tillhör inte det fenomenografiska utfallsrummet. I tabellen 
nedan presenteras respondenterna med fingerade namn. 

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna. 

Lärare Ämnesbehörighet Klassrum Teknikinriktning 

Adam Teknik, el och fysik Teknikklassrum 1 Informations- och 
medieteknik 

Bertil Teknik och design Teknikklassrum 2 Samhällsbyggande och miljö 
Design och produktutveckling 

Cesar Teknik och matematik Teknikklassrum 3 Design och produktutveckling 

David Teknik och matematik Teknikklassrum 4 
Informations- och 
medieteknik 
Design och produktutveckling 

Erik Matematik och fysik Traditionellt klassrum  

Filip Svenska, religion och 
historia Traditionellt klassrum  

Gustav Svenska och engelska Traditionellt klassrum  

Helge Biologi Biologi labbsal  

 

6.2.2.1 Fysisk inomhusmiljö 
God akustik och ventilation är något som de flesta lärarna tycker är mycket viktigt. 
Ljuddämpning i tak och på väggar hjälper till att skapa en god ljudmiljö. Filip anser att god 
akustik är en förutsättning för att kunna arbeta i projekt. Gustav menar att grupprum är bra 
för att hålla nere ljudvolymen i klassrummet. Hen vill också att klassrummet ska vara 
ljudisolerat ut mot korridoren. 

Alla lärare är överens om att ljuset är viktigt och de flesta ser gärna att det släpps in gott om 
dagsljus i klassrummet genom stora fönster. Ett krav från lärarna är att det ska finnas 
möjlighet för mörkläggning av fönstren för de tillfällen då de vill göra laborationer, visa 
något på projektorn eller låta eleverna arbeta på sina bärbara datorer. Gustav tycker att 
fönster också är bra för att kunna släppa in frisk luft i klassrummet. 

Utöver mycket dagsljus vill respondenterna att det ska finnas en god allmänbelysning. Bertil 
nämner att hen vill ha ett jämnt neutralt ljus i hela klassrummet som inte stör eleverna. Erik 
vill ha trevlig belysning och ställer sig frågan varför det måste vara sjukhusbelysning i 
klassrummen istället för vanliga IKEA-lampor. Många av lärarna anser att det kan vara bra 
om det finns möjlighet att anpassa belysningen genom att exempelvis kunna släcka ner viss 
del av belysningen. Dimmer tycker Filip kan vara bra medan Gustav anser att det kan leda 
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till onödiga diskussioner bland eleverna kring hur ljust eller mörkt det ska vara i rummet. 
De allra flesta av lärarna vill ha tavelbelysning till whiteboardtavlorna. Punktbelysning över 
arbetsbänkar är ytterligare en ljuskälla som lärarna tar upp att de vill ha. Filip ser gärna att 
det går att styra belysningen från en knapp vid dörren, alternativt från flera platser. Ett 
förslag som hen har är att det borde finnas en lampknapp vid utgången som styr allt ljus i 
klassrummet, eftersom hen menar att det första hen vill göra vid ankomst är att tända och 
det sista hen vill göra innan hen går är att släcka.  

Tre respondenter pratar om glasväggar mellan klassrummet och korridoren. Erik tycker det 
känns mer öppet och rymligt med glasvägg ut mot korridoren. Cesar tycker också glasväggar 
är bra, men att det är viktigt att det går att mörklägga även dessa glas. Gustav är kluven till 
om glasväggar är något bra eller ett störande moment. Om det rör sig mycket elever utanför 
klassrummet kan det bli svårt för eleverna i klassrummet att koncentrera sig. 

6.2.2.2 Möblering 
Respondenternas åsikter är olika i hur de vill ha klassrummet möblerat. Två lärare anser att 
det traditionella klassrummet är att föredra i undervisning. De allra flesta lärarna tycker att 
det är bra när klassrummet har ett tydligt fram och bak. Det är enbart Erik som tycker att 
klassrummet med fördel inte ska ha något speciellt fram och bak. Ett förslag hen har är att 
placera whiteboardtavlor på alla väggar för att både lärare och elever ska kunna utnyttja 
dessa. Hen tycker inte heller bordsplatser behöver finnas till alla elever, utan arbetet kan ske 
stående vid tavlor, sittande i soffgrupper eller vid runda gruppbord.  

Många lärare tycker att det är bra med höga bord, dels för att det är bra att eleverna kan stå 
och arbeta, och dels för att det är skönt för läraren som ska gå runt och hjälpa eleverna att 
slippa böja sig. Dessutom berättar Gustav att vissa låga bord är så pass låga att 
gymnasieeleverna inte riktigt får plats vid borden vilket resulterar i att de sitter 
oergonomiskt. Några respondenter tycker höj- och sänkbara bord vore absolut bäst. Dock 
ser Bertil problematik med hållbarhet och smidighet med just höj- och sänkbara bord, även 
Helge ser problem med detta då hen tror att det kan bli mycket tramsande med onödiga 
justeringar. 

Helge, Gustav och David pratar om fördelen med att ha flexibla möbler i klassrummet. Två 
av dem önskar bord med plats för två elever per bord och den tredje läraren föredrar 
enkelbord. Med enkelbord, menar Gustav, är det enkelt att flytta om borden när eleverna 
ska arbeta i grupp och enkelt att separera elever när de har prov. David nämner att 
ljudvolymen i hens klassrum ofta blir väldigt högljudd när borden står i gruppformationer. 
Därför vore det bra om det går att dämpa ljudet genom att avskilja grupperna på något sätt, 
kanske genom kraftiga draperier. Erik vill istället ha runda bord så att grupperna formas 
automatiskt och klassrummet inte behöver möbleras om. Hen tycker att grupperna 
exempelvis kan avskiljas med whiteboardtavlor på hjul. Bertil och Cesar tar också upp 
avgränsningar, de vill gärna ha detta vid projektarbeten för att grupper ska kunna arbeta 
ostört. Även Gustav nämner detta men är osäker på om det finns någon lösning med 
tillräckligt hög kvalitet för att det ska fungera i praktiken då avgränsningarna måste vara 
hållbara, tåliga, rena och snygga. 

Bertil uppskattar sitt tvådelade klassrum, teknikklassrum 2, men kommer med 
förbättringsförslaget att de två delarna ska användas till olika typer av undervisning. I den 
ena delen vill hen ha, som hen kallar det, en “mitt-emellan-verkstad”, en arbetsplats utan 
stora verkstadsmaskiner men med tillräckligt mycket material och verktyg så att eleverna 
kan skapa prototyper och produkter i olika material. Den andra delen kan då vara till för 
planering och brainstorming. Materialet och verktygen ska, enligt Bertil, finnas tillgängligt 
för eleverna. Om det finns dyra och ömtåliga redskap kan dessa finnas i ett låst förråd i 
anslutning till klassrummet.  
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6.2.2.3 Material i klassrummet 
Det är olika bland respondenterna vad de anser sig behöva för material i sina klassrum. De 
flesta lärarna önskar att material såsom whiteboardpennor, skrivpapper, sudd och pennor 
ska finnas i klassrummet eftersom det är jobbigt att behöva bära med sig detta till varje 
lektion. Gustav och Erik nämner vikten av att ha rengöring för bord och whiteboardtavlor 
nära till hands i klassrummet. 

Alla lärare tycker att whiteboardtavla, projektor och ljudanläggning behövs i ett klassrum. 
De allra flesta tycker att det bästa vore om projektorduken kan hänga vid sidan om 
whiteboardtavlan så att den inte hänger mitt över whiteboardtavlan. Ett annat alternativ 
enligt både Erik och Filip är att ha projektorduken på ena sidan av en extra bred 
whiteboardtavla. Då finns det fortfarande plats att skriva på whiteboardtavlan när 
projektorduken är nerdragen och det går även att skriva direkt över projektorprojiceringen 
på whiteboardtavlan. För Adam spelar det inte särskilt stor roll om projektorduken är 
placerad mitt över whiteboardtavlan eftersom hen inte skriver på tavlan särskilt ofta. Det är 
enbart i en intervju som smartboard kommer på tal. Erik anser att en smartboard inte 
behövs, men hen vill gärna ha fler än en whiteboardtavla i klassrummet.  

Annan utrustning till klassrummet som önskas under intervjuerna är bland annat 
ämnesmaterial, läroböcker, papperskorg, flyttbara whiteboardtavlor, rullvagn till material, 
3D-skrivare, A1-skrivare och laserskrivare. Helge önskar plats i klassrummet för att förvara 
varje klass pågående arbeten. Bertil och David nämner att de har mycket material i 
klassrummen, såsom papper, färgpennor, sax, lim, tejp, kartong, frigolit med mera. Detta är 
något de anser är nödvändigt att ha i ett teknikklassrum. Cesar önskar mer av denna typ av 
material i hens klassrum. Bertil och Helge vill ha tillgång till vatten i klassrummet. 

Det är många av respondenterna som låter eleverna arbeta med sina bärbara datorer på 
lektionerna, därför anser de att det är viktigt med många lättillgängliga eluttag. Gustav 
föredrar om eluttagen finns i bordshöjd. Att ha eluttag hängande från taket är något som 
Cesar inte tycker är bra eftersom hens erfarenhet är att dessa efter ett tag inte går att dra 
upp igen vilket medför att de skymmer sikten.  

Adam trivs i sitt klassrum, teknikklassrum 1, och tycker det är bra med stationära datorer i 
klassrummet. Hen tycker att datorerna ska ha mjukvara anpassad för vad eleverna ska göra 
på datorerna. Bertil tycker att det bästa vore om eleverna fick tillgång till den mjukvara de 
behöver på deras bärbara datorer. Gustav pratar också om att det vore bra att ha tillgång till 
datorer frekvent i arbetet. 

6.2.2.4 Inspiration 
Många av lärarna föredrar att ha ämnesklassrum. På så sätt vet eleverna vad som gäller så 
fort de kommer in i klassrummet och klassrummet kan vara inrett för att väcka intresse för 
ämnet. Att ha ämnesklassrum där en och samma lärare alltid håller till skapar enligt David 
och Adam en trygghet. Adam säger att eleverna kommer och arbetar i hens klassrum utanför 
lektionstid. 

Filip betonar att eleverna behöver stimulans av den fysiska miljön, eftersom elever ibland 
anser att gymnasiet är tråkigt och behöver så mycket inspiration som möjligt. Filip tycker 
därför det är bra att smycka klassrummet med bilder eller planscher, samt levande växter 
som både ger syre och skapar trivsel. Det finns en önskan hos alla lärare att ha någon form 
av inspiration för eleverna i klassrummet. Erik säger att klassrummet ska vara inbjudande 
och kul, genom att klassrummet skiljer sig från ett traditionellt klassrum. Hen ser gärna att 
klassrummet har högt i tak för att få en luftig och rymlig känsla.  
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Bertil anser att det ska finnas mycket material för eleverna att arbeta med. För att eleverna 
ska känna sig inspirerade är det viktigt att eleverna känner att de får plocka själva bland 
hyllorna. 

6.2.2.5 I närheten av klassrummet  
På frågan om vad som gärna får ligga i närheten av klassrummet framkommer det några 
olika förslag. Hälften av lärarna nämner specifikt att de vill ha sitt arbetsrum nära till hands. 
Andra rum som lärarna uttrycker att de vill ha i närheten är materialförråd, toaletter, 
grupprum och bibliotek. De lärare som ibland har undervisning i ett annat typ av klassrum 
såsom datasal, labbsal eller verkstad vill gärna ha de klassrummen i närheten. Erik säger att 
klassrummet gärna får ligga lite avskilt från andra delar av skolan så att det är lugnt i 
korridoren utanför klassrummet. Bertil vill ha ett materialförråd så pass nära att det helst 
finns en dörr in till förrådet från klassrummet. Gustav vill gärna ha grupprum i närheten av 
klassrummet ifall eleverna ska arbeta i grupper, dock tycker hen inte om tanken på att 
släppa överblicken över eleverna som hen måste göra när de lämnar klassrummet.  

6.3 Analys av empiri 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska analysen, som är en del av den 
fenomenografiska analysen, där empiri sätts i relation till tidigare forskning. 

6.3.1 Fysisk inomhusmiljö 
Många respondenter uppfattar att hög ljudvolym är ett störande moment i klassrummet 
vilket överensstämmer väl med vad Folkhälsomyndighetens (2016a) skriver, nämligen att 
elevers inlärningsförmåga och prestation försämras av buller. Respondenterna kommer med 
lösningen att ha ljuddämpning i tak och väggar och välisolerade rum. För att skapa en god 
ljudmiljö i klassrummet är akustiken mycket viktig enligt lärarna. Nilsson (2000) nämner 
att akustiken är viktig både för att reducera buller och för att det önskade ljudet ska spridas i 
klassrummet på ett bra sätt. 

Fokusgruppens uppfattning om att dålig luft bidrar till att rummet känns instängt och att 
det blir svårt att arbeta överensstämmer med det som Nilsson (2000) skriver, nämligen att 
brister i ventilationen leder till nedsatt prestationsförmåga och produktivitet. 

Nilsson (2000) och Hult (2011) skriver att dagsljus i rummet är nödvändigt och det anser 
även lärarna. Respondenterna uppfattar att det behövs en god allmänbelysning i 
klassrummet så att eleverna orkar arbeta på lektionerna. Enligt Nilsson (2000) är det viktigt 
att belysningen går att anpassa efter behov, detta kan tolkas som att det bör finnas möjlighet 
att både styra delar av belysningen för sig och mörklägga hela rummet. Alla lärarna anser att 
klassrummet måste kunna mörkläggas och de flesta önskar möjlighet att kunna reglera 
belysningen i rummet. De före detta eleverna vill gärna ha persienner i klassrummet så att 
det går att ställa in ljusinsläppet från fönstren.   

Det finns olika uppfattningar om huruvida fönster mot korridoren är bra eller dåligt bland 
respondenterna. Detta styrks av Björklid (2005) som skriver att å ena sidan bidrar 
glasväggarna till en rumslig öppenhet men å andra sidan kan de vara ett störande moment 
som bidrar till koncentrationssvårigheter. 

6.3.2 Möblering 
Björklid (2005) tar upp att det är viktigt att elever har sittriktiga möbler och att de får 
möjlighet att resa sig under arbetspass för att förebygga ryggproblem. En uppfattning är att 
detta kan lösas genom att använda höga bord som eleverna både kan stå och sitta vid, något 
som några lärare argumenterar starkt för. De anser att det är bra även för läraren som då 
slipper böja sig ner när de hjälper eleverna. 



26 
 

Alla de före detta eleverna har suttit vid gruppbord i sina teknikklassrum, vilket de uppfattar 
som något positivt. Flera av de intervjuade lärarna är av uppfattningen att det är en fördel 
att låta eleverna sitta i grupper vilket är det som Forsberg (2009) förespråkar, han tycker att 
deltagarna i en gruppdiskussion måste kunna se varandra. Strandberg (2009) menar att 
rum för samtal och dialog är ett av många rum som behövs för lärande. De lärare som 
föredrar bord i rader betonar vikten av att istället ha ett flexibelt klassrum. Vid 
gruppdiskussioner ska det vara enkelt att möblera om för att ge eleverna möjlighet att 
diskutera. Även på RISE anser de att flexibilitet i möblerna är nödvändigt. Att ett rum ska 
vara flexibelt verkar gå i linje med vad Björklid (2005) skriver, hon menar att klassrummen 
bör ha en differentierad miljö.  

Flera författare menar att det är bra att dela in rummet i flera olika rum (Johansson et al., 
2007; Strandberg, 2009; Toivanen, 2015). Ett flertal lärare uppmärksammar detta under 
intervjuerna, några vill ha tillgång till grupprum medan andra vill kunna avgränsa direkt i 
klassrummet. Bertil och David pratar om draperier och vikväggar. Detta kan kopplas till det 
Björklid (2005) nämner om att avgränsningar är viktigt för att skapa en optimalt 
fungerande undervisning. På RISE har de bland annat zoner för utställning, skapande och 
möten, dessa påminner om Strandbergs (2009) förslag på olika rum i rummet. RISEs 
projektstudio har också en zon för individuellt arbete vilket liknar de enskilda arbetsplatser 
som Johansson et al. (2007) tycker ett klassrum ska innehålla. 

Forsberg (2009) menar att deltagare i en grupp blir mer kreativa om gruppen aktiveras 
istället för att sitta stilla. Att samla gruppen kring en whiteboardtavla är ett sätt att aktivera 
deltagarna (Ibid.). Detta är något som Erik vill använda sig av i sin undervisning genom att 
ha flera whiteboardtavlor i klassrummet. 

6.3.3 Material i klassrummet 
Enligt Skrøvset et al. (1999) är en god utgångspunkt för projektarbete ett rum där eleverna 
har tillgång till det material och de informationskällor de behöver. Flera lärare uttrycker att 
de vill ha det material som behövs i deras undervisning i eller i nära anslutning till 
klassrummet, såsom konstruktionsmaterial, ämnesmaterial, datorer och läroböcker. Datorer 
är ett av de redskap som elever ska lära sig använda i olika syften i teknikämnet enligt 
Skolverket (2011). Det är med hjälp av redskap som människor utvecklas och lär sig enligt 
Säljö (2002, 2005) och Strandberg (2009) menar att tillgängligheten påverkar lärande. De 
elever som känner sig inbjudna att ta del av det som finns i rummet lär sig ofta mer 
(Strandberg, 2009). Bertil vill att materialet i klassrummet ska finnas tillgängligt både för 
lärare och elever. Hens förslag på en “mitt-emellan-verkstad” för manuellt arbete liknar 
Strandbergs (2009) verktygsrum, ett rum där material, redskap och arbetsytor finns 
tillgängliga. Detta kan tolkas som behövligt då styrdokumenten för teknikämnet säger att 
elever ska ges möjlighet att skapa manuella modeller samt utföra mätningar och experiment 
(Skolverket, 2011). 

6.3.4 Inspiration 
Fokusgruppsdeltagarna är av uppfattningen att stämningen och känslan i klassrummet är 
viktig. De önskar bland annat fönster ut för att inte känna sig instängda. Dul och Ceylan 
(2011) menar att fönster ut är en av många faktorer som förbättrar kreativiteten. En annan 
av dessa faktorer är växter (Dul & Ceylan, 2011). Filip använder växter i sitt klassrum för att 
skapa trivsel och få in syre. Hen uppfattar det viktigt att skapa stimulans för eleverna i den 
fysiska miljön. Ett krav för att få certifieringen Teknikcollege är att lärmiljön stimulerar 
kreativitet (Teknikcollege, u.å.) vilket stärker hur viktigt detta är. En stimulerande 
arbetsmiljö förbättrar den kreativa förmågan enligt Dul och Ceylan (2011). Från Eriks 
intervju kan tolkas att hen vill stimulera sina elever genom att ha ett inbjudande klassrum 
som sticker ut ur mängden. 
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Några lärare lägger tonvikt på att det ska vara rent och snyggt i klassrummet. Detta kan 
tolkas till det Björklid (2005) skriver om att de estetiska intrycken är av betydelse för både 
välmående och lärande, dålig ordning och städning förmedlar ett negativt intryck. Ordning 
och reda är viktigt även för fokusgruppsdeltagarna som nämner att de inte vill ha onödigt 
material i klassrummet eftersom risken är att det kan skapa en stökig känsla.  

Enligt Illeris (2007) är miljön alltid en del av lärsituation. I stort sett alla respondenter 
föredrar att ha ämnesklassrum. Detta kan tolkas som att ett ämnesklassrum som är 
utformat för lärande i ett specifikt ämne fungerar bättre än ett klassrum som ska passa för 
fler ämnen. Ett ämnesklassrum kan förmedla intryck som lockar elevernas intresse för just 
det ämnet. Intryck skriver Strandberg (2009) är något som finns i alla rum och som 
påverkar människorna där. De intervjuade lärarna är av uppfattningen att det är bra om det 
finns exempelvis ämnesrelaterade planscher på väggarna i klassrummet för att väcka 
intresse för ämnet. 

Att ha tidigare arbeten på väggarna uppfattar fokusgruppsdeltagarna hjälper med 
motivation och inspiration. Strandberg (2009) menar att det är viktigt att det finns rum för 
utställning då det är bra att elever kan se en tydlig koppling mellan lärprocessen och 
lärprodukten. På RISE har de också färdigställda projekt på väggarna vilket de upplevde 
som inspirerande. 

6.3.5 I närheten av klassrummet 
Bertil vill ha många olika typer av zoner i ett och samma klassrum för att möjliggöra olika 
typer av undervisning. Erik ställer sig istället frågan varför ett klassrum måste möjliggöra 
alla typer av undervisning. Strandberg (2009) är av uppfattningen att det är i princip 
omöjligt att få plats med alla önskade rum i klassrummet. Alla lärare är överens om att i de 
fall där det inte går att ha alla utrymmen i rummet så vill de gärna ha dessa utrymmen i 
närheten av klassrummet.  

6.4 Klassrumsförslag 
Vi har använt oss av den generella designprocessen, som beskrivs i avsnitt 5.5, för att 
utforma klassrumsförslag för ämnet teknik och projektbaserad undervisning. De två första 
stegen, planera projekt och utforska kontext, utfördes i fas 1 och resultatet från denna fas 
användes för att skapa idéer i steg tre. Inspiration hämtades också från studiebesöket på 
RISE Interactive, beskrivningarna av befintliga teknikklassrum samt vad Skolverkets 
styrdokument säger. Först skissade vi på idéer till klassrumsförslag var för sig och sedan 
diskuterade vi idéerna tillsammans, med den fenomenografiska analysen i åtanke, för att 
vidareutveckla dem. Antalet klassrumsförslag var inte bestämt på förhand. Vi ville inte ha 
för många förslag för att minimera risken att förslagen skulle vara för lika varandra, då detta 
skulle kunna leda till att det är svårt att urskilja för- och nackdelar mellan dem under 
utvärderingen. För att kunna rymma de olika uppfattningar och förslag som framkom under 
den fenomenografiska analysen utformades fem förslag. När vi beslutat oss för de fem 
klassrumsförslagen utfördes det sista steget i designprocessen, prototypa koncept, genom 
att beskriva och skissa upp förslagen. Klassrumsförslagen presenteras i bilaga 7.  

6.5 Motivering av klassrumsförslag 
Nedan beskrivs motiveringen till varför klassrumsförslagen ser ut som de gör och vad som 
kännetecknar respektive förslag. Klassrumsförslagen har gemensamma detaljer som är 
baserade på de uppfattningar som var lika hos de flesta av respondenterna angående vad 
som bör finnas i ett klassrum. Till merparten av detaljerna finns motivering i analysen.  
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Dessa gemensamma detaljer är: 

● God allmänbelysning 
● Stora fönster med mycket ljusinsläpp 
● Mörkläggning till fönstren 
● God ventilation 
● Ljuddämpning 
● Ljudanläggning 
● Whiteboardtavla 
● Tavelbelysning 
● Projektor och projektorduk 
● Papperskorg 

 
Enligt analysen är det svårt att avgöra om fönster ut mot korridoren är något bra eller dåligt, 
därför har klassrumsförslagen olika varianter för att tillgodose olika respondenters 
uppfattningar kring detta. I klassrumsförslag A1, A2 och B har vi valt fönster, i dörren 
respektive vid sidan om dörren, eftersom fokusgruppen föredrar att det går att se utifrån om 
klassrummet är ledigt. I klassrumsförslag C valde vi att inte ha något fönster ut mot 
korridoren då det finns respondenter som anser att det är ett störande moment. 
Klassrumsförslag D har en del av väggen mot korridoren gjord av glas eftersom glasväggar 
bidrar till en mer öppen känsla i klassrummet enligt några respondenter. Respondenterna 
har även olika uppfattningar om punktbelysning och därför har förslagen olika typer av 
belysning. Alla klassrumsförslag är försedda med en klocka då vi höll med de före detta 
eleverna om att det är viktigt att ha en klocka i klassrummet. 

Vi har valt att inte beskriva detaljerat vilket material och vilken utrustning som finns i varje 
klassrumsförslag. Det är för att förslagen till viss del ska gå att anpassa efter vad läraren vill 
ha och behöver i sitt klassrum. Olika material kräver olika förvaringsutrymmen och därför 
har vi valt att enbart specificera var materialet ska vara placerat och inte hur det ska 
förvaras. 

6.5.1 Klassrumsförslag A1 
I detta klassrum fokuserade vi på avgränsningar. Det framgår i analysen att det är viktigt att 
hålla nere ljudnivån i klassrummet och Gustav har uppfattningen att grupprum hjälper med 
detta. Dock ser hen en nackdel med grupprum, nämligen att hen förlorar uppsynen över 
eleverna när de lämnar klassrummet. Därför lade vi in grupprum inuti klassrummet med 
glasväggar emellan för att öka överblicken av elevernas arbete för läraren. Glasväggarna 
släpper in ljus i grupprummen och bidrar till en mer öppen känsla vilket är viktigt enligt 
analysen. För att avgränsa gruppsektionerna i det stora rummet valde vi draperier enligt 
Davids förslag. Draperierna kan verka något ljuddämpande och gör att elevgrupperna inte 
ser varandra. Vi valde att inte ha draperi hela vägen runtom gruppsektionerna av samma 
anledningar som vi valde glasväggar till grupprummen. Eftersom analysen visar att det är 
bra att arbeta aktivt vid en whiteboardtavla valde vi att låta varje grupp ha tillgång till en 
whiteboardtavla. Dessa är uppsatta på ett sådant sätt att läraren kan överblicka vad eleverna 
skrivit på avstånd från den öppna delen av klassrummet. 

För att alla elever ska få plats i det stora rummet vid exempelvis genomgångar valde vi 
enkelbord i rader i klassrummets vänstra del. Detta valde vi eftersom ett flertal lärare 
uppfattar att enkelbord är mer flexibla vid ommöblering, och flexibilitet i ett klassrum är 
mycket fördelaktigt enligt analysen. Genom att kunna dra fram eller undan draperierna ökas 
rummets flexibilitet vilket gör att klassrummet fungerar både för genomgångar och 
grupparbete. Eftersom fokusgruppsdeltagarna uppfattar det som negativt att sitta vända 
från whiteboardtavlan gjorde vi så att gruppborden har plats för fler elever än vad det finns 



29 
 

stolar, på så sätt kan eleverna välja vilken sida av bordet de vill sitta på beroende om de ska 
titta mot den stora whiteboardtavlan i klassrummet eller gruppens mindre whiteboardtavla. 
Borden i klassrummen är normalhöga för att de inte ska skymma whiteboardtavlorna. 

Analysen tyder på att växter bidrar till att förbättra kreativiteten och därför valde vi att ha 
växter i fönstren. Vidare tyder analysen på att affischer med ämnesanknytning är bra för 
inspiration och kreativitet, därför har vi valt att ha inspirerande målningar på väggarna av 
uppfinningar och citat från kända personer. 

Vi valde att sätta eluttag i borden vid gruppsektionerna till höger i klassrummet eftersom 
alla respondenter är av uppfattningen att det är nödvändigt att ha många lättillgängliga 
eluttag. I grupprummen finns eluttagen på en vägglist i bordshöjd då flera respondenter 
tycker den varianten är bra.  

6.5.2 Klassrumsförslag A2 
I de avseenden som klassrumsförslag A2 liknar klassrumsförslag A1 är motivationen samma 
som ovan, se avsnitt 6.5.1. 

Den vänstra delen av klassrummet skiljer sig dock åt. I detta klassrum valde vi att använda 
oss av en idé som Erik funderade på, nämligen att alla elever kanske inte behöver en plats 
med bord. Därför har vi valt att ha bekväma fåtöljer som kan användas exempelvis vid 
genomgångar och redovisningar. Alla elever i klassen får plats i fåtöljerna och 
gruppsektionerna behöver då inte användas. Fåtöljerna är enkla att möblera om i andra 
konstellationer vilket ökar flexibiliteten som är viktig enligt analysen. 

6.5.3 Klassrumsförslag B 
Fokusgruppsdeltagarna tycker om att sitta vid gruppbord men en nackdel med denna 
placering är att vissa elever får sitta med ryggen mot läraren. Därför valde vi 
halvmåneformade bord så att ingen elev sitter direkt vänd från läraren. Något som 
fokusgruppen föreslår är att ha en större skärm som alla i gruppen kan se. Med inspiration 
från denna idé placerade vi flyttbara skärmar i klassrummet som enkelt kan rullas ut till 
varje grupp. Dessa förvaras i ena hörnet av klassrummet där det går att dra för ett draperi 
för att inte rummet ska upplevas som stökigt när skärmarna inte används. 

Alla respondenter var av uppfattningen att det bör finnas lättåtkomliga eluttag i 
klassrummet. Denna önskning är anledningen till att vi placerade eluttag längs väggarna och 
vid de höga arbetsborden.  

Inspirerade av RISEs zon för skapande med mycket tillhörande material utformade vi ett 
arbetsutrymme i detta klassrum, som också går att motivera från analysen. Enligt analysen 
är det bra om material finns tillgängligt för eleverna och att det finns plats för utställning. 
Därför är skåpen i arbetsutrymmet olåsta och det finns plats avsedd för att ställa ut elevers 
tidigare arbeten. Vattenho finns tillgängligt i detta rum, dels för att två respondenter önskar 
detta och dels för att de som önskar renlighet i klassrummen kan torka av ytor med vatten. 

Vi har valt att ha växter och blommor i fönstren för att vi i analysen ser att det hjälper till att 
skapa trivsel och en kreativ miljö. Inspirationen till att ha ritbord och ritningar på väggen 
hämtade vi från att det i teknik 1 ingår ritteknik och att de på teknikinriktningen 
samhällsbyggande och miljö läser arkitekturkurser. 
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6.5.4 Klassrumsförslag C 
Vi har valt att göra klassrumsförslag C som ett dubbelklassrum. Den ena delen liknar ett 
traditionellt klassrum då några respondenter uppfattar att det är den bästa utformningen på 
ett klassrum. Vid grupparbete går det att flexibelt vända borden mot varandra. Vi valde att 
använda höga bord på grund av fördelarna som nämns i analysen. Under katedern valde vi 
att ha en hurts för material eftersom de flesta lärarna önskar att slippa bära med sig material 
till varje lektion. Vi placerade eluttagen i denna del i lister både i golv och på väggarna 
eftersom alla respondenter vill ha många eluttag nära till hands. Den målade vikväggen är 
till för att väcka inspiration och kreativitet hos eleverna.  

I den andra delen valde vi att ta inspiration från Bertils idé om en “mitt-emellan-verkstad” 
och gjorde ett arbetsrum för praktiskt arbete. Här finns material som eleverna själva kan ta 
av vilket vi motiverar i analysen. Det ska finnas rum för varje klass arbeten precis som det på 
RISE finns plats för de anställdas individuella projekt, något som Helge tycker ska finnas i 
klassrummet. Där finns också en vattenho för att det önskas av två respondenter. Även i 
denna del av klassrummet finns eluttag lättåtkomligt eftersom alla respondenter anser att 
det är viktigt.  

6.5.5 Klassrumsförslag D 
Vi valde att göra ett klassrum med fokus på att ha flera rum i rummet eftersom det står i 
tidigare forskning att det är viktigt för att tillgodose elevers olika behov. Från besöket på 
RISE fick vi inspiration till platserna för enskilt arbete i klassrummet och de motiveras i 
analysen. Från analysen tog vi också idén att göra dessa platser höj- och sänkbara. 

Adam tycker om sitt undervisningssätt med stationära datorer och Skolverket (2011) skriver 
att elever ska ges möjlighet att använda datorer. Därför har vi i detta klassrum valt att ha sex 
stycken stationära datorer med högre prestanda, större skärm och bättre mjukvara än vad 
bärbara datorer oftast erbjuder. I anslutning till dessa finns också 3D-skrivare eftersom 
Skolverket (2011) tar upp att elever ska ges möjlighet att lära sig skapa modeller med hjälp 
av digitala och manuella modeller. Dessutom framkom det under intervjuerna att 3D-
skrivare är något som vissa lärare vill ha tillgång till i sin teknikundervisning.  

Enligt analysen ska klassrummet vara flexibelt och deltagare i gruppdiskussioner bör kunna 
se varandra. Detta gav oss idén med halvmåneformade normalhöga bord som är enkla att 
möblera om och eleverna kring bordet kan se varandra.   

I klassrummet har vi valt att ha två whiteboardtavlor av två anledningar. Den ena är för att 
klassrummet inte ska ha ett tydligt fram och bak och läraren kan då välja vilken sida hen vill 
stå på. Den andra är för att det ska finnas utrymme för fler elever att ha tillgång till att 
arbeta vid whiteboardtavlor om detta behövs i undervisningen. Denna idé är inspirerad av 
Eriks uppfattningar. Det finns flyttbara whiteboardtavlor på hjul i klassrummet för att alla 
elevgrupper ska ha tillgång till en skrivyta. Dessutom fungerar dessa som avgränsning vilket 
enligt analysen är bra.  

En annan zon i klassrummet är delen med whiteboardtavla och ett ståbord för elever att 
samlas kring för stående arbete. Denna idé kommer från analysavsnittet om att kreativitet 
skapas i en aktiv miljö. Denna zon avgränsas med en hylla på hjul. Vi valde en hylla eftersom 
det bör finnas utrymme för material i klassrummet enligt analysen. Från analysen fick vi 
också idén att ha hjul på hyllan för att den ska vara flexibel, på så sätt kan hyllan flyttas och 
det går att rulla bort den om den är i vägen.  

I direkt anslutning till klassrummet finns det ett förråd så att läraren har nära till material. 
Denna idé fick vi från Bertils intervju.   
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6.6 Utvärdering av klassrumsförslag 
En utvärdering av klassrumsförslagen utfördes genom att intervjua tre lärare i en 
fokusgrupp. I efterhand skickade två lärare som inte kunde delta under samtalet 
kompletterande kommentarer på klassrumsförslagen. På det stora hela tycker deltagarna att 
alla klassrumsförslagen är bra och nedan följer en sammanfattning av empirin. 

Fokusgruppen diskuterar vikten av flexibilitet i ett klassrum. Ingen elevgrupp är den andra 
lik och då behöver det kunna möbleras om för de olika grupperna. Deltagarna verkar inte 
tycka att någon sorts bord är bättre än de andra utan de verkar tycka om alla varianter av 
gruppbord. En respondent tycker att om det finns höga bord utan stol för stående arbete bör 
borden vara höj- och sänkbara istället eftersom alla elever är olika långa. 

Deltagarna diskuterar kring säkerhet i klassrummet. Om klassrummet har fönster ut mot 
korridoren ska dessa vara ogenomträngliga, men ur en säkerhetssynpunkt är det bra om det 
inte finns fönster mellan klassrum och korridor så att elever och lärare kan gömma sig i 
klassrummen vid eventuella hot. De nämner också att draperier och tyger måste vara 
brandsäkra om de används som avgränsning i klassrum.  

Något som en i fokusgruppen tar upp är att hen anser att estetik är mycket viktigt och hen 
tycker om att detta berörs i klassrumsförslagen, bland annat är växter en detalj som hen 
uppskattar. Hen funderar över fler detaljer kring de estetiska uttrycken i klassrummen som 
inte står beskrivna i förslagen såsom färger och material.  

Att det finns många eluttag i ett klassrum är något som respondenterna anser är nödvändigt 
och de uppskattar de förslag där eluttag finns strategiskt utplacerade. De säger också att 
ibland behöver alla elever tillgång till el och då är det fördelaktigt om eluttag finns vid varje 
plats. Ett förslag som läggs fram som en lösning på detta är att ha eluttag hängande från 
taket. 

Respondenterna tycker att klassrumsförslag A1 är ett bra förslag. De anser att rummet 
bjuder in till att eleverna kan arbeta avskilt i sina grupper direkt i klassrummet och de tycker 
om att varje grupp har tillgång till en whiteboardtavla. När eleverna arbetar just i 
projektform tror en av respondenterna att tillgång till whiteboardtavla blir ännu viktigare 
eftersom det ofta blir bättre diskussioner och arbetsklimat när eleverna kan arbeta 
tillsammans vid tavlor. Grupprum i klassrummet är den del av klassrumsförslag A1 som 
väcker mest positiva reaktioner hos lärarna då grupprummen sänker ljudnivån i 
klassrummet men ändå ger läraren uppsikt över eleverna. Även draperierna i det stora 
rummet har fördelar enligt lärarna, då alla elevgrupper kan arbeta relativt ostört. Om det 
vore möjligt ser gärna en av respondenterna att alla grupper kan vara avskilda med 
grupprum eftersom grupperna i det stora rummet kan störa varandra då draperierna 
släpper igenom ljud. En förbättring som föreslås är om det istället kan användas vikväggar 
som avgränsningar i det stora rummet eftersom de är mer ljuddämpande. 

De flesta uppskattar verkligen att klassrummet möjliggör både traditionell och 
projektbaserad undervisning. En respondent är först tveksam till om detta klassrum 
verkligen passar för traditionell undervisning eftersom alla elever inte får plats i raderna. 
Efter att det fastställs att alla elever får plats i det stora rummet är hen något mer positivt 
inställd till klassrummet men föreslår att gruppborden kan vara tvådelade så att de går att 
möblera om till rader. Enkelborden i klassrummet uppskattas av fokusgruppen eftersom de 
ger stora möjligheter för att enkelt möblera om. Dessa kan bilda fler gruppbord eller stå 
avskilt för att skapa enskilda arbetsplatser för de elever som har behov av det. En 
respondent har gärna skåp i klassrummet som går att låsa med plats för elevernas pågående 
arbeten, så att de kan förvara projekten mellan lektionerna. 



32 
 

Det finns olika åsikter om klassrumsförslag A2. De flesta tror att fåtöljerna skulle uppskattas 
av eleverna och en respondent tycker verkligen om idén att kunna samla eleverna i 
fåtöljerna under helklassgenomgångar. De andra är mer tveksamma till idén och tycker 
klassrummet lämpar sig mer som en aula eller hörsal än till vanlig undervisning. Denna typ 
av rum anser de behövs i en skola men inte i ett klassrum där de ska undervisa eleverna hela 
året. Ett förslag på förbättring som nämns är om stolarna längre bak i klassrummet kan vara 
högre för att säkerställa att inte eleverna skymmer sikten för varandra. En av deltagarna 
tänker på fåtöljernas hållbarhet och hygien, dessa måste hålla i många år och risken är att 
fåtöljerna snabbt blir ohygieniska om det till exempel spills mat och dryck på dem. Precis 
som i klassrum A1 diskuteras ljuddämpande vikväggar mellan gruppsektionerna. En 
respondent poängterar att eleverna ofta behöver både datorer, böcker och annat material 
framme vid genomgångar, vilket de inte har plats för i detta klassrum. 

Respondenterna är överens om att klassrumsförslag B passar bra för grupparbete. Dock 
önskas det grupprum i närheten eller ett sätt att avgränsa gruppborden eftersom det enligt 
några lärare lätt blir stimmigt och hög ljudnivå under grupparbeten. För att kunna minska 
stimmet med hjälp av avgränsningar kan rummet behöva färre bord, så att det får plats. 
Dessutom poängterar en av respondenterna att det inte finns något utrymme för enskilt 
arbete och för de elever med behov av detta kan det vara bra att ha möjlighet till andra 
placeringar än vad som är möjligt i klassrumsförslag B. Skärmarna som tillhör klassrummet 
tycker lärarna låter som en bra och nytänkande idé, bland annat för att grupperna ska slippa 
trängas vid en bärbar dator. Även de halvmåneformade borden tycker deltagarna är bra för 
att ingen elev sitter vänd från läraren. Arbetsutrymmet är något som verkligen uppskattas av 
en respondent då hen anser att avlastningsytor ofta behövs där eleverna bland annat kan 
hämta material, vilket de större borden ger möjlighet för. Vattenho, källsortering och plats 
för förvaring av material och elevers arbeten uppskattas också. Några av de andra 
respondenterna säger att de inte har nytta av arbetsutrymmet till projekt i deras kurser men 
att de vet att behovet finns i en del teknikkurser, i dessa kurser tror de att klassrummet 
skulle fungera bra. Material är däremot något som alla respondenter gärna har nära till 
hands. 

Den största fördelen med klassrumsförslag C är att klassrummet består av två klassrum i ett 
enligt respondenterna. Det går snabbt att byta miljö i samband med att undervisningens 
innehåll skiftar och läraren slipper röra sig mellan två klassrum. De tycker den traditionella 
delen av klassrummet är bra att ha eftersom genomgångar och övningar där eleverna sitter 
vänd mot läraren alltid kommer att vara en stor del av undervisningen även om eleverna ska 
arbeta i projektform. Flera lärare anser att klassrummet passar bra till att arbeta med 
eleverna i halvklass, där halva klassen kan arbeta med teori eller skrivande och den andra 
halvan kan arbeta praktiskt. En av dem tycker att det finns ett stort behov av att kunna 
arbeta i halvklass i teknikämnet i samband med att eleverna arbetar med utrustning och kan 
behöva mycket hjälp. Borden i klassrummet är en respondent mycket nöjd med. Hen 
föredrar att eleverna kan stå upp och arbeta samt när det finns robusta bord i labbdelen till 
de praktiska arbetsuppgifterna. En deltagare funderar på om det går att anpassa den 
traditionella delen bättre för projekt, hen föreslår att ha någon variant av A1 i denna del 
istället. En lärare som inte behöver arbetsdelen funderar istället på om den delen kan göras 
om till ett rum som liknar A1 med gruppsektioner och whiteboardtavlor. 

De flesta respondenter tycker om att klassrumsförslag D möjliggör flera olika typer av 
undervisning och arbetssätt, vilket gynnar en varierad undervisning. I och med de olika 
arbetsplatserna gynnas projektarbete eftersom eleverna kan vara i olika faser av sina projekt 
och kan då utnyttja de olika zonerna. En oro är att rummet snarare kan upplevas som 
stökigt eller rörigt eftersom det finns mycket i rummet. Det uttrycks av en respondent att det 
kan vara svårt att genomföra vissa av teknikämnets praktiska moment i klassrummet. 
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Klassrummet verkar dock passa bra vid de tillfällen eleverna ska arbeta i grupp med 
teoretiska projekt i teknikämnet enligt flera respondenter. Zonen med whiteboardtavlan och 
ståbordet uppskattas särskilt av en lärare som gärna ser att det finns fler sådana zoner i 
klassrummet. De flesta uttrycker att de tycker om whiteboardtavlorna på hjul som 
avgränsningsmöjlighet vid grupparbete samt att eleverna kan arbeta stående vid dessa. Att 
borden är flexibla och går att möblera om är också en positiv sak som nämns om 
klassrummet. Två av respondenterna tycker inte att de stationära datorerna behövs, men en 
av dem säger att det kan vara fördelaktigt att ha större skärmar så att flera elever kan sitta 
runt dem, vilket hen inte tycker är möjligt i klassrumsförslag D. En lärare tycker mycket om 
att det finns en dörr till förrådet från klassrummet. 

Respondenterna tycker flera klassrumsförslag är bra och ser många fördelar med alla 
förslagen. Klassrumsförslagen de tycker bäst om är klassrum A1 och C, gärna i en 
kombination med varandra. De lärare som har A1 som favorit är de som inte arbetar med så 
mycket material i sina kurser och de betonar att A1 är det klassrum som passar bäst för 
projektarbete. En respondent tycker bäst om C för att detta klassrumsförslag möjliggör den 
typ av undervisning hen vill undervisa och hen tycker detta klassrum passar bäst för projekt 
i teknikämnet. Några lärare vill slå ihop två förslag och skapa ett dubbelklassrum där ena 
delen består av arbetsrummet för praktiskt arbete från C och den andra delen är inspirerad 
av A1. De betonar att detta klassrum skulle ge möjlighet till att ha genomgångar, mycket 
avlastningsytor, praktiskt arbete, förvaring av elevernas pågående arbeten samt rum för 
projekt som inte kräver grövre teknikutrustning. De lärare som istället funderar på att 
behålla den traditionella delen av klassrumsförslag C i en kombination med A1 tycker att 
katederundervisning alltid kommer vara en viktig del även i ett ämne där eleverna arbetar 
mycket i projekt. En variant som föreslås är att byta ut båda delarna och göra den ena delen 
som en hörsal med en stor projektorduk och där raderna hamnar högre och högre upp ju 
längre bak i klassrummet de är. Den andra delen ska se ut ungefär som A1 med grupprum 
och whiteboardtavlor.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt besvaras först undersökningens två frågeställningar. Därefter diskuteras 
rekommendationer till Vallentuna kommun och undersökningens metod. 

7.1 Teknikklassrummets utformning 
I detta avsnitt besvaras undersökningens första frågeställning “Vilka uppfattningar 
har lärare och elever om hur teknikklassrummet bör vara utformat, med 
hänsyn till den fysiska miljön?”. 

En stor variation av uppfattningar om vad som är viktigt vid utformning av ett klassrum 
framkom under datainsamlingen. I den fenomenografiska analysen kunde dock fem 
kategorier urskiljas. Dessa är:  

● Fysisk inomhusmiljö 
● Möblering 
● Material i klassrummet 
● Inspiration 
● I närheten av klassrummet 

 
I tidigare forskning finns mycket som visar på att den fysiska inomhusmiljön är viktig för 
elevernas lärande. Detta styrker även vår undersökning då alla respondenter är överens i 
uppfattningen att det krävs en viss standard på den fysiska inomhusmiljön i klassrummet 
såsom god ventilation, akustik och ljus för en fungerande undervisning.  

Angående möblering i klassrummet är respondenternas uppfattningar varierande, bland 
annat diskuterades vilken höjd och form borden bör ha och hur de bör vara placerade. Några 
respondenter föredrar att eleverna sitter placerade i grupper medan andra föredrar när 
eleverna sitter i rader. En gemensam uppfattning är dock att klassrummet måste vara 
flexibelt och att det ska vara enkelt att möblera om. Det kan urskiljas från empirin att större 
bord inte skapar samma möjlighet att variera mellan avskildhet med lugn och ro och 
projektarbete, som enkelbord gör. Det finns många individer att ta hänsyn till i en klass och 
det kan finnas flera fördelar med att kunna anpassa borden efter alla, därmed kanske inte 
formen på borden är det väsentliga utan snarare vilka typer av arbetsplatser som möjliggörs.  

Gällande vilket material som bör finnas i klassrummet finns skillnader mellan lärarnas 
uppfattningar. En tolkning är att lärare önskar ha det material i klassrummet som de 
använder i sin undervisning samt det material som de har saknat. Även bland tekniklärarna 
är variationen stor i uppfattning kring material trots att de alla undervisar teknik 1. En orsak 
kan vara teknikämnets bredd och att ämnet inte har en stark undervisningstradition 
(Björkman, 2009) och därför undervisas på olika sätt av olika lärare. Dessutom kan de 
teknikinriktningar som finns på lärarens skola och vilka fler kurser läraren undervisar i vara 
en annan orsak. Ett klassrum används sällan till enbart en kurs och på varje teknikinriktning 
ingår det olika teknikkurser vilket påverkar vad som behövs i teknikklassrummet. Bertil 
undervisar förutom teknik 1 även i designkurser på inriktningen design och 
produktutveckling och i hens intervju betonar hen vikten av att kunna skapa prototyper av 
många olika material i teknikundervisningen. Adam som istället undervisar på 
informations- och medieteknik behöver datorer i klassrummet till sin undervisning. Därför 
blir det viktigt att anpassa materialet beroende på vilka teknikinriktningar skolan erbjuder 
samt vilka teknikkurser som ska undervisas i klassrummet.  

I inspirationskategorin är det stämningen och känslan i ett klassrum som är viktigast enligt 
respondenterna. De flesta vill ha ett rymligt och öppet klassrum och en inredning som 
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väcker intresse för ämnet hos eleverna. Några uppfattar att god estetik behövs och att 
klassrummet ska vara enhetligt och rent, således behöver klassrummet vara enkelt att städa 
och hålla ordning i. Forskning visar att en miljö som är stimulerande och avger en positiv 
stämning skapar en rad positiva effekter, bland annat ökar välbefinnande och trivsel hos de 
som befinner sig i rummet (Dul & Ceylan, 2011). Detta anser vi är en god anledning till 
varför skolan bör satsa på området. Alla respondenter önskar att klassrummet ska inspirera 
eleverna och därför bör denna kategori inte förbises. 

Det är inte bara vad som finns i klassrummet som avgör hur lärarna uppfattar att rummet 
bör vara utformat, utan också omgivningen i närheten påverkar. Samtliga lärare uttrycker 
att det är jobbigt att bära med sig material. Därmed bör materialet antingen finnas i 
klassrummet eller i ett förråd i nära anslutning till klassrummet. Detta innebär att det är 
komplicerat att se på klassrummet som en enskild enhet, eftersom hela skolans planlösning 
påverkar. Vad som behöver finnas i klassrummet beror därför på de rum, det material och 
den utrustning som finns att tillgå på skolan och var de är placerade. 

Det diskuterades inte samma saker under alla intervjuer men i många avseenden har 
respondenterna liknande uppfattningar och i de flesta fall går dessa hand i hand med 
tidigare forskning. Detta tyder på att det kan finnas områden där det existerar en specifik 
utformning av klassrummet som är mest fördelaktig. På några områden upplever vi dock en 
större variation bland respondenternas uppfattningar. En del respondenter tycker 
exempelvis bäst om den traditionella klassrumsutformningen, medan andra gärna utformat 
klassrummet på andra sätt. Något som respondenterna också hade olika uppfattningar om 
är huruvida det är bra med glasväggar ut mot korridoren eller inte, hur borden ska se ut och 
vilken typ av material som ska finnas i klassrummet. Detta tyder på att det, precis som att 
det kan finnas områden där en specifik utformning är mest fördelaktig, också finns områden 
där det inte går att komma fram till en ultimat lösning. Något som stärker denna slutsats är 
att vi, när vi utformade klassrumsförslag, inte kunde komma fram till ett ultimat 
klassrumsförslag. För att kunna ta hänsyn till respondenternas skilda uppfattningar och 
idéer behövde vi utforma fem förslag.  

Det finns ingen lärare som är den andre lik och inte heller någon elevgrupp som liknar den 
nästkommande, därför är det svårt att hitta det ultimata sättet att utforma ett klassrum. 
Likaså är utformningen av klassrummet beroende av vilken undervisningsmetod som ska 
användas i klassrummet. Att därför ha möjlighet att flexibelt kunna anpassa klassrummet 
beroende på lärare, elevgrupp och undervisningsmetod verkar vara den enskilt viktigaste 
faktorn vid klassrumsutformning, därför behöver flexibilitet genomsyra alla kategorier. 
Således bör ett klassrum väl anpassat för teknikämnet kunna utformas med hjälp av de fem 
kategorierna fysisk inomhusmiljö, möblering, material i klassrummet, inspiration och i 
närheten av klassrummet. 

7.2 Projektbaserad undervisning 
I detta avsnitt besvaras undersökningens andra frågeställning “Vilka fysiska 
miljöfaktorer anser lärare påverkar projektbaserad undervisning och hur 
kan ett teknikklassrum som främjar detta utformas?”. 

Rummets utformning vid projektarbete är viktig (Skrøvset et al., 1999). Miljön påverkar 
lärandet (Strandberg, 2009) och genom att anpassa miljön efter undervisningens innehåll 
och arbetsform anser vi att lärandet förbättras. Lärarna, från utvärderingen av 
klassrumsförslagen, som undervisar mycket genom praktiska projektarbeten föredrar 
klassrumsförslag C, medan lärarna som arbetar mer med teoretiska projekt eller 
programmeringsprojekt föredrar klassrumsförslag A1. De föredrar alltså olika klassrum 
beroende på vilka typer av projekt de använder sig av i sin undervisning. De anställda på 
RISE uttryckte att det viktigaste vid utformningen av deras projektstudio är att studion 
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anpassas efter de projekt som de håller på med för tillfället. Därför drar vi slutsatsen att när 
ett klassrum ska utformas för att främja projektbaserad undervisning behöver skolan ta 
hänsyn till vilka typer av projekt klassrummet ska möjliggöra. 

Olika teknikkurser har olika innehåll och därmed kan undervisningen i dem omfatta olika 
typer av projekt. Även teknik 1 kan behöva omfatta flera typer av projekt eftersom ämnet är 
brett, till exempel ska ämnet innehålla både digitalt och manuellt skapande. Det kan betyda 
att det kan vara svårt att utforma ett teknikklassrum som uppfyller alla de olika 
projektbehoven, därför kanske det inte räcker att enbart ha ett teknikklassrum på en skola. 
Skolan har dock möjlighet att välja vilka teknikkurser som ska ingå i teknikprogrammet 
(Skolverket, 2017b), och genom noggrann planering och översikt av kursernas innehåll kan 
skolan välja kurser så att ett teknikklassrum kan utformas för att passa dessa teknikkurser. I 
utvärderingen av klassrumsförslagen tyckte många respondenter om idén med 
dubbelklassrum, detta anser vi kan vara ett bra alternativ för att möjliggöra flera olika typer 
av projekt i samma klassrum.                      

En faktor i den fysiska miljön som lärare anser påverkar projektbaserad undervisning är 
elevernas placering i klassrummet, den kan antingen underlätta eller försvåra 
undervisningen. Projektbaserad undervisning sker oftast i grupp (Pareto & Leric, 2011) och 
när elever arbetar tillsammans är det viktigt att de kan se varandra (Forsberg, 2009). 
Respondenterna är även de av åsikten att elever bör få möjlighet att sitta i grupper när de 
ska arbeta i projekt. Under utvärderingen av klassrumsförslagen framkom att 
respondenterna tycker att gruppbord passar för projektarbete medan detta inte sades om 
den traditionella bordsplaceringen i klassrumsförslag C. Dessa bordsrader relaterades 
istället till traditionell undervisning. De lärare som under datainsamlingen betonade att det 
traditionella klassrummet kan användas för projektbaserad undervisning gjorde detta 
genom att påpeka att det går att möblera om raderna till gruppformationer. Detta tyder på 
att det är just gruppbord som är det mest optimala för projektbaserad undervisning. I 
klassrumsförslagen har vi gruppbord med olika former, men ingen av respondenterna i 
utvärderingen av klassrumsförslagen uttrycker att någon form skulle vara bättre än de 
andra. Alla sorters gruppbord i klassrumsförslagen verkar därför passa bra för 
projektbaserad undervisning. Det är viktigt för respondenterna att det finns möjlighet att 
hålla genomgångar i klassrummet även när eleverna oftast ska arbeta i projekt. Ett bra 
utformat klassrum för projektbaserad undervisning är därmed ett klassrum där eleverna kan 
placeras i grupper men också ett klassrum där lärarna kan hålla genomgångar för hela 
klassen. 

Vid arbete i grupp är hög ljudvolym ett vanligt problem som många respondenter vill 
åtgärda. En hög ljudvolym kan leda till försämrad inlärning och prestation 
(Folkhälsomyndigheten, 2016a) och bland annat Filip anser att god akustik är en 
förutsättning för projektarbete. I ett projektarbete kan det vara svårt att hålla ljudvolymen 
på en rimlig nivå eftersom undervisningsformen kräver att eleverna får möjlighet att 
diskutera med varandra. Två förslag på hur ljudvolymen kan sänkas vid projektbaserad 
undervisning som respondenterna lyfter, är att använda ljuddämpande material i 
klassrummet och att avgränsa elevgrupperna från varandra. Att låta eleverna arbeta på 
platser utanför klassrummet som till exempel i grupprum är ett sätt att lösa problemet. Det 
kan dock medföra nya problem som bland annat att läraren inte längre har uppsyn över 
eleverna och deras arbete. Således anser vi att den bästa lösningen för projektbaserad 
undervisning vore att kunna avgränsa elevgrupperna inne i klassrummet. En bra 
avgränsning separerar alltså grupperna, men behåller lärarens uppsyn över klassen. De 
flesta respondenterna är positiva till avgränsningar, dessa måste dock vara tåliga och 
slitstarka för att verkligen fylla sin funktion. Vi valde att ha olika avgränsningar i våra 
klassrumsförslag och i utvärderingen var grupprummen i A1 och A2 den mest omtyckta 
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typen av avgränsning. Några respondenter tycker att draperierna i A1 och A2 ska bytas ut 
mot kraftigare vikväggar eftersom de är mer ljudisolerande. I ett klassrumsförslag har vi 
flyttbara whiteboardtavlor. Detta tycker respondenterna är bra eftersom de anser att 
whiteboardtavlor är ett bra redskap att arbeta på vid projektarbete samtidigt som de kan 
användas som avgränsning mellan elevgrupper. Vid dessa kan eleverna stå och arbeta samt 
diskutera vilket leder till bättre engagemang (Forsberg, 2009). Dock är inte 
whiteboardtavlorna ljuddämpande utan de erbjuder enbart en visuell avgränsning mellan 
elevgrupperna och därför anser vi att det finns bättre typer av avgränsningar. Med tanke på 
de positiva aspekter som nämnts om whiteboardtavlor tycker vi att varje elevgrupp bör få 
tillgång till en whiteboardtavla att arbeta vid i projektbaserad undervisning. 

I resultatet framgår det inte en entydig bild av vilket material som bör finnas i ett klassrum 
utformat för projektbaserad undervisning. Däremot framgår det att det ofta finns behov av 
att använda ämnesrelaterade material vid projektarbeten. Vilken typ av material som behövs 
i ett klassrum utformat för projektbaserad undervisning beror på vilka projekt som ska 
genomföras i klassrummet. Skrøvset et al. (1999) menar att det är viktigt att elever har 
tillgång till det material och de informationskällor de behöver, såsom böcker och datorer. En 
slutsats vi kan dra av detta är att det är viktigt att det material eleverna behöver finns 
tillgängligt, men vilket material som behövs beror helt på projektets karaktär.  

På RISE anser de att kreativitet främjar arbete i projekt och därför anser vi att ett klassrum 
som främjar kreativitet också bör främja projektbaserad undervisning. För att uppnå en 
kreativ miljö i sin projektstudio har RISE skapat flexibla zoner som innehåller allt som de 
kan tänkas behöva i projekten. Dessutom har de posters på sina gamla projekt uppsatta på 
väggarna att hämta inspiration från. Detta tycker vi skolan kan ta inspiration från när de 
utformar klassrum som ska främja projektbaserad undervisning. Många respondenter 
nämner att estetiska faktorer såsom växter, ämnesanknutna affischer och fönster ut 
påverkar hur eleverna upplever klassrummet, flera av dessa faktorer menar Dul och Ceylan 
(2011) ökar kreativitet. Vi anser att dessa estetiska faktorer tillsammans med inspiration 
från RISE kan förbättra den kreativa miljön i klassrummet och på så vis främja 
projektbaserad undervisning.  

7.3 Rekommendation till Vallentuna kommun 
Alla fem klassrumsförslag (se bilaga 7) grundades på uppdragets förutsättningar och 
resultatet från fas 1. Alla dessa förslag bör därför vara möjliga alternativ till ett 
teknikklassrum som främjar projektbaserad undervisning och motiveringar till förslagen 
finns i avsnitt 6.5. Detta styrks av att alla klassrumsförslag fick positiv respons i 
utvärderingen av förslagen, se avsnitt 6.6. Klassrumsförslagens utformning är annorlunda 
och nytänkande. De bör därför klara kraven som Teknikcollege ställer på att skolans miljö 
måste vara kreativ och inspirerande. Vi tog inspiration från RISEs projektstudio i 
utformningen av våra klassrumsförslag för att skapa en verklighetsanpassad lärmiljö i 
klassrummen vilket också är ett krav för att få bli ett Teknikcollege. Vallentuna kommuns 
nya gymnasieskola ska ha teknikinriktningarna teknikvetenskap samt samhällsbyggande 
och miljö, men vi vet inte vilka kurser som skolan kommer att erbjuda eleverna. Baserat på 
den information vi fått från uppdragsgivaren och resultatet av vår undersökning 
rekommenderar vi Vallentuna kommun att använda sig av en kombination av 
klassrumsförslag A1 och klassrumsförslag C. Förslagsvis som ett dubbelklassrum med två 
delar, där en del inspireras av klassrumsförslag A1 och den andra delen liknar arbetsrummet 
för praktiskt arbete från klassrumsförslag C. Resultatet i vår undersökning tyder på att båda 
delar främjar projektbaserad undervisning, där A1 passar bra för teoretiska projekt och 
genomgångar medan arbetsrummet i C passar bra för de praktiska projekten i 
teknikundervisningen. 
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7.4 Metoddiskussion 
Det finns en hel del forskning på hur den fysiska miljön påverkar lärande och hur 
klassrummet bör vara utformat. Denna forskning berör dock näst intill enbart lägre åldrar 
och inte gymnasienivå. Vidare fann vi heller inte särskilt mycket litteratur om fysisk miljö 
för projekt i skolan och därmed fick vi utöka vår litteraturstudie till att omfatta forskning 
kring projekt i arbetslivet. Vi anser att dessa källor kan användas till att indikera hur ett bra 
klassrum för projektbaserad undervisning bör vara utformat för gymnasieelever, eftersom 
det finns stora likheter mellan både ungdomar och barn samt ungdomar och vuxna. 

Från början var tanken att samla in uppfattningar enbart från tekniklärare och teknikelever 
på gymnasiet. Det visade sig dock svårt att få tag på tekniklärare och teknikelever som 
kunde delta i vår undersökning. Därför valde vi att intervjua före detta teknikelever eftersom 
deras uppfattningar kring teknikklassrummet bör kunna motsvara nuvarande teknikelevers 
uppfattningar. Vi valde även att intervjua lärare i andra ämnen. Detta kan ses som en 
begränsning eftersom dessa lärare inte har någon erfarenhet av teknikämnet och dess 
undervisning. Däremot är det en fördel att vi kunde inspireras och lära av andra ämnens 
klassrum och projektarbeten. 

Vid rekryteringen till intervjuerna och fokusgrupperna önskades en jämn könsfördelning 
både bland lärare och elever. I elevgruppen blev det uteslutande män, vilket kan ha påverkat 
resultatet ifall manliga och kvinnliga elever uppfattar olika saker som viktiga i ett klassrum. 
Det hade också varit en fördel om eleverna gått olika teknikinriktningar för att ta del av flera 
olika perspektiv. Resultatet hade kunnat bli mer angeläget för Vallentuna kommun om fler 
respondenter haft erfarenhet av de inriktningar som ska finnas på den nya skolan. Dock är 
teknik 1 och många andra teknikkurser desamma oavsett inriktning, därför kan ändå 
resultatet ge oss information om vad som är viktigt i ett teknikklassrum. 

Det som framkom under datainsamlingen i fas 1 lär inte vara alla uppfattningar 
respondenterna har kring klassrumsutformning, utan enbart ett urval av deras 
uppfattningar. Det är troligt att det som nämndes var det som respondenterna kom att tänka 
på i stunden, i och med att de inte hade tillgång till intervjufrågorna i förväg. Vid längre 
betänketid hade troligtvis fler aspekter framkommit. Vi tror att det kan finnas olika 
bakomliggande anledningar till varför vissa saker inte togs upp. Det var till exempel ingen 
lärare som sade något om att det är bra att ha en klocka i klassrummet, detta kan antingen 
betyda att de inte vill ha en klocka, att de inte kom och tänka på att de vill ha en klocka, att 
de ser en klocka som en självklarhet i ett klassrum eller att en klocka är en så pass liten 
detalj att den inte är värd att nämna. Därför kan vi enbart ta hänsyn till det som faktiskt 
sagts under datainsamlingen och inte dra några förhastade slutsatser. 

När en lärare har arbetat på samma skola en längre tid, kan det bli svårt för dem att se 
bortom de tillgångar som skolan har. Trots att vi bad lärarna tänka helt fritt svarade en del 
att det klassrum de hade var tillräckligt bra i förhållande till skolans begränsningar. Därför 
kan delar av empirin vi fått ha varit färgad av de tillgångar och begränsningar som fanns på 
skolorna de intervjuade lärarna arbetade på.  

I en fenomenografisk undersökning går det aldrig att vara säker på att alla tänkbara 
uppfattningar som finns kring en företeelse upptäckts (Dahlgren & Johansson, 2009), vilket 
innebär att undersökningens resultat inte kan generaliseras. Uppfattningar som 
framkommit i vår undersökning behöver inte nödvändigtvis stämma överens med andra 
personers uppfattningar vilket gör att en ny undersökning med nya respondenter kan få ett 
annat resultat. Därför är reliabiliteten i vår undersökning låg.  
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8 Slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas undersökningens slutsatser utifrån syftet att undersöka, 
analysera och utforma förslag på hur teknikklassrum kan utformas. Vidare är syftet att 
utvärdera förslagen med utgångspunkt i perspektivet att klassrummet ska främja 
projektbaserad undervisning. 

Lärares och elevers uppfattningar är att den fysiska inomhusmiljön, möblering, material i 
klassrummet, inspiration för elever samt vad som finns i närheten av klassrummet, är 
viktiga kategorier att ta hänsyn till vid utformning av teknikklassrummet. Att ha möjlighet 
att flexibelt kunna anpassa klassrummet beroende på lärare, elevgrupp och 
undervisningsmetod verkar vara den enskilt viktigaste faktorn vid klassrumsutformning och 
därför behöver flexibilitet genomsyra alla kategorier. De fysiska miljöfaktorer som lärare 
anser påverkar projektbaserad undervisning är material, ljudvolym, estetik och elevernas 
placering. Material påverkar på så vis att materialet som eleverna behöver måste finnas 
tillgängligt. Däremot finns det inget material som alltid behövs utan det beror på vilka typer 
av projekt som ska genomföras. Lärare anser att whiteboardtavlor har en positiv effekt vid 
arbete i projekt och whiteboardtavlor bör därför finnas tillgängligt för eleverna i 
projektbaserad undervisning. Vidare är ljudvolym en faktor som påverkar och då är det bra 
med avgränsningar i klassrummet eftersom de verkar ljuddämpande men också för att 
elevgrupper inte stör varandra lika enkelt. Estetik är en faktor som främjar projektbaserad 
undervisning genom att många estetiska faktorer såsom växter, ämnesanknutna affischer 
och fönster ut kan öka kreativiteten. Projektbaserad undervisning främjas när eleverna är 
placerade i grupper och därför bör klassrummet ha bord som möjliggör detta. När ett 
klassrum ska utformas för att främja projektbaserad undervisning behöver skolan ta hänsyn 
till vilka typer av projekt klassrummet ska möjliggöra eftersom olika projekt kräver olika 
fysiska miljöer. 

En del av undersökningens syfte var att utforma och utvärdera klassrumsförslag för hur 
teknikklassrummet kan utformas. Fem klassrumsförslag utformades (se bilaga 7) och i 
utvärderingen ansågs klassrumsförslag A1 och C passa bäst för projektbaserad undervisning. 
Baserat på undersökningens slutsatser så rekommenderas Vallentuna kommun att använda 
en kombination av klassrumsförslag A1 och klassrumsförslag C. 
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9 Vidare forskning 
Undersökningens klassrumsförslag kan undersökas vidare genom att testa förslagen i 
verkligheten med exempelvis observationer och intervjuer av elevgrupper för att se vilka 
effekter klassrumsförslagen får i praktiken. Vidare hade resultaten från observationerna 
kunnat jämföras med varandra för att nå en djupare förståelse för vilka fysiska faktorer som 
påverkar, och på vilket sätt de påverkar teknikundervisning och projektbaserad 
undervisning. 

I undersökningen framkom det att utformningen av ett klassrum beror på hur hela skolans 
planlösning ser ut, vilket material som finns att tillgå på skolan och var materialet är 
placerat. Därför hade det varit intressant att undersöka hur en hel skola bör utformas för att 
främja projektbaserad undervisning och elevernas lärande. 

Vi fann knappt någon tidigare forskning på klassrumsmiljö för gymnasiet. Detta 
kunskapsområde verkar vara relativt outforskat. Av denna anledning kan det vara det till 
stor nytta att undersöka vidare hur gymnasieelever påverkas av den fysiska miljön i 
klassrummet. För att söka en generell slutsats kring detta område hade en mer omfattande 
studie med fler respondenter kunnat genomföras. 
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Bilaga 1. Studieprotokoll: Idégenerering 
 

Motiv: Varför görs studien? 
Fokusgrupperna hålls dels för att få en förståelse för hur det ser ut i de klassrum där 
teknikundervisning bedrivs idag och dels för att kunna utveckla motiverade förslag på hur 
ett teknikklassrum kan utformas. 
 

Syfte: Vilken är avsikten med studien?  
Undersöka lärares och elevers erfarenheter kring teknikklassrummet, samt ta del av deras 
uppfattningar om hur ett teknikklassrum bör utformas. 
 

Nyckelfrågor lärare:  
● Beskriv hur teknikklassrummen ser ut på era skolor? 
● Hur ser ert drömklassrum ut i teknikämnet? Tänk att ni inte har några direkta 

begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 
● Om ni nu skulle börja från scratch. Under förutsättningen att undervisningen främst 

ska ske i projektform, hur vill ni då att ert drömklassrum ska se ut? Tänk att ni inte 
har några direkta begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 

 

Nyckelfrågor elever: 
● Beskriv hur er teknikundervisning har gått till på gymnasiet? 
● Hur ser ert drömklassrum ut i teknikämnet? Tänk att ni inte har några direkta 

begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 
● Tänk er att ni ska arbeta i projekt i teknikämnet, hur vill ni att drömklassrummet 

ska se ut då?  
 

Fokusgruppssammansättning 
Rekrytering: Lärare har rekryterats från olika skolor i mellansverige via personliga 
kontakter samt mejl. För att få kontakt med elever har vi hört av oss till ett teknikprogram 
på en gymnasieskola i mellansverige. 

Homogenitet: Det som förenar gruppen är att alla deltagarna har en anknytning till 
teknikämnet, antingen som lärare eller som elev. 

Heterogenitet: Variation i lärargruppen skapas genom att vi har rekryterat lärare från 
olika skolor som därmed har haft tillgång till olika klassrum, samt har med sig sina unika 
erfarenheter av teknikundervisning. 

Antal grupper: Vi har valt att ha en fokusgrupp för lärare och en för elever för att kunna 
målgruppsanpassa nyckelfrågorna. 

Antal deltagare: Vi eftersträvar att ha 6 personer i varje fokusgrupp. 

 



 
 

Gruppledare 

Moderator: Erika Hellquist 

Observatör: Malin Seller 
 

Genomförande 

Lokal: KTH Bibliotek och ute på elevernas gymnasieskola 

Längd: 60-90 minuter 

Individuella kontakter: Personlig kontakt eller mejl. 

Information om fokusgruppen: 

● Presentera oss och vårt examensarbete 
● Vad är syftet med fokusgruppen 
● Vad vi förväntar oss av deltagarna 
● Vad resultatet ska användas till 
● Anonymt deltagande. 
● Be om godkännande att spela in samtalet 
● Berätta att de kan få del av rapporten när den är klar om de vill. 

 
Materiallista: 

● Utskrivna blad från skolverket (centralt innehåll Teknik 1), dock enbart till 
fokusgruppen med lärare 

● Vita papper, gärna A3 
● Färgpennor  

 
Bryta isen-fråga lärare:  

● Presentera kortfattat dig själv. Vilken utbildning har du och vilka ämnen undervisar 
du i? Alternativt, vad arbetar du med? 
 

Bryta isen-fråga elev:   

● Presentera kortfattat dig själv. Vad tycker du om teknikämnet? Vad är teknik?  
 

 

  



 
 

Bilaga 2. Studieprotokoll: Utvärdering 

 

Motiv: Varför görs studien? 
Fokusgruppen hålls för att kunna utvärdera klassrumsförslag, se bilaga 7, och komma 
närmre en slutsats om hur ett teknikklassrum bör utformas om det ska främja på 
projektbaserat undervisning. 
 

Syfte: Vilken är avsikten med studien?  
Syftet att undersöka lärares uppfattningar om klassrumsförslag för teknikundervisning 
genom att hitta för- och nackdelar med dessa med utgångspunkt i perspektivet att 
klassrummen ska främja projektbaserad undervisning. 
 

Nyckelfrågor  
● Vad har ni för uppfattningar om klassrumsförslag A1, A2, B, C och D? 
● Vilket klassrumsförslag tycker ni passar bäst för projektbaserad undervisning och 

varför? 
● Om ni fick förändra klassrumsförslagen så att de passar bättre för projektbaserad 

undervisning, hur skulle ni då göra? 
 

Fokusgruppssammansättning 
Rekrytering: Lärare har rekryterats från en gymnasieskola i mellansverige via 
undersökningens uppdragsgivare. 

Homogenitet: Det som förenar gruppen är att alla deltagare är tekniklärare på samma 
skola. 

Heterogenitet: Gruppens variation skapas genom att alla lärare har unika erfarenheter 
och olika bakgrund som kommer ligga i grund för deras uppfattningar. 

Antal grupper: Vi har valt ha en fokusgrupp, dels för att denna undersökning är i lagom 
storlek för enbart en grupp och dels är det svårt att hitta lärare intresserade av att delta.  

Antal deltagare: Vi eftersträvar att ha 6 personer i fokusgruppen. 
 

Gruppledare 
Moderator: Erika Hellquist 

Observatör: Malin Seller 
 

Genomförande 
Lokal: Ett klassrum på lärarnas gymnasieskola 

Längd: 60 minuter 



 
 

Individuella kontakter: Personlig kontakt 

Information om fokusgruppen: 

● Presentera oss och vårt examensarbete 
● Vad är syftet med fokusgruppen 
● Vad vi förväntar oss av deltagarna 
● Vad resultatet ska användas till 
● Anonymt deltagande 
● Be om godkännande att spela in samtalet 
● Berätta att de kan få del av rapporten när den är klar om de vill 

 
Materiallista: 

● Utskrivna klassrumsförslag 
● Utskrivna blad från skolverket (centralt innehåll Teknik 1) 
● Vita papper 
● Färgpennor  

 
Bryta isen-fråga:  

● Presentera kortfattat dig själv. Vilken utbildning har du och vilka teknikinriktningar 
undervisar du på? 

 

  



 
 

Bilaga 3. Intervjuguide: Idégenerering (med 
elever) 
Bryta isen-fråga: 

● Presentera kortfattat dig själv. Vad tycker du om teknikämnet? Vad är teknik? 
 

Nyckelfråga 1: 

● Beskriv hur er teknikundervisning har gått till på gymnasiet? 
○ Vad fick ni göra under lektionerna?  

■ Vilken utrustning användes? 
■ Hade ni tillräckligt med material/verktyg för ett så bra utförande 

som möjligt?  
○ Har ni haft ett specifikt teknikklassrum? I så fall, hur såg detta klassrum ut?  

Eller var undervisningen utspridd i olika salar, vilka då?  
■ Vad var bra med klassrummet?  
■ Vad saknades? 

 
Nyckelfråga 2:  

● Hur ser ert drömklassrum ut i teknikämnet? Tänk att ni inte har några direkta 
begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 

○ Hur möblerar ni klassrummet?  
■ Bänkar, bord, stolar etc. I vilken form vill ni sitta, grupper, rader, 

annat etc 
○ Vilken typ av material och klassrumsmiljö tycker ni att teknikämnet kräver?  

■ Finns det något särskilt med teknikämnet som man bör tänka på i 
utformningen av klassrummet? 

■ Vilket material bör finnas i klassrummet? (se materiallistan) 
■ Vilket material bör finnas på skolan, men inte nödvändigtvis i 

klassrummet? 
■ Bör teknikklassrummet ligga i närheten/anslutning till något annat 

rum? Ex. förråd, datasal, grupprum etc. 
○ Finns det något annat som är viktigt för att inspirera er till lärande?  

■ Färg på väggarna, andra saker på väggarna 
■ Ljudnivå 
■ Fönster, dagsljus, utsikt 
■ Ljus, dimmer, mörkläggning 
■ Temperatur/Ventilation 

○ Hur tror ni att killar och tjejer lockas till att tycka teknik är intressant? 
■ Lockas könen av samma saker?  
■ Hur tror ni man behöver anpassa klassrummet för att få både killar 

och tjejer intresserade?  
 

  



 
 

Nyckelfråga 3:  

● Tänk er att ni ska arbeta i projekt i teknikämnet, hur vill ni att drömklassrummet 
ska se ut då?  

○ Hur tänker ni kring möblering? bord, stolar etc 
○ Vill ni ha något mer/annat material? (se materiallista) 
○ Kan det bli ökad ljudnivå under sådan undervisningsform och hur skulle 

man kunna lösa detta i så fall?  
 

Extrafråga: 

● Har ni någon gång haft undervisning i något annat än ett traditionellt klassrum? 
○ Hur utmärker det sig från det traditionella klassrummet? 
○ Vad tyckte ni om det? 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4. Intervjuguide: Idégenerering (med 
lärare i teknik) 
Bryta isen-fråga: 

● Presentera kortfattat dig själv. Vilken utbildning har du och vilka ämnen undervisar 
du i? Alternativt, vad arbetar du med? 
 

Nyckelfråga 1: 

● Beskriv hur teknikklassrummen ser ut på era skolor? 
○ Hur utmärker det sig från det traditionella klassrummet? 
○ Utveckla vad som är bra med era klassrum? 
○ Saknar ni något i era klassrum, i så fall vad och varför? 

■ Begränsas ni av något? 
 

Nyckelfråga 2:  

● Hur ser ert drömklassrum ut i teknikämnet? Tänk att ni inte har några direkta 
begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 

○ Hur möblerar ni klassrummet?  
■ Bänkar, bord, stolar etc. I vilken form ska de sitta, grupper, rader, 

annat etc 
○ Vilken typ av material och klassrumsmiljö tycker ni att teknikämnet kräver? 

Vad vill ni kunna göra i er teknikundervisning? 
■ Finns det något särskilt med teknikämnet som man bör tänka på i 

utformningen av klassrummet? I så fall, vad? 
■ Vilket material bör finnas i klassrummet?  

● Var bör det vara placerat?  
■ Vilket material bör finnas på skolan, men inte nödvändigtvis i 

klassrummet? 
■ Bör teknikklassrummet ligga i närheten/anslutning till något annat 

rum? Ex. förråd, datasal, grupprum etc. 
○ Finns det något ytterligare som är viktigt för att inspirera eleverna till 

lärande?  
■ Färg på väggarna, andra saker på väggarna 
■ Ljudnivå 
■ Fönster, dagsljus, utsikt 
■ Ljus, dimmer, mörkläggning 
■ Temperatur/Ventilation 

○ Hur tror ni att killar och tjejer lockas till att tycka teknik är intressant? 
■ Lockas dem av samma saker?  
■ Hur får ni både killar och tjejer inspirerade i ert drömklassrum? 

 
  



 
 

Nyckelfråga 3:  

● Om ni nu skulle börja från scratch. Under förutsättningen att undervisningen främst 
ska ske i projektform, hur vill ni då att ert drömklassrum ska se ut? Tänk att ni inte 
har några direkta begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 

 

○ Vad är typiskt för att arbeta i projekt jämfört med vanlig undervisning? 
○ Möblering 
○ Material som behövs (se materiallista) 
○ Kan det bli ökad ljudnivå under sådan undervisningsform och hur skulle 

man kunna lösa detta i så fall?  
 

 

 

  



 
 

Bilaga 5. Intervjuguide: Utvärdering 
Bryta isen-fråga: 

● Presentera kortfattat dig själv. Vilken utbildning har du och vilka teknikinriktningar 
undervisar du på? 
 

Nyckelfråga 1: 

● Vad har ni för uppfattningar om klassrumsförslag A1? 
○ Vilka är fördelarna med klassrumsförslaget, utifrån perspektivet att 

klassrummet ska passa för projektbaserad undervisning? Motivera varför. 
○ Vilka är nackdelarna med klassrumsförslaget, utifrån perspektivet att 

klassrummet ska passa för projektbaserad undervisning? Motivera varför. 
● Samma frågor som ovan för klassrumsförslag A2, B, C och D. 

 
Nyckelfråga 2:  

● Vilket klassrumsförslag tycker ni passar bäst för projektbaserad undervisning och 
varför? 

○ Jämför gärna förslagen mot varandra 
 

Nyckelfråga 3:  

● Om ni fick förändra klassrumsförslagen så att de passar bättre för projektbaserad 
undervisning, hur skulle ni då göra? 

○ Vill ni slå ihop delar av klassrumsförslagen? I så fall vilka och på vilket sätt? 
○ Vill ni ta bort något från klassrumsförslagen? I så fall vad? 
○ Vill ni lägga till något i klassrumsförslagen? I så fall vad? 
○ Finns det material och utrustning som ni använder i er undervisning som 

inte ryms i klassrumsförslagen? I så fall vad och i vilket klassrumsförslag? 
○ Finns det något ni gör i er undervisning som ni inte skulle kunna göra i 

förslagen? I så fall vad och i vilket klassrumsförslag? 
 

 

 

  



 
 

Bilaga 6. Intervjuguide: Idégenerering (med 
lärare i andra ämnen) 
Bryta isen-fråga: 

● Presentera kortfattat dig själv. Vilken utbildning har du och vilka ämnen undervisar 
du i? Alternativt, vad arbetar du med? 
 

Nyckelfråga 1: 

● Beskriv hur ditt klassrum du undervisar i ser ut? 
○ Hur utmärker det sig från det traditionella klassrummet? 
○ Utveckla vad som är bra med ditt klassrum? 
○ Saknar ni något i ditt klassrum, i så fall vad och varför? 

■ Begränsas du av något? 
 

Nyckelfråga 2:  

● Hur ser ditt drömklassrum ut i? Tänk att ni inte har några direkta begränsningar 
och kan vara så kreativa som ni vill. 

○ Hur möblerar ni klassrummet?  
■ Bänkar, bord, stolar etc. I vilken form ska de sitta, grupper, rader, 

annat etc 
○ Vilken typ av material och klassrumsmiljö tycker du är viktigt i 

lärsituationer?  
■ Vilket material bör finnas i klassrummet?  

● Var bör det vara placerat?  
■ Vilket material bör finnas på skolan, men inte nödvändigtvis i 

klassrummet? 
■ Bör klassrummet ligga i närheten/anslutning till något annat rum? 

Ex. förråd, datasal, grupprum etc. 
○ Finns det något ytterligare som är viktigt för att inspirera eleverna till 

lärande?  
■ Färg på väggarna, andra saker på väggarna 
■ Ljudnivå 
■ Fönster, dagsljus, utsikt 
■ Ljus, dimmer, mörkläggning 
■ Temperatur/Ventilation 

○ Hur tror ni att killar och tjejer lockas till att tycka teknik är intressant? 
■ Lockas dem av samma saker?  
■ Hur får ni både killar och tjejer inspirerade i ert drömklassrum? 

 
  



 
 

Nyckelfråga 3:  

● Om du nu skulle börja från scratch. Under förutsättningen att undervisningen 
främst ska ske i projektform, hur vill ni då att ert drömklassrum ska se ut? Tänk att 
ni inte har några direkta begränsningar och kan vara så kreativa som ni vill. 

○ Vad är typiskt för att arbeta i projekt jämfört med vanlig undervisning? 
○ Möblering 
○ Material som behövs (se materiallista) 
○ Kan det bli ökad ljudnivå under sådan undervisningsform och hur skulle 

man kunna lösa detta i så fall?  

 
 
  



 
 

Bilaga 7. Klassrumsförslag 
Nedan följer fem klassrumsförslag på hur ett teknikklassrum kan utformas. För att undvika 
onödiga upprepningar har vi valt att först ta upp det som är gemensamt för alla förslag. 
 
Alla klassrum är dimensionerade för en klass på ca 32 elever. Varje klassrum har bra 
ventilation som är anpassad efter antalet personer som ska vistas i rummet samt för de 
aktiviteter som ska genomföras där. Klassrummen är byggda för att skapa en bra akustik och 
har ljudisolerade väggar. Dessutom finns extra ljuddämpning i taken. Fönstren är stora och 
släpper in mycket dagsljus. Vid varje fönster finns persienner och mörkläggningsgardiner. 
Alla klassrum är väl belysta. 
 
Utrustning som finns i alla klassrum är projektor och ljudanläggning. I flera klassrum finns 
det plats för material, med det menar vi det material som läraren vill ha i klassrummet 
beroende på vilka teknikämnen som undervisas där. Några förslag på material och 
utrustning är: 
● Konstruktionsmaterial, såsom papper, sax, tejp, lim, kartong, frigolit och 

glasspinnar 
● Skärplattor 
● Verktyg 
● Ritmaterial 
● Lösa ritbord 
● Elutrustning till laborationer 
● Extra arbetsbelysning 
● Datorkomponenter 
● 3D-skrivare 

 
I ett flertal av förslagen nämner vi att det finns plats för utställning av elevernas arbeten. 
Med det menar vi att det finns plats för att visa upp färdigställda arbeten gjorda under 
teknikundervisningen. Exempelvis kan affischer sättas upp på väggarna och elevernas 
prototyper kan visas upp i glasskåp eller på hyllor.  
 
Två begrepp som vi använder för att beskriva borden i klassrummen är normalhöga bord 
och höga bord. Med normalhöga bord menar vi att borden är till för sittande arbete, men att 
borden är anpassade för att gymnasieelever ska kunna få plats vid dem utan problem. Höga 
bord är bord som är så pass höga att eleverna kan välja att stå och arbeta vid dem istället för 
att sitta på de höga stolarna. 
  



 
 

Klassrumsförslag A1 

 
Klassrummet är rektangulärt och ingången finns i det övre högra hörnet. Dörren har ett litet 
fönster vilket gör att det går att se in och ut ur klassrummet. Till höger om ingången finns en 
papperskorg. Den övre väggen täcks till största delen av en bred whiteboardtavla. Till 
vänster om tavlan finns det möjlighet att dra ner en projektorduk, denna är något vinklad ut 
från väggen. Till höger om whiteboardtavlan sitter en klocka. 
 
Den vänstra delen av klassrummet består av normalhöga enkelbord möblerade i rader. På 
den vänstra väggen finns fönster som släpper in dagsljus. På fönsterbrädorna står krukor 
med växter. Eluttag finns placerade på väggen. Mellan fönsterna finns utrymme för 
utställning eller hyllor för material.  
 
Den högra delen av klassrummet består av tre stycken fyrkantiga gruppbord. Till höger om 
varje bord sitter en whiteboardtavla på väggen. Borden rymmer åtta personer men har sex 
stolar. Stolarna kan flyttas om så att antingen den högra eller den övre sidan av bordet står 
tom, båda varianterna visas på bilden. Borden är normalhöga och i mitten av bordet finns 
tillgång till eluttag, därför är borden inte flyttbara. Mellan de tre borden finns draperier från 
taket som går att dra ut mot mitten av klassrummet. Där sätts den yttre änden fast i en 
fästanordning på golvet. När draperierna inte används är de fastsatta vid väggen. 
 
I nedre delen av klassrummet finns tre grupprum. Dessa är ljudisolerade rum som avskiljs 
med glasväggar. Även dörrarna till grupprummen är av glas. I varje grupprum står ett runt 
bord med stolar och på den nedre väggen finns en whiteboardtavla. Borden och stolarna är 



 
 

normalhöga. På en av långsidorna i varje grupprum finns en list med eluttag. I varje 
grupprum finns också en papperskorg. 
 
Varje gruppsektion är döpt efter varsin känd person, detta syns genom att varje grupprum 
har en uppfinning och citat från personen målade på väggen. Gruppsektionerna i högra 
delen av klassrummet har personens namn och citat målat på väggen över whiteboardtavlan 
och bilden på uppfinningen är tryckt på draperiet.  
 
Utöver allmänbelysningen i rummet finns punktbelysning vid varje gruppsektion, det vill 
säga mitt över de tre borden i grupprummen och mitt över de tre borden till höger i 
klassrummet. På den stora whiteboardtavlan finns extra tavelbelysning. Belysningen i 
grupprummen styrs separat inifrån grupprummen medan punktbelysningen över borden i 
det stora rummet styrs separat med lampknappar jämte de mindre whiteboardtavlorna. 
Allmänbelysningen samt tavelbelysningen styrs från en lampknapp vid ingången. Där finns 
även en lampknapp som släcker all belysning i klassrummet, inklusive grupprummen. 
 
 
  



 
 

Klassrumsförslag A2  

 
Klassrum A2 är en variant på klassrum A1. Klassrummen ser i stort sett likadana ut, det som 
skiljer dem åt är den vänstra delen i rummet. Istället för enkelbord har klassrum A2 fåtöljer 
till eleverna att sitta i vid genomgångar eller presentationer. Dessa står i rader riktade mot 
whiteboardtavlan. Ifall eleverna vill anteckna finns skrivplattor att ha i knät. 
  



 
 

Klassrumsförslag B 

 
Klassrummet är L-format med fönster på den vänstra långsidan. I fönstren står växter i 
olikfärgade krukor. Eluttag är placerade på lister längs väggarna, på väggen med fönster får 
listen placeras under dessa. På den högra väggen finns ingången till klassrummet samt ett 
glasfönster ut mot korridoren. Bredvid fönstret finns plats för utställning av elevernas 
arbeten.  
 
På den övre väggen i klassrummet finns en klocka, en bred whiteboardtavla, en världskarta 
och en projektorduk. Projektorduken går att rulla ner framför ena sidan av 
whiteboardtavlan. Whiteboardtavlan har tavelbelysning som går att tända och släcka från 
lampknappen vid sidan om whiteboardtavlan. 
 
Borden är halvmåneformade, normalhöga och har plats för fyra elever vid varje bord. Alla 
bord står med den raka sidan vänd mot whiteboardtavlan och om inga stolar placeras där 
sitter ingen elev vänd från tavlan. Borden kan möbleras om till större gruppbord vid behov. 
 
I det övre högra hörnet av klassrummet finns det plats för praktiskt arbete. Längs med 
väggarna finns förvaringsutrymmen såsom skåp och hyllor. Skåpen har glasdörrar så att 
eleverna ser vad som finns tillgängligt och de är olåsta så att eleverna kan plocka material 
från skåpen på egen hand. Det finns också vattenho, papperskorg och utrymme för 
källsortering beroende på vilka material som eleverna har tillgång att arbeta med. I mitten 
av utrymmet står två höga bord utan stolar. Eluttag finns vid borden. Förutom 



 
 

allmänbelysningen finns punktbelysning över borden som styrs från samma plats som 
tavelbelysningen. 
 
Längst ner i klassrummet finns ett förvaringsutrymme för skärmar på hjul, dessa döljs med 
ett draperi som enkelt går att dra undan. Varje skärm har tillgång till el för att kunna laddas. 
Dessa skärmar kan användas till grupparbeten så att eleverna kan dela sin egen skärm med 
resten av gruppen. Skärmarna kan också användas till mindre redovisningar med mera. 
 
Bredvid skärmförvaringen finns två ritbord, dessa används när eleverna har uppgifter i 
ritteknik eller arkitekturämnen. På väggen intill hänger det ritningar från husbyggen eller 
andra lokaler i ramar. Det finns punktbelysning ovanför ritborden som går att styra från en 
lampknapp jämte borden. Det finns även förvaring för flyttbara ritbord som kan sättas på 
elevernas platser. 
 
  



 
 

Klassrumsförslag C 

 
Klassrummet är ett dubbelklassrum som är avdelat med en vikvägg på mitten. Vikväggen är 
antingen målad med mönster i härliga färger eller målad med inspirerande teknikcitat. 
Vardera sida har en storlek motsvarande ett vanligt klassrum. På den vänstra långsidan av 
klassrummet finns fönster. 
 
Längst fram i den övre klassrumsdelen står en kateder med låsbar hurts för material till 
läraren, såsom whiteboardpennor och papper. Bakom katedern står höga bänkar i rader, i 
med plats för två elever vid varje bord, framåtriktade mot en whiteboardtavla och 
projektorduk. Projektorduken är lite vinklad ut från väggen och täcker inte 
whiteboardtavlan. Bredvid whiteboardtavlan finns en klocka och lampknappar, dessa styr 
allmänbelysningen och tavelbelysningen. Det går att dimra belysningen för att bestämma 
ljusstyrkan på lamporna. Längst till höger finns en dörr ut till korridoren. Papperskorg är 
placerad i närheten av dörren. Eluttag finns i en golvlist i mitten av klassrummet samt i 
vägglister på de båda långsidorna. På den vänstra väggen finns också plats för utställning av 
elevernas arbeten.  
 



 
 

Den nedre delen av dubbelklassrummet är ett arbetsrum för praktiskt arbete. Längs två av 
väggarna finns en arbetsbänk och förvaringsutrymmen såsom hyllor och skåp för material 
och verktyg. Dessa är öppna för eleverna att själva plocka från. Där finns också plats för 
förvaring av påbörjade projekt, en hylla per klass. På arbetsbänken finns en vattenho. På 
den högra väggen finns en dörr ut till korridoren och över dörren sitter en klocka.  
 
Rummet är möblerat med åtta höga arbetsbänkar med verktyg och material på en skiljevägg 
mellan bänkarna. Det finns också ett stort högt arbetsbord med plats för ett flertal elever. 
Vid både arbetsbänkarna och arbetsbordet kan eleverna antingen stå eller sitta på höga 
ergonomiska pallar när de arbetar. Dessa pallar kan förvaras under bordet eller på en av 
materialväggarna när de inte används. Möblerna i detta klassrum är robusta och tåliga.  
 
Vid de åtta arbetsbänkarna finns det eluttag. Arbetsbordet har istället eluttag från taket. Det 
ska finnas allmänbelysning i hela salen, samt punktbelysning över varje arbetsbänk och över 
det stora bordet. Belysningen regleras från lampknappar på väggen vid dörren.  
 

  



 
 

Klassrumsförslag D 

 
Klassrummet har en rektangulär form och ingången till klassrummet finns på mitten av den 
högra långsidan. Dörren består till stor del av glas och på var sida om den finns glasväggar 
ut mot korridoren. Bredvid dörren finns en papperskorg och en lampknapp som styr 
allmänbelysningen.  
 
På de båda kortsidorna av klassrummet finns breda whiteboardtavlor. Dessa 
whiteboardtavlor har tavelbelysning som styrs med en lampknapp vid sidan om tavlorna. På 
den övre kortsidan finns en projektor som är riktad mot ena sidan av whiteboardtavlan där 
en projektorduk kan dras ner. En pulpet finns tillgänglig i förrådet som ligger i direkt 
anslutning till klassrummet via dörren i höger hörn. I samma hörn står ett rektangulärt bord 
med plats för sex elever. Platserna är avskilda med frostade glasskivor vilket skapar sex 
enskilda arbetsplatser. På de två närliggande väggarna finns plats för intresseväckande 
planscher och tavlor. 
 
Den vänstra långsidan släpper in dagsljus genom fönster. På mitten, mellan två fönster sitter 
en klocka. Längs med väggen står sex höj och sänkbara bord grupperade två och två. En 
stationär dator står på varje bord och det finns möjlighet att koppla bärbara datorer till 



 
 

skärmarna. Längs denna vägg finns också ett bord med två 3D-skrivare. Eluttag finns 
utspridda längs med alla väggar i klassrummet. 
 
I mitten av klassrummet finns det plats för arbete i grupp. Halvmåneformade bord står 
ihopställda i cirklar men kan också möbleras om till att stå för sig, båda alternativen visas på 
bilden. Borden och stolarna är normalhöga. Flyttbara whiteboardtavlor på hjul kan rullas ut 
från sin förvaringsplats i det nedre högra hörnet och användas som avgränsning mellan 
grupperna. Whiteboardtavlorna är dubbelsidiga vilket gör att två grupper kan skriva på dem 
samtidigt från var sin sida. 
 
Det nedre högra hörnet är delvis avskilt med en hylla. Hyllan står på hjul som är möjliga att 
låsa fast och ger utrymme för material och utställning av elevernas arbeten. Mellan hyllan 
och de flyttbara whiteboardtavlorna ligger en matta på golvet och mitt på mattan står ett 
högt runt bord att samlas kring. På väggen intill hänger en whiteboardtavla.  
  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


