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Abstract 
The way teachers place both pupils and benches in the classroom have an influence on the 

climate where learning takes place. Because of this fact it is important to investigate and 

look further into the teachers’ didactic intentions when placing pupils and benches. It is 

also crucial to investigate which kind of formation promotes and inhibits the best 

classroom climate. 

 

In already existing research regarding this field, the main focus has been on conducting 

quantitative studies. In our study we want to conduct a qualitative study where four 

teachers have their say about this matter through semi-structured interviews. To clarify 

the similarities and differences between literature and the teachers’ thoughts we have also 

conducted a literature study.  

 

Based on the result it was found that there are three bench-formations that are common. 

They are the U-formation, the row-formation and the group-formation. The row-

formation is the most common but the result shows that this formation did not had many 

advantages. The interviews revealed that the respondents agreed that the placement in the 

classroom should not be completely decided by pupils. The results also showed that 

teachers didactic intentions focused more on the social aspect than the literature study. 

The literature study focuses more on the purpose of the lesson. Teachers change 

placements to get a better classroom environment. The literature emphasizes that teachers 

should adjust the placements after the goal of the lesson. The purpose is that the pupils is 

going to gain as much knowledge as possible. 

  

Nyckelord: Klassrum, placeringar, didaktiska intentioner, bänkformationer, studiero och 

arbetsmiljö. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en presentation av uppsatsens tema samt dess bakgrund. Därefter 

kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att presenteras. Kapitlet avslutas med en 

disposition för uppsatsen.  

 

 

Skolan är Sveriges, i särklass, största arbetsplats där över en och en halv miljon elever och 

vuxna vistas dagligen (Björklid, 2005, s. 96). Skolan har i uppgift att engagera och motivera 

eleverna till lärande (Löwenborg & Gíslason, 2002). Denna uppgift kan både gynnas och 

hämmas genom bänkarnas placering i klassrummet (Jedeskog, 2007). Lärares sätt att 

organisera klassrummet har påverkan på elevernas lärande och engagemang (Duncanson & 

Volpe, 2009, s. 27; Bonus & Riordan, 1998, s. 11). Alla lärare bör ha en medveten plan för 

hur bänkarna och eleverna placeras i klassrummet för främjandet av den fysiska 

klassrumsmiljön samt elevernas engagemang (Bicard, Ervin, Bicard & Baylot-Casey, s. 407; 

Löwenborg & Gíslason, 2002, s. 29). Därmed finns det skäl att vidare studera lärares 

intentioner om elevernas och bänkarnas placeringar i klassrummet.   

 

Björklid är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. På uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling har hon utfört en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola (Björklid, 2005). I denna kunskapsöversikt 

framhåller Björklid vikten av att forma en miljö som på bästa möjliga sätt kan främja 

elevernas positiva utveckling i linje med den nuvarande läroplanens mål (2005, s. 50). 

Den rådande bilden av klassrummet är att läraren undervisar vid tavlan och eleverna är 

placerade två och två i rader riktade mot den undervisande läraren (Körling, 2006, s. 75). 

Denna placering ses som både klassisk och universell då den rådande bilden av klassrummet 

har varit konstant under det senaste seklet (Jedeskog, 2007, s. 116). Läroplaner, styrdokument 

och undervisning utvecklas kontinuerligt. I och med att de nya läroplanerna kräver mer 

rörlighet i klassrummet behöver även den fysiska klassrumsmiljön anpassas därefter 

(Duncanson & Volpe, 2009, s. 28). Trots detta används fortfarande samma bänkplaceringar i 

klassrummet som det gjorts under det senaste seklet (Duncanson & Volpe, 2009, s. 27). 
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Hertz är författare och chefsutbildad föreläsare. Han är även behörig lärare i de 

samhällsorienterade ämnena i årskurserna 4 till 9. Hans bok Konstruktivt ledarskap i 

klassrummet och i skolan (2014) syftar till att vara en verktygslåda och en handbok med 

konkreta förslag på hur arbetsmiljön kan främjas. Under författarens år som verksam lärare 

har han upplevt att det finns olika negativa mönster i skolan. Mönster som kan orsaka att 

elevers kunskapsutveckling hämmas. Exempel på ett sådant mönster beskriver Hertz är att 

lärare ofta placerar eleverna på olika kunskapsnivåer två och två i klassrummet (2014, s. 195). 

Syftet med detta är i många fall att den elev som befinner sig på en högre kunskapsnivå ska 

kunna agera hjälpreda åt läraren genom att stötta sin bänkkamrat (Hertz, 2014). Denna 

placering menar Hertz kan leda till att den så kallade hjälpredans kunskapsutveckling 

hämmas. Även utvecklandet av elevens egen potential kan komma i skymundan. Utifrån våra 

tidigare erfarenheter och vår egen skolgång har vi sett likheter med Hertz teori. Till följd av 

detta är det av betydelse att studera hur placeringar i klassrummet främjar och hämmar 

eleverna och arbetsklimatet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska de didaktiska intentioner som 

finns beträffande hur bänkar och elever i de yngre åldrarna placeras i klassrummet. Uppsatsen 

är både en litteraturstudie och en empirisk studie som baseras på relevant forskning samt 

intervjuer med sammanlagt fyra verksamma lärare. 

Mot bakgrund av detta syfte ställs följande frågor: 

·       Vilka bänkformationer är vanligast förekommande? 

·       Vilka bänkformationer kan främja och hämma arbetsklimatet i klassrummet? 

·       Vilka didaktiska intentioner har lärare om elevernas och bänkarnas placering i 

klassrummet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsens vidare upplägg börjar med kapitel 2, Centrala begrepp och definitioner. I kapitlet 

beskrivs och klargörs begrepp och definitioner som är relevanta för denna uppsats. Denna del 

av uppsatsen är till som hjälp för läsaren för att hen lättare ska få förståelse för hur vi 

definierar vissa av de begrepp uppsatsen utgår ifrån. I nästkommande kapitel, kapitel 3, 
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påvisas uppsatsens metod. Här förklaras såväl metodval, arbetsprocessens tillvägagångssätt 

samt uppsatsens tillförlitlighet på ett grundligt och nyanserat sätt.  

Därefter presenteras resultatet i kapitel 4. Då denna uppsats både utgår från en intervjustudie 

samt en litteraturstudie redogörs ingen teoretisk bakgrund. Istället framkommer resultatet av 

allt insamlat material i detta kapitel. Huvudrubriker för kapitlet är “Placeringar i 

klassrummet” och “Lärares didaktiska intentioner”. Under dessa rubriker med tillhörande 

underrubriker redogörs både intervjustudiens resultat och litteraturstudiens resultat. Alla 

underrubriker avslutas med en interagerad resultatanalys av intervju- och litteraturstudiens 

resultat. 

Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel, kapitel 5. I detta kapitel ingår både en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras uppsatsens 

hållbarhet och de olika metodval som gjorts. Resultatdiskussionen innehåller en diskussion av 

resultatanalyserna. Kapitlet avslutas med uppsatsens slutsatser och förslag till vidare 

forskning. 

2. Centrala begrepp och definitioner 
I detta kapitel beskrivs och introduceras tre begrepp som är centrala för uppsatsen. 

Uppsatsens definition av begreppen kommer även att presenteras.   

 

 

Lärares didaktiska intentioner avser i denna uppsats lärares tankar och resonemang 

beträffande hur bänkarna och eleverna placeras i klassrummet. Lärares intentioner kring 

bänkarnas placering kan ses ur olika aspekter (Jedeskog, 2007). En aspekt är den 

disciplinerande aspekten och lärarens behov av kontroll och struktur i klassrummet. Jedeskog, 

lektor i beteendevetenskap vid Linköpings universitet, är en av författarna i Granströms (red.) 

antologi som syftar till att öka kunskapen om lärares och elevers arbete i klassrummet (2007). 

I boken definierar Jedeskog (2007, s. 111f) den disciplinerade aspekten som att eleverna och 

bänkarna placeras så att lärarens lektionsplanering kan fullföljas utan störande inslag. Ordet 

disciplin kommer i denna uppsats ha samma definition som Jedeskogs beskrivning.
  



 6 

Vem som bör bestämma bänkarnas och elevernas placering i klassrummet är en annan aspekt 

som kommer lyftas i uppsatsen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11, framgår det att alla elever ska ha möjlighet att kunna påverka och 

vara delaktiga i sådant som berör dem och deras utbildning (Skolverket, 2011, s. 15). I denna 

uppsats benämns denna aspekt som elevstyrd respektive lärarstyrd placering. 

 

Den tredje aspekten handlar om studiero. Aspekten är relevant då bristen på studiero är ett 

stort problem i Sveriges skolor (Arevik, 2014). Cirka 35 procent av alla Sveriges elever 

känner att de nästan aldrig eller aldrig upplever studiero i klassrummet (Arevik, 2014). 

Genom att läraren reflekterar över elevernas placering minskas risken att eleverna stör 

varandra (Bonus & Riordan, 1998, s. 31). I denna uppsats kommer ordet studiero definieras 

som en situation där eleverna är fokuserade på lektionens mål och inga störande inslag 

förekommer.  

 

De ovannämnda aspekterna presenteras mer djupgående samt analyseras vidare i kommande 

kapitel. 

                                                                                    

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens metod. Vidare kommer uppsatsens urval, genomförandet 

av metoderna, metodernas bearbetning och analys samt uppsatsens tillförlitlighet att 

synliggöras och problematiseras. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de etiska 

ställningstaganden uppsatsen förhåller sig till.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna uppsats inriktar sig på lärares didaktiska intentioner kring placeringar i klassrummet. 

Detta område har tidigare främst undersökts med kvantitativa metoder, så som strukturerade 

observationer. Vi anser att en kvantitativ metod inte vore tillräcklig i vår studie då uppsatsens 

syfte är att undersöka hur lärare resonerar kring elevernas och bänkarnas placering i 

klassrummet. Vi har istället valt att använda oss av en kvalitativ forskningsinriktning. Den 
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största skillnaden mellan dessa två forskningsinriktningar är att den kvantitativa inriktningens 

syfte är att förklara det som har analyserats medan den kvalitativa inriktningen även vill förstå 

det som har analyserats (Fejes och Thornberg, 2015, s 18f). Det vi anser saknas i de 

kvantitativa forskningsstudierna är röster från verksamma lärare och det vill vi med hjälp av 

en empirisk intervjustudie bidra med.  

3.2 Semistrukturerad intervju 

Det genomfördes intervjuer med verksamma lärare för att kunna besvara frågeställningarna. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. En intervjuguide är vanligt 

förekommande i semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 415). Vi använde oss av en 

intervjuguide (se bilaga 1) där förbestämda teman och förhållandevis förbestämda autentiska 

frågor ingick. Intervjuguiden bidrog till att respondenterna fick stor frihet att tolka och 

besvara frågorna utifrån sin egen sociala verklighet. 

Frågorna i en semistrukturerad intervju behöver nödvändigtvis inte ställas i samma ordning 

vid varje enskild intervju. Därmed gjorde semistrukturerade intervjuer det möjligt för oss att 

anpassa intervjun efter respondenternas svar (Bryman, 2011, s. 415). Det ställdes även 

uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor för att få en djupare förståelse för respondenternas 

svar (Bryman, 2011, s. 423). Därmed fick vi inte bara kunskap om hur lärare placerar eleverna 

och bänkarna, utan även deras intentioner kring placeringarna. 

3.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie av relevant forskning blev även aktuell att genomföra i processen. Vi ansåg 

att det var relevant för att uppsatsen skulle bli mer hållbar. Genom att ställa empiri och 

forskning mot varandra blev det möjligt att se hur väl verksamma lärares intentioner 

överensstämmer med forskningens resultat.  

Inriktningen litteraturstudien utgår ifrån är en allmän litteraturstudie. Den allmänna 

litteraturstudien innebär att det har genomförts en litteratur- och forskningsöversikt. Syftet 

med en allmän litteraturstudie är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Eriksson, 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 25). I arbetsprocessen har vi valt ut relevant 

forskning som sedan har bearbetats och analyserats. Detta för att ha möjlighet att finna 

likheter såväl som skillnader gentemot empirin. 
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3.4 Urval 

Vår intention i denna uppsats var att använda ett målinriktat urval med respondenter vi inte 

hade någon tidigare relation till. Detta för att vi inte ville att våra personliga relationer skulle 

ha någon påverkan på intervjuns resultat. Ett målinriktat urval har för avsikt att forskaren ska 

finna personer som är relevanta för uppsatsens syfte (Bryman, 2011, s. 434). Relevanta 

personer för denna uppsats är verksamma lärare inom skolans yngre åldrar. Anledningen till 

detta urval är för att forskningen denna uppsats utgår ifrån inriktar sig på intentioner kring 

placeringar i låg- och mellanstadiet. Därför var det av vikt att respondenterna arbetade i dessa 

årskurser för att ha möjlighet att jämföra empiri och forskning. 

 

För att finna relevanta lärare kontaktades rektorer på olika skolor via mail som i sin tur kunde 

bifoga mailet till relevanta lärare. Vi presenterade oss och uppsatsens tema samt bifogade ett 

informationsbrev som förtydligade intervjuns syfte och upplägg, samt de forskningsetiska 

riktlinjerna vi förhåller oss till (se bilaga 2). Anledningen till att vi kontaktade rektorer istället 

för lärarna var för att de besitter kunskap om lärarna på skolan som vi inte har. Vi ansåg att 

rektorerna hade större möjligheter att tillfråga den lärare som de tror har möjlighet att ställa 

upp på en intervju.  

 

Då respons från rektorerna uteblev fick vi istället använda oss av ett bekvämlighetsurval. 

Detta urval innebär att forskaren vänder sig till respondenter som för tillfället är tillgängliga 

(Bryman, 2011, s 434). I vårt fall var dessa tillgängliga respondenter verksamma lärare som vi 

har en tidigare relation till. Fyra lärare kontaktades via mail där vi presenterade oss och 

uppsatsens syfte samt bifogade informationsbrevet. Alla kontaktade lärare tackade ja till att 

medverka i en intervju. 

 

För att finna relevant forskning till uppsatsen använde vi oss av sökmotorer så som Libris och 

Eric. Till en början sökte vi endast efter svensk litteratur. Då vi inte fick ett tillräckligt 

underlag med enbart svensk forskning utökade vi sökningen med hjälp av engelska sökord 

och sökmotorer. Sökorden vi utgick ifrån var “klassrum/classroom”, “placering/placement” 

och “bänkformation/seating arrangement”. Vid sökningarna användes funktionen peer 

reviewed för att säkerställa att artiklarna och avhandlingarna var vetenskapligt granskade. 

Som en följd av det stärks uppsatsens tillförlitlighet. Vi sökte litteratur från de senaste 

årtiondena för att få en bred variation av litteratur. Sedan lästes såväl rubriker som abstracts 



 9 

för att finna ett omfång artiklar och avhandlingar med trolig relevans för uppsatsens syfte. De 

valda texterna lästes i sin helhet och därefter sorterades vissa av texterna efter relevans. I och 

med detta föll vissa texter bort då de inte skulle hjälpa oss att besvara uppsatsens 

frågeställningar.   

3.5 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på två olika skolor med fyra verksamma lärare inom skolans yngre 

åldrar. Namnen på respondenterna är fiktiva för att garantera deras anonymitet. På skola 1 

arbetade Anna och Sara. Anna är verksam lärare sedan 1996 och har i dag en årskurs ett med 

17 elever. Sara är utbildad lärare sedan 2007 men har arbetat i skolan sedan 2005. I dag har 

Sara en årskurs tre med 11 elever. På skola 2 intervjuades Fatima och Laura. Fatima har 

arbetat som lärare sedan 2002 och har i dag en årskurs tre med 22 elever. Laura har arbetat 

inom skolan sedan 2011. I dag har hon en förskoleklass med 20 elever men har tidigare 

arbetat som lärare i mellanstadiet. I intervjun med Laura talade hon både om sin nuvarande 

förskoleklass men även om de klasser hon tidigare arbetat med. Detta kommer att förtydligas i 

resultatkapitlet. 

 

Alla respondenter i uppsatsen är kvinnliga lärare. I början av uppsatsprocessen var vårt syfte 

att ha både kvinnliga såväl som manliga respondenter. I och med det bekvämlighetsurval som 

användes i processen blev det ändå fyra kvinnliga lärare då de fanns tillgängliga för tillfället. 

Emellertid ansåg vi att dessa respondenter var av relevans då de bidrog med en bred variation 

eftersom de undervisar i olika årskurser.  

                   

Vi utförde sammanlagt tre stycken intervjuer. I den första intervjun medverkade Anna och 

Sara tillsammans med anledning av att det var den enda tiden de fanns tillgängliga. 

Intervjuerna med Fatima och Laura utfördes däremot enskilt. De tre intervjuerna pågick 

mellan 13-15 minuter och spelades in efter respondenternas godkännande. Respondenterna 

fick vid intervjutillfällena ytterligare en gång ta del av vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer vi förhåller oss till. I och med att intervjuerna var semistrukturerade föll det sig 

naturligt att varje intervju blev unik i och med att respondenterna själva fick tolka de 

autentiska frågor som ställdes. Detta medförde en bred variation i respondenternas svar. 
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Bryman (2011, s. 457) belyser att det inte är optimalt att respondenterna har en relation till 

varandra. Risken finns att respondenterna inte anger tillräckligt utförliga svar utan använder 

sig av interna antaganden sinsemellan. Dock menar Bryman att det även kan vara en tillgång 

för intervjun om respondenterna har en relation till varandra. Svaren de ger kan bli mer 

fördjupade då intervjun blir mer som ett naturligt samtal där de kan diskutera de teman som 

presenteras. Vid intervjun med Sara och Anna skiljde sig inte deras svar åt markant utan 

respondenternas svar föreföll sig vara relativt likartade. Det är osäkert om utfallet av intervjun 

hade blivit annorlunda om de hade intervjuats var för sig.  

 

Då vi är två som författar denna uppsats valde vi att båda delta vid alla intervjuer. Den ena av 

oss ställde intervjufrågorna under de tre intervjuerna medan den andra förde anteckningar. 

Anledningen till detta var för att intervjufrågorna skulle utformas och ställas på liknande sätt 

under varje intervju och inte påverkas av vem som intervjuade.  

3.6 Bearbetning och analys 

Vid bearbetningen och analyseringen av både intervjuerna samt litteraturen användes en 

kvalitativ dataanalys. Analysen sker i olika steg där kodning är startpunkten för bearbetningen 

med syftet att finna olika teman i materialet (Bryman, 2011, s. 523).  

 

De tre utförda intervjuerna transkriberade vi tillsammans ord för ord. Första gången 

transkriberingarna lästes igenom gjorde vi detta översiktligt, för att sedan läsa dem mer 

djupgående. Nästa steg i bearbetningsprocessen var att koda transkriberingarna för att öka 

förståelsen för det insamlade materialet. För att finna nyckelord och eventuella teman 

markerade vi olika delar i transkriberingen med olika färger, där varje enskild färg 

representerade ett tema. För att få en överskådlighet på de olika teman som framkom valde vi 

att klippa ut de olika färgade delarna och kategoriserade dem i högar. Varje hög 

representerade olika kategorier av teman.  

 

Även litteraturen bearbetades på liknande sätt som transkriberingarna. Det vill säga att vi läste 

den relevanta forskningen grundligt för att sedan finna teman och kategorier. Precis som vid 

transkriberingen användes färgmarkeringar och temagrupper. Detta gjorde det mer lätt 

överskådligt för att slutligen analysera det insamlade materialet.   
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Det framkom sju olika teman vid bearbetningen av det empiriska materialet som analyserades. 

Analysen grundades i att jämföra likheter och skillnader i respondenternas svar. Analysen av 

den bearbetade litteraturen genomfördes på liknande sätt. Utgångspunkten var även här att 

finna likheter och skillnader mellan olika forskningsresultat. Efter dessa analyser fann vi 

kopplingar mellan transkriberingsmaterialet och forskningsmaterialet. Utifrån det skapades 

nya interagerade kategorier där både olikheterna och likheterna mellan materialen speglades. 

Sedan sammanställdes de nya kategoriseringarna för att sedan bli resultatunderlag där varje 

tema blev en resultatrubrik.   

3.7 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning belyser Bryman (2011) att tillförlitligheten av det som forskas är en 

central del av forskningsprocessen. Vidare beskriver Bryman (2011, s. 354ff) fyra delkriterier 

inom tillförlitligheten. 

 

Det första delkriteriet är trovärdighet vilket innebär att alla medverkande i forskningsarbetet 

får möjligheten att ta del av resultatet. Detta för att kunna understryka att forskaren beskriver 

deras sociala verklighet på ett korrekt sätt utan egna tolkningar. Vår uppsats uppfyller 

trovärdighetskriteriet på så sätt att vi håller oss till de regler som finns, där i bland 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Det andra delkriteriet är överförbarhet. Det beskrivs som att forskaren redogör för en tätare 

beskrivning av den data som ligger till grund för forskningen. Vi har valt att enbart intervjua 

fyra respondenter för att hålla oss till detta kriterium. Dels för att lättare finna essensen i 

respondenternas svar och även möjligheten till att kunna framföra ett djupare resultat.  

 

Pålitlighet är det tredje delkriteriet som innebär att forskningsprocessen framställs på ett 

fullständigt och utförligt sätt vilket stärker reliabiliteten. För att uppnå delkriteriet redogörs 

valen och arbetsprocessen på ett tydligt och detaljerat sätt genomgående i uppsatsen.  

 

Det sista delkriteriet benämns som möjlighet att styrka och konfirmera. Detta beskrivs som att 

forskaren intar en objektiv roll så långt det är möjligt. I och med att vi är två som författar 

denna uppsats kan vi kritiskt granska varandra och oss själva för att undvika att våra 

personliga värderingar speglas i uppsatsen. På så sätt uppfylls det fjärde delkriteriumet. 
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3.8 Etiska ställningstaganden 

Nedan beskrivs de etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn till både innan, under och 

efter uppsatsens process. Dessa ställningstaganden utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Valet av dessa fyra etiska principer är för att garantera alla involverades 

säkerhet och integritet. 

 

Ett informationsbrev skickades ut till berörda lärare med en förfrågan om de vill deltaga. 

Vidare i informationsbrevet beskrevs uppsatsens syfte och vilken roll lärarna skulle erhålla. I 

enlighet med informationskravet blev de berörda lärarna upplysta om att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill.  

 

Utifrån samtyckeskravet måste deltagarna själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Då intervjuer har använts som en metod i denna uppsats har vi fått de 

berörda lärarnas godkännande för deras medverkan i de intervjuer som utfördes. Vi fick även 

deras godkännande till att dokumentation, i form av inspelning, fick användas vid 

intervjutillfällena. Lärarna gav även samtycke för att svaren som framkom i intervjuerna fick 

användas i uppsatsen. 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har både namn och personbeskrivningar, såväl som 

skolor och kommuner, genomgående anonymiserats i uppsatsen. Syftet med anonymiseringen 

är att obehöriga inte ska kunna utläsa vem, vilka eller vad som beskrivits i uppsatsen.  

 

Utifrån nyttjandekravet får alla insamlande personuppgifter enbart användas för 

forskningsändamål. Detta blev även de berörda lärarna informerande om i samband med deras 

deltagande. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer litteraturstudiens resultat och intervjustudiens resultat att presenteras. 

Intervjuresultatet baseras på de svar som framkom av respondenterna vid intervjuerna. All 

litteratur som ligger till grund för uppsatsen belyste tre olika bänkformationer, rader, 

grupper och U-formation. Vid intervjuerna var det även dessa tre formationer som belystes. I 

och med detta kommer uppsatsens resultat att inrikta sig på dessa bänkformationer. Kapitlet 

inleds med beskrivningar av de tre vanligaste bänkformationerna samt deras för- och 

nackdelar. Vidare beskrivs de tre didaktiska huvudintentioner som framkom att lärare har 

kring bänkarnas och elevernas placering. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning 

där resultatets viktigaste delar belyses. Resultatet är uppdelat i olika underrubriker där 

litteraturstudiens resultat beskrivs först för att sedan övergå till intervjuresultatet. Därefter 

avslutas varje avsnitt med en sammanslagen resultatanalys.  

 

4.1 Placeringar i klassrummet 

4.1.1 Bänkar placerade i rader 

Som tidigare nämnts ses placeringen där eleverna placeras två och två i rader (se bilaga 3) 

både som klassisk och universell. Jedeskog (2007, s. 116) menar att den har varit, och är än i 

dag, den vanligaste placeringen av bänkar. Hon beskriver även att tidigare studier visar att 

majoriteten av grundskolans elever fortfarande blir placerade i rader om två och två. 

När syftet med lektionen är att eleverna ska arbeta enskilt är den här placeringen fördelaktig. 

Fördelaktig på så sätt att eleverna får möjlighet att fokusera på sig själva och inte påverkas 

negativt av sina klasskamrater, vilket kan vara fallet vid andra bänkformationer (Bonus & 

Riordan, 1998, s 20). Bicard et al., doktorer vid Memphis universitet, har utfört en kvantitativ 

studie för att undersöka hur elevers beteende förändras genom användningen av olika 

bänkformationer i klassrummet (2012). Studien visade, genom observationer, att elevernas 

engagemang och fokus under lektionen fördubblades när eleverna inte blev placerade i grupp 

(Bicard et al., 2012, s. 410). Bonus och Riordans kvantitativa magisteruppsats visade genom 

observationer och inspelningar i årskurserna 2 och 3 att om eleverna placeras två och två i 

rader uppmuntras de till självständigt arbete och eget ansvar. Som en följd av detta hämmas 

interaktionen eleverna emellan och de mister möjligheten till att få hjälp och utvecklas 
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tillsammans med andra i klassen (Bonus & Riordan, 1998, s 21). Detta resultat framkom även 

i docenten Duncanson och den assisterande professorn Volpes kvasiexperimentella studie som 

även den utfördes med elever i skolans yngre åldrar (2009, s 29). 

 

Under intervjuerna framkom det att denna placering är aktuell i de studerande skolorna. 

Eleverna i Saras klass är placerade två och två i rader. Även Laura använder sig av 

formationen där bänkarna är placerade i rader. Till skillnad från Saras klass var Lauras elever 

placerade med ett bänkpar på varje sida och en rad i mitten där tre elever var placerade. Laura 

ansåg även att denna placering har varit den mest ultimata placeringen av bänkar för hennes 

tidigare klasser. Ytterligare en variant av denna formation är där eleverna är placerade i fyra 

rader med fyra till fem elever i varje rad. Denna formation framkom det att Fatima använde 

sig av för tillfället. Både Sara och Fatima ansåg att det är viktigt att eleverna är riktade mot 

tavlan för att undkomma den vridning i kroppen som kan uppstå vid andra formationer.  

 

Efter jul kände jag, nej det är bättre att alla näsor tittar på mig eller mot tavlan. Så nu sitter de 

två och två efter varandra - Sara.  

 

I detta citat förklarar Sara det hon ser som den största fördelen med radformationen. Sara 

betonade även att hon inte såg några direkta nackdelar med två och två placeringen. Hon såg 

snarare fördelar då eleverna kan arbeta tillsammans med sin bänkkamrat. Fördelaktigt med 

denna placering, menade Laura, var att det smidigt går att förändra formationen genom att 

vrida vissa bänkar i klassrummet så att formationer med grupper uppstår. 

 

 4.1.1.1  Resultatanalys  –  rader 
  
Genom empirin blev det tydligt att tre respondenter använder placeringen i rader på olika sätt 

i klassrummet. Det som skiljer placeringarna åt är antalet elever i varje rad. Därmed går det 

att utläsa att rader är bestående i denna formation som Jedeskog (2007) framhöll, men att 

antalet elever i varje rad kan variera. 

 

Mot bakgrund av resultatet går det att utläsa att syftet med denna placering skiljde sig åt i 

litteraturstudien och intervjustudiens resultat. Respondenternas huvudsyfte berörde elevernas 

ergonomi. Det vill säga att eleverna skulle placeras i en rak position för att slippa vrida sig för 

att se tavlan. Litteraturen å andra sidan framhåller att denna formation syftar till enskilt arbete 
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och eget ansvar. Sara såg emellertid placeringen som fördelaktigt på så sätt att 

bänkkamraterna kan hjälpas åt. I motsats till henne framhöll Bonus och Riordan (1998) samt 

Duncanson och Volpe (2009) att effekten av denna placering blir att interaktionen mellan 

eleverna hämmas. 

4.1.2 Bänkar placerade i grupper 

En annan vanlig bänkformation är där eleverna är placerade i grupper om tre eller fler (se 

bilaga 4). Eleverna kan, om de är placerade i grupper, lättare ta hjälp av sina bänkkamrater 

(Bonus & Riordan, 1998, s. 19). På så sätt får de även möjligheten att utvecklas tillsammans 

genom att diskutera olika ämnen eller lösa diverse gemensamma uppgifter (Bonus & Riordan, 

1998, s. 19). Fördelaktigt med en sådan formation är att eleverna får större möjligheter till 

interaktion med andra elever, i jämförelse med om eleverna är placerade i rader (Bonus & 

Riordan, 1998, s. 20; Rosenfield, Lambert & Black, 1985, s. 106). I doktorerna Rosenfields et 

al. (1985) studie utfördes observationer i åtta klassrum med elever från årskurserna 5 och 6. 

Resultatet visade att eleverna kan mista sitt fokus på det som ska göras och istället samtala om 

annat än lektionens uppgift om de placeras i grupp. Därmed framhåller författarna att läraren 

bör vara aktsam med formationen där eleverna är placerade i grupper (1985, s. 101). Bicards 

et al. (2012, s. 410) undersökningsresultat ligger i linje med Rosenfields et al. utsaga. 

Resultatet visade att eleverna blev mer ofokuserade när de var placerade i grupper än om de 

placerades i rader. 

 
Vid intervjuerna framkom det att respondenterna placerade bänkarna i klassrummet på olika 

sätt. Anna förklarade att hennes elever är placerade i grupper om tre, fyra och sex elever. 

Denna formation anser hon vara den mest ultimata placeringen på grund av praktiska skäl. 

Anna menar att det är viktigt att det finns mycket fria golvytor i klassrummet, vilket hon 

menar att det blir om eleverna sitter placerade i grupper istället för två och två. Nackdelen 

med denna formation är, enligt Anna, att vissa elever inte är riktade rakt mot tavlan. Anna 

menar att det i sin tur leder till att eleverna måste vrida på kroppen vid genomgångar för att 

se. 

 

Nackdelar blir ju att de blir ju inte riktigt rakt för en del det blir ju att de får en vriden ställning 

i kroppen nu är ju de inge stort problem i etter för dom rör sig så mycket hela tiden ändå dom 

sitter ju inte statiskt - Anna 
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Anna använder denna placering trots nackdelen hon beskrev. Hon finner det inte som ett stort 

problem då elever i de yngre åldrarna ändå rör sig mycket under lektionstid.  

 

Laura framhöll i intervjun att gruppformationen är en bra placering om elevantalet i varje 

grupp inte är för stor.  

 

Ju fler elever som sitter tillsammans i typ fyra till sex placeringar i grupper om man jobbar 

enskilt så blir ju det en nackdel med tanke på att de blir ju väldigt pratigt å alla kanske inte 

koncentrerar sig till hundra procent - Laura 

 

Laura ansåg att det inte bör sitta fler än fyra elever i varje grupp då risken finns att det blir för 

pratigt och att eleverna inte koncentrerar sig på lektionens uppgift. Intrycken och 

infallsvinklarna kan även bli för många och för stora om det är för många elever i varje grupp 

beskrev Laura. Detta gäller speciellt yngre elever ansåg hon. 

 

4.1.2.1  Resultatanalys  –  grupper  
  
Litteraturstudiens resultat visade på att även denna placering är vanlig i skolor. I intervjuerna 

framkom det att det endast var Anna som använde sig av den placeringen. Bonus och Riordan 

(1998) och Rosenfield et al. (1985) ansåg att placeringen var fördelaktig för att elevernas 

interaktion stärks. Anna uppfattade dock placeringen på ett annat sätt. Hon upplevde praktiska 

fördelar snarare än de sociala fördelarna som författarna belyser. I likhet med Rosenfields et 

al. påstående om att läraren bör vara aktsam med grupp-formationen menade Laura att risken 

är stor att eleverna kan bli ofokuserade i denna placering. Ingen av respondenterna talade om 

elevernas möjligheter till interaktion och diskussion i samband med placeringen i grupper. 

Således visar resultatet att man kan se olika fördelar med denna formation. 

 

4.1.3 Bänkar placerade i U-formation 

U-formationen är en placering där bänkar är placerade som en hästsko i klassrummet (se 

bilaga 5). Denna placering möjliggör interaktion och diskussion mellan såväl lärare och elever 

som eleverna emellan (Bonus & Riordan, 1998, s. 19). Bonus & Riordan (1998, s. 19) menar 

att U-formationen kan motivera elever till deltagande och engagemang. Detta kan ge en 
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positiv effekt på elevernas lärande fortsätter författarna. Om syftet med lektionen är att främja 

interaktionen mellan eleverna genom diskussioner är denna bänkformation fördelaktig (Bonus 

& Riordan, 1998, s. 20). Är syftet däremot att eleverna ska diskutera i mindre grupper kan 

denna formation bli problematisk. Istället kan det vara bättre att placera eleverna i en annan 

bänkformation, exempelvis gruppformationen (Bonus & Riordan, 1998, s. 19).  

 

Svårigheten med att placera bänkarna i en U-formation är bristen på utrymmet i klassrummet 

då formationen kräver mycket yta (Jedeskog, 2007, s. 117). Vidare leder denna placering till 

att eleverna kan ha direkt ögonkontakt med samtliga i klassrummet. Detta kan upplevas 

positivt för somliga elever men andra elever kan finna denna situation som obehagligt då de 

alltid är iakttagna av andra (Jedeskog 2007, s. 117). 

 

Intervjuernas resultat visade att ingen respondent använder sig av denna formation för 

tillfället. Fatima förespråkade ändå formationen och ansåg att den kunde vara den ultimata 

placeringen. Hon förklarade att genom denna placering skapas en stor golvyta i mitten där ett 

extra bord kunde ställas. Detta bord blev en extra arbetsplats som stod till elevernas 

förfogande vid behov. Vidare beskrev Fatima att det blir, genom denna formation, smidigt att 

röra sig från bänk till bänk genom att ta “innersvängen” runt bänkarna. 

 

I motsats till Fatima var respondenterna Anna och Sara överens om att de inte skulle vilja 

använda sig av U-formationen. Anna förklarade att hon hade använt sig av formationen med 

en tidigare klass och att eleverna uppskattade formationen. Hon upplevde däremot att det blev 

mer rörigt och stökigt i klassrummet än det vanligtvis brukar vara. Vidare beskrev Anna att 

hon föredrar att sitta bredvid eleverna när hon hjälper dem under lektionen, men att denna 

formation försvårade detta då bänkarna är placerade vid sidan av varandra. 

 

... för jag vill ju gärna ibland sitta bredvid eleven, och då blev det liksom, jag blev ju hela tiden 

mittemot... Jag kände mig inte bekväm med det. - Anna. 

 

Den enda möjligheten för Anna blev i denna formation att sitta framför eleverna, vilken hon 

beskrev att hon inte känner sig bekväm med. Sara samtyckte i intervjun med Annas 

resonemang om att det blev stökigare i klassrummet vid användandet av denna formation. 

Hon menade att den stora tomma ytan i mitten medförde att eleverna inte bara interagerade 
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med de närmsta klasskamraterna utan även med de elever som var placerade tvärs över 

klassrummet. Sara ansåg att formationen var den bidragande faktorn till den ökade ljudnivån. 

 

Anna: Den är nog mer till elevråd och sånt där som den skulle kunna vara bra 

den modellen, eller stormöten. 

Sara: Ja, när det ska vara diskussion eller sånt 

Anna: Inte i dagliga arbetet. 

Sara: Nej.   

 

I citat beskriver Anna och Sara varför de inte använder sig av U-formationen. De 

finner denna placering mer lämpad till diskussionstillfällen snarare än vid andra 

lektionstillfällen.  

4.1.3.1  Resultatanalys  -‐‑  U-‐‑formation  
  
I intervjustudiens resultat blev det tydligt att respondenterna hade delade meningar om 

placeringen. Fatima ansåg att placeringen var bra då hon menade att det frigjordes stor yta i 

klassrummet som kunde nyttjas i undervisningen. Genom den stora ytan menade även Fatima 

att det blev smidigt för henne att vara tillgänglig för eleverna. Anna däremot upplevde det 

obekvämt att behöva sitta framför eleverna när hon hjälper dem i undervisningen. Det 

framgick även i litteraturstudiens resultat att Jedeskog (2007) poängterar svårigheten med U-

formationen. Jedeskog menar att U-formationen kräver stor yta i klassrummet vilket medför 

att den blir oanvändbar i många klassrum. Som en följd av resultaten är det tydligt att ytan är 

en stor aspekt kring formationen som läraren bör ta hänsyn till. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat går det att utläsa att Bonus och Riordan (1998) finner U-

formationen fördelaktig. Formationen kan ge upphov till ökat engagemang genom att eleverna 

kan diskutera med andra klasskamrater. Sara uppfattade istället att denna diskussion, som 

författarna upplevde som positiv, snarare upplevs störande då eleverna diskuterar med 

varandra tvärs över rummet. U-formationen är mer lämplig vid elevråd och stormöten anser 

Anna och Sara och inte i klassens dagliga arbete. 
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4.2 Lärares didaktiska intentioner 

4.2.1 Lärarstyrd eller elevstyrd placering i klassrummet 

Körling (2006, s. 58) anser att eleverna är kapabla till att själva fatta beslutet om var de bör 

sitta. Vidare menar hon att det är eleverna själva som på bästa sätt kan avgöra var i 

klassrummet de lär sig bäst, och därmed borde ansvaret kring placeringen ligga hos dem. En 

annan ståndpunkt gällande elevstyrd eller lärarstyrd placering är det som Åberg (1994, s. 53f) 

framhåller. Hennes resonemang skiljer sig från Körlings på så sätt att hon anser att eleverna 

inte bör välja sina placeringar själva. Anledningen är för att ingen elev ska känna sig, eller bli, 

bortvald och därför bör elevernas placering i klassrummet bestämmas av läraren. Vidare 

betonar Åberg att vid en lärarstyrd placering kan läraren själv förändra elevernas placering 

kontinuerligt så att eleverna får sitta bredvid olika klasskamrater. Detta menar författaren 

utvecklar elevernas förmåga att arbeta och samarbeta i grupper, oavsett vilka personer som 

tillhör gruppen. Detta med syftet att eleverna redan i tidiga år ska lära sig och få erfarenheter 

inför framtiden, där möjligheten att välja vilka de ska samarbeta med inte alltid kommer 

finnas. Åberg menar att om eleverna själva bestämmer sina platser väljer de säkerligen att 

placera sig bredvid deras närmsta vänner istället för att få möjlighet att utveckla förmågan att 

arbeta med olika personer. 

 

Löwenborg och Gíslason (2002, s. 29) samtycker till viss del med både Körling och Åbergs 

ståndpunkter. De menar att det borde vara läraren själv som, till en början, beslutar om 

elevernas och bänkarnas placering i klassrummet. Med tiden, fortsätter författarna, bör 

eleverna få möjligheten att bli mer delaktiga i dessa beslut. Vidare anser Löwenborg och 

Gíslason (2002, s. 29) i likhet med Åberg (1994) att gemenskapen i klassen främjas och stärks 

om bänkarnas och elevernas placering förändras kontinuerligt så att alla elever får 

möjligheten att arbeta med olika klasskamrater. Bicards et al. (2012, s. 410) undersökning 

stödjer Åbergs uppfattning på så sätt att deras resultat visade att arbetsklimatet påverkades 

negativt om eleverna valde sina sittplatser själva oavsett hur bänkarna placerades i 

klassrummet. Resultatet visade även att arbetsklimatet i klassrummet gynnades när 

placeringen var lärarstyrd. 
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Anna och Laura använder sig av ett så kallat sociogram där eleverna får önska två 

klasskamrater de vill sitta bredvid i klassrummet.  

 

... och då jobbar ja mycket med sociogram. ja man får skriva namn och klasskamrater, sådana 

som man tycker att man jobbar bra ihop med och sådana som man tycker man jobbar mindre 

bra ihop med. - Laura 

 

Citatet ovan är Lauras beskrivning för vad ett sociogram är. I båda dessa klasser får eleverna 

vara delaktiga i placeringen genom att de får önska sin placering. I slutändan är det ändå 

lärarna som beslutar var eleverna blir placerade i klassrummet, vilket kan ses i Annas citat 

nedan.  

 

Så långt det är möjligt försöker jag ju tillgodose så att man i varje fall kommer i samma grupp 

men de funkar ju inte (ohörbart) alltid. -Anna  

 

I största möjliga mån försöker de båda respondenterna tillgodose elevernas önskemål men i 

många fall är det en svårighet förklarade Anna. Vidare beskrev Anna att hon byter elevernas 

placeringar i klassrummet två till tre gånger per termin. Inte heller Laura byter elevernas 

placering ofta. Hon framhåller vikten av att eleverna behöver ha en trygg hemvist i 

klassrummet, speciellt de yngre barnen. Det är viktigt att yngre barn får ha en fast punkt i 

klassrummet under en längre tid anser hon. Därmed menar Laura att man inte ska ändra 

elevernas fasta placering. Istället kan eleverna tillfälligt byta sin sittplats under en lektion, 

beroende på vad målet med lektionen är. Laura uttryckte att eleverna måste få chansen till att 

säga sitt och vara delaktiga vilket hon även framhåller understryks i värdegrunden. 

 

Sara berättade vid intervjun att det är hon som bestämmer elevernas placering i dag. Tidigare 

har hon testat att låta eleverna själva reflektera över var de borde sitta och vem de borde sitta 

bredvid. Vanligtvis brukar hon byta platser ett par gånger per termin men med hennes 

nuvarande klass så ändras elevernas sittplatser var tredje vecka. Detta för att eleverna då får 

prova på att sitta med alla klasskamrater. Vidare beskrev Sara att hon upplever det som att 

eleverna är positiva till att det är hon som bestämmer deras placeringar i klassrummet.  

 

Fatima har precis övergått till ett nytt system som klassen själva röstade fram under ett 

klassråd. Systemet innebär att elevernas placering lottas varje måndag. Detta med anledning 
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av att hon anser att eleverna bör få träna på att arbeta tillsammans med olika personer. Hon 

anser att alla elever ska klara av att samarbeta med vem som helst under en veckas tid. Fatima 

menar att eleverna alltid ska vara delaktiga i besluten som rör dem. I detta system kan det 

uppstå olika problem så som att långa elever, genom lottningen, placeras framför de kortare 

eleverna fortsätter hon. Problemen löser Fatima tillsammans med klassen på så sätt att 

eleverna höjer eller sänker sina stolar efter behov. 

 

Alla respondenter var eniga om vilka risker som kan uppstå ifall eleverna själva får bestämma 

sina placeringar i klassrummet. De framhöll att i dessa situationer finns det en överhängande 

risk att det finns elever som aldrig blir valda som bänkkamrat. 

 

Det svåra är ju om eleverna bestämmer, då är det ju alltid några som ingen väljer. 

Det är några som alltid blir bortvalda. – Anna 

 

... och det finns ju alltid den problematiken att det är nån i gänget som inte får plats, 

eller att nån känner att de inte vet vart dom ska sitta. Jag vill inte utsätta dom för det. 

– Fatima 

 

Det blir ju liksom att jag vill alltid sitta med kompis… jag tar han och hon tar han 

och du får resten liksom, det blir den här fotbollsuppdelningen i klassen och den 

försöker jag undvika genom att jag ändå har det mandatet ända upp till årskurs sex.   

- Laura 

 

Nu när det är vi som bestämmer då finns det liksom ingen chans för dom att 

protestera, då vet dom att det är läraren som bestämmer och nu får vi rätta oss efter 

det här. – Sara 

 

I och med dessa risker menar alla respondenter att eleverna kan få vara med till viss del vid 

planerandet av placeringar. Till exempel genom att önska placeringar med hjälp av, som vi 

tidigare nämnt, ett sociogram. Dessa önskningar, menar respondenterna, är bara till för läraren 

så att ingen av eleverna ska veta vem som valt vem eller om någon elev blivit utanför. Anna 

beskriver även att detta sociogram ger henne en inblick i hur de sociala relationerna ser ut i 

klassen för tillfället. Hon menade även att hon lät klassen göra sociogrammet på nytt någon 

månad senare för att se om de sociala relationerna hade förändrats eller om det fortfarande var 
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samma elever som inte blev valda. Då framhöll Anna att hon aktivt kunde arbeta för att detta 

mönster skulle förändras, genom till exempel elevers placering. 

4.2.1.1  Resultatanalys  –  lärarstyrd  eller  elevstyrd  placering  i  klassrummet  
  
Intervjustudiens resultat och litteraturstudiens resultat visade att varken respondenterna eller 

forskarna var helt eniga om det bör vara elevstyrd eller lärarstyrd placering. I likhet med 

Löwenborg och Gíslasons (2002) anser Anna och Laura att eleverna till viss del ska vara 

delaktiga i beslutet om var de ska placeras. Delaktiga på så sätt att de får chansen att önska 

placering, men att läraren tar det slutgiltiga beslutet om vem som placeras var i klassrummet. 

 

Sara däremot förhåller sig mer till Åbergs (1994) ståndpunkt om att det bör vara läraren som 

ska bestämma elevernas placering. Såväl Sara som Åberg anser att lärarstyrd placering leder 

till att eleverna placeras bredvid klasskamrater de själva inte skulle valt. Detta förhållningssätt 

kan bidra till att nya relationer skapas i klassen. 

 

Som framgick i litteraturstudiens resultat menar Åberg (1994) och Löwenborg och Gíslason 

(2002) att elevernas placering bör ändras kontinuerligt. Fatima är av samma åsikt och därför 

låter hon sina elever byta placeringar varje vecka. Löwenborg och Gíslason betonar vikten av 

alla elever bör träna på att sitta med olika klasskamrater. Detta överensstämmer med Fatima 

och Sara uppfattning. Under intervjuerna lyfte varken Laura eller Anna aspekten om att träna 

på att sitta bredvid olika klasskamrater. Istället ansåg Laura att eleverna behöver en trygg 

plats i klassrummet och därför bör inte deras placeringar ändras för ofta. Utifrån detta blir det 

uppenbart att litteraturen samt Fatima och Sara fokuserar på den sociala aspekten medan 

Laura fokuserar på elevernas integritet och trygghet i klassrummet. 

 

I resultaten framkom det två olika slags uppfattningar om ifall placeringarna i klassrummet 

ska vara elevstyrda eller lärarstyrda. Den ena uppfattningen är att eleverna är kapabla att 

själva fatta beslut om sina placeringar vilket Körling (2006) anser. Den andra uppfattningen 

stod respondenterna samt Löwenborg och Gíslason (2002) för. De ansåg att placeringen inte 

ska vara helt elevstyrd på grund av den överhängande risken att någon eller några elever 

känner sig och blir utanför. Detta var en aspekt som Körling (2006) inte belyste.  
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4.2.2 Den disciplinerande aspekten 

När elevernas placering ska bestämmas bör läraren ha en medveten plan och ha vissa faktorer 

i beaktandet (Löwenborg & Gíslason, 2002, s. 29). En aspekt berör sättet bänkarna är 

placerade på i klassrummet (Löwenborg & Gíslason, 2002, s. 29). Placering av bänkar i 

klassrummet kan vara problematiskt då möjliga kombinationer av möblemang är begränsade. 

Läraren har även klassrummets yta och antalet elever i klassen att ta hänsyn till (Jedeskog, 

2007, s. 116). Jedeskog (2007) framhåller att verksamma lärare upplever att möbleringen är 

förhållandevis fast över tid, trots att de önskar ha en mer flexibel miljö. I intervjuer utförda av 

Duncanson och Volpe (2009, s. 27) med verksamma lärare framgick det att lärarna upplevde 

klassrummen som alldeles för små och för trånga. Detta medförde att lärarna inte visste hur de 

skulle ändra bänkarnas placering. Anledningen till de konstanta bänkplaceringarna över tid 

menar författarna är att lärarna anser att ytan i klassrummen oftast inte räcker till för mer 

flexibla formationer. 

 

Den andra faktorn Löwenborg och Gíslason (2002, s. 29) betonar berör intentionen om vilka 

elever som är lämpade att sitta bredvid varandra. Hertz (2014, s .195) framhåller att elever 

oftast placeras två och två med elever på olika kunskapsnivåer i varje par. Detta för att avlasta 

läraren genom att den ena eleven som befinner sig på en högre kunskapsnivå ska kunna hjälpa 

sin bänkkamrat. Rosenfield et al. (1985) menar att lärarens intentioner beträffande elevernas 

och bänkarnas placering kan påverka elevernas studiemotivation och deras aktiva deltagande 

på lektionerna. Schwebel och Cherlin (1972, s. 548) framhåller att lärare ofta separerar elever 

som de anser inte behärskar att fokusera på lektionens mål om de placeras bredvid varandra. 

Istället placeras dessa elever på skilda platser i klassrummet. Lärarens förhoppning är att detta 

ska leda till bättre fokus, vilket främjar studieron och arbetsmiljön. Vidare menar författarna 

att tillvägagångssättet används av lärare för att kunna bibehålla klassrumskontrollen. Att 

läraren har klassrumskontroll är även någonting som Rosenfield et al. (1985, s. 101) 

framhåller som en viktig aspekt i lärarens arbete. 

 

Vid intervjun med Fatima framkom det att hon försöker placera de elever hon anser är lite 

svagare kunskapsmässigt nära varandra. De placeras oftast tillsammans vid en av de extra 

arbetsplatser som finns i klassrummet. 
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Jag brukar försöka ha elever som är lite, om man ska säga, svaga behöver mycket hjälp. De 

brukar jag försöka ha relativt nära varandra så att jag liksom kan vara i den regionen. - Fatima 

 

Fatima menar att hon, genom detta, kan hjälpa dessa elever lite snabbare om de är samlade 

och att hon då kan uppehålla sig hos dessa elever stor del av lektionen. Detta för att resterande 

elever i klassen inte ska uppleva det som störande att hon rör sig för mycket mellan 

bänkraderna i klassrummet. 

 

Laura menar att det är svårt att ha full koll på hela klassen och ha möjlighet att hålla dem 

fokuserade hela lektionen. Hon menar att det alltid kommer finnas elever som söker mer 

uppmärksamhet än andra, till exempel genom att uppföra sig på ett sätt som upplevs störande. 

Laura beskriver att i hennes klass finns det i dag en stor variation av elever och att alla elever 

befinner sig på olika kunskapsnivåer. I och med hennes position som lärare, framhåller Laura, 

har hon mandatet att ge eleverna olika placeringar i klassrummet som främjar så väl varje 

enskild elev som klassen i helhet. 

 

I intervjun med Anna och Sara var de eniga om vikten av att resonera kring hur eleverna 

placeras i klassrummet. De betonade emellertid att det är lika angeläget att reflektera över 

vilka elever som främjas av att placeras bredvid varandra som att sära på de elever som inte 

klarar av att arbeta tillsammans. Vidare anser Anna att de bänkpar som utformas inte enbart 

ska bestå av elever som, enligt henne, befinner sig på olika kunskapsnivåer.  

 

Och då får man ju tänka lite på de när man placerar också så de inte alltid är samma som 

behöver hjälpa (ohörbart) så alla kan utvecklas så man inte alltid vara den som alltid hjälper 

den som är svag - Anna 

 

Anna menar att det finns en risk att den ena elevens kunskapsutveckling kommer i 

skymundan om det är för stor kunskapsskillnad mellan eleverna. Istället anser hon att det är 

fördelaktigt att placera elever som upplevs likvärdiga kunskapsmässigt bredvid varandra i 

hopp om att de kan sporra och motivera varandra i skolarbetet.  

  

Fatima resonerar på ett annat sätt än Anna och Sara. Hon menar att med tanke på att hennes 

klass lottar placeringarna varje vecka ska eleverna, som tidigare nämnts, klara av att sitta 

bredvid vem som helst under den tiden. 
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Om det är några som bråkar och inte kommer överens får de sitta kvar bredvid 

varandra så lottar vi alla andra, och dom två får sitta kvar tills dom kan bevisa att 

de klarar av att sitta och vara schyssta mot varandra. - Fatima 

 

Hon menar i detta citat att om några elever inte kommer överens utan istället bråkar och inte 

är snälla mot varandra får de sitta kvar bredvid varandra tills de lär sig samarbeta. Fatima 

berättade om ett elevpar där det tog cirka åtta veckor innan de klarade av att bevisa att de 

kunde sitta bredvid varandra utan att bråka. Hon menar att denna metod fungerar väldigt bra i 

hennes klasser för att främja de sociala relationerna samt arbetsklimatet. 

 

4.2.2.1  Resultatanalys  –  den  disciplinerande  aspekten  
 

Forskning och respondenter är eniga om vikten av att ha en medveten plan kring placeringar i 

klassrummet. Det som skiljde sig i resultaten var Hertz teori att en vanlig placering är den där 

elever på olika kunskapsnivåer placeras bredvid varandra. Ingen av respondenterna hade 

dessa intentioner. Anna ansåg istället att elever på samma kunskapsnivå borde placeras 

bredvid varandra. Detta menar hon kan motivera eleverna snarare än att de blir lärarens 

hjälpredor. Som nämnts i inledningen hade vi en föraning om att Hertz teori skulle stämma. 

Således tyder lärarnas intentioner på att teorin och vårt antagande inte föreföll sig riktigt i 

dessa fall.  

 

I likhet med Löwenborg och Gíslason (2002) ansåg respondenterna Laura, Anna och Sara att 

det finns olika faktorer som bör tas i beaktande vid placeringar. De framhöll elevernas 

olikheter som en viktig aspekt. Även lämpligheten att placera vissa elever bredvid varandra 

betonades. Schwebel och Cherlin (1972, s. 548) betonade att det är vanligt att lärare separerar 

elever som inte behärskar att sitta bredvid varandra. Anna delade författarnas uppfattning då 

hon hade denna aspekt i beaktande när hon placerar eleverna. Fatima är av en annan åsikt. 

Istället för att separera elever som inte klarar av att vara placerade bredvid varandra ansåg hon 

att eleverna ska kunna sitta och arbeta med alla under en kortare period.  

 

Laura ansåg att hon hade mandatet till att anpassa placeringarna efter varje individs behov. 

Även anpassa placeringarna på så sätt att det gynnar hela klassen. Detta går att dra en 

koppling till det Rosenfields et al. (1985) och Schwebel och Cherlins (1972, s. 548) benämner 
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som att bibehålla klassrumskontrollen. Schwebel och Cherlins (1972) och Anna synsätt går att 

tolka som att klassrumskontrollen bibehålls genom att sära på vissa elever. Fatimas åsikt 

däremot kan ses som att hon får klassrumskontroll genom att eleverna utmanas och lär sig 

samarbeta med alla. Genom detta resonemang kan det tolkas som att den disciplinerade 

aspekten är en viktig del i lärares intentioner kring placeringar på olika sätt. 

 

4.2.3 Bänkarnas och elevernas placering i förhållande till studiero 

I varje klassrum finns flertalet möjligheter lärarna kan nyttja när de tilldelar placeringarna i 

klassrummet för att förebygga störningsmoment (Schwebel & Cherlin, 1972, s. 549). Skolan 

har i uppgift att motivera eleverna och öka deras engagemang (Löwenborg och Gíslason, 

2002). Löwenborg och Gíslason (2002, s. 29) anser att alla lärare bör ha en medveten plan för 

hur eleverna placeras i klassrummet. Både Bicards et al. (2012, s. 407) och Duncanson och 

Volpes (2009, s. 27f) resonemang ligger i linje med Löwenborg och Gíslasons (2002) 

ståndpunkt om att läraren bör ha en medveten och väl genomarbetad plan gällande 

placeringen av eleverna och bänkarna. Författarna anser att detta främjar den fysiska miljön.  

 

Lärare har befogenheter att vidta vissa åtgärder för att förebygga störande beteende. Dessa 

åtgärder är att läraren kan utvisa eleven från lektionen, läraren kan även begära kvarsittning 

för elever eller omhänderta föremål som påverkat lektionen på ett störande sätt (SFS 

2010:800). De beskrivna åtgärderna får inte användas som bestraffning utan syftet är att 

förändra elevens beteende så att arbetssituationen förbättras för eleven själv och andra berörda 

elever (Skolverket, 2014, s. 2).   

 

Bicard et al. (2012, s. 407) anser att det finns andra tillvägagångssätt för att främja studiero i 

klassrummet utan att behöva nyttja dessa åtgärder. Författarna menar att för att minimera, 

eller till och med eliminera, de omständigheter och inslag som påverkar studieron negativt 

kan elevernas och bänkarnas placering i klassrummet vara en bidragande faktor. I likhet med 

Bicard et al. menar Bonus och Riordan (1998, s. 11) att bänkarnas och elevernas placering i 

klassrummet bör vara ett prioriterat arbete. Författarna anser att detta arbete kan skapa bättre 

studiero och ett klassrum med bra arbetsklimat. Vidare understryker Bonus och Riordan att 

studiero i klassrummet kan gagnas genom att läraren reflekterar över de placeringar eleverna 

tilldelas samt vilka formationer bänkarna har. 
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It is recommended that teachers consider the goal of the lesson and match the 

seating arrangement accordingly. Teachers should move away from the notion of a 

fixed seating arrangement and remember to adjust their seats according to a 

specific activity. For example, if a cooperative group lesson is being taught, 

students should be arranged in clusters to best facilitate their learning. On the other 

hand, rows would be best used during a test or when students are working 

individually, while a U-shape arrangement can be used during a class discussion or 

debate. (Bonus & Riordan, 1998, s. 31) 

I detta citat understryker Bonus och Riordan (1998) att den viktigaste aspekten kring 

placering i förhållande till studiero handlar om anpassning till lektionens mål. Författarna 

utförde en undersökning om faktorer som påverkade studieron i klassrummet. 

Undersökningens resultat pekade på att elevernas och bänkarnas placering har stor påverkan 

på studieron. Trots det fann de brister i lärarnas intentioner med placeringarna. Bonus och 

Riordan menar att placeringarna sällan matchade lektionens mål. Eleverna kunde med andra 

ord bli placerade i en gruppformation trots att lektionen syftade till enskilt arbete. 

Undersökningens resultat visade även att det inte finns någon universell placering som alltid 

fungerar. Istället menar författarna att bänkarna och elevernas placering bör förändras efter 

lektionens mål. 

                                                                                                         

I intervjuerna framgick det att samtliga respondenter ansåg att bänkarnas och elevernas 

placeringar påverkar studieron i klassrummet. 

 

Jag tror det påverkar ganska mycket det tror jag. Att dom trivs liksom sen tror jag 

att det ser olika ut i olika klasser. Jag tror inte det finns ett givet koncept som är 

bra. – Fatima 

 

Fatima tror att det påverkar relativt mycket samt att det inte finns något givet universellt 

koncept för elevernas och bänkarnas placering. Hon anser att det ser olika ut för olika klasser. 

 

... ibland så ställer man ju bänkar två och två, ni vet, traditionellt på rader så här. 

då upplever jag att det blir ganska oroligt på grund utav att det blir ganska många 

rader så här… så att om det blir för trångt, även fast dom har studiero, så tror jag 
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att det påverkar negativt just för att folk inte kan gå förbi… jag vill gärna ha att 

det känns naturligt luftigt emellan. – Fatima 

 

Det Fatima ger uttryck för i detta citat är att studieron kan påverkas av bänkarnas placering, 

speciellt om det blir för trångt för eleverna. 

 

Även Anna och Sara menade att om studieron i klassrummet försämras kan bänkarnas 

placering och ytan i klassrummet vara en bidragande faktor. De beskrev att på deras skola har 

de inte bänkar utan bord med tillhörande hurtsar eller lådor. Detta innebär att eleverna inte har 

sina skolböcker vid sin sittplats utan måste förflytta sig i klassrummet varje gång de ska 

hämta någonting. Detta menar Anna och Sara har en negativ effekt på studieron. Eleverna kan 

både bli distraherade av rörelserna i klassrummet men även distrahera sina klasskamrater när 

de själva ska hämta någonting. I och med detta anser båda respondenterna att bänkarnas 

placering måste vara ett prioriterat arbete för att minska de störande momenten. Minst lika 

viktigt är var de väljer att placera eleverna i klassrummet. Anna framhåller att det för henne är 

en självklarhet att studieron främjas om hon väljer elevernas placering i klassrummet. Sara 

samtycker med Anna och menar att: 

 

Styr man vilka barn som ska sitta nära varandra eller inte då blir det ju mera ro 

om man kan få till en placering som är bra. – Sara 

 

Laura hade en annan infallsvinkel kring hur studieron kan påverkas av bänkarnas placering i 

klassrummet. Hon betonade att det som främjar studiero på bästa sätt är att, genom 

värdegrundsarbete, skapa en trygg och inarbetad klass. Hon menade att studieron inte behöver 

påverkas av hur bänkarna är placerade. Istället menade Laura att studiero skapas per 

automatik om det finns en stark grundtrygghet i klassen. Laura framhöll även att studieron 

självfallet kan försvinna men att det då beror på någonting annat, till exempel att lektionen 

störs av någon utomstående. 

 

4.2.3.1  Resultatanalys  –  bänkarnas  och  elevernas  placering  i  förhållande  till  studiero  
  
Det blir tydligt utifrån resultaten att placeringarna i klassrummet kan påverka studieron. 

Respondenterna och forskarna är eniga i den frågan. Laura var den enda respondenten som 

ansåg att placeringen i klassrummet inte påverkade studieron om en stark grundtrygghet finns 
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i klassen. I likhet med Bonus och Riordan (1998) ansåg Fatima att den inte finns någon 

universell placering. Det som särskiljer deras uppfattning åt är att Fatima menar att 

placeringen måste anpassas efter klassens behov.  

 

Vidare framgick det att Bonus och Riordan (1998) ansåg att lärarnas intentioner kring 

bänkarnas placering inte alltid gick i linje med lektionens mål. Författarna åsyftade istället på 

att placeringen i klassrummet borde förändras beroende på lektionens mål. De framhöll att 

arbetsklimatet och studieron i klassrummet hämmas om formationen inte överensstämmer 

med lektionen. Tillskillnad från Bonus och Riordan belyste aldrig respondenterna lektionens 

mål som en aspekt att ta hänsyn till vid placeringar. Detta kan tolkas som att respondenterna 

inte uppfattar denna aspekt i lika hög grad som Bonus och Riordan gör. 

 

En aspekt som respondenterna istället underströk som viktig var klassrummets yta. Anna, 

Sara och Fatima var eniga om att en formation som kräver mycket yta kan påverka studieron. 

Det blir då trångt för eleverna att röra sig i klassrummet vilket, enligt respondenterna, medför 

att eleverna kan distrahera varandra. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns tre formationer som används mer frekvent än 

andra. Dessa formationer är rader, grupper och U-formation. Radformationen är den vanligast 

förekommande formationen i de studerande skolorna vilket går i linje med vad som framkom 

i litteraturstudiens resultat. Det rådde delade meningar om både syftet med dessa formationer 

samt vilka för- och nackdelar respektive formation har. Det framkom att alla formationer kan 

främja och hämma arbetsklimatet på olika sätt och därmed finns det ingen universell 

formation som är lämpad för all undervisning. Istället visade litteraturstudiens resultat att 

placeringar i klassrummet måste anpassas efter varje lektions mål.  

 

Resultaten visade att lärares didaktiska intentioner kring placeringar i klassrummet utgår från 

tre aspekter. Dels om det ska vara elev- eller lärarstyrt. Kring denna aspekt framkom det olika 

synsätt. Respondenterna ansåg att eleverna har rätt till delaktighet. Respondenterna var dock 

eniga om att eleverna inte bör välja sina placeringar helt själva för att motverka utanförskap. 
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En annan aspekt lärare ofta tar hänsyn till är den diciplinerande aspekten. Det framkom i 

litteraturstudiens- och intervjustudiens resultat att alla lärare bör ha en medveten plan kring 

placeringar i klassrummet men att olika faktorer bör tas i beaktande Dessa faktorer var vilken 

formation som är lämplig, samt vilka elever som är lämpade att placeras bredvid varandra. 

Resultatet visade även att respondenterna inte arbetade i likhet med Hertz teori. De ansåg 

snarare att elever på samma kunskapsnivå skulle placeras bredvid varandra. Resondenterna 

förespråkade att eleverna skulle motivera varandra istället för att agera hjälpreda.  

 

Vidare går det att dra slutsats från resultatet att forskning och respondenter är eniga om att 

studiero kan påverkas av placeringar i klassrummet. Även i detta fall spelade olika faktorer in. 

Faktorer som klassrummets yta, grundtryggheten i klassen samt att använda en passande 

bänkformation för målet med lektionen.  

 

5. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring uppsatsens metodval samt uppsatsens 

tillförlitlighet och hållbarhet. Därefter sammanfattas och diskuteras uppsatsens resultat 

utifrån syfte och frågeställningar. Vidare synliggörs vilka slutsatser som kan dras utifrån 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

I denna uppsats användes en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer som metod. Som 

tidigare nämnts valdes dessa metoder för möjligheten att besvara uppsatsens frågeställningar. 

I och med att det endast utfördes fyra intervjuer blev det av relevans att ha forskning som 

kunde understödja det empiriska materialet. Vi bedömer även att hållbarheten stärks då vi inte 

enbart förhåller oss till verksamma lärares beskrivningar utan även stärker dessa 

beskrivningar med vad forskningen påvisar.  

 

Genom att enbart använda sig av intervjuer framgår det endast hur de utvalda respondenterna 

upplever sin sociala verklighet där och då. Till följd av att kombinera forskning och intervjuer 

kan resultaten ses ur ett bredare perspektiv samt att det inte blir lika kontextberoende. 
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Uppsatsen baseras även på en bred variation av forskning där litteratur från de senaste 

årtiondena belyses. Detta visar på att vissa av resultaten som framkommit i denna uppsats har 

varit bestående under en längre tid. Detta anser vi leder till att uppsatsens hållbarhet räcker 

lite längre än vid användandet av bara en av dessa metoder. Genom att kombinera dessa 

metodval anser vi att uppsatsens tillförlitlighet ökar då både verksamma lärares röster 

synliggörs tillsammans med relevant forskning. 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna uppsats har vi undersökt hur de vanligast förekommande bänkformationerna främjar 

och hämmar arbetsklimatet i klassrummet. Vidare var syftet att undersöka och granska lärares 

didaktiska intentioner beträffande hur elever och bänkar placeras i klassrummet. Uppsatsen 

utgår ifrån en litteraturstudie samt en intervjustudie där fyra lärare har intervjuats.  

 

Det framkom att de tre vanligaste formationerna är rader, grupper och U-formation. Resultatet 

visade att dessa tre formationer både främjar och hämmar arbetsklimatet på olika sätt men att 

det inte finns någon universell formation som är lämpad för all undervisning. Lärares 

huvudsakliga intentioner kring placeringar var huruvida placeringarna ska vara elev- eller 

lärarstyrda, bibehållandet av klassrumskontrollen samt studiero i klassrummet.  

 

5.2.1 Bänkformationer 

Jedeskog (2012) understryker att radformationen har varit den vanligaste placeringen det 

senaste seklet. Respondenterna betonade en fördel med formationen i rader. De menade att 

placeringen medförde en bra ergonomisk ställning för eleverna. Respondenterna framhöll att 

detta var anledningen till varför de använder sig av denna formation. I litteraturstudiens 

resultat framgick det att Bonus och Riordan (1998) samt Duncanson och Volpe (2009) även 

de endast belyste en positiv aspekt med denna formation. Formationen är fördelaktig då den 

ökar elevernas engagemang på grund av att de arbetar enskilt menar författarna. Slutsatsen 

blir därmed att enskilt arbete och ergonomi är de fördelar som lyftes fram i resultatet med 

formationen i rader.  

 



 32 

Resultatet visade att bristen på yta ses som ett hinder vid förändring av formationer i 

klassrummet. Detta kan ses som en anledning till att bänkformationerna sällan förändras och 

istället är fasta över tid. På grund av att respondenterna framhöll gruppformationen och  

U-formationen som platskrävande skulle det kunna vara en förklaring till varför formationen i 

rader fortfarande är den som dominerar.  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9) framgår det att alla elever ska få möjlighet att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. Duncansson och Volpe (2009) framhåller, som 

resultatet visade, att placeringen i rader hämmar eleverna från att diskutera och interagera 

med andra. I denna formation mister eleverna därmed möjligheten att arbeta tillsammans med 

andra som läroplanen betonar. Då läroplanen är det styrdokument alla lärare måste förhålla 

sig till kan Lauras idé om att, vid behov, förändra radformationen till en gruppformation vara 

ett mer lämpligt tillvägagångssätt. Gruppformationer främjar, som vi tidigare nämnt, 

elevernas interaktion mer än radformationen (Bonus & Riordan, 1998; Rosenfield et al., 

1985). Effekten av detta tillvägagångssätt blir att läroplanens riktlinjer efterföljs då både 

enskilt arbete och interaktion är möjliggörs. 

 

5.2.2 Elevers delaktighet 

Som framgick i kapitel två understryker läroplanen att alla elever ska få möjlighet att vara 

delaktiga i beslut som rör dem (Skolverket, 2011, s. 15). Trots dessa föreskrifter framgick det 

i resultatet att det råder delade meningar om placeringarna bör vara elev- eller lärarstyrda. 

Åberg (1994) framhöll att det bör vara lärarstyrt medan Körling (2006) betonade att eleverna 

själva är kapabla att bestämma sina placeringar. I likhet med läroplanen framhöll 

respondenterna att elevernas delaktighet är viktig. Respondenterna lyfter dock aspekten om 

utanförskap som ett viktigt motiv till varför placeringen inte ska vara helt elevstyrd. Det vill 

säga att lärarna tar det slutgiltiga beslutet men att eleverna får vara delaktiga i processen dit. 

Vi ser genom detta att respondenterna har intentioner kring vem som ska bestämma 

placeringarna i klassrummet. Elevernas delaktighet upplever vi som en central aspekt i 

lärarnas intentioner. Vare sig det handlar om att de lottar placeringarna, eller användningen av 

sociogram får eleverna möjlighet till att vara delaktiga i beslut som rör dem utan att aspekten 

om utanförskap blir aktuell.  
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5.2.3 Förändring av placeringar 

Resultatet visade att placeringen i klassrummet bör förändras kontinuerligt för främjandet av 

arbetsklimatet och för att förebygga störningsmoment (Löwenborg och Gíslason, 2002). 

Respondenterna Anna, Sara och Fatima förändrade placeringarna i klassrummet för att 

eleverna skulle få sitta med olika klasskamrater. Syftet med detta är att främja arbetsklimatet 

vilket i sin tur bidrar till bättre sammanhållning i klassen. Intentionerna handlade främst om 

disciplinerande åtgärder så som att placera elever efter den enskilda elevens behov men även 

efter klassen som helhet. Det går därmed att dra slutsatsen att de intentioner respondenterna 

har när de förändrar placeringar i klassrummet berör den sociala aspekten, det vill säga att 

både varje enskild individ och hela klassen ska främjas.  

 

Tillskillnad från de tre ovannämnda respondenterna framkom det att Laura förespråkar en fast 

placering för att eleverna ska känna trygghet. Dock menar hon att eleverna tillfälligt kan byta 

placeringar beroende på vad målet med lektionen är. Detta går i linje med litteraturstudiens 

resultat där det framkom att forskarna inriktar sig på en annan aspekt än respondenterna. De 

inriktar sig på att anpassa placeringen efter lektionens mål. De sociala aspekterna lyftes inte i 

samma utsträckning som intervjustudiens resultat visade. Som en följd av detta är det tydligt 

att respondenterna och forskningen har olika syn på vad som är viktigt vid placeringar i 

klassrummet. Det vi frågar oss är om det ena synsättet kan utesluta det andra. Samtidigt som 

elevernas bästa ska tas hänsyn till behövs även lektionens mål bli inräknad för på bästa sätt 

främja elevernas engagemang och utvecklandet av ett bra arbetsklimat. De båda 

förhållningssätten bör kombineras för att kunna följa läroplanens kunskapskrav och 

värdegrundsuppdrag.  

5.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis går det att, genom uppsatsen, dra slutsatsen att det inte finns en enda 

universell placering som passar alla klassrum och alla mål. I uppsatsen framkom det att alla 

formationer i klassrummet kan främja och hämma eleverna och arbetsklimatet. Forskning 

visar på att lektionens mål bör tas i beaktandet medan intervjustudien betonar den sociala 

aspekten vid placeringar i klassrummet. För bästa möjliga placering och arbetsklimat bör 

dessa två aspekter kombineras. Effekten av en kombination blir att både lektionens mål tas i 

beaktande och klassen som helhet främjas. 
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Vi har genom detta arbete fått insikt i hur viktigt det är att ha intentioner, både kring 

bänkarnas formation och elevernas placering. Genom lärarens didaktiska intentioner kan det 

formas en miljö som på bästa möjliga sätt kan främja arbetsklimatet och elevernas positiva 

utveckling i linje med den nuvarande läroplanens mål. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Duncanson och Volpe (2009, s. 27) understryker att ett problem i dagens klassrum är att lärare 

kopierar andras placeringar utan att själva ha intentioner kring målet med placeringen. 

Anledningen är för att lärarna inte har kunskaper om hur de bör organisera klassrummet för 

ett så bra arbetsklimat som möjligt.  

 

På grund av detta är vårt förslag på vidare forskning att genomföra en internationell studie. 

Fokus i studien bör beröra vilka likheter och skillnader det blir för klassrummets arbetsklimat 

om verksamma lärare får dessa kunskaper i sin utbildning eller inte. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

  
1. Hur  länge  har  du  varit  verksam  lärare?  
2. Hur  placerar  du  dina  elever  i  klassrummet?  
3. Vilken/vilka  bänkformation  brukar  du  använda  dig  av  i  klassrummet?  

  
        4.  Vilka  andra  bänkplaceringar  har  du  tidigare  använt  dig  av?  
                          -‐‑  Varför  använder  du  den  formationen?  
                          -‐‑  Vad  ser  du  för  fördelar  med  dessa  formationer?  
                          -‐‑  Ser  du  några  nackdelar  med  dessa  formationer?  
  

5. Hur  tänker  du  kring  elevernas  och  bänkarnas  placering  i  klassrummet?  
6. Vem  bestämmer  elevernas  och  bänkarnas  placering  i  klassrummet,  och  

varför?  
- Vad  ser  du  för  för-‐‑  och  nackdelar  med  om  du  bestämmer  placeringarna  

eller  om  eleverna  bestämmer  placeringarna?  
  

7. Finns  det  någon  bänkformation  du  aldrig  skulle  använda  dig  av  i  
klassrummet?  

- Varför  i  så  fall?  
  

8. Hur  ser  ett  klassrum  med  studiero  ut  för  dig?  
9. I  vår  uppsats  kommer  vi  undersöka  om  bänkarnas  och  elevernas  placering  

påverkar  studiero  i  klassrummet  på  något  sätt.  Vad  är  dina  tankar  om  det?    
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Bilaga 2 - informationsbrev 

 
Hej! 
 
Vi heter Josefine Kilk och Sofie Magnusson och är två lärarstudenter på Örebro universitet. 
Vi studerar vår sjätte termin och skriver just nu vårt första examensarbete inom 
samhällskunskap. Syftet med vår uppsats är att undersöka, utifrån relevant forskning och 
intervjuer med verksamma lärare, vilka intentioner lärare har beträffande hur eleverna 
placeras i klassrummet.  
 
Förhoppningen vi har är att genomföra cirka fyra intervjuer med verksamma lärare på olika 
skolor under veckorna 16, 17 eller 18. Vi skulle vara tacksamma om Du skulle vilja medverka 
och avsätta tid till en intervju angående detta ämne. Vi räknar med att intervjun tar cirka 30-
45 minuter och kan genomföras den tidpunkt på dagen som passar Dig bäst. Väljer Du att 
medverka får Du gärna höra av dig till oss med en eller ett par dagar och tider som passar dig 
under dessa veckor.  
 
De forskningsetiska principer Vetenskapsrådet har tagit fram kommer självklart tas hänsyn 
till. Dessa innebär kortfattat att du när som helst har rätt att avbryta din medverkan, även i 
efterhand, och att din medverkan är frivillig. Vår tanke är att intervjuerna ska spelas in, men 
inte utan ditt godkännande. Personer och platser kommer att anonymiseras och alla 
personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt. All data som framkommer får inte 
användas eller lånas ut för kommersiellt bruk utan får enbart användas för forskningsändamål.  
 
Har du har frågor eller funderingar kring intervjun eller uppsatsen är Du välkommen att höra 
av dig till oss eller vår handledare för mer information.  
 
 
Vi hoppas på att snart höra ifrån dig! 
Med vänliga hälsningar Josefine och Sofie 

 
 

Josefine Kilk 

073-904 17 15 

Joskih131@studentmail.oru.se 
 
 

Sofie Magnusson 

070-779 72 12 

Sofmah132@studentmail.oru.se

Handledare Örebro Universitet 
Tobias Axelsson 

Tobias.Axelsson@oru.se
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Bilaga 3 – Bänkformation i rader 
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Bilaga 4 – Bänkformationer i grupper 
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Bilaga 5 – Bänkformationer i U-formation 
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