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Sammanfattning 

En stor del av barnens liv spenderar de i skolornas lokaler. I skolans klassrum ska eleverna 
utvecklas och undervisas och där ska även många olika typer av aktiviteter och interaktioner ske. 
Förutsättningarna som skolbyggnaden och klassrummen har påverkar elever och lärare 
exempelvis ergonomiskt och ljudmässigt. Det är därför viktigt att reflektera över den fysiska 
miljön och vilka pedagogiska konsekvenser den medför. Det är relevant för oss som 
lärarstudenter att få kunskaper om  hur vi som framtida lärare ska planera lärandemiljön. Vilka 
krav vi kan ställa samt vem som bär ansvaret så att vi också kan påverka framtidens skola och 
klassrum. Studien har gjorts i syfte att få reda på hur de intervjuade lärarna tänker kring den 
fysiska miljön när de möblerar och utformar sina klassrum. Vi önskar att med denna studie visa 
att klassrumsmöbleringen är mer än bara bänkar i olika formationer. 
Den här studien är en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat tre lärare och en rektor inom 
Stockholmslän angående klassrumsmöblering. 
Studiens resultat visar att de intervjuade ser klassrumsmöblering och lärmiljön som viktig och att 
det har en stor betydelse för eleverna och undervisningen hur dessa utformas. Vi konstaterar att 
ett tydligare ansvar gällande skolbyggandet och skolans fysiska miljö vore eftersträvansvärt. Likväl 
vore det positivt med  ett övergripande samarbete mellan pedagoger, lärare, arkitekter, kommuner 
och beslutsfattare för att kunna planera byggandet och upprustningen av  skolor som då kan 
anpassas efter de behov och syften som undervisningen kräver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord : Klassrumsmiljö, ergonomi, ljudliga miljöer 
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1. Inledning 

Efter vår sista verksamhetsförlagda utbildning har frågan väckts, varför ser möbleringen och 
inredningen i alla de klassrummen vi varit i så olika ut? Vad tänker lärare kring möblering, 
inredning, ergonomi och ljud? Finns det en klassrumsmöblering som generellt sätt fungerar bättre 
än en annan? Större delen av elevernas  liv i unga år tillbringar de i skolor och dess klassrum. 
Rummen där eleverna vistas i har olika möjligheter och begränsningar. I skolan talar man om den 
fysiska miljön som den tredje pedagogen, det innebär att miljön och omgivningen påverkar elever 
och även lärare i sitt dagliga arbete. Det är betydelsefullt att ta hänsyn till och tänka på vilka 
pedagogiska konsekvenser miljön kan bidra till för elevernas lärmiljö och undervisning. Det är 
därför  intressant att ta reda på vilka förutsättningarna är som styr den fysiska miljön i skolan och 
hur miljön planeras. Hur skolbyggnaden och klassrummet är utformat har en inverkan på hur 
elever och lärare mår och presterar i skolan. Lärandemiljön är viktig även om den inte prioriteras 
eller värderas lika högt som exempelvis andra påverkansfaktorer för undervisningen. Det är 
mycket av miljön som styrs av hur lokalerna redan är byggda och utformade samt vilka 
möjligheter till inköp av möbler och olika artefakter som skolorna har budget till. Dock kan 
lärare, undervisningen och även miljön alltid bli bättre och utvecklas för att anpassas efter 
elevernas och undervisningens behov vilka förändras med tiden. Skolan som institution är styrd 
av både politiska och kommunala beslut. Många processer och förändringar gällande 
utvecklandet av skolorna är beroende av dessa och är ofta långa och snåriga, då det gäller 
nybyggnationer eller upprustningar av skolor. För att erhålla en hög kvalité på skolorna och 
utbildningen som eleverna, våra framtida samhällsmedborgare formas i borde det ligga i allas 
intresse att detta tillgodoses. 
Tanken med vår studie är att undersöka detta och höra vad de intervjuade lärare har för 
erfarenheter om hur man utformar en klassrumsmöblering och inredning som bidrar positivt till 
lärmiljön och som passar så många elever som möjligt. Vi vill få kunskap som kan fungera som 
ett stöd för oss när vi i vårt framtida yrke ska utforma och planera lärandemiljön för eleverna. Vi 
vill även belysa vilka som ansvarar för den fysiska skolmiljön och vem man vänder sig till kring 
frågor om detta.  
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2. Arbetsfördelning  

Här presenteras hur vi har fördelat arbetet mellan oss. Vi har läst litteratur och diskuterat den 
med varandra. Vi har skrivit hela arbetet i ett Google dokument. Större delen av tiden har vi suttit 
tillsammans och diskuterat och skrivit på arbetet. Intervjuerna gjorde vi ihop men delade upp 
vem som gjorde vad (se rubrik 8.5).  
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3. Didaktisk relevans 
 
Under vår utbildning har den fysisk skolmiljö hittills inte berörts speciellt mycket. Inte heller hur 
vi som framtida lärare ska tänka angående möblering och inredning av klassrummen samt vilka 
pedagogiska konsekvenser detta kan resultera i för undervisningen. Klassrummet och 
inredningen är delar av en lärmiljö som ska bidra till interaktion, aktivitet och kreativitet för 
eleverna. Vi vill undersöka detta genom att ta del av lärares erfarenheter och tankar kring den 
fysiska skolmiljön för att få kunskap och inspiration att ta med oss till våra klassrum i vårt 
kommande yrke.  
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4. Bakgrund  
 
I detta avsnitt presenteras skolbyggnadens historia och dess fysiska miljö, lagar och skrivelser, 
ergonomi, ljudliga miljöer och hur skolan kan se ut idag. 
 
Sveriges största arbetsplats är skolan, där arbetar både barn och vuxna. Arbetsmiljön som 
eleverna vistas i påverkar inlärningssituationen och även hälsan. Viktiga omständigheter är de  
fysiska och psykosociala faktorerna. Om man får goda förutsättningar i lärmiljön stärks 
koncentrationsförmågan, skapandet och det logiska tänkandet främjas (Hellberg, 1996, s. 4). 

4.1 Skolbyggnadens historia och dess fysiska miljö 

De första skolorna bildades av kyrkliga och privata initiativ i kyrkor och stugor under 1600-1700 
talet. På den tiden var skolgången frivillig och skedde ofta sporadiskt. I slutet på 1700-talet 
upprättades de första skolhusen. År 1796 hade Adolf Modéer olika idéer om hur sockenskolorna 
skulle se ut och hans förslag kom att få stor inverkan. Flickor och pojkar var uppdelade på varsin 
sida av klassrummet. Längst bort från läraren placerades de okunniga eleverna. Under 1800-talets 
början växte den så kallade växelundervisningen fram, där äldre elever hjälpte läraren med 
undervisningen vilket blev en lösning på den stora lärarbristen. Nu kunde en lärare tack vare hjälp 
av de äldre eleverna undervisa så många som 700 elever. År 1842 kom folkskolestadgan och 
enligt den skulle skolan ha godkännande lärare. Under mitten av 1800-talet kom statliga förslag 
på hur skolhusen skulle se. År 1864 iordningställs en läroplan, växelundervisningen avskaffades 
och åskådningsundervisning förespråkades. Eleverna delades in i klasser och läraren undervisade 
själv eleverna. Olika föremål skulle hjälpa läraren med undervisningen exempel på föremål var 
kartor och planscher (Skantze, 1989, ss. 6-7). Ända sedan dess har klassrummen sett ut mer eller 
mindre på samma sätt (Johansson, Skillström-Carlson & Ring, 2007, s. 16). Om man ser på hur 
ett klassrum såg ut på mitten av 1900-talet var det planerat efter en del principer. Bänkarna i raka 
rader en och en med blicken riktad framåt mot läraren. I denna typ av möblering är enskilt arbete 
i fokus samt arbetsro och disciplin. Denna typ av möblering existerar fortfarande, miljö i ett sånt 
klassrum kan främja vissa och en viss typ av lärande men också hindra andra och annan typ av 
lärande (Partanen, 2009, s. 139). 

4.2 Lagar och skrivelser 

Björklid konstaterar att ”Den fysiska miljön är sparsamt reglerad i skollagen, läroplanerna och 
övriga förordningar. I stort sett säger man att lokalerna ska vara ändamålsenliga.” (2005, s. 10)  
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I Grundskoleförordningens första kapitel om allmänna föreskrifter står det i  4§ ”Grundskolan 
skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig 
utbildning.” (Riksdagen, 1994:1194) 
 
I Läroplanen för grundskolan 2011 står det i  kapitlet övergripande mål och riktlinjer gällande 
elevernas ansvar och inflytande  att alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och 
vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (Skolverket, 
2011, s. 15). Vidare beskrivs att det är rektorn som har ansvaret för att skolans arbetsmiljö 
utformas på ett sådant sätt så att alla elever ges ett aktivt lärarstöd och får tillgång till att använda 
läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, som bland annat 
skolbibliotek, digitala verktyg och andra hjälpmedel (Skolverket, 2011, s. 18). Rektorn har ett 
övergripande ansvar över verksamheten och enligt skollagen är det skolledarna som ansvarar för 
den fysiska miljön i skolan (de Laval, 2017, s. 21). 

4.2.1 Ansvariga myndigheter 

När de svenska skolorna kommunaliserades och Skolöverstyrelsen (sö) lades ned år 1991 tog 
Statens skolverk över  den statliga styrningen av skolan. I och med friskolereformen 1992 släppte 
staten ansvaret för skolbyggandet. Statens skolverk delades 2003 in i två myndigheter, Skolverket 
och Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget som Skolöverstyrelsen tidigare har haft om att se 
över skolbyggandet och skolornas fysiska miljö togs dock inte över av någon av dessa 
myndigheter. Detta motiverades av att det nu är ett ansvar som vilar på kommunerna och 
friskolorna. Myndigheten för skolutveckling som hade lämpats att ta ansvar för skolans fysiska 
miljö, dess utveckling och forskning lades ned 2008. Rådet för arkitektur, form och design R A F 
D, genomförde 2007 en konferens och en hearing angående hur skolbyggande hanteras av 
svenska myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Detta redovisas i rapporten “Vår 
tids skola-Hur ska den byggas?” som gavs ut 2008. Det visade sig under hearingen att ingen svensk 
myndighet tar ett helhetsansvar för skolbyggandet (de Leval, 2017, ss. 11-12). R A F D gav 
rekommendationer om vad som bör göras på nationell nivå för skolans miljöer. Dessa råd har 
enligt Suzanne de Laval inte tagits tillvara på och varken måldokument, forskning eller rådgivning 
har kommit till. Ingen myndighet ansvarar för skolbyggandet och inte heller för skolornas fysiska 
miljö (2017, ss. 11-13). 

4.2.2 Arbetsmiljöverket 

Elever i skolan omfattas av arbetsmiljölagen. Från och med förskoleklass omfattas eleverna  av 
flertalet av arbetsmiljölagens bestämmelser (AML) samt tillhörande författningar vilka är 
arbetsmiljöförordningen samt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
(Nitzelius & Söderlöf, 2007, s. 32). Arbetsmiljöverket studerar arbetsmiljön i skolan, men ägnar 
sig dock inte åt att arbeta med skolans uppdrag, undervisning och lärande och skolmiljöns 
ändamålsenlighet (de Leval, 2017, s. 13). 
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Arbetsmiljöverket skriver i sin projektrapport från 2017 om den nationella tillsynen i de svenska 
skolorna gällande åren 2013-2016 att nio av tio skolor har brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Bristerna är direkt relaterade till den fysiska skolmiljön och påverkar såväl 
elever som lärare. Dessa är bland andra ventilation, luftkvalitet och  buller (Arbetsmiljöverket, 
2017, ss. 3-5). Undersökningen som gjordes på 30% av Sveriges skolor visade även att det fanns 
brister i hanteringen av  dokumentation inom detta område  samt brist på skriftliga 
handlingsplaner (de Leval, 2017, s. 13). 
 
4.3 Ergonomi och dynamiskt sittande 
 
En stor del av skoldagen sitter eleverna ned på stolar vid sina bord, det är därför av stor vikt att 
se till att de ges förutsättningarna för att kunna sitta bra och bekvämt. Om stolarna inte är rätt 
utformade för eleverna kan det utgöra svårigheter som att sitta stilla för att de inte kan hålla 
balansen eller behöver byta position ofta för att stolens höjd eller form inte är tillfredsställande. 
När vi arbetar ändrar vi sittpositioner beroende av olika uppgifter som ska utföras. För eleverna 
gäller detta ofta ett arbete som genomförs sittandes vid bord  (Myhr, 2015, s. 61). Genom att 
lägga en kilkudde på stolen kan eleven ges möjlighet att få rätt bäckenposition. Vilket innebär att 
undvika ett bakåttippat bäcken och istället eftersträva ett neutralt alternativt framåttippat bäcken. 
Eleverna behöver även kunna variera sättet de sitter på efter vad undervisningen kräver vilket kan 
vara ett aktivt sittande eller ett vilosittande (Myhr, 2015, s. 49). Växlingen mellan en 
arbetsställning och en viloställning kallas en dynamisk ställning (Myhr, 2015, s. 61). När en god 
hållning kan uppnås går det åt mindre muskelkraft och energi och med en sämre hållning med en 
rundad rygg resulterar i att ryggmuskulaturen efter en tid blir försvagad (Myhr, 2015, s. 63).  
 
Om eleverna ges möjlighet till bra arbetsställningar kommer det att påverka deras utveckling, 
skolresultat samt självkänsla då hållningen återspeglar denna. En bra fysisk arbetsmiljö är en av de 
förutsättningarna som krävs för att elevernas utveckling och inlärning ska gynnas på bästa sätt 
(Myhr, 2015, s. 66). Grunden för en bra arbetsställning är stolens höjd vilket gör att det är av stor 
vikt att ha möbler som kan anpassas efter längden hos eleverna. Detta kan exempelvis lösas 
genom att ha höj- och sänkbara bord och stolar (Myhr, 2015, s. 66). Ulrika Myhr sammanfattar 
flera viktiga punkter gällande ett dynamiskt sittande och lyfter exempelvis att stolsitsens framkant 
bör tillåta en framåttippning av bäckenet, fötterna bör kunna förflyttas under stolen till under 
bordet, en stol som kan tillåta gungning i ett bakåtlutat läge ökar uthålligheten i sittandet (2015, s. 
78).  
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
4.4 Ljudliga miljöer  
 
Större delen av skoldagen spenderas inne i skolans olika lokaler. Faktorerna är många som kan 
inverka på ljudmiljön, exempelvis antal elever per kvadratmeter, möbleringen, utformningen av 
byggnaden och pedagogiken (Lewin & Nyman, 2011, ss. 51, 59).  
Det går olika trender i hur man bygger och konstruerar en skolan, den öppna planlösningen i 
skolan är en sådan trend man har kunnat se som kan riskera höga ljudnivåer. Men det finns även 
positiva trender som exempelvis ljuddesignade produkter (Lewin & Nyman, 2011, s. 11). Det 
finns flera motiv för att arbeta för en god ljudmiljö i skolan. Ett av motiven är hälsa ett annat är 
livskvalitet. Om man arbetar för en god ljudmiljö bidrar det till en attraktiv arbetsmiljö som 
vuxna och barn vill vara en del av (Lewin & Nyman, 2011, s. 13).  
För att elever ska kunna ta till sig undervisningen måste de få likvärdiga villkor i den fysiska 
miljön, redan från förskoleålder borde eleverna få lära sig hur man förhåller sig till ljud. Om man 
får en god inställning till höga ljud från tidig ålder så skulle nog många bullerskador kunna 
undvikas på arbetsplatser. Vem som har ansvaret för ljudproblematiken i skolan är inte helt 
självklart då det både är fastighetsförvaltaren och verksamheten. Då det inte är helt självklart  kan 
det förekomma att de hänvisar och skjuter problemet till varandra. Ingen vill riktigt ta på sig 
ansvaret, speciellt om problemet innebär stora resurser för att lösa. Extra svårt är det om man 
inte vet vad som orsakar ljudproblemet, är det eleverna, eller dålig ljudisolering, eller 
rumsakustiken i skolans lokaler? (Lewin & Nyman, 2011, ss. 14-15). Källan till ljudet är ofta 
eleverna själva, men det kan förstärkas och ibland även orsakas av hur skolan är byggd och 
utformad. En annan källa till ljud är den verksamhetsanknutna utrustningen (Lewin & Nyman, 
2011, ss. 11, 14). Bakgrundsljud kan både vara ljud från eleverna själva, ljud utifrån eller ljud från 
installationer och bakgrundsljud kan upplevas besvärande (Lewin & Nyman, 2011, s. 60). 
Lågfrekventa ljud exempelvis ventilationen som brummar kan trötta ut elever och vuxna. 
Bakgrundsljud kan hjärnan inte vänja sig vid, den kan inget annat göra än att försöka ignorera 
ljudet. Först när ljudet försvinner när exempelvis ventilationen stängs av, då kan hjärnan slappna 
av (Lewin & Nyman, 2011, s. 71).  
 
Arbetsmiljöverket har olika insatsvärden, dessa värden finns för att skydda personal mot 
hörselskador. Arbetsmiljöverkets undre insatsvärde är 80 dB(A) och deras övre insatsvärde är 85 
dB(A), på många förskolor och skolor uppgår ljudet kring de här insatsvärdena. Insatsvärdena är 
som sagt till för att skydda de vuxna i verksamheten men barnen har ofta närmare till ljudkällorna 
och troligen har de också känsligare hörsel, i och med detta så utsetts alltså barnen för ljudnivåer 
som rentav kan skada deras hörsel (Lewin & Nyman, 2011, s. 17). För att uppnå en bra ljudmiljö 
inomhus kan man försöka efterlikna hur det är i naturen, utomhusmiljön är nämligen naturlig för 
oss. Studier visar att vi störs minst av ljud i rum där det är inrett med exempelvis växter och 
vackra bilder (Lewin & Nyman, 2011, s. 59). 
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4.5 Skolan idag  
 

Det finns forskning på att vi människor lär oss på olika sätt, att vi lär genom olika lärstilar. Vi tar 
in och bearbetar kunskap med hjälp av våra sinnen. Det som har mest inverkan på vår inlärning 
är hörseln, känseln, synen och beröring. Genom att vi lär oss på olika sätt krävs olika typer av 
klassrumsmöbleringar och möbler som inte finns i så många traditionella klassrum (Johansson, 
Skillström-Carlson & Ring, 2007, ss. 10, 13).   
 
Glömstaskolan i Huddinge bygger en ny skolbyggnad till årskurs F-3 år 2018. År 2017 byggdes en 
ny del till årskurs 4-9. På Glömstaskolan har man tänkt att inte göra som man alltid har gjort. De 
tar stöd ifrån läroplanen där man kan läsa att man ska tänka på både välmående, kunskap och 
utrymme för samtal. En annan viktig sak de har tänkt på är dagens digitalisering av skolan, det 
har skapat en produktiv planlösning där det inte finns några klassrum eller korridorer och inga 
döda utrymmen. Man har istället lärosalar och dessa är inredda med sittsäckar, konferensbord 
och småbord. Här finns alltså inga traditionella bänkar med lock eller bord i olika formationer. 
Skolbyggnaden skiljer sig mycket från 50-talsskolorna. Arkitekten Åsa Machado har haft Skola 
2000 (se 5.2) i ryggen när hon skapat Glömstaskolan. Åsa har arbetat med att reducera 
störningsmoment, hon har även tänkt på att försöka skapa en skolan som inte känns som en 
institution, som många skolor ofta känns som. Detta har hon gjort genom att skapa annorlunda 
vinklar och vrår, Glömstaskolan är tänkt att vara en skola för alla (Bjurström, 2017, ss. 127-129). 
Idén om en skolan utan klassrum och korridorer har internationellt sett en mer än 50-årig 
historia. I USA och England byggdes så kallade open plan schools redan på 1950 och 60-talet. 
Definitionen på vad en open plan school/ öppenplan skola ska innefatta finns inte exakt men det 
gemensamma är att de har stora öppna ytor och en önskan om en “informell” pedagogik 
(Bjurström, 2017, s. 123).  
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5. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur inom studiens område.    
 
Forskning i Sverige om skolans fysiska miljö som lärmiljö finns gjord fram till år 2006. Efter år 
2006 har det inte funnits något intresse hos myndigheter att undersöka och utreda området. 
Kunskapen i Sverige om den fysiska miljön skulle behöva utökas (de Laval, 2017, s. 32). 

5.1 Klassrummets olika betydelser 

Grundskolan är en av de största arbetsplatserna i Sverige där ca 100 000 lärare arbetar och cirka 
en miljon elever tillbringar sin tid varje dag. Det media ofta informerar om är elevernas 
otillräckliga kunskaper samt en ansträngande psykosocial arbetsmiljö. När och om den fysiska 
arbetsmiljön redogörs så handlar det ofta om exempelvis bristande hygien på toaletter eller 
ventilationsproblem. I artikeln Klassrummets scenografi av Gunilla Jedeskog tas istället en annan del 
upp, nämligen klassrummet. Artikeln uppmärksammar samspelet mellan lärare och elev i 
klassrummet och vad klassrummets utformning har för betydelse för detta. Artikeln bygger på 
observationer i åtta grundskolor i fyrtio klassrum år 2002 och intervjuer med sex grundskollärare 
år 2003 (Jedeskog, 2007, s. 109). Jedeskogs intention med texten är: “Syftet med texten är att 
beskriva och tolka den fysiska klassrumsmiljön och dess interaktion och betydelse för elever och 
lärare.” (2007, s. 110)  

 
Jedeskog menar att ett klassrum kan ha olika betydelse för dem som befinner sig i det. Eleverna 
får anpassa sig, eftersom klassrummen oftast redan är möblerade när eleverna kommer. När det 
kommer till om eleverna får vara med och påverka exempelvis möbleringen i klassrummet tycker 
en av de intervjuade lärarna att det borde ske oftare och att det handlar om elevdemokrati samt 
att eleverna borde få vara mer delaktiga. Flera av de intervjuade lärarna ser klassrumsmöblering 
som en möjlighet till kontroll och disciplinering. Det lärare inte brukar resonera kring tycks vara 
tillvägagångssätt för att utforma goda lärmiljöer. För att trivas och lära sig anses klassrummets 
design och inredning ha betydelse. Jedeskog redovisar också för att det i skolan behövs vissa 
förutsättningar för att lärande och undervisning ska kunna genomföras. Möblering i klassrummet 
är en av de fysiska förutsättningarna som klassrummet erbjuder  (2007, s. 112).  
Jedeskog menar att möblering kan ses ur olika aspekter, det kan ha med funktionalitet att göra 
likväl trivsel samt enskilda elevers behov. Exempelvis kan en elev med nedsatt hörsel eller syn ha 
speciella krav på var hen placeras i klassrummet. Antalet tänkbara möbleringar av ett klassrum är 
begränsade. Det finns ett antal möjligheter men man måste tänka på vissa aspekter, både på 
antalet elever och lärare som ska befinna sig i klassrummet, vilken ålder eleverna har och även 
storleken på möblerna kontra hur stor golvyta man har. Man måste även ta hänsyn till vilka 
aktiviteter som kommer bedrivas i rummet  (2007, s. 116). Att möbleringen skulle kunna variera 
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vid olika arbetsformer borde vara tänkbart och möjligt. Dock visar de observationer och 
intervjuer som Jedeskog gjort att möbleringen i klassrummen är mer eller mindre fast över läsåret. 
Det är ovanligt att klassrum möbleras om vid olika aktiviteter och att möblera om vid flera 
tillfällen på en dag skulle kunna bli rörig, men det skulle kunna ge flexibla chanser för lärande. 
Istället för ommöblering så består flexibiliteten i att eleverna skiftar platser. Om ommöblering 
dock sker så beror det inte på pedagogiska överväganden utan snarare på lusten av förändring 
(2007, s. 119). 
 
Hur och var eleverna placeras i klassrummet och hur klassrummet organiseras har visat sig ha 
betydelse för elevernas utveckling och lärande. Lärarna påpekar också att det är betydelsefullt att 
elever som arbetar bra tillsammans placeras vid varandra och att närhet till läraren finns. De 
berättar även att placeringen av eleverna inte är slumpmässiga utan det finns en tanke bakom. 
Studien visar att grupper och rader är de två vanligaste möbleringarna i ett klassrum och att rader 
är det allra vanligaste (Jedeskog, 2007, s. 120). Denna möblering har också varit en av de 
vanligaste, i början av 1900-talet har skisser över klassrum samlats in och där sitter eleverna två 
och två riktade framåt mot tavlan i rader (Jedeskog, 2007, s. 116). Jedeskog menar att det är 
tänkbart att denna typ av möblering kan ha en positiv påverkan på eleverna och deras arbete då 
det är och har varit den vanligaste klassrumsmöbleringen (2007, s. 120).  
 
Ibland bryts den fasta placeringen i klassrummet, det kan exempelvis bero på att eleverna blir 
placerade eller placerar sig i en egen hörna, eller ber om att få sitta i ett rum utanför klassrummet. 
Det kan också bero på att en elev har stört sina klasskamrater och då blir placerad på en annan 
plats i klassrummet, där både hen och de övriga eleverna förhoppningsvis kan fortsätta arbeta 
ostört. Det kan även vara så att enskilda elever ber om att få sitta någon annanstans för att det 
blir störda av en klasskamrat. Ett flertal av lärarna i studien erbjuder eleverna att använder 
hörlurar, antingen med musik i som då dämpar ljudet i klassrummet eller hörselskydd mot buller 
(Jedeskog, 2007, s. 121).  
 
5.2 Konceptet Skola 2000  
  
Skola 2000 är en idé för skolutveckling, professor Erik Wallin delar med sig av sina reflektioner 
kring detta projekt i boken Skola 2000.Nu! (2000, ss. 4-5). Visionen med Skola 2000 utgår från 
kunskapandet, lärandet och utvecklingen hos eleverna som främjas av ett samspel mellan 
pedagogik, organisation och den fysiska miljön (Wallin, 2000, s. 12). Skolorna som deltagit i detta 
projekt är nybyggda eller ombyggda och den fysiska miljön är anpassad till en ny tid och ett nytt 
sätt att tänka. Skolorna i detta projekt ser olika ut eftersom att intentionen är att ge dem den 
frihet som behövs för att utforma skolmiljön efter sina egna förutsättningar (Wallin, 2000, s. 4). 
 
En av hörnstenarna i projekt skola 2000 är att ha lokaler som påminner om en hemmamiljö. I 
lokalerna, så kallade arbetsenheter bedrivs skolverksamheten med 5-7 lärare och ca 80 elever. De 
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arbetar i flexibla grupperingar. Det finns inga korridorer och heller inga traditionella klassrum 
utan istället finns ett större arbetsrum där alla 80 elever får plats. Det finns även några mindre 
rum där undervisning kan ges i mindre grupper (Wallin, 2000, s. 27).  

 
Skola 2000 uttrycker en idé om hur en “bra skola” kan utformas enligt läroplanerna. Detta 
förutsätter att betydelsen av “bra” innefattar anpassningar till lokala förhållanden och ambitioner.  
Med bakgrund mot detta beskrivs idén om hur en skola kan förverkligas i enlighet med 
läroplanerna och även med de lokala modifikationer som är möjliga och eftersträvansvärda. Idén 
utgår från att den fysiska miljön och arbetsorganisationen är av stor betydelse. Den fysiska miljön 
ska vara estetiskt tilltalande och funktionell. Vidare ska den ge goda förutsättningar för 
arbetsorganisation och arbetsformer vilka ska stödja skolans pedagogiska utveckling som 
överensstämmer med läroplanerna (Wallin, 2000, s. 14). Wallin lyfter fram att den fysiska 
skolmiljön idag i sin yttre struktur är mycket lik den som existerade vid sekelskiftet, trots det att 
arbetsmiljön på andra områden genomgått förändringar. Det vanligaste är ett klassrum med 
kateder, svart tavla på ena kortsidan och bänkar i rader. Klassrummen ligger oftast i rader längs 
med långa korridorer med begränsade möjligheter för exempelvis grupparbete i avskildhet. Vidare 
skriver Wallin att en sådan utformning utgör ett hinder för förändrade arbetsformer som lärare 
vill uppnå. Wallin menar att de nödvändiga förändringarna som belyses inte enbart är 
pedagogiska, utan att de även får en politisk implikation i den utsträckning som läroplanerna kan 
ses som ett uttryck för reformsträvande (2000, s. 15). 

 
Projektidén vill bland annat åstadkomma en förändrad fysisk miljö som är ergonomiskt utformad, 
estetisk tilltalande, bidrar till en bättre psykosocial miljö och som  är pedagogisk funktionell. Med 
det menas en undervisning där nya elev-och lärarroller kan främjas samt en förändrad 
arbetsorganisation som möjliggör en flexibel lokalanvändning. Dessa punkter, likväl hela 
konceptet Skola 2000 uttrycker en idé och erbjuder inte en konkret eller detaljerad lösning. En 
idé som måste tydas och utformas efter lokala förutsättningar i avseende för de centrala delarna 
vilka utgör hela konceptet (Wallin, 2000, ss. 16-17). 

 
Vidare skriver Wallin att utvecklingen av informationstekniken öppnar upp för nya möjligheter av 
olika arbetsformer vilka ställer krav på utformningen av skolans lokaler. I ett exempel på lokal 
lösning för en arbetsenhet beskrivs att det i varje arbetsenhet ska finnas väl utformade 
arbetsplatser som ska ge en effektiv undervisningssituation samt bra utrustning som exempelvis 
datorer och tekniska hjälpmedel. Det ska även finnas utrymmen för eleverna att umgås och 
koppla av (2000, s. 25).  Enligt Wallin visar erfarenheterna att Skola 2000 ger ett effektivare 
lokalutnyttjande och lägre investeringskostnader samt lägre driftskostnader än traditionellt byggda 
skolor. Ett exempel på detta som lyfts är att arbetsenheterna har ett mindre behov av korridorer 
som normalt upptar en stor del av skolans yta (2000, s. 29). 
Konceptet Skola 2000 lägger en stor vikt vid betydelsen av den fysiska miljön. Detta innebär att 
skolan ska vara estetisk samt funktionell både i ett pedagogisk och ergonomiskt perspektiv. Det 
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ska finnas variation i lokalernas storlekar och tillgängliga arbetsrum för lärarna samt 
avkopplingsutrymmen för både lärare och elever. Gällande möbler, belysning, ventilation och 
ljudnivå ska dessa tillgodose ergonomiska och hälsomässiga krav (Wallin, 2000, s. 29). Skolans 
rum är till för lärande och utveckling. Wallin menar att den även är en struktur inom vilken dess 
verksamhet äger rum som har en mening för de som arbetar inom den. Han menar vidare att 
lokalerna i likhet med läroplanerna och läroböckerna får en innebörd av normerande struktur. Så 
till vida att de är grundläggande och bekanta områden vilka man inom verksamheten arbetar med 
och förhåller sig till. Dessa utgör ramar för de möjligheter som finns för  utvecklandet av 
undervisningen och verksamheten som bestämmer vad som kan men även får göras. Den 
föreställning som konceptet innehar är att den utvecklingen av undervisningen och 
skolverksamheten som läroplanerna förutsätter, underlättas om utformningen av lokalerna bryter 
mot den traditionella modellen. Det ska i bästa fall leda till nya möjligheter genom att väcka 
reflektioner över miljön och om vad lokalerna betyder samt vad vi kan och ska göra med dessa. 
Oavsett lokalernas utformning måste de tillåta flexibilitet i organisation och utnyttjande (2000, s. 
30).   
 
5.3 Skolbyggnaden som ett pedagogiskt verktyg 
 
I arkitekten Patrick Bjurströms akademiska avhandling Att förstå skolbyggnader utgår han från 
antagandet att skolmiljön är betydelsefull för barn (2004, s. 78). Bjurström ser skolbyggnader 
som  praktiska uttryck för teorier om pedagogik och estetik och relationen mellan människa och 
byggnad (2004, s. 47). Ur ett pedagogiskt perspektiv kan vi förstå en skola som stöd eller hinder 
för lärandet (Bjurström, 2004, s. 79).  
 
Skolbyggnaden används som ett verktyg av elever och lärare. Dock är det inte de som styr 
utformningen av detta verktyg utan det gör i huvudsak arkitekter, kommunala politiker och 
tjänstemän vid olika förvaltningar samt övriga instanser. Intressanta frågor som är avgörande i att 
utforma skolbyggnaderna är vem som har makten, vad de som har makten vill och vilka alternativ 
som finns (Bjurström, 2004, s. 85). En analys av dessa maktstrukturer gör inte Bjurström i sin 
avhandling och det är inte heller avsikten med vår studie. Det är dock en värdefull aspekt att hålla 
i åtanke då det är en av de viktiga faktorerna som mynnar ut i de praktiska förutsättningar vilka 
skolornas klassrum präglas av.  
 
Bjurström nämner även konceptet  Skola 2000 och påpekar att  bakomliggande faktorer för de 
rumsliga förändringarna är både en ny ideologi men även informationsteknologin. Vidare menar 
han att dessa förändrade rum i skolan blir ett verktyg även för sociala flöden och inte längre rum 
som förutsätter att eleverna sitter stilla (2004, s. 87). Koncentrationssvårigheter kan till viss del 
relateras till den sociala bakgrunden men även den fysiska miljön. Elever är olika och gynnas av 
olika arbetssätt samt miljöer. Därför menar Bjurström att en ökad kunskap om detta bör få 
konsekvenser i arkitekturen (2004, s. 88). Han anser att det finns ett stort behov av reflektion och 
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bedömning av skolans arkitektur och ett behov av att undersöka dess praktiska konsekvenser 
(Bjurström, 2004, s. 47).  
Svenska Kommunförbundet lyfter (2003) fyra “värdeskapande kvalitetsfaktorer” i skolan, 1) 
ledning och organisation, 2) lärarna, 3) den fysiska miljön och 4) läromedlen. Bjurström menar att 
dessa faktorers betydelser och hur de ska kunna förbättras är frågor som från ett 
arkitekturteoretiskt perspektiv inte har fått något tillfredställande svar och det finns här ett behov 
av vidare forskning (2004, s. 88). 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Den första teoretiska ansatsen 
utgår från John Dewey vars filosofi i denna studie kan ses genom ett makroperspektiv gällande 
samhälleliga, demokratiska och kulturella nivåer, och hur man genom utbildning reproducerar 
värderingar och uppfostrar framtidens samhällsmedborgare. Den andra teoretiska ansatsen utgår 
från Lev Vygotskij med ett  sociokulturellt synsätt som utgör mikroperspektiven för studiens 
teori, när vi undersöker hur lärare tänker när de inreder sina klassrum för att skapa 
förutsättningar för elevers lärande. 
Deweys skrifter om pedagogik berör grundläggande frågor där han behandlar utbildning och 
fostran på en generell nivå. Med hans vida perspektiv ger han inga konkreta förslag på lösningar 
och problem i undervisningen (2004, s. 20). Däremot är utformningen av styrningen och 
läroplanerna influerade av hans arbete och det som började utvecklas efter det (Dewey, 2004, s. 
41). Mycket av hans grundläggande tankar är förenliga med det sociokulturella perspektivet. Lev 
Vygotskij har däremot mer konkreta lösningsförslag på undervisning gällande pedagogik och 
språkutveckling. Dessa två teorier förenar då ett mer övergripande tankesätt om ett utvecklande 
av demokratiska medborgare med ett mer ingående perspektiv på hur man i praktiken värnar om 
detta, genom undervisningen och sociala samspel och samtidigt ser till elevernas utveckling samt 
hur den gynnas bäst. Vygotskij skapade en psykologisk teori om hur psykologiska processer kan 
förstås. Han ansåg att det är de  aktiviteter som sker mellan individer och vad de i själva verket 
gör tillsammans som är de viktigaste faktorerna för utvecklingen och pedagogiken. Han ansåg att 
inre processer föregås av en yttre aktivitet i samspel med andra, med stöd av olika hjälpmedel, i 
specifika kulturella miljöer. De yttre aktiviteterna skapar förutsättningar för inre processer och är 
därför viktiga att beakta (Strandberg, 2017, s. 10). Detta synsätt har likheter hos Deweys filosofi 
när det kommer till tankar om fostran och samspel. Dewey menade att det är genom utbildning 
och uppfostran som vi överför värderingar, språk och kunskaper som är nödvändiga och 
möjliggör för nästkommande generationer att delta i, ta över och utveckla samhället (Dewey, 
2004, s. 40). Vidare ansåg han att detta är en process som individerna är aktivt engagerade i där 
utvecklandet sker i samspel med omgivningen (Dewey, 2004, s. 23). Han ville värna om barnets 
fria utveckling och det som växer fram samt det som berikas genom samarbetet och samspelet 
mellan kamrater (Dewey, 2004, s. 31). 

6.1 Filosofin från John Dewey  

John Dewey (1859-1952) var en förespråkare för pragmatismen vars filosofi fokuserade på de 
praktiska konsekvenserna av människans handlingar. Deweys tankar om utbildning, undervisning 
och fostran var även mycket progressiva det vill säga framåtsträvande. Han ville att skolan skulle 
sätta barnet i centrum och gå ifrån den auktoritära skolan (Philips, 2014, ss. 31-32). Deweys 
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pedagogiska idéer har haft betydelse för Sveriges skolreform. I mitten av seklet blev många som 
arbetade med skolreformerna inspirerade av hans pedagogiska idéer (Säljö, 2017, s. 242).  
 
Det är aktuellt för skolbyggandet på flera håll att omsätta Deweys idéer till verklighet när det 
gäller att skapa rum för en demokratisk och frigörande pedagogik. Att skolan ska vara ett 
laboratorium och inte ett auditorium och att klassrummet bör avskaffas är ett motto som härrör 
från Dewey (Bjurström, 2004, s. 88). Estetik har enligt Dewey sitt ursprung i kroppen, i ett 
mänskligt behov. Han bejakar kulturen och estetiken högt. Konsten i sin bemärkelse 
som  upplevelser i Deweys demokratiska utvecklade samhälle är tillgänglig för alla genom 
bibliotek, museer, fritid och semester samt genom friheten att resa och röra sig fritt i olika länder. 
Skolan är även den med att bidra till estetiska upplevelser och ger möjligheter att öva estetiska 
förmågor genom både dess verksamhet men också genom skolans byggnader, gårdar och 
utsmyckning. Därför kan satsningar på konst i skolor ses som ett uttryck för estetik som är i 
enlighet med Deweys tankesätt (Bjurström, 2004, ss. 43-44). 

6.2 Sociokulturellt perspektiv från Lev Vygotskij  

Lev Vygotskij var verksam under början av 1900-talet men än idag så lever hans tankar kvar och 
är fortfarande relevanta. Hans sociokulturella syn på lärande och utveckling är den grund som 
läroplanerna huvudsakligen bygger på (Partanen, 2009, s. 11, 17-18). Därav är hans teori relevant 
och intressant för vår studie. Vygotskij belyser hur omgivningen i samspel med individen gör 
intryck på utvecklingen hos personen (Partanen, 2009, s. 19).  
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs verk om lärande, språk och 
utveckling (Säljö, 2017, s. 251). Utvecklingszonen är ett av Vygotskijs viktiga begrepp. Han menar 
att varje människa befinner sig i en utvecklingszon, vilket innebär att man är inom ett 
utvecklingsrum där man inte klarar saker på egen hand men har en förmåga till prestation och 
kunskap med hjälp av en mer kompetent kamrat eller vuxen (Körling, 2011, s. 9).  
Med ett sociokulturellt perspektiv på människans utveckling menar Vygotskij att utvecklingen är 
beroende av olika kulturella förutsättningar och den tidsepok vi lever i. Han lägger även ett stort 
fokus vid miljöns betydelse för utvecklingen. Politiken och kulturen i samhället har också 
betydelse men det viktigaste är barnets direkta omgivning som föräldrar, vänner, lärare samt den 
fysiska lek-och inlärningsmiljön (Philips, 2014, s. 23). 
Vygotskij menar att kulturen är uppbyggd av människan och är verket av människors 
målmedvetna och meningsfulla aktiviteter. Vidare anser han att människan och kultur inte är 
separerade från varandra utan att människan är kultur och kultur är människa. Barnets 
förhållande till miljön förändras i relation till barnets aktivitet i miljön. Miljö är inget neutralt utan 
i den existerar kunskaper, värderingar, känslor, förväntningar, livsmönster och artefakter 
(Strandberg, 2017, ss. 19-20). 
Det ena bidraget från Vygotskij angående om det är människan eller omständigheterna som styr 
är det att människa och kultur har ett dialektiskt förhållande. Det andra bidraget är hur han 
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betonar att barnet aktivt tar del av miljön och ger den sin egen mening. Förhållningssättet barnet 
har till sin miljö är kreativt och de använder de delar som är meningsfulla för dess egen 
utveckling. Det avgörande är hur miljön finns till för barnet (Strandberg, 2017, s. 20).  
Enligt Strandberg bör man med ett perspektiv från Vygotskij lägga vikt vid följande begrepp: 
Interaktioner- Hur kan eleverna skapa samband med varandra i rummet? Hur kan lärare och elev 
samspela i rummet? Vilka samspel är helt enkelt tänkbara i rummet? Aktivitet- Vilka aktiviteter är 
tänkbara att utföra i rummet? Vilka är ogenomförbara och vilka är genomförbara? Artefakter- 
Vilka verktyg har eleverna tillgång till att använda i rummet? Kreativitet- Finns det plats för 
elevernas innovationer i rummet, eller är rummen klara? Finns det möjlighet för eleverna att 
förändra något i rummet? Det är dessa begrepp samt utvecklingszoner vår analys utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv från Vygotskij bygger på (se punkt 9.1.1-9.7.1) (Strandberg, 2017, ss. 
23-24; Körling, 2011, s. 9).  
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7. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna tänker kring den fysiska miljön när de 
möblerar och utformar sina klassrum.  

 
Frågeställningar: 

1. Hur tänker de utvalda lärarna när de inreder sina klassrum för att skapa förutsättningar 
för elevernas lärande? 
 

2. Skapar möbleringen variation i lärmiljön och i så fall hur? 
 

3. Hur tänker de utvalda lärarna på ljudmiljön i sina klassrum? 
 

4. Hur tänker de utvalda lärarna på ergonomi i sina klassrum? 
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8. Metod 

Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer av lärare som arbetar med årskurserna förskoleklass till 
årskurs tre, samt en rektor som tidigare har arbetat som lärare i grundskolan. Intervjuerna 
besvarar våra intervjufrågor (se bilaga 1) som grundar sig på studiens syfte och frågeställningar. 
Dessa bearbetade sedan ned och sammanställdes och relaterades de till studiens teoretiska 
utgångspunkter. 

 
Vi har gjort intervjuer för att  undersöka hur lärarna tänker kring den fysiska skolmiljön relaterat 
till pedagogiska konsekvenser. Vi ville ta reda på lärarnas synpunkter och erfarenheter kring detta 
för att sedan undersöka om vi såg några mönster och i sådana fall vilka. Enligt Jan Trost ska man 
göra en kvalitativ studie om frågeställningen syftar till att förstå och finna mönster. Metodvalet 
motiveras av att det var detta som vi ämnade att göra, att försöka hitta mönster i intervjuerna och 
att förstå lärares sätt att resonera (2010, s. 32).  

 
Studien har en låg grad av standardisering. Med standardisering menar man i vilken mån alla 
frågor och situationerna är likvärdiga för alla dem som intervjuas. Låg grad av standardisering 
innebär att intervjufrågornas ordningsföljd kan varieras från intervju till intervju, även följdfrågor 
kan uppstå beroende på tidigare svar och även dessa kan skilja sig åt mellan intervjuerna (Trost, 
2010, s. 39).  

8.1 Urval 

Valet av skolor grundar sig på tidigare kontakter på en utav skolorna. Kontakten och 
intervjuperson 1 på den första skolan ledde oss till ytterligare en lärare på samma skola som 
rekommenderades då hen är förstelärare och intresserad av ämnet. Vår första kontaktperson 
rekommenderade oss även att kontakta en lärare som arbetar montessoriinriktat på skola nummer 
två som även tillhör samma skolenhet. Vi tyckte att det kunde vara intressant att intervjua denne 
lärare då hen arbetar med montessoriinriktning. I urvalet använde vi oss då av snöbollsmetoden 
vilken är en variant av bekvämlighetsurval. Metoden innebär att man genom sin första kontakt får 
rekommendationer till intressanta och relevanta personer att kontakta för kommande intervjuer 
(Trost, 2010, s. 141). Den tredje skolan valde vi att kontakta efter att ha läst om skolan. Denna 
skola var intressant eftersom att  den är nybyggd och har ett annorlunda tänk när det gäller 
utformningen av skolbyggnaden, inredningen samt verksamheten. I vår studie ville vi ha variation 
bland årskurser, skolor, intervjupersoner och arbetssätt som lärarna arbetar med. I en kvalitativ 
studie strävar man i de flesta fall efter att få en så stor variation som möjligt och inte ett antal 
likartade (Trost, 2010, s. 137). Fyra intervjuer har genomförts med tre stycken lärare och en 
rektor med många års lärarbakgrund.  Antalet intervjuer motiveras i enlighet med Trost som 
menar att detta val grundar sig helt och hållet på vad ens syfte är. Men rent generellt så hävdar 
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Trost att man bör begränsa sig till ett mindre antal intervjuer, förslagsvis fyra. Eftersom med 
många intervjuer blir det mycket material att ha ordning på och gå igenom, det kan också  vara 
svårt att få en översikt och få med allt de viktiga (2010, s. 143).  

8.2 Skolorna 

Den första skolan är en kommunal skola med elever i årskurserna F-3. Den andra skolan tillhör 
samma skolenhet men de ligger avskilt från varandra. Den har årskurserna F-6. I skolenheten där 
första och andra skolan ingår går det totalt 400 elever. Den tredje skolan är också en kommunal 
skola. Den har inte någon särskild pedagogik och följer samma skollag, läroplan och pedagogiska 
plattform som övriga kommunala skolor. Men den skiljer sig på andra sätt jämfört med de två 
tidigare skolorna i exempelvis arkitektur och inredning. Skolan har exempelvis inga korridorer 
utan har istället ett stort trapphus i mitten av skolbyggnaden och i anslutning till det kommer man 
till olika hemvistelser. Skolan arbetar inte med klasser och har inte klassiska specifika klassrum 
utan istället har de så kallade hemvistelser, vilket är som skolans klassrum. Hemvistelse är 
uppdelade i större och mindre rum där eleverna kan sitta, stå eller ligga och arbeta. I hemvistelse 
finns även ett kapprum där de varje dag checkar in hos en pedagog eller lärare när skoldagen 
börjar. Det finns inga döda utrymmen och där av finns det inga korridorer. Eleverna är som 
tidigare nämt inte indelade i klasser utan de är  indelade i årskurser och årskurserna är indelade i 
olika grupper. Eleverna tillhör dessa grupper i max två månader sen blir det nya grupper. På 
skolan går idag runt 500 elever i årskurserna F-7. De tre skolorna vi har besökt ligger i två olika 
förorter utanför Stockholm.  

8.3 De intervjuade personerna 

Intervjuperson nummer 1 är utbildad förskollärare. Hen har också en barnskötarutbildning och 
har arbetat inom skolan i många år. Hen har arbetat både i förskolan och i grundskolan. Hen 
undervisar nu i en förskoleklass.  
 
Intervjuperson nummer 2 är utbildad förskollärare och har arbetat länge inom skolan. Idag 
arbetar hen i en förskoleklass. 
 
Intervjuperson nummer 3 är utbildad grundskollärare mot yngre åldrar till årskurserna 1-6 och 
har fler års erfarenhet inom skolan. Idag arbetar intervjuperson nummer 3 som förstelärare i en 
årskurs 2.  
 
Intervjuperson nummer 4 är utbildad grundskollärare i svenska och samhällskunskap i 
årskurserna 1-7. Hen har arbetat som lärare och därefter som rektor. Hen har arbetat mest som 
klasslärare i årskurserna 1-3 men har även varit klasslärare i årskurserna 4-6. 
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8.4 Etiska ställningstaganden 

Samtliga deltagare i vår studie har fått tagit del av skriftlig information om undersökningen samt 
om hur vi kommer att utföra intervjuerna och hur materialet kommer att användas. De har blivit 
garanterade anonymitet samt informerade om deras rätt att avsluta sin delaktighet i  studien. 
Deltagarna har skrivit under en medgivarblankett (se bilaga 2) där detta samt etiska 
ställningstaganden förtydligas vilka överensstämmer med vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, ss. 7,  9, 
12, 14).  

8.5 Genomförande 

Vid de fyra intervjuerna var vi båda närvarande. Vi hade delat upp vem som gjorde vad, en 
antecknade och följde den mall med frågor vi hade skapat, samt kunde flika in med frågor som 
dök upp under intervjun. Den som inte antecknade höll i intervjun och ställde frågorna samt 
ansvarade för ljudinspelningen och tiden. Trost menar att det finns både fördelar och nackdelar 
med ljudupptagning. Fördelarna är exempelvis att man inte behöver anteckna så mycket utan 
istället koncentrera sig på sina frågor och vad den intervjuade svarar. Nackdelarna kan vara att det 
tar tid att lyssna igenom materialet och att det kan vara krångligt och tidskrävande att spola fram 
och tillbaka i materialet för att hitta specifika delar (2010, ss. 74-75). Intervjuerna var beräknade 
att ta ca 45 minuter -1 timme. Under den första intervjun gick vi över tiden och slutade på 
ungefär 1,5 timme. Efter intervjuerna tog vi bilder och skissade ner hur klassrummet var 
möblerat och inrett. Detta gjorde vi för att dokumentera för att senare kunna återge en bild av 
hur det såg ut samt kunna jämföra de olika klassrummen/lokalerna vi besökte. 

8.6 Bearbetning av intervjumaterial  

Som tidigare nämnts spelades de fyra intervjuerna in och anteckningar gjordes under tiden.  
Dessa gick vi sedan igenom noggrant för att bilda oss en uppfattning samt se samband och 
olikheter i de olika svaren. Vi skrev ut det vi hade antecknat och sammanfattade de olika delarna 
under olika grupper i olika färgkoder för att få en struktur. De olika grupperna gav i sin tur under 
bearbetningens gång rubrikerna: Planering och placering av elever, Planering av möblering och 
inredning, flexibilitet, trender och ergonomi, ljudmiljön, problematik, förbättringsområden och 
vad som bör finnas i varje klassrum, samt önskemål. Enligt Trost behöver man inte skriva ut och 
ned helt fullständiga utskrifter av sina intervjuer. Man kan exempelvis lyssna på hela intervjun och 
göra anteckningar och därefter göra en sammanfattning av det viktigaste och sedan skriva ut det 
om man vill (2010, s. 76).   
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9. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjufrågorna, varje resultat följs sedan upp med en 
analys utifrån det sociokulturella perspektivet. Avsnittet avslutas med en övergripande analys 
utifrån John Deweys filosofi.  

9.1 Planering & placering av elever  

Samtliga intervjupersoner är överens om att eleverna ska sitta på platser där de kan koncentrera 
sig på arbetet som ska genomföras samt att de kan lyssna och ges möjligheter och förutsättningar 
till detta. 
 
Intervjuperson 1 och 3 menar att man inte ska utnyttja eleverna som “fendrar” för att lugna 
varandra. Det vill säga att sätta en lugn elev (ofta en tjej) med en stökig elev (ofta en kille). Det är 
lärarens ansvar att på annat sätt se till att de stökiga eleverna kan koncentrera sig och utföra sitt 
arbete.  
 
Intervjuperson 3 och 4 menar att elevernas koncentration inte ska gå åt till att försöka sitta stilla. 
De menar att eleverna tar till sig information på olika sätt. Om vissa elever behöver röra lite på 
sig under genomgångar eller ligga ner på golvet så kan det vara fördelaktigt att låta dem göra det, 
då det oftast visar sig att de trots allt har tagit till sig all den information som det var tänkt.  
 
Intervjupersonerna 1, 2 och 3 berättar att det är de som bestämmer vart eleverna ska sitta. 
Intervjuperson 2 säger att det finns en tanke bakom hur eleverna blir placerade, vilket är att bland 
annat att skapa nya relationer samt att finnas som ett stöd åt varandra. Det handlar även att skapa 
studiero genom att inte placera de som pratar för mycket med varandra, ibland behöver man 
flytta om lite och man kan bryta beteenden genom att möblera om. Intervjuperson 2 och 3 låter 
eleverna komma med önskemål om hur de vill sitta men det är lärarna som bestämmer i 
slutändan för att det ska bli bra.  
 
När vi frågar intervjuperson 1 om eleverna får vara med och påverka var de ska sitta så svarar 
hen nej. Det är läraren som bestämmer men under genomgångarna får de välja om de vill sitta på 
stolar eller på samlingsmattan. På samma fråga svarar intervjuperson 4 att eleverna får bestämma 
vart de ska sitta under förutsättningarna att de arbetar som det är tänkt, lyssnar och lär sig. Om 
inte så är det ett vuxenansvar och läraren placerar då om eleverna.  
 
Intervjuperson 4 berättar att klassrummen i sig inte har bord och stolsplatser för alla elever. Det 
finns möjligheter att exempelvis sitta i de djupa fönsterkarmarna och på golvet vid genomgångar. 
För individuellt arbete eller grupparbete har de möjlighet att gå till andra rum i anslutning till 
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”klassrummet”. Det finns platser för alla elever men dock inte likadana platser för att alla ska sitta 
och skriva samtidigt i ett och samma rum. Utanför ”klassrummet” finns även ett rum med en stor 
gardeng som rymmer en hel grupp på 30-40 elever samtidigt som används vid vissa 
genomgångar. Där det även finns en projektor.   
Intervjuperson 4 menar att bord är bra för vissa saker men om man arbetar med Ipad exempelvis 
så är det inte ett måste att sitta vid ett bord. Det tillfället då alla behöver sitta och skriva samtidigt 
är vid nationella proven och detta görs då i matsalen. Att skapa mer golvyta gör rummen luftigare 
och kan bidra till en bättre ljudnivå och studiero. Hen menar att det ofta är trångt i klassrum, att 
det är för mycket bord och stolar som alla yta går till. 
Denna skola skiljer sig mycket åt i struktur och i verksamhetsplanering i jämförelser med de 
övriga intervjupersonernas skolor.  

9.1.1 Analys 

Vygotskij menar att någon som kan något kan dela med sig av detta och bidra till lärande för 
andra. Den elev som delger sin kunskap till en annan elev befäster då sina egna kunskaper 
samtidigt som dessa tas emot och bearbetas av den andra eleven, Vygotskij kallar detta för 
utvecklingszon. Därför bör klassrummen gestaltas av tanken om det gemensamma lärandet, om att 
elever kan olika saker, att de påverkas av att arbeta tillsammans och att de får möjlighet att arbeta 
i många olika typer av konstellationer (Körling, 2012, s. 127). Samtliga intervjupersoner visar 
enighet i att rummen måste utformas på ett sådant sätt att det ger stöd och möjlighet för elever 
att kunna arbeta på olika sätt, både individuellt men även i olika typer av grupper. Lärarna som vi 
har intervjuat berättar även att de har en pedagogisk tanke med vart de placerar eleverna, hur 
möblemangen arrangeras för att gynna samspelet mellan eleverna och de aktiviteter som ska utföras. 
Detta för att bland annat kunna hjälpa varandra och samarbeta inom det som Vygotskij kallar för 
utvecklingszonen.  
 
Vygotskij refererade i sina texter både till flickor och pojkar, i hans texter finns ingenting  som 
indikerar på att han tyckte att de skulle behandlas olika (Strandberg, 2017, s. 16). 
Vi kan se att både intervjuperson 1 och 3 menar just detta, att eleverna ska behandlas lika och 
inte placeras som “fendrar” för att underlätta lärarens arbete. 
 
En intressant aspekt från det sociokulturella perspektivet är att de pedagogiska konsekvenserna 
ligger i hur samspelet organiseras mellan elever, mellan elever och lärare samt hur eleverna ges 
möjligheter att tillägna sig olika slags kunskaper (Säljö, 2017 s. 262). Vi kan genom våra intervjuer 
konstatera att samtliga intervjupersoner har ansett att det är viktigt att tänka på hur man möblerar 
klassrummen för att tillgodose behoven av interaktion och  kommunikation mellan elever och 
mellan elever och lärare.  
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9.2 Planering av möblering & inredning  

Samtliga intervjupersoner är överens om att det är viktigt att alla elever ska kunna se och höra 
genomgångarna vilket är en av utgångspunkterna när det kommer till möbleringen. Men deras 
utformning av klassrummen och deras tankar om hur detta kan uppnås skiljer sig åt.  
 
Intervjuperson 4 menar att det i ett klassiskt möblerat klassrum oftast finns “bra” och “dåliga” 
platser. Där de dåliga platserna exempelvis är de längst ifrån där läraren står och har sina 
genomgångar eller i mitten av en bänkrad där platsen oftast känns betraktad från alla håll och har 
andra elever bakom sig. För elever som måste röra på sig om de sitter i mitten och måste röra på 
sig eller hämta något stör då andra elever. Intervjuperson 4 poängterar även att alla människor 
gillar trygga hörn och att i en klassisk möblering blir två oftast tagna av lärare eller hyllor vilket 
gör att bara två hörn återstår till eleverna. Hen menar att det finns platser som ingen vill men 
måste sitta på. Intervjuperson 4 säger att “Om du ska sätta dig på ett fik som är tomt sätter du dig 
då i mitten?” Hen menar med detta att de trygga och trivsamma platserna vi helst väljer i ett rum 
är begränsade till sitt antal men att man kan försöka skapa fler sådana platser genom att bryta mot 
en traditionell möblering som exempelvis rader med bord och stolar. Intervjuperson 4 berättar 
vidare att  på deras skola är ”klassrummen” utformade så att deras ”klassrum” inte har en given 
fram eller baksida som alla platser riktar sig mot, utan i hela ”klassrummet” finns det fler trygga 
och bra platser. Det finns många mindre rum och ytor i anslutning till det stora ”klassrummet” 
där eleverna får arbeta. Det finns även gardenger, det är trappliknande läktare där eleverna samlas 
inför gemensamma genomgångar. På en sådan konstruktion sitter eleverna så att alla ser lika bra.   
 
Intervjuperson 3 har inrett sitt klassrum med höga bord i halva delen av klassrummet där 
eleverna sitter fyra och fyra. Den andra halvan är uppdelad med en soffa i den ena delen och i 
den andra delen av rummet är det en rad bord med skärmar där eleverna kan sitta mer enskilt. 
Detta för att det ska finnas möjlighet och variation i hur eleverna kan arbeta självständigt och 
även i grupp. Eleverna får under det egna arbetet själva bestämma vart de vill sitta. Längst fram i 
klassrummet finns även en liten rund samlingsmatta där genomgångar och redovisningar sker. 
När detta sker får eleverna vrida sina stolar mot samlingsmattan så att de kan se bättre och för att 
de ska kunna ha en bra ergonomisk position. Hen har då tänkt att möbleringen ändå fyller 
behoven av olika typer av arbetsformer som rummet måste ge möjligheter till. Eleverna får själva 
ta ansvar att flytta till en plats där de kan se under genomgångarna. Intervjuperson 3 berättar även 
att eleverna ofta får arbeta självständigt och även då ta eget ansvar för att hitta en plats där de 
känner att de kan få studiero och arbeta på ett sätt som fungerar för dem. Då menar hen till 
exempel att det är bra att de har tillgång till  en  hall med ett bord där de kan sitta och arbeta. Det 
finns ett rum i anslutning till hallen som har varit ett lärarkontor som nu används som grupprum.  
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Intervjuperson 2 säger att deras elever många gånger föredrar att sitta eller ligga på mattan och 
arbeta. Hen har ett större rum med flera olika konstellationer i rummet. Rummet delas av med en 
bokhylla, på ena sidan är det en soffa och ett bord där eleverna kan sitta och arbeta. På andra 
sidan har hen en fyrkantig samlingsmatta framför tavlan. Vid sidan om tavlan finns några mindre 
bord med skärmar där eleverna kan arbeta enskilt. I anslutning till det stora rummet finns två 
mindre rum.  
 
Intervjuperson 1 har fyra bord med plats för fyra elever vid varje. Borden är placerade vid 
fönsterna för att frigöra yta på golvet för lek och för att få plats med en stor rund samlingsmatta. 
Hen tycker att det även skulle vara gångbart att ha en samlingsmatta i årskurserna 1-2, då hen 
anser att det blir bra genomgångar där eleverna får öva på att lyssna och delge sina tankar. Hen 
menar att man i skolan ibland gör eleverna större än vad de är. Vissa anser att samlingsmattan är 
för yngre barn men hen tycker att det samspel som sker under dessa genomgångar både ger 
eleverna en trygghet och större delaktighet, vilket även skulle vara bra för högre åldrar. 
Intervjuperson 1 påpekar även att det är positivt med att ha mindre rum att tillgå, hen  har ett litet 
kök och ett kontor i anslutning till sitt klassrum. 
 
Vi frågade de intervjuade personerna om de tyckte att studenter på lärarutbildningen borde få 
någon slags utbildning i klassrumsmöblering. Alla ansåg att det var någonting som studenterna 
borde få under sin verksamhetsförlagda utbildning. Intervjuperson 2 sa att det är svårt att lära sig 
det teoretiskt. Hen menar att i samband med praktiken kan man som student se hur lärare gör 
och tänker samt få tips. Miljön är något som är viktigt och som handledaren borde prata med 
studenten om. Intervjuperson 3 säger att det finns mycket intressant när det kommer till 
klassrumsmöblering och miljö. Man måste testa och prova, det som passar en grupp passas inte 
alla, vi måste inkludera alla elever och ibland göra på lite olika sätt. Som lärare får man inte vara 
rädd att prova. Intervjuperson 4 tycker att det är mycket man vill lägga till i lärarutbildningen men 
att möbleringen känns grundläggande och att det vore rimligt att ha med under utbildningen. 
 
Vi frågade även vad de ansåg angående hur klassrumsmiljön påverkar lärandet. Då är samtliga 
intervjupersoner överens om att det är helheten som räknas. Det är viktigt att ha en tanke bakom 
möbleringen och att det ska passa eleverna och ge så goda möjligheter som möjligt för att skapa 
en bra arbetsmiljö. De menar också att man får göra det bästa utifrån de förutsättningar som 
finns. Intervjuperson 4 menar att möblerna inte får vara ett problem och att möbler som i sig får 
undervisning att fungera inte existerar. Inget är så viktigt som läraren men om läraren har rätt 
möbler i sitt klassrum så kan det hjälpa undervisningen och eleverna att komma längre. Vidare 
menar hen att man kan skapa möjligheter och att om lärmiljön förändras så kan det naturligtvis 
påverka lärandet. Intervjuperson 4 säger “Att möblera om i rummet utan att möblera om i 
huvudet är ingen bra idé” .  
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9.2.1 Analys 

Lärandemiljön har enligt Vygotskij en stor betydelse för inlärningen. Det är därför viktigt att 
skolornas lokaler är utformade på ett sådant sätt att de möjliggör för alla olika typer av aktiviteter. 
De ska vara trivsamma, trygga och inspirerande med många olika artefakter för lärande. För att 
möjliggöra grupparbeten, enskilt arbete, föreläsningar, lek samt laborationer bör inredningen vara 
varierande och möjlig att möblera om (Philips, 2014, s. 29).  

 
Utifrån våra intervjuer kan vi se att samtliga intervjupersoner anser att det är helheten som 
räknas. De menar att  läraren och undervisningen i första hand är viktigast men att lärandemiljön 
ändå är betydelsefull. De har mycket tankar om hur och varför deras klassrum ser ut som de gör. 
Vi kan också se utifrån våra intervjuer med intervjuperson  1, 2 och 3 att de försöker vara kreativa 
i sina klassrumsmöbleringar, att de har utformat sina klassrum så att möjligheten finns till olika 
aktiviteter och gruppkonstellationer. I våra resultat ser vi även att hos intervjuperson 4  att hens 
skolas lokaler utformats så att de möjliggör en trivsam undervisning med rum för olika aktiviteter 
där även moderna verktyg och artefakter är tillgängliga. Vi kan också se från våra resultat att 
samtliga  intervjupersoner har möblerat sina lokaler så att interaktioner  är möjliga mellan elever 
och mellan elev och lärare.  
 
Lärande handlar om kommunikation då elever tillägnar sig betydelsefulla kunskaper genom att 
tala, berätta, diskutera, lyssna och visa förståelse. Vygotskijs tankar om hur vi tillägnar oss 
exempelvis språkkunskaper förutsätter att klassrummet ska utformas så att det inger tilltro och 
tillit, så att det finns god variation och möjlighet till  kommunikation. Cirkeln skapar inte bara 
kommunikation utan även relation och fokus. Det är en plats där alla samlas och blir sedda 
(Körling, 2011, ss. 143-144).  
 
Intervjupersonerna som har en samlingsmatta menar att det är ett bra sätt att samla eleverna på 
inför genomgångar och aktiviteter där  interaktion ska ske. Detta sätt att samlas på gör att alla 
elever känner sig trygga, sedda och delaktiga.  

9.3 Flexibilitet   

På frågan om deras klassrum är flexibla så tycker samtliga att deras klassrum är det. 
Intervjuperson 4 tycker att alla skolans lokaler där eleverna undervisas i och arbetar i är flexibla 
och att det finns variation i arbetsrummen och dess inredning. Hen menar att de har flexibla 
möbler som exempelvis skärmar på hjul samt whiteboardtavla som täcker fler än en vägg vilket 
gör att det inte finns en given fram eller baksida av klassrummet. Intervjuperson 3 tar upp att de 
har tillgång till vatten i klassrummet vilket underlättar när de har bildlektion. Hen nämner igen de 
olika typerna av arbetsplatser i klassrummet, vilket intervjuperson 3 menar har med flexibilitet att 
göra. Intervjuperson 2 tycker att deras klassrum är flexibelt eftersom de kan göra olika saker på 
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olika ställen i rummet, de har delat av klassrummet genom att använda hyllor. Hen berättar att de 
har olika rum för olika ändamål i rummen. Ett litet anslutande  rum har  små fåtöljer och är tänkt 
att vara ett lugnt rum. Hen berättar också att de har ett byggrum med lego där de har sågat av 
benen på bordet för att göra det mer ergonomiskt för eleverna då de tycker om att sitta på golvet 
och bygga, nu kan de sitta på golvet och ändå bygga på ett bord. Intervjuperson 1 betonar att 
man som lärare också måste vara flexibel. De har lärarnas kontor som ligger intill klassrummet 
som ett extrarummet för lek. Hen berättar också att möblerna kan fylla olika funktioner, borden 
kan användas till skolarbete men även vid lek och fritid. Eleverna brukar använda möblerna till 
rollekar och hen berättar om när exempelvis eleverna möblerade om i rummet med stolarna och 
lekte att det var en buss.  

9.3.1 Analys  

Vygotskij framhåller konstnärligt skapande och kreativitet för kunskapsutveckling. Han betonar 
även att det är betydelsefullt att barn ges chans att utveckla sin fantasi (Körling, 2011, ss. 9-10). 
Genom vår intervju med intervjuperson 1 kan vi konstatera att hen tycker att det är viktigt att 
eleverna får möjlighet att använda sin fantasi vid lek och fritid. Hen säger att barnen själva 
använder möbler och annat i inredningen i sina lekar.  
Eleverna behöver få tillgång till rum som möjliggör aktiviteter av olika slag. Olika lärområden 
gynnas av olika typer av aktiviteter och olika rum möjliggör för dessa. (Strandberg, 2017,s. 29). 
Intervjupersonerna beskriver att de försöker skapa olika rum i rummen samt utnyttja alla 
anslutande ytor och rum som kan vara användbart för elevernas arbete eller lek.  

9.4  Trender & ergonomi 

Alla svarar att saker går i trender. Både intervjuperson 1 och 2 berättar att de varit med om små 
möbler till små barn, alltså barn i förskolan och i förskoleklass. De båda säger att det var förfärligt 
för de vuxna då allt blev på en mycket lägre höjd och det inte alls var ergonomiskt för dem. 
Intervjuperson 2 säger dock att det kan få finnas några låga möbler för eleverna. Hen har idag 
exempelvis några små fåtöljer och det tycker eleverna är mysigt när de är anpassade för dem. Hen 
berättar också att hen sett och upplevt en hel del angående klassrumsmöblering under sina 
verksamma år. Allt från bänkar med lock som placerades en och en till att byta ut bänkarna mot 
bord under 1990-talet där eleverna satt i grupper eller i längder i rad så alla såg framåt, för att 
sedan byta tillbaka till bänkar igen. Hen berättar även att hen försöker tänka på ergonomi när det 
kommer till eleverna, att de inte ska behöva sitta och vrida på sig och att variation i möbleringen 
är bra. Intervjuperson 4 berättar att hen under sin tid som lärare upplevt att det blev trängre och 
trängre, klassrummen som byggts är till för 25 stycken elever men snitt talet på en klass idag är 
närmare 32 stycken elever. Hen har provat många olika typer av möbleringar genom åren som 
lärare, hen trodde att hen skulle hitta den perfekta möbleringen, men säger att den inte finns. Allt 
beror på vad man ska göra. Att arrangera möblerna i grupper fungerar bra när man ska arbeta 
med exempelvis grupparbeten men menar på att när man har genomgångar så är det inte alls bra. 
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Intervjupersonerna 1,2 och 3 hade alla stolar med justerbara fotstöd, dock så ändrades dessa inte 
speciellt ofta. Intervjuperson 4 menar att stolar med fotstöd som man kan ställa in är bra om man 
ställer in dem, men att det sällan görs. I skolan hen arbetar på idag har de bland annat både stolar 
som man kan gunga på, höj och sänkbara bord som är lätta att ställa in och sittpuffar. De har 
tänkt mycket på elevernas olika behov och ergonomi när de har köpt in möblerna till skolan. 
Intervjuperson 3 berättar att hen sett att vissa kör den “gamla” stilen fortfarande, så som det var 
för 100 år sedan- katederstilen då alla elever är riktade framåt mot lärarens kateder och eleverna 
sitter två och två och ska sitta stilla och lyssna. Hen berättar att det kan bero på att vissa lärare 
tycker att det är enkelt att ha det på ett sätt som man alltid har haft det. Hen berättar att hen gillar 
sin nuvarande möblering och att hen försöker tänka på ergonomi för eleverna. Som tidigare 
nämnts ombeds eleverna att vända sig om när det är genomgång så att de inte sitter och vrider på 
nacken. De har även möjlighet att stå och arbeta vid borden eller sitta i soffan. Eleverna har 
också tillgång till sittdynor som gör det mer bekvämt och ergonomiskt. Hen påpekar också att 
hen och eleverna inte alltid behöver vistas i ett klassrum för att eleverna ska lära sig. De kan 
tillsammans eller enskilt gå ut på gräsmattan och ha lektioner och eleverna lär sig massor även 
utanför klassrummet och utan möbler.  

 
Intervjuperson 1 nämner att det även är de små sakerna i inredningen som är viktigt att tänka på 
och reflektera kring. Hen tar bland annat upp och ifrågasätter varför alfabetet sitter uppe längs 
taket i många klassrum. Då är det inte på elevernas nivå för om de ska sitta och se upp i taket får 
de ingen bra ergonomisk position. Hen har istället alfabetet vid varje bord så att det kommer 
närmare eleverna.   
 
När vi pratade om deras möblering i klassrummet frågade vi också om de föredrog bänkar med 
lock eller bord med tillhörande låda, då nämns även ergonomi.   
Alla var överens om att de föredrog bänkar med tillhörande låda. Argumenten som kom upp från 
både intervjuperson 2 och 3 var att eleverna inte ska sitta still hela tiden utan att det är bra om de 
får komma upp och röra på sig lite, vilket de får när de hämtar saker i sina lådor. Intervjuperson 3 
och 4 nämner även att de föredrar höga bord så eleverna kommer upp och det bidrar till att 
läraren hamnar i en ergonomisk höjd när eleverna behöver hjälp med olika uppgifter. 

9.4.1 Analys 

Enligt Vygotskij bör lärandesituationen utformas på ett sätt så att barnen får arbeta tillsammans 
så mycket som möjligt. Då finner man lättare idéer och lösningar på problem samtidigt som det 
sociala samspelet bidrar till barnens utveckling och lärande (Philips, 2014, s. 29). Våra resultat 
visar att möbler som arrangeras i gruppkonstellationer bidrar till ett bra samspel mellan eleverna 
men det passar mindre bra inför genomgångar och  redovisningar. Men intervjupersonerna 
menar att eleverna då får flytta stolarna för att se och sitta bättre. 
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Det generella synsättet hos de intervjuade är att saker går i trender. Resultatet från intervjuperson 
3 visar att hen fortfarande ser klassrum möblerade så som det såg ut för 100 år sedan då eleverna 
satt på rader riktigare framåt mot läraren och hens kateder. Som tidigare framgått har de 
intervjuade personerna inrett sina klassrum så att det finns möjlighet för eleverna att arbeta 
tillsammans men även enskilt. 

9.5 Ljudmiljön 

Intervjuperson 1 upplever att ljudnivån är väldigt hög. I hens klassrum är det trätak men i det lilla 
arbetsrummet och i hallen som ansluter till klassrummet finns ljuddämpande plattor. Hen och 
hens klass har vistats i dessa lokaler i tre år. Innan dess var de i en annan lokal som hen tycker var 
mycket bättre. Där fanns det fler rum för barnen att sprida ut sig och leka på samt att de 
lokalerna hade ljuddämpande plattor i taket. 
Samtliga intervjupersoner är överens om att det är volymen på elevernas röster som bör sänkas. 
Här finns en tydlig relation till lärarens ledarskap, att ge eleverna rätt förutsättningar för att kunna 
hålla en accepterad ljudnivå så att alla elever får studiero. 
Intervjupersoner 2 och 3 berättar att de arbetar med trafikljus i olika färger för att indikera vilken 
typ av ljudnivå som eleverna ska förhålla sig till.   
Tips som berör den fysiska klassrumsmiljön som intervjupersonerna kommer med är att ha 
ljuddämpande plattor i taket, mattor, heltäckningsmattor, gardiner samt stolar som inte låter för 
mycket eller att sätta tennisbollar på stolarnas ben. Intervjuperson 4 berättar även att de har haft 
akustiktester för att kolla att lokalerna håller måttet för att skapa rätt förutsättningar.  
Intervjuperson 4 berättar att de har hörselkåpor till elever som behöver ha det tyst när de arbetar. 
 
Intervjuperson 4 föredrar skärmar på anordningar med hjul framför projektorer då dessa oftast 
brusar och ger ett störande ljud. Hen säger att nu är det 2018 och det måste finnas bra teknik 
som fungerar.  
 
Intervjuperson 2 påpekar att det är viktigt att tekniken fungerar och för tillfället har de en 
projektor vars tillhörande ljudsystem inte fungerar. För tillfället har de möjllighet att använda ett 
annat rum som de delar med fritids där det finns en fungerande projektor.  
I det rummet finns även en ljudanläggning som hen tycker är väldigt bra. Den hjälper till att fånga 
upp och förstärka ljudet från någon som läser eller talar och sedan kommer ljudet ut i en  
högtalare.  

9.5.1 Analys 

Kommunikation är ett redskap för lärande och det är i samtalet mellan individer som förståelser 
och kunskaper fördjupas och befästs. I skolan räcker det alltså inte med genomgångar och 
lärarställda frågor för att fånga alla viktiga aspekter i kommunikationen och samspelen som är 
nödvändiga. Det är viktigt att elever får samtala, lyssna och fråga samt diskutera genom att bland 
annat få möjligheter till att arbeta tillsammans och tala om arbetsuppgifterna med varandra. Detta 
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innebär en pedagogisk utmaning för läraren att se till att dessa samarbeten och diskussioner görs 
på ett sätt så att arbetsuppgifterna blir gjorda och att ljudnivån hålls på en acceptabel nivå 
(Philips, 2017, s. 207). Detta synsätt ligger i god linje med Vygotskijs tankar om betydelsen av 
sociala samspel och kommunikation som härleds av begreppen utvecklingszonen, interaktion, 
aktiviteter, kreativitet (Strandberg, 2017, ss. 23-24) . 
I våra intervjuer framgår att det är elevernas röster som står för det mesta av ljudet i klassrummet. 
Intervjupersonerna har insikter om att i deras ledarskap ligger ett ansvar som omfattar det 
viktigaste i ljudmiljön. Vilket är att organisera arbetet och ge  eleverna förutsättningar för att 
hantera olika samarbeten på ett sätt så att det ändå råder studiero i klassrummet.  
Ett sätt för att tackla den här utmaningen var bland annat det vi såg hos intervjuperson 2 och 3 
som arbetar med olika färgkoder för att ge eleverna indikationer på vilken ljudnivå som nu är 
tillåten.  

9.6 Problematik, förbättringsområden & vad som bör finnas i varje klassrum  

Intervjuperson 1 anser att ventilationen och luftkvaliteten är dålig.  
Intervjuperson 3 påpekar att det nu är aktuellt med att inkludera alla elever i klassrummet och 
att  i och med detta uppstår oklarheter med vad det i praktiken ska innebära. Hen menar att 
klassrumsmiljön inte alltid passar alla elever och att det inte heller blir en bra arbetsro när alla 
måste befinna sig där samtidigt. Ibland får eleverna gå in i andra små rum som finns i närheten, 
exempelvis i hallen eller sätta sig utomhus och arbeta. Enligt hen så är det svårt att ge alla elever 
det de behöver i ett och samma klassrum. Vissa vill arbeta tillsammans och vissa vill ha det tyst 
och lugnt. För att få till både och så kan det vara bra att låta eleverna gå ut ur klassrummet för att 
arbeta. Både intervjuperson 2 och 3 har som tidigare nämnt skärmar som kan användas i 
klassrummet om elever vill sitta enskilt och inte bli störda.  

 
Intervjuperson 1 och 2 framför att det är viktigt att det finns bord och stolar till alla elever samt 
samlingsmatta. De säger även att det är bra med en myshörna i ett litet rum, alternativt att skapa 
ett mindre rum i klassrummet genom att skärma av det på något sätt. Intervjuperson 2 påpekar 
som tidigare nämnts att det är viktigt att tekniken fungerar. Både intervjuperson 1 och 2 anser att 
det är viktigt att det är hemtrevligt i klassrummet och att det känns mysigt och ombonat. En 
sådan känsla kan man skapa genom att ha olika färger, gardiner, blommor och en soffa. 
Intervjuperson 1 berättar att de har ett akvarium och att det är väldigt uppskattat bland eleverna. 
Hen påpekar att våra sinnen påverkas om miljön är inbjudande och att det bidrar till elevernas 
kreativitet om klassrummet är mysigt, välorganiserat och inspirerande. Hen påpekar dock att det 
inte får vara för plottrigt vid tavlan då detta kan vara störande för eleverna. Intervjuperson 3 
menar till skillnad från intervjuperson 1 att eleverna inte verkar påverkas negativt av att ha 
mycket saker i klassrummet som är disponerat på öppna ytor. Intervjuperson 4 menar att 
eleverna kan vänja sig vid att det hänger saker på väggarna och att det inte behöver vara så 
avskalat. 
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Intervjuperson 3 säger att det är bra att ha kuddar och stora dynor som barnen kan ta och sätta 
sig på om de föredrar att sitta på det sättet och hitta en annan plats där de vill jobba förutom de 
färdiga möbelkonstellationerna som finns tillgängliga.  
Intervjuperson 1, 2 och 3 tycker att det är bra att ha alfabetet och siffrorna synligt på väggarna. 
Samtliga intervjupersoner är överens om att det är viktigt och även trevligt att eleverna är med 
och skapar ett kreativt klassrum med att hänga upp sina prestationer och olika verk på väggarna. 
Dock menar intervjuperson 1, 2 och 3 att det är väldigt begränsat med väggytor i sina klassrum 
för att kunna göra detta.  
Intervjuperson 1 anser även att det är av yttersta vikt att ha ordning och reda i klassrummet samt 
att eleverna involveras i att ta ansvar för detta. Hen menar vidare att det är bra att klocka, 
almanacka samt att ha ett bildschema synligt.  
Intervjuperson 4 påpekar att om ett bildschema kan vara till stöd för eleverna så ska det 
naturligtvis användas. Deras schema för dagen finns vid samlingsplatsen där eleverna möts vid 
starten på dagen och efter rasterna. Om någon elev har behov att ha tillgång till det under hela 
dagen kan de använda sin Ipad och ta ett foto av schemat. Hen anser även att det är viktigt att det 
finns whiteboard tavlor och även någon slags skärm i klassrummen.   
Intervjuperson 1 berättar att hen önskar sig fler whiteboardtavlor särskilt till det lilla rummet. 
Hen berättar att deras whiteboardtavlor är så gamla att det inte går att använda en vanlig suddare 
som brukar användas på dessa och att de får använda ett annat sorts medel då det är väldigt svåra 
att få rena.  

9.6.1 Analys 

Skolans rum är viktiga att uppmärksamma då det på mångt och mycket påverkar elevernas 
lärande. Olika rum kan ha olika inverkan och förmedla olika budskap, ett rum kan både försvåra 
och underlätta lärande (Sandberg, 2017, s. 22).  
Genom våra intervjuer kan vi se att klassrummen inte alltid är optimala för alla elever och att 
vissa åtgärder bör göras för att underlätta för lärandet. De intervjuade personerna är medvetna 
om vad i deras klassrum som försvårar för lärandet och intervjuperson  2 och 3 har exempelvis 
skärmar för att kunna erbjuda eleverna att arbeta enskilt.  

 
Psykologiska processer växer fram i en aktiv och ömsesidig interaktion med kulturen med hjälp av 
artefakter. Denna interaktion kallar Vygotskij för kulturellt medierad aktivitet. Mediering innebär 
att det finns något mellan individen och miljön. Människan uppfattar världen genom att använda 
sig av verktyg och tecken. Lärandet är därigenom beroende av tillgången till relevanta och 
intressanta verktyg och tecken för de lärområden som ska undersökas (Strandberg, 2017,s. 30). 
Från ett socio-kulturella-historiska perspektivet hänger inre kvalifikationer och yttre 
omständigheter samman. Det rum som eleven är verksam i hänger samman med elevens inre 
motivation. Rummet som man vistas i kan inge hopp men det kan även inge hopplöshet. 
Användandet av artefakter kan stärka barns tankar och känslor (Strandberg, 2017, s. 32). Studiens 
resultat visar att samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och 
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förändra och skapa ett kreativt klassrum med att sätta upp elevarbeten på väggarna. Två av 
studiens intervjupersoner lyfter att det är viktigt att klassrummet är hemtrevligt och ombonat.  

9.7 Önskemål  

Intervjuperson 1 skulle vilja ha fler små rum som barnen kan arbeta och leka i, just nu har de ett 
litet rum som även används som  kontor för läraren. Hen önskar även att klassrummet skulle vara 
större så att alla kan sitta vid ett bord och ändå se tavlan bra.  Intervjuperson 2 menar även hen 
att det skulle vara ännu bättre med ett större klassrum. Det skulle behövas fler små rum i 
anslutning till klassrummet eller i närheten som de skulle få tillgång till men att det skulle vara 
möjligt att dela sådana rum men andra klasser. Hen säger att de ändå har bra förutsättningar som 
det ser ut nu, men tar upp en närliggande skola som är nybyggd och berättar att den är väldigt 
modern och har flexibla möbler. Hen menar att det vore bra med flexibla möbler som till 
exempel skärmväggar men att det även är viktigt att de är hållbara möbler. Hen vill i sitt ideala 
klassrum ha runda höga bord, idag har hon bara ett runt bord men anser att de är bra när 
eleverna ska arbeta tillsammans och titta på varandras arbeten. Hen ville ha 
mörkläggningsgardiner och en hel klassuppsättning med Ipad samt ett högtalarsystem där varje 
bord har en mikrofon och en högtalare som sprider ljudet bra i hela klassrummet. Ett sådant 
system fick hen och klassen testa under en period och de tyckte att det fungerade väldigt bra.  
 
Intervjuperson 4 tycker att det är viktigt att det finns en variation i möblemanget och 
utformningen av arbetsplatser för eleverna. Om det finns 30 stolar och bord som fyller ut ett helt 
klassrum så finns inga möjligheter för variation. Hen påpekar att det är viktigt med definierade 
ytor alltså ytor där det finns en tydlig förståelse för hur dessa ytor ska användas och att de är 
meningsfulla och begripliga. Hen anser vidare att det är viktigt att kunna överblicka ytorna där 
eleverna befinner sig. Hen säger vidare att det är viktigt att utmana normer och att arbetsmiljön 
planeras med medvetna val. Intervjuperson 4 anser även att trygga hörn är betydelsefullt och att 
det är bra att ha i åtanke när man planerar den fysiska miljön. Vidare önskar intervjuperson 4 att 
de skulle ha stolar eller bord med tramppedaler som har kommit på senare tid. Dessa fanns dock 
inte tillgängliga när möblerna till skolan köptes in så nu får de hushålla med det som finns. De har 
i hens skola i ett litet rum en trampmaskin där man kan ställa sin Ipad och cykla medan man läser 
något eller lyssnar på något.  Hen berättar att de har några bra stolar som ser lite ut som 
gungstolar på bakbenen som går att gunga lite på och dessa hade de kunnat ha fler av.  

9.7.1 Analys 

Tillgången till andra människor och interaktioner är grundläggande för utveckling. Vygotskij talar 
om “utvecklingens lag” vilket handlar om att utveckling framträder två gånger, först på en social 
nivå och sedan på individuell nivå. Detta görs först mellan människor i de fysiska relationerna 
och sedan som tankearbete inom individen (Strandberg, 2017, s. 27). Vidare leder dessa 
ställningstaganden till att det krävs två olika typer av rum. Ett rum som möjliggör 
för  interaktioner där grupparbete och  diskussioner kan äga rum samt ett rum för eget inre 



 

 36 

tankearbete. Det kan därmed vara svårt att tillgodose båda dessa behov i samma rum (Strandberg, 
2017, s. 27). De intervjuade personerna beskriver hur de på olika sätt i så stor mån det går 
försöker att skapa olika rum i rummen med exempelvis vikväggar, soffhörnor och enskilda 
platser längs väggen för tyst eget arbete. Intervjupersonerna beskriver även hur de uppskattar 
deras tillgång till anslutande mindre rum som eleverna kan utnyttja. Dock beskriver 
intervjupersonerna 1, 2 och 3 att de gärna skulle ha fler sådana rum. Intervjuperson 4 menar 
däremot att på hens skola är detta väl genomtänkt från början och att skolan har flera olika delar 
som kan användas vid olika ändamål.  

9.8 Övergripande analys utifrån Deweys filosofi  

Det vi kan utläsa från våra resultat med de fyra intervjuade personerna är att alla vill ha en 
demokratisk skola där eleverna får vara med och påverka. Deweys tanke var även den att skolan 
skulle vara demokratisk, ett av Deweys primära intresse var att forma en skola för ett 
demokratiskt samhälle (Säljö, 2017, s. 241).  
Vi kan se från våra resultat att intervjuperson 3 och 4 lyfter betydelsen av hur elever kan ta till sig 
information. De säger båda två att vissa elever kanske har svårt att sitta still under en genomgång 
men att det inte gör något. Även om en elev rullar runt på golvet så har det visat sig att den 
eleven fortfarande har lyssnat och tagit till sig informationen. De båda menar att elever är olika 
och kan lära sig på olika sätt, något som passar en elev kanske inte passar en annan. Det är något 
alla de intervjuade personerna även nämner när det kommer till placering av elever och möblering 
av klassrummet. Som flera gånger nämnts så har alla lärare försökt inreda sina klassrum för olika 
typer av elever, hur det passar dem och hur de vill sitta och arbeta. Intervjuperson 3 och 4 
berättar också att om man ber en elev sitta still som inte behärskar det så kommer all den elevens 
energi gå åt att sitta och tänka att hen måste sitta still och i och med detta inte kunna ta till sig 
informationen. Allt detta är något som även Dewey belyser, han kallar det att utgå ifrån barnets 
inre natur och utvecklingsnivå. Han menar att vid en viss ålder lämpar det sig kanske inte att sitta 
still och om man då försöker få elever att sitta still genom att tjata så går det bara åt massa onödig 
energi. Även han säger att barn är olika och att något som passar ett barn kanske inte passar ett 
annat och att det är pedagogens arbetsuppgift att anpassa undervisningen till barnens ålder 
(Philips, 2014, s. 35).  

 
Vi kan av våra resultat se att miljön är betydelsefull och viktig för samtliga vi har intervjuat men 
att skolorna har olika förutsättningar. När vi besökte den nybyggda skolan kunde vi se att man 
tänkt nytt och vågat överge en gammal traditionell modell och redan från början tänkt efter i 
arkitekturen om vilken miljö som kan utformas. De äldre skolorna lever kvar med sin 
skolbyggnad vars väggar utgör ramverket som styr dess förutsättningar. Men i nybyggda skolor 
verkar den gamla trenden och traditionen på hur klassrum och skolbyggnader ska se ut och vilken 
undervisning som ska ske där vara på väg att försvinna. 
Intervjuperson 4 som arbetar på en nybyggd skola beskriver ett nytt tänk kring pedagogiken och 
hur miljön kan utformas för att kunna stimulera och inspirera lärandet hos eleverna. De har på 



 

 37 

denna skola valt bort ytor som korridorer och förlagt klassrummen och arbetsrummen mer 
sammanhållet på våningsplanen snarare än rader längs korridorer. Detta skapar både en 
inbjudande och en trevlig känsla samtidigt som det känns större och rymligare än de andra 
skolorna som vi har besökt. Dock är skolan inte större än de andra då ytorna i relation till 
eleverna storleksmässigt är detsamma men själva utformningen av lokalerna ger ett sådant 
intryck. Det märks tydligt att i denna skola har arkitekturen och de pedagogiska syftena förenats 
och skolbyggnaden uppfattas som funktionell och modern.  En skola med denna pedagogiska 
tanke bakom miljön och omgivningen och på det sätt som den överger ett gammal traditionellt 
synsätt på undervisningen och skolbyggnaden menar Arkitekt Bjurström ligger i linje med John 
Deweys filosofi. Bjurström beskriver att Deweys kritik mot den äldre och auktoritära 
pedagogiken tar sig ett praktiskt uttryck i de nya skolorna där man övergett den traditionella 
modellen, med långa korridorer och rader av likadana klassrum. Deweys idéer reflekteras i 
svenska läroplaner (från Lgr62 till Lpo 94, för grundskolan) och de nyaste eller nyligen ombyggda 
skolbyggnaderna (Bjurström, 2004, s. 31).  

 
Den kärnan som Dewey utgår från kan förenklat beskrivas med kategorierna individen och det 
sociala sammanhanget. Dewey ser på relationen mellan individen och omvärlden som en 
dialektisk process (2004, s. 17). Dewey ansåg att det var viktigt att gå vidare från förlegat lärstoff 
och låta eleverna möta praktiska problem som de kommer möta i samhället  i framtiden. Han såg 
på skolan som ett styrinstrument för samhället både genom aspekten för elevernas egen 
utveckling men likväl för samhällets framtid (Dewey, 2004, s. 19). 
Dewey betonar att pedagogik innebär att reproducera kunskaper, värderingar samt färdigheter 
och föra över dessa vidare till nästa generation (2004, s. 23). Det är en aktiv process där 
kunskaper ska växa fram hos elever genom olika aktiviteter och det är pedagogens uppgift att 
vägleda eleverna i sitt utvecklande och kunskapande i ett samhälle som ständigt förändras för att 
ge eleverna goda förutsättningar för en framtid där de ska vara med att påverka rådande 
samhällssystem (Dewey, 2004, s. 23).  
För att eleverna ska kunna utvecklas till demokratiska medborgare som är rustade att möta 
utmaningarna i framtiden på individuell nivå och samhällelig nivå bör skolans alla delar ständigt 
utvecklas och utvärderas och förändras precis som samhället självt. Att satsa på utbildning och 
skolorna innebär även att förse dessa med rätt verktyg och miljöer för att hänga med i 
samhällsutvecklingen och skapa ultimata rum för lärande.  
 
I våra resultat ser vi att alla intervjuade har försökt att följa de synsätt om att skapa interaktioner 
och ett samspel mellan elever och elever och lärare. Som det står i läroplanerna så försöker 
lärarna att med de förutsättningar som finns göra den fysiska miljön så bra som möjligt för olika 
typer av aktiviteter, interaktioner, och elevernas egna kreativitet. Vi kan bland annat se att 
intervjuperson 3 talar om en inkluderande klassrumsmiljö där elever som lär på olika sätt ska 
undervisas i samma rum. Som de nämner med andra trender så ligger det nu i tiden att inkludera 
alla vilket i sådana fall måste få pedagogiska konsekvenser och även konsekvenser för miljön och 
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vad den har att erbjuda för detta. Den gamla traditionen vissa intervjupersoner talar om som 
baseras på ett tankesätt om att klassrummet är mer utav ett auditorium än en laboratorium är ett 
förlegat synsätt på pedagogik och undervisning vilket har formats i praktiken genom 
skolbyggnader och dess arkitektur. Därför kan det vara svårt att i gamla skolbyggnader försöka 
skapa en lärmiljö som eftersträvar det som idag anses som relevant undervisning.  
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10. Avslutande Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarna tänker kring den fysiska miljön när de 
möblerar och utformar sina klassrum. Efter vår analys kunde vi konstatera att organisationen av 
klassrummet är viktig i många aspekter. Det märks att lärarna har många tankar om hur och 
varför de utformar sina klassrum så som de gör. Klassrummets möblering kan exempelvis 
underlätta för elevernas interaktioner. Miljön kan även underlätta för elever att kunna arbeta på 
olika sätt beroende på vad de är i behov av i den givna situationen. Det kan exempelvis vara att 
sitta lite ostört och arbeta enskilt eller att sitta tillsammans för att hjälpa varandra och ta del av 
varandras arbeten. Miljön kan underlätta det dagliga arbetet och det sociala samspelet som sker. Det 
är de olika aktiviteterna och kommunikationen som ska ske i undervisningen som ligger till grund för 
hur möbleringen utformas för att erbjuda en variation i lärmiljön.  
En trivsam klassrumsmiljö där eleverna känner sig trygga och sedda är viktigt likväl som att 
rummet, möblerna och de olika artefakterna är funktionella. Att detta anpassas efter lärarnas och 
elevernas behov och undervisningens syften. 
Det är viktigt att beakta en medvetenhet om hur den fysiska miljön kan hjälpa eller stjälpa elever 
och lärare i det dagliga arbetet när det gäller skolbyggnaden och dess inredning, ljud samt 
ergonomi. 
Samtliga lärare har  ett klassrum som signalerar en genomtänkt lärmiljö som ska inspirera och 
stimulera eleverna samt att  få dem att trivas. Även om intervjupersonernas utformning av 
klassrummen skiljer sig åt så har de gemensamt att de vill uppmuntra till kommunikation och 
interaktion mellan elever och mellan lärare och elever. De gör det bästa utefter sina olika 
förutsättningar för att erbjuda en pedagogisk miljö med de artefakter de har att tillgå.  Detta för att 
elevernas  utvecklingszoner drivs framåt och lusten  att lära stärks.  
 
Under arbetets gång har vi fått omvärdera våra tankar om att hitta den perfekta modellen för hur 
ett klassrum ska möbleras.  Det är inte enkelt att hitta en övergripande lösning som är generellt 
gångbart för alla klassrum då det  är  många olika faktorer som spelar in. Det som fungerar för en 
lärare och en klass kanske inte fungerar för en annan. Det är en  pedagogisk utmaning att se vad 
undervisningen och elevgruppen gynnas bäst av och vilka behov som finns.  
Ur ett större perspektiv så finns det förutsättningar och förändringar från högre distanser och 
beslutsfattande organ, vilket skolan som institution i allra högsta grad påverkas av och måste 
förhålla sig till. När skolbyggandet och granskningen av den fysiska miljön inte längre ses över av 
någon myndighet och ansvaret ligger på kommunerna ser vi konsekvenser som  att mycket av 
ansvaret och utförandet av åtgärder faller mellan stolarna mellan skolorna och kommunerna.  
 
Att nybyggda skolor så som de i projekt Skola 2000 skiljer sig mycket åt från de äldre skolorna 
har bland annat att göra med vilka trender som är aktuella inom pedagogiken och vilka teorier 
och visioner som anammas under den tid då skolorna byggs. Samt att det tar tid att omsätta nya 
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teorier i praktiken. Detta får konsekvenser för skolor och dess verksamhet samt hur årskurser ska 
organiseras och placeras. Men även nybyggda skolor kan utsättas för nya beslut som förändrar 
förutsättningarna och planeringen av skolans lokaler. När en skola byggs och skolan och dess 
rum planeras efter specifika  årskurser  kan förändringar som beslut från högre ort fattas om att 
det nu ska gå andra årskurser i lokalerna. Detta får till konsekvens att grundtanken med de nya 
lokalerna som var lämpade för en viss årskurs och verksamhet då fallerar. Detta såg vi ett 
exempel på då intervjuperson 4 beskriver hur en sådan förändring gjorde att de med sin nybyggda 
skola fick tänka om ett flertal gånger. 
 
Genom ett samarbete mellan beslutsfattare, skolans verksamhet och arkitekter bör ett 
utvecklande av skolbyggandet kunna ge de bästa förutsättningarna för att skapa lokaler som är 
kostnadseffektiva, moderna, funktionella och estetiskt tilltalande som möjligt. Det borde även 
finnas myndigheter eller organisationer som ansvarar för den fysiska skolmiljön och 
skolbyggandet för att kunna bidra till lärandemiljöer som är trivsamma och inspirerande som 
syftar till att främja aktiviteter och interaktioner i undervisningen. För att få kunskap och 
förståelse om vad eleverna, lärarna, undervisningen och den fysiska miljön är i behov av och hur 
man kan omsätta det i praktiken och utforma miljön efter detta finns det en önskan om vidare 
forskning kring hur detta skulle kunna förverkligas.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

 
• Namn och utbildning? 
• Hur länge har du arbeta inom skolan? 
• Vad har du för erfarenhet av att arbeta inom skolan? 
• Hur ser era klassrum ut på skolan? 
• Vad anser du ska finnas i varje klassrum?  
• Hur sitter eleverna när de arbetar?  
• Vad är viktigt att tänka på när man  placerar eleverna?  
• Får eleverna vara med och påverka vart de ska sitta?  

 
• Vad föredrar du bänkar eller bord med tillhörande låda?  
• Vilka förändringar har du sett och upplevt angående klassrumsmöblering under dina 

verksamma år?  
• Anser du att möblering och inredning är viktigt för elevernas inlärning?  Isåfall på vilket 

sätt? 
• Anser du att studenter på lärarutbildningen borde få någon utbildning i 

klassrumsmöblering?  
• Hur skulle du vilja att ditt klassrum såg ut, har du några önskemål? 
• Hur flexibelt är era klassrum? 
• Vad är möjligt att göra i era  rum? Vilken typ av aktiviteter är möjliga respektive omöjliga 

i rummet? 
• Vilka artefakter alltså verktyg, har barnen tillgång till i detta rum? 
• Vilka sorters möbler finns, vad anser du om dessa? 
• Är möblerna i ditt klassrum ergonomiska?  
• Tänker du på ergonomi när du möblerar ditt klassrum?  
• Hur är ljudvolymen i ditt klassrum?  
• Har du tänkt på hur man skulle kunna sänka ljud och buller i ditt klassrum?  
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Bilaga 2. Medgivarblankett och information om studien 
 
Information om en studie av den fysiska klassrumsmiljön 
 
Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  
 
Vi vill göra en studie om den fysiska klassrumsmiljön och därmed ta del av lärares erfarenheter 
och attityder kring detta. Vi vill få en bild av hur det ser ut och fungerar i praktiken samt en 
förståelse kring utmaningarna och möjligheterna inom detta.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att göra en intervju med dig i ungefär 45 minuter. Vi 
kommer att samla in data genom att skriftligt dokumentera samt spela in intervjun, medgivande 
blankett finns i en separat bilaga. 
 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 
för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
blanketten och kontaktar oss snarast möjligast. Om du har ytterligare frågor angående studien går 
det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  
Om du går med på att delta i studien skriver du ut och skriver under blanketten och lämnar till 
oss under intervjun.  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Studiens handledare: Handledare Pia-Maria Ivarsson, Universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
tel.018-471 16 81, e-post: pia-maria.ivarsson@edu.uu.se 
 
Uppsala 11 April 2018 
 
Student: Nadja Sihlberg, nadja.sihlberg.1855@student.uu.se 
 
Student: Fanny Nyberg, fanny.nyberg.9429@student.uu.se  
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Medgivande till deltagande i en studie 
  
Studien, som kommer att handla om den fysiska klassrumsmiljön, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Nadja Sihlberg och Fanny Nyberg som går sjätte 
terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien.  
 
Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in och skriftligt dokumenteras. Jag har 
förstått detta och vill delta i studien. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
 Lärares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
.......................................................................  
Underskrift   
 
Blanketten lämnas till studenterna vid intervjun 
 


