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Sammanfattning 

Skolan med dess tillhörande klassrum, är en arbetsmiljö som eleverna dagligen vistas i. 
Klassrummet med dess fysiska miljö sänder budskap till eleverna som talar om 
huruvida man är välkommen eller inte i miljön. Vårt känsloliv påverkas i hög grad av 
vad vi ser runt omkring oss, detta borde också påverka vår inlärningsförmåga.   

Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka uppfattningar och åsikter som några 
elever och pedagoger har om den fysiska klassrumsmiljön och lärande. Detta kom till 
uttryck i ett så kallat fokusgruppsamtal där deltagarna fick diskutera ett givet ämne 
utifrån två olika collage. Vidare har vi valt att studera ämnet utifrån ett 
elev/barnperspektiv samt ett lärarperspektiv.  

Undersökningens slutsatser handlar i stort om vilka likheter och skillnader vi kunnat 
urskilja mellan några elevers och pedagogers uppfattningar om den fysiska 
klassrumsmiljön och lärande. Utifrån vår undersökning och den litteratur vi läst 
upplever vi, att kommunikationen mellan olika aktörer inom skolan brister, man arbetar 
inte aktivt för att få med elev - och lärarperspektiv.   

Vi har genom undersökningen kommit till insikt och fått en förståelse för hur några 
pedagoger och elever tänker kring den fysiska klassrumsmiljön och hur de upplever att 
den ska utformas. 
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Förord 

Det här examensarbetet har varit en lång process, med ungefär 7 veckors intensivt 
skrivande innan det tog form. Under hela processen har vi arbetat tillsammans, då ämnet 
både är stort och viktigt. Hela vår text är bearbetad och utformad av oss båda två. Arbetet 
har krävt många diskussioner om, vad och hur vi egentligen ska författa för att ge er läsare 
den förståelse som behövs för att få en helhetsbild av ämnet ”Uppfattningar och teorier 
kring samspelet mellan fysisk klassrumsmiljö och lärande”.  

Vi vill i första hand tacka de pedagoger och elever på de olika skolorna som så vänligt tog 
emot oss studenter och gjorde våra fokusgruppintervjuer möjliga trots den pågående 
verksamheten. Vi vill även tacka vår handledare Anna-Lena Rostvall för det hjälpsamma 
bemötandet och den vägledning hon givit oss från manus till färdig uppsats. Vi vill också 
rikta vårt tack till nära och kära som stått ut med oss under hela forskningsprocessen.  
Till sist vill vi ge varandra en stor kram för ett gott samarbete under examensarbetet.  

Vi hoppas att alla ni läsare: pedagoger, föräldrar och övriga, som intresserat er för den här 
uppsatsen, kommer att finna intressant och givande läsning vilket förhoppningsvis leder till 
ny kunskap.  

Trevlig läsning!  

      Gabriella Carlsson & Trine Rydén   

      Gabriella Carlsson & Trine Rydén 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Klassrummets väggar är belamrade med teckningar och arbeten som eleverna har 
producerat under en längre tid. Några alster är uppsatta med endast ett häftstift i ena hörnet, 
detta medför att teckningarna hänger snett vilket ger ett slarvigt intryck. I klassrummets 
fönster, som är relativt stora, står det två uttorkade och näst intill döda paradisträd. Ljuset 
har lite svårt att leta sig in klassrummet eftersom fönstren är smutsiga. Det är faktiskt lite 
svårt att urskilja whiteboardtavlan också, som göms under en massa rutinbunden 
information i form av stenciler. På det lilla området på whiteboardtavlan som ger sig till 
känna under alla stenciler, har pedagogen skrivit ”Kom ihåg”. Vid borden som är rejält 
tilltagna sitter eleverna två och två. Storleken på borden gör det svårt att placera dem på 
mer en ett sätt, i det relativt lilla klassrummet. Eftersom eleverna använder bord och inte 
bänkar behöver det annat förvaringssystem, som i detta fall innebär en liten hurts med 
lådor. Systemet gör det svårt för eleverna att hålla ordning på böcker och annat behövligt 
material. I denna miljö sitter Olle och läser, då han börjar fundera på hur många gånger han 
egentligen under en dag är tvungen att resa sig upp för att hämta saker från sin låda. Han 
börjar räkna en, två, tre… 

Även om ovanstående beskrivning är påhittad är det på intet sätt en orealistisk miljö. Vi har 
under våra praktikperioder sett ett antal olika klasser och klassrum. Några av dessa har vi 
upplevt som hemtrevliga och ombonade medan andra inte har inbjudit till någon 
trivselkänsla eftersom de upplevts som stökiga och ostrukturerade (näst intill i klass med 
vårt påhittade exempel). 

Ofta är det så att det första intrycket man får av föremål eller personer är det man kommer 
ihåg. Borde det inte också vara så med det första besöket i ett klassrum? Om eleverna 
känner sig välkomna in i klassrummet och bemöts av en hemtrevlig, trivsam och trygg 
miljö borde de rimligtvis gå in i arbetet med positiva förväntningar och känna att det finns 
många olika möjligheter att utvecklas. Borde inte en genomtänkt klassrumsmiljö med 
avseende på inredning, utrustning och utsmyckning stimulera och befrämja 
inlärningsprocessen? 

Dessa tankebanor behandlas i viss mån i Lpo 94 där vikten av trygghet och trivsel i 
skolmiljön och betydelsen av elevernas delaktighet i miljön betonas, där alla som arbetar i 
skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 

att lära (Lärarens handbok 2004, s. 12). 

Törnqvist framhåller vidare i en artikel (Lärarnas tidning 2007, s. 27) en önskan att skolan i 
framtiden ska innehålla två saker: dels att skolan ska bli en trivsam plats där man känner att 
man hör hemma, med lokaler som bidrar till bättre sammanhållning. Dels att det finns en 
strävan mot rum som möjliggör mer av praktiskt och estetiskt arbete. Hon poängterar att 
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pedagogiken är svår men vid skolombyggnad gäller det att skapa rumsliga förutsättningar 
för elevers olika lärstilar.  

Eftersom elevernas olika lärstilar avsevärt skiljer sig åt kanske det är omöjligt att finna en 
miljö som passar alla. Men genom att bli medveten om att klassrummets utformning och 
inredning påverkar inlärningen på olika sätt, borde man som pedagog kunna försöka skapa 
en miljö så att så många elever som möjligt känner att deras behov blir tillgodosedda.  

En skola som inspirerat och övertygat oss om att det går att förändra skolmiljön för att 
passa fler lärstilar, är Ross School på Long Island i USA. Skolan vars miljö och pedagogik 
har sin grund i Howard Gardners teorier om inlärning, har tagit fasta på hela skolmiljöns 
betydelse för lärandet. Här erbjuder man en dynamisk miljö med klassrum som är 
designade för olika aktiviteter och där eleverna ges möjlighet till att ta en aktiv roll i 
lärandet. 

Våra observationer från olika klassrum ihop med ovan nämnda litteratur har övertygat oss 
om att det finns mycket att beskriva, lära och förändra med avseende på klassrumsmiljön 
och dess inverkan på lärande mer djupgående. 

Vi har därför valt att, i den mån det är möjligt i ett examensarbete, belysa klassrumments 
betydelse för elevernas inlärningsprocess. 

Vad säger styrdokumenten? 
För dem som arbetar i skolan finns lagar och regler- styrdokument, att följa. De viktigaste 
styrdokumenten är skollagen och de tre läroplanerna. Här nedan kan man läsa det som vi 
anser vara av vikt för vår undersökning och vårt examensarbete. Samtliga utdrag är tagna 
ur läroplanen för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmen (Lpo 94) 
som finns att läsa i Lärarens handbok 2004. Där betonas vikten av trygghet och trivsel i 
skolmiljön och betydelsen av elevernas delaktighet i miljön. Alla som arbetar i skolan skall 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (s.17). Vidare skall 
alla som arbetar i skolan främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över 
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (s.18). Skolan skall också enligt läroplanen 
sträva efter att varje elev visar respekt och omsorg för såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv (s.14). Som pedagogisk ledare har rektorn ett särskilt ansvar för skolans 
arbetsmiljö och för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen 
såsom exempelvis miljö (s. 21).  

Undersökningsområde 
Vår undersökning fokuserar på att analysera några pedagogers och elevers uppfattningar 
om den fysiska klassrumsmiljön och möjligheterna till lärande. Vi har valt att studera detta 
fenomen utifrån ett elev- barnperspektiv samt ett lärarperspektiv. Halldén (2003) framhåller 
att begreppet barnperspektiv är mångtydigt och används både som ett ideologiskt begrepp 
men också i vetenskapliga sammanhang, som ett metodologiskt begrepp. Hon menar att 
pedagoger ser barnet som en individ med skilda förmågor och behov vilka det gäller att 
förstå och ta hänsyn till. Man strävar efter att möta barnet på dess egna villkor samt försöka 
få en förståelse för barns upplevelser, behov och individualitet. Vidare menar Halldén att 
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det handlar å ena sidan om att ta fasta på de villkor under vilka barn lever och vad dessa 
innebär för barns erfarenheter. Å andra sidan handlar det om att försöka förstå barns 
intentioner och meningsuttryck, att fånga barns röster och tolka dem som uttryck. 

Barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i vårt samhälle (Halldén 2003). Johansson 
(2003) menar att vi kommunicerar med andra genom att delta i varandras världar. 

Löfberg skriver i rapporten Utvecklingsmiljön i morgondagens skola (1991) att den 
vanligaste kunskapssynen i olika pedagogiska sammanhang är en påverkanssyn - 
människor antas påverkas av olika yttre handlingar eller stimuli. Vidare framhåller han att 
begreppet miljö blir meningslöst om det inte refererar till en konkret levande människa, 
antingen det är ett barn eller en lärare. 

Eftersom den fysiska miljön i skolan är ett omfattande område där väldigt mycket 
inkluderas, såsom klassrum, matsal, kapprum och omgivningen utomhus har vi på grund av 
tidsbrist specifikt valt att inrikta oss på den fysiska miljön i klassrummet och dess 
påverkan. Vidare tror vi, att pedagogens möjligheter till att utforma och därmed påverka 
miljön till det bästa för elevers inlärning, är störst i det egna klassrummet. 

Genom att analysera några elever och pedagogers åsikter om den fysiska klassrumsmiljön 
och lärande samt undersöka skillnader och likheter som kan förekomma mellan dem, vill vi 
skapa oss en uppfattning om hur pedagoger på bästa sätt kan inreda och utrusta ett 
klassrum.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av några pedagogers och elevers uppfattningar, skapa 
oss en förståelse för och kunskap om klassrummets fysiska miljö och dess betydelse för 
möjligheter till lärande.    

Frågeställning 
För att gå vidare med arbetet formulerades två huvudfrågor och en följdfråga:  

 

Hur uppfattar några pedagoger att den fysiska klassrumsmiljön kan inredas och 
organiseras för att skapa en bra miljö för elevers olika behov till lärande?   

 

Vilka uppfattningar ger några elever uttryck för i ett fokussamtal kring hur ett 
klassrum kan vara organiserat och inrett för att arbetet skall kännas inspirerande?  

 

Vilka skillnader finns mellan några pedagogers och elevers uppfattningar om 
miljöns betydelse för möjligheter att lära sett ur etiska-, funktions-, ekonomiska-, 
organiserings- och inrednings aspekter?   
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Vi har gjort en systematisk litteratursökning för att hitta tidigare forskning inom detta 
område. Vår sökning gjordes utifrån sökord som; fysisk miljö, fysisk klassrumsmiljö och 
lärande. Sökningen skedde via databaser som Libris, Google och Leta. Genom de träffar vi 
fick fram, fann vi nya referenskällor som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete. Den funna 
litteraturen valde vi att dela upp mellan oss, för att på så sätt göra arbetet mer effektivt. 
Utifrån uppdelningen delgav vi sedan varandra de delar som vi fann betydelsefulla för 
undersökningen, därefter har vi gemensamt kommit fram till hur informationen skulle 
sammanställas. I följande kapitel redovisas betydelsefull forskning och övrig litteratur som 
ger god bakgrund och är relevant för att kunna förstå hur den fysiska miljön kan underlätta 
elevers lärande.  

Idag finns det inte mycket forskning som direkt och handfast pekar ut sambandet mellan 
den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Howard Gardner är en 
forskare vars teori om multipla intelligenser har varit betydelsefull för utvecklingen av 
pedagogiken där man försöker se människors olikheter som en tillgång i stället för att passa 
in alla i samma mall (Svedberg & Zaar, 1998). Att se elevers olikheter som en tillgång 
belyser även Lpo 94 där det står att läsa, att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
förutsätter och samspelar med varandra. Dessa fyra f: n sätter fokus på nya sätt att visa och 
uppnå skilda kunskaper.  

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lärarens handbok, 2004, s. 12). 

Enligt Jedeskog (2007) förefaller det som om pedagoger sällan diskuterar utformningen av 
klassrumsmiljön men de anser ändå att klassrummets utformning och utsmyckning har stor 
betydelse, för både trivsel och lärande. Vår inlärningsförmåga och vårt känsloliv påverkas i 
hög grad av vad vi ser runt omkring oss eftersom den fysiska miljön sänder budskap om 
huruvida man är välkommen eller inte i miljön. Den fysiska miljöns utformning kan sägas 
ha olika betydelser för dem som vistas i klassrummet. För eleverna förefaller det handla om 
anpassning. Men för lärares del framhålls särskilt betydelsen av den fysiska miljöns 
utformning, främst möbleringen av klassrummet, för möjligheter till disciplinering och 
kontroll (Jedeskog, 2007, s.110). Roger Westman (2003) belyser i en artikel att skolbänken 
och tillhörande stol är en uppställning som avser att eleven sitter still på sin plats under 
lektionen. Detta är även något som Nordin Hultman (1998) betonar i en artikel då hon 
menar att elever förknippar klassrummets dominans av bord och stolar med uppgiften att 
sitta still. Westman (2006) poängterar vidare att elevernas stolar kan skapa ryggproblem på 
grund av att stolarna har en felaktig höjd eller att de helt enkelt är obekväma, vilket medför 
att eleverna sitter i felaktiga sittställningar som är direkt skadliga för deras ryggar. En 
felaktig sittställning i sin tur skapar koncentrationssvårigheter (KRUT, 2003, s. 38). Moore 
(2005) jämför klassrummet med vuxnas arbetsplatser som ofta är funktionella och 
ergonomiskt planerade, vuxna sitter på stoppade stolar och har möjlighet till att höja och 
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sänka sina skrivbord. Eleverna däremot tvingas i de flesta fall sitta på stolar av trä utan 
stoppning samt att deras rörelsefrihet är begränsad. 

Moore (2005) menar att med hjälp av färg, ljus och form kan man skapa arbetsmiljöer som 
understödjer den verksamhet som ska bedrivas vilket medför bättre förutsättningar för 
inlärningen. Vidare framhäver hon att färgen spelar en viktig roll för att det ska kännas 
lustfyllt att vistas i ett rum. Detta på grund av att människor reagerar direkt på färg och ljus, 
både negativt men även positivt. Färgen måste vara ändamålsenlig och ha en kulörstyrka 
som anpassas till den tid man ska vistas i rummet, kort tid i rummet innebär att desto 
starkare färg kan användas. I Ecophon (2002) tas det upp att en känslomässigt lugn färg i 
klassrummet bidrar till att eleverna har möjlighet att lättare koncentrera sig, vilket 
resulterar i att inlärningen blir mer effektiv. Man kan uppnå en balans i färgsättningen som 
främst lugnar men också fungerar lagom aktiverande. Detta görs om man kompletterar en 
känslomässigt lugn färg med mindre inslag av färger som piggar upp i klassrummet. Ljuset 
påverkar inte bara förmågan att se, utan påverkar även hur vi mår fysiskt och psykiskt.  
Dagsljus och belysning stimulerar kroppens produktion av ett hormon som gör oss piggare, 
medan kroppen producerar ett annat hormon som gör oss trötta och håglösa då vi vistas i 
mörka rum (Moore 2005). Ett genomtänkt klassrum samt ett väl planerat färg- och 
formspråk är några hörnstenar som en trivsam arbetsplats byggs på (Ecophon, 2002, s. 44).  

Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk 
miljö i förskola och skola (Björklid, 2000) har syftet att ge ökade insikter om den fysiska 
miljöns betydelse för barns lärande. Björklid menar på att skolan behöver ha miljöer som 
inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar, vilket idag ofta 
kommer i skymundan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Björklid 
grundar sig på ett interaktionistiskt perspektiv: det förekommer ett ömsesidigt samspel 
mellan individ och miljö; människor påverkar och påverkas av sin miljö. Individen 
utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap om sin miljö- såväl den sociala som den 
fysiska, där människan utforskar och prövar den. Samtidigt påverkar miljön människan i en 
direkt mening genom att den anger förutsättningar och bestämmer gränser. Björklid menar 
att samma miljö får därmed olika effekter på olika människor, liksom olika miljöer kan ge 
samma effekter på olika människor (ibid.). Å andra sidan har Kristian Larsen (KRUT 2003) 
ett omvänt perspektiv som han belyser i en artikel, han menar att det är rummet som 
bestämmer vad de studerande ska göra, hur de ska tala och hur de ska reflektera.  

Rummen och artefakterna tänker inte, de är inte avlönade och de har inga avsikter, men via 

uppdelningar och indelningar, lukter, närvaro av ting och redskap, så sätter rummen igång vissa 

handlingar men inte andra.  Det kan beskrivas som att rummen har olika slags inbjudan till vad som 

ska göras och hur det ska ske (KRUT, 2003, s. 15). 

Även Arvid Löfberg (1991) tar i sin forskning upp det omvända perspektivet, han menar att 
det innebär att i första hand se människor som levande individer som möter en miljö med 
varierande avsikter och verksamheter. Han menar också att det är utifrån den verksamma 
och aktiva människans perspektiv som en fysisk miljö kan ses som ett hinder eller en 
resurs. 

Att känna sig trygg är betydelsefullt för inlärningen, genom att befinna sig i ett avgränsat 
rum, skapar det känslan av trygghet. Ett rum som är för stort för sin funktion kan kännas 
ödsligt och utlämnande men ett alltför litet rum kan däremot lätt kännas hoptryckt och 
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påträngande (Ecophon, 2002, s. 45). Arbetsmiljön påverkar lärandet, men skolan är inte 
bara är en arbetsmiljö utan även en miljö för elevers utveckling. Enligt Björklid (2000) 
handlar en bra arbetsmiljö om att åstadkomma en miljö som stimulerar elevers positiva 
utveckling enligt läroplanens mål. I boken Bra innemiljö i skolan (1992) belyser 
byggforskningsrådet att skolans fysiska miljö måste utformas så att det blir möjligt för alla 
elever att delta på något så när lika villkor (Byggforskningsrådet 1992, s. 12). Gunilla 
Lundahl har tillsammans med arkitekterna Åsa Conradsson och Per Hederus sammanställt 
en undersökning med utgångspunkt i ett tjugotal daghem och skolor. Utifrån dessa 
resoneras begrepp som färg, inredning, möbler, ljus och utemiljö och följden att det finns 
ett starkt samband mellan barns utveckling och deras relation till rum. Lundahl lyfter fram 
rummet som ett pedagogiskt hjälpmedel och att barn har behov av god arkitektur. Hon 
menar på att duktiga pedagoger kan åstadkomma fantastiska resultat även i en dålig miljö, 
men en god miljö är ett stöd. De geniala pedagogerna är få och alla de andra behöver 
arkitekturen som ett av sina verktyg (Lundahl, 1995, s. 12). 

Elisabeth Nordin Hultman (Pedagogiska magasinet, 1998) har gjort en undersökning om 
hur yngre elever uppfattar miljön i sin skola. Det visade sig att eleverna kopplade ihop, till 
exempel slöjdsalen med möjligheter till meningsfullt handlande. I dessa rum fanns tillgång 
till rikligt med material och utrustning och eleverna uppmanades att utforska, upptäcka och 
ta reda på saker. Byggforskningsrådet (1992) belyser att inredningen kompletterar och 
samspelar med rummet, så att det får tänkt funktion. Vidare tas det upp att inredningen är 
en viktig del i skolans totala miljö. De menar, med en välplanerad inredning blir 
effektiviteten större, dels genom att riktiga arbetsställningar höjer koncentrationsförmågan 
och dels genom att trivselfaktorn ökar. Det framhålls även att om inredningen är lätt att 
flytta på kan man genom varierade uppställningar ge rummet olika funktion och karaktär. 
Just det här går dock Nordin Hultman (1998) emot då hon framhäver en risk att denna 
flexibilitet i huvudsak kommer att handla om att flytta runt den inredning och det 
begränsade material som hör till vårt traditionella mönster. Hon menar på att det bara ger 
en illusion av en förändrad verksamhetsmiljö. Som handlingsrum har rummet bara 
marginellt förändrats. För eleverna kommer det fortfarande att förbli ett klassrum som inte 
förbinds med meningsfulla handlingar eller med mycket att ta reda på och utforska. Enligt 
Jedeskog (2007) vore det rimligt att möbleringen i ett klassrum, skulle variera beroende på 
vilken aktivitet och arbetssätt som är planerad. Utifrån hennes observationer och intervjuer, 
har det visat sig att möbleringen inte ändras beroende på vilken aktivitet som råder i 
klassrummet, utan möbleringen verkar vara fast över tid. Den flexibilitet man kan urskilja 
består i att eleverna byter platser. Hon tar även upp olika aspekter där möbleringens 
betydelse är stor, så som trivsel, funktionalitet och enskilda elevers behov. Vidare menar 
hon på att möjligheterna till att möblera ett klassrum är begränsade, för att öka dess 
funktionalitet måste både antal människor och möblernas storlek tas i beaktning i 
förhållande till golvytans storlek.  

Roger Westman (2003) menar att läromedel inte ska ställas undan och låsas in i 
otillräckliga närliggande rum. Han belyser att man ska ställa fram böckerna, papper, färger; 
ja allt tänkbart material som behövs för att söka kunskap och tillverka saker. Materialen 
måste göras tillgängliga som arbetsredskap för elever i inlärningsprocessen. I Jedeskogs 
(2007) avhandling poängterar även hon att material och utrustning, ja allt har betydelse och 
förmedlar bilden av ett klassrum, ett rum för lärande. 
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Alan Schürer är forskare som 2006 skrev en avhandling om utveckling av skolmiljöer. 
Hans syfte har varit att utveckla kunskap om hur skolor skulle kunna arbeta med att 
utveckla sina skolmiljöer. Schürer menar på att forskningen om skolmiljöer ofta beskriver 
hur det är på skolor och inte hur man kan utveckla sina skolmiljöer. Han har under 4 år följt 
projektet ”En skola att tycka om”, projektet skedde i samarbete mellan en kommunal 
fastighetsorganisation och tre skolor. Studien handlar inte om att fastställa olika 
förhållanden eller resultat (hur dessa miljöer är, varför det är på ett visst sätt och vad dessa 
förhållanden har för konsekvenser), utan att beskriva och analysera ett förändringsarbete 
inom olika skolor. De tre skolorna som Schürer talar om i sin avhandling är Internationella 
skolan, denna skola har problem med slitage och skadegörelse i matsalen. Nästa skola är 
Hallonskolan, där konstaterades att det fanns problem med en sliten, tråkig och nedklottrad 
korridor. Den tredje skolan, Gamlestadsskolan, hade man problem med att eleverna 
upplevde toaletterna som äckliga. I Schürers resultatkapitel kan man läsa att alla tre skolor 
hade en önskan om att utgå från ett elevperspektiv, när de analyserade problemen på 
respektive skola. Det visade sig bara vara en skola som dragit nytta av elevernas 
perspektiv, vilket enligt Schürer beror på att man på denna skola har utvecklat förståelse för 
problemet. Varför inte de två andra skolorna använt sig utav elevernas perspektiv, tror 
Schürer kan bero på att de vuxna på dessa skolor hade egna uppfattningar om problemen på 
dessa arbetsområden (matsal och korridor), vilket bidragit till att de vuxna inte hade tagit 
reda på vad eleverna upplevde och tyckte. Eleverna hade inte själva varit med i processen i 
att beskriva och analysera problemen, det var istället andra aktörer som definierade 
elevernas perspektiv. Han poängterar även att det fanns andra perspektiv som det inte 
reflekterats över, det visade sig att inte i något av projekten hade skolorna arbetat med att 
aktivt höra lärarnas perspektiv. För att berika förståelse och erfarenheter av problem i 
skolan menar Schürer att det är viktigt att få med allas åsikter. Det är av stor vikt att även 
lärarnas perspektiv lyfts fram. Scherp refererad i Schürer (2006) menar att det även är 
viktigt att lärande och delaktighet hänger ihop. För eleverna måste i sin lärandeprocess vara 
aktiva, vilket sker genom möjligheter så att deras egna reflektioner sätts igång och att dessa 
kan reflekteras till deras egna erfarenheter.  

För att kunna bli aktiv och delaktig är det å andra sidan också viktigt att eleverna lär sig något, 

lärandet skapar en känsla av meningsfullhet och engagemang (s. 184). 

Schürer har i en artikel förklarat att han i sin avhandling förvånades över hur mycket det 
skiljer sig åt hur vuxna och elever vill ha det i sin skolmiljö (2006).  

Fysisk miljö 

Fysisk miljö är allt, det som omger oss. Den fysiska miljön avser även skolgården, men vi 
har avgränsat oss till klassrummets miljö. 

Byggforskningsrådet (1992) menar att fysisk miljö innebär först och främst hur rummet 
upplevs som helhet, där olika element samverkar såsom form, färg och ljus (s. 43). Andra 
delar i den fysiska miljön är hur material är placerat och tillgängligt i rummet. Inbjuder 
utrusning och utsmyckning i klassrummet till lärande eller kanske avskräcker det från eget 
skapande? Hur är möbleringen, och hur se det ut på väggarna? Stimulerar rummet till 
lärande?  
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Klassrum 

Definitioner av begreppet klassrum varierar beroende på betraktarens perspektiv. Här följer 
olika försök till redogörelse av vad ett klassrum är. 

Klassrum kallas den lokal där en skolklass har sina skolbänkar och lektioner hålls. Den traditionella 

bilden av ett klassrum på de lägre stadierna, som blivit något av en skolsymbol, är en kateder och 

svarta tavlan längst fram där läraren sitter, och skolbänkarna står i rader i klassrummet (Wikipedia - 

den fria encyklopedin). 

Rum för undervisning av en skolklass med bord, stolar, kateder och undervisningsmateriel av olika 

slag (NE). 

A room in which a class of pupils or students is taught (Oxford reference online). 

Sal för undervisning. I årskurs 1–6 har en klass ofta ett ”eget” klassrum där läroböcker och annat 

material förvaras, och där den huvudsakliga undervisningen bedrivs. Ämnen som kräver speciella 

redskap, såsom gymnastik, slöjd och musik har oftast egna salar. I åk 7–9 och i gymnasieskolan 

undervisas eleverna vanligen i olika klassrum för olika ämnen (Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 

305). 

I de olika definitionerna framställs klassrummet dels som ett fysiskt avgränsat rum där 
undervisning hålls, dels som ett rum som påverkar elevers lärande och utveckling. Å andra 
sidan beskriver Henningsson-Yousif (Skolperspektiv, 2003, s. 54) att hon associerar ordet 
rum som mycket allmänt. Hon anser att ett rum kan vara allt från en öppen rymd till en 
sluten krets. 

Lärande och inlärning 

Roger Säljö (2003) menar att det är svårt att definiera lärande eftersom synen på vilka 
färdigheter och insikter som människor ska tillägna sig, ständigt är under yttre 
påtryckningar från flera håll, mot förändring. Vidare belyser han att skolans innehåll mer 
och mer inriktats mot samhället, och är inte lika formell som förr. Säljö talar om 
skillnaderna mellan det utbildningsinstitutionella lärandet och det vardagliga lärandet. I 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
fastställdes en ändrad syn på vilken kunskap barn ska utveckla i skolan, där man lade 
starkare betoning på de fyra f: n såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet än 
tidigare. Detta borde även påverka hur vi organiserar undervisningen rent rumsligt eftersom 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Lärarens handbok, 2004, s. 12). 

Säljö menar att den organiserade aktiviteten i skolan alltid är beroende av vilka teorier man 
har om lärande och vad man lägger i begreppen kunskap, kompetens och färdighet samt 
föreställningen om hur man ska undervisa. Det vardagliga lärandet är däremot något som 
sker mer utpräglat. 

En lärare kan inte agera i klassrummet eller organisera sin verksamhet utan att medvetet eller 

omedvetet bygga på olika antaganden om vad som är produktivt att företa sig (s. 72 ). 
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Lärande är en aktiv och levande process som ständigt pågår, från då vi föds tills vi dör. Där 
individen själv skapar sin kunskap. Grundläggande ingredienser för lärandet är att det är 
lustfyllt, med en nyfiken och frågande attityd.  

I det livslånga/ livsvida lärandet kan människor på nytt behöva lära sig att lära. Det kan handla om 

att sätta upp nya mål för sitt lärande, att fokusera på själva lärandet, att utveckla attityder till hur 

inlärning går till och att värdera det egna lärandet (Det livslånga lärandet, Lärarförbundet, s. 4). 

Att lära sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid förstått, men på ett nytt sätt (Doris 

Lessning). 
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Kapitel 3 Metod 

Metodiska överväganden 
Vi har övervägt olika metoder inför vår undersökning som intervjuer, enkäter och 
fokusgrupper. Vi var inte intresserade av att kartlägga individerna i studien, utan målet med 
intervjuerna var att samla in och analysera pedagogers och elevers uppfattningar och 
åsikter över ett givet ämne som kommer till uttryck i ett samtal. Vi har därför valt att 
genomföra en explorativ undersökning för att inhämta så mycket information som möjligt 
inom vårt ämne. Fokusgruppsamtal gör det möjligt för pedagoger och elever att tala om ett 
givet ämne med egna ord, som ger mer djupgående resultat, vilket inte möjliggörs i 
strukturerade kvantitativa metoder såsom intervjuer och enkäter (Wibeck, 2000, s. 127). Då 
intervjuoffren i dessa metoder oftast bara kan välja mellan olika förutbestämda 
svarsalternativ (Stukárt, 2005, s. 38).  I fokusgrupper har man precis som med andra 
kvalitativa forskningsmetoder möjlighet att upptäcka aspekter av ett ämne som inte kunnat 
förutses. Vi insåg att enkäter inte var en relevant metod för vår undersökning då enkäter 
lämpar sig bättre när ett större antal människor vill nås än vad som är möjligt vid 
fokusgruppsamtal.  

En fokusgruppdiskussion är ett gruppsamtal som består av en konversation mellan fler än 
två parter som under en avsatt tid inbördes får diskutera ett, av forskaren förbestämt ämne 
som kan inledas med hjälp av ett stimulusmaterial. En fördel med fokusgrupper är att 
deltagarna har möjlighet att både förklara och ifrågasätta varandra. Målet är inte är att nå 
samstämmighet eller fatta beslut utan diskussionen där gruppen ska interagera så fritt som 
möjligt, syftar främst till att utforska deltagarnas tankar och åsikter. En nackdel med denna 
metod som Wibeck framhåller kan vara risken, att vissa saker tas för givet i gruppen och 
därför inte uttalas. Dessutom har alla i gruppen oftast sina roller varför vissa kanske är 
tystare och mer tillbaka dragna. Ett sätt att minska den här risken är dock att ställa direkta 
frågor till den som varit tyst länge och att använda en grupp där medlemmarna redan 
känner varandra (Wibeck 2000, s. 46). En annan fördel med fokusgrupper är möjligheten 
att utforma en förhållandevis ostrukturerad situation där samtalet leds av en så kallad 
moderator, eller samtalsledarare. Moderatorns roll är att aktivera diskussionen och föra den 
framåt samt introducera nya aspekter i den mån det kan behövas. Eftersom syftet i 
fokusgruppsamtal är att låta alla informanter få en möjlighet att säga något, är det viktigt att 
moderatorn ingriper då personer av en eller annan anledning har svårt att göra sin röst hörd. 
Fokusgrupper har sedan länge främst använts inom marknadsundersökningar, men har 
under senare år även blivit en metod som används inom akademisk forskning (Wibeck 
2000, s. 9).  

Stimulusmaterial 

Wibeck nämner två möjligheter till att introducera det givna ämnet för informanterna. Det 
ena är ett så kallat stimulusmaterial och det andra en muntlig redogörelse av ämnet. Enligt 
Wibeck kan stimulusmaterial vara en artikel eller film på temat som gör att fokusgrupperna 
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fokuserar på ämnet och får någon form av bakgrund till vad som skall diskuteras (Wibeck 
2000, s. 66).  Vi har i denna undersökning valt två collage i form av ett designat och ett 
traditionellt klassrum för att väcka reaktioner hos informanterna (Bilaga 2).  

Urval 
Eftersom vårt arbete inriktar sig på fysisk miljö och lärande sett ur ett lärar- och 
elevperspektiv, var vår ambition att få ihop en grupp elever samt en grupp pedagoger, för 
att kunna bilda fokusgrupper. Vår avsikt var inte att kartlägga ett statistiskt urval av 
uppfattningar, utan mer som en explorativ undersökning för att samla in ett antal kvalitativt 
skilda uppfattningar från pedagoger och elever och jämföra dessa.  

Vi sökte informanter genom att ringa skolor i olika kommuner, som vi tidigare inte haft 
någon kontakt med. Det visade sig dock var svårt att få något gensvar från dessa skolor, 
därför kontaktade vi pedagoger som vi känner sen tidigare från vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vi stävade efter att få en grupp av pedagoger bestående av lika många män som 
kvinnor, men eftersom skolorna domineras av kvinnliga pedagoger, fanns det ingen 
möjlighet till manligt deltagande i undersökningen. Vår avsikt var inte att göra en 
jämförelse utifrån ett genusperspektiv utan intresset låg i vad gruppen som helhet hade för 
åsikter. Ändamålet var att lyssna in vilken uppfattning som rådde mellan elever och 
pedagoger.  

Sammanlagt deltog 14 informanter fördelade på två olika skolor, varav sex var pedagoger 
och åtta var elever. Varför vi valde två skolor, grundar sig på svårigheterna att få ihop 
tillräckligt många informanter från en och samma skola. Samtliga pedagoger var kvinnliga 
klasslärare och hade en lärarexamen från åren 1968 - 2004, där hälften tagit examen från 
lärarutbildningen under de senaste 10 åren. Samtliga pedagoger arbetar med elever från år 
1-3. Alla åtta elever gick i år 6, hälften av dem var pojkar och hälften flickor. En jämn 
fördelning gjordes för att undvika kritik trots att vi inte studerar svaren från ett 
genusperspektiv. Vi valde elever från år 6 därför att de på dessa skolor fortfarande går kvar 
i en miljö, där varje klass har sitt eget klassrum. Vår tanke från början var att undersöka 
elever i år 2 och deras åsikter. Valet av elever föll tillslut på de äldre eleverna för att de har 
ett mer utvecklat språk och har lättare att formulera sig och delge sina åsikter. Båda 
skolorna ligger i en förort i närheten till en stor stad i mellan Sverige. Ena skolan är en F-9 
och den andra skolan är en F-6.  

Av de tillfrågade informanterna lyckades samtliga infinna sig till intervjutillfällena. 

Uppläggning och genomförande 
Inledningsvis började vårt arbete med att vi tog kontakt med rektorer på ett antal skolor, vi 
bad dem tillfråga ett antal pedagoger om de kunde tänka sig delta i en gruppintervju. Två 
skolor tog välvilligt emot oss. En av skolorna efterfrågade ett informationsbrev (Bilaga 1), 
eftersom elevernas medverkan i studien måste godkännas från vårdnadshavarna.  

Under tre olika tillfällen besökte vi tillsammans två skolor. Pedagogerna som medverkade i 
undersökningen har vi på olika sätt kommit i kontakt med tidigare, vilket vi inte hade med 
de tillfrågade eleverna. Vid samtliga intervjutillfällen gjorde vi en kort presentation av oss 
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själva samt innebörden och syftet med samtalet. Vi var noga med att presentera vad vår 
undersökning skulle innebära för våra informanter och de gällande forskningsetiska 
reglerna. 

För att få en givande diskussion använde vi oss av ett stimulusmaterial i form av två olika 
collage, föreställande ett mer traditionellt och ett mer designat klassrum (Bilaga 2). Vi 
utformade frågor under samtalets gång i den mån det behövdes. Vi deltog båda två vid alla 
intervjutillfällen eftersom vi ansåg det viktigt inför analysen av vår empiri.  

Två personer kan upptäcka mer än vad en person gör (Stukát, 2005, s. 41).  

Ett annat skäl till att vi var två under intervjuerna var att vi inte ville gå miste om de uttryck 
utöver det verbala som visade sig under samtalets gång. Vikten av detta belyser Wibeck.  

Den icke verbala kommunikationen kan vara ett viktigt komplement till den verbala i en 

fokusgruppssituation (Wibeck, 2000, s. 30). 

Vid intervjuerna använde vi oss av en mp3 spelare och anteckningsmaterial. Vi fördelade 
arbetsuppgifterna, där den ena av oss fungerade som moderator och den andra förde 
anteckningar. Denna uppdelning gjorde vi för att tydliggöra för oss själva vilket av 
collagen informanterna talade om, men även för att vi båda skulle vara aktiva under 
intervjusituationen. Vi var noga med att förklara våra respektive uppgifter för 
informanterna så att inga onödiga missförstånd skulle uppstå.  

Platsen för intervjuerna valdes av pedagogerna på respektive skola, dels utifrån 
tillgängligheten, men också för att få en lugn och avskild miljö.  

Miljön ska vara så ostörd som möjligt och uppleves som trygg (för båda parterna) /…/ man träffar den 

intervjuade på dennes hemmaplan; i bostaden, skolan eller på arbetsplatsen, dvs. man eftersträvar en för 

informanten ohotad och lugn miljö (Stukát, 2005, s. 40). 

Vi har fört kontinuerliga diskussioner under hela processen och tillsammans har vi letat 
litteratur. Var för sig har vi läst och fördjupat oss i böcker, avhandlingar, artiklar och 
rapporter som berört vårt ämne. Vår empiri har vi analyserat både enskilt och gemensamt 
och författandet av rapporten är ett resultat av oss båda. 

Materialbearbetning  
Vi har valt att använda oss av två olika typer av bearbetning av data från fokusgrupperna: 
bandbaserad och transkriptionsbaserad. Samtalen från mp3 spelaren delade vi upp mellan 
oss, vi bearbetade två gruppsamtal var. Efter det dokumenterade vi de inspelade samtalen 
till skriven text. Vi valde att inte skriva ner uppbackningar som ”mm” och ”hm” samt 
pauser. Som ett komplement till banden gjorde en av oss anteckningar under 
diskussionerna, vilket kan ses som ett stöd då kroppsspråk inte uppfattas på mp3 spelaren. 
Vi tyckte att samtalen på så vis blev tydligare. Därefter gick vi tillsammans igenom var 
fokusgruppsamtal för sig utifrån den transkriberade texten, sedan läste vi igenom allt 
material. När vi hade skapat oss en bra bild av materialet gjorde vi en översiktsanalys, där 
vi försökte identifiera ämnesaspekter och teman där texten ändrade ämne eller fokus, dessa 
namngavs sedan efter det ämne de berörde till exempel utsmyckning, belysning och 
färgsättning. Utifrån detta kunde vi sedan gå vidare och strukturera upp textmaterialet i 
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mer ingående delar och skapa kategorier. Vi namngav alla stycken efter det ämne de 
berörde och gav varje kategori en färg som till exempel utsmyckning + belysning + 
färgsättning = estetiska aspekter. Vi försökte hitta aspekter som kunde knyta samman 
empirin med tidigare forskning, genom att utgå från mindre delar istället för empirins 
helhet. Utifrån detta kunde vi sedan gå vidare. De delar av samtalen som inte var relevanta 
för vår studie, har vi valt att sortera bort som till exempel personliga berättelser som inte 
berör ämnet (Wibeck, 2000, s. 87-97). Efter detta sammanställde vi de delar som föll under 
samma färg och kategori. Därefter började vi analysera kategorierna för att lättare kunna 
jämföra likheter och skillnader mellan pedagoggruppen och elevgruppens uppfattningar 
och åsikter. Vi har i analysen inte tagit hänsyn till vem som sade vad eller hur det sades, 
utan vår avsikt ligger i vad pedagoggruppen respektive elevgruppen har för uppfattningar 
och åsikter över det givna ämnet, vi har gjort vad Wibeck (2000) kallar en innehållsanalys.  

Tillförlitlighetsfrågor  
Resultatet av den empiriska delen i vår undersökning är situationsbunden och därför inte 
upprepningsbar. Eftersom informanterna får tala fritt utan några styrda frågor blir varje 
samtal specifikt. Vi upplever att vår förförståelse som vi har tillägnat oss genom 
litteraturstudier varit en bra vägledning i genomförandet av samtalen. Vi har kommit till 
insikt att, beroende på vilka erfarenheter och kunskaper som moderatorn besitter kommer 
resultaten att skilja sig åt. På grund av denna insikt valde vi att en och samma moderator 
skulle leda samtliga fokusgruppsamtal (Wibeck, 2000, s. 120). 

För att reliabiliteten skulle öka bestämde vi oss för att vara med båda två vid samtliga 
undersökningstillfällen, där den ena av oss under samtalens gång förde noteringar. Vi 
fördelade detta mellan oss för att minimera risken att de intervjuade inte skulle uppleva ett 
underläge som i viss mån kunde förändra svaret (Stukart, 2005, s. 41). Med bådas närvaro 
gavs möjligheten att efter varje samtal diskutera kring våra intryck med varandra. Vidare 
menar Patel & Davidson (1994) att  

Vid intervjuer kan vi ha ytterligare en person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med 

intervjuaren. Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer utgör då ett mått av 

reliabiliteten (s. 87). 

I och med att vi valde använda oss av en mp3 spelare blev ”verkligheten” lagrad, vilket 
innebar att vi i efterhand kunde ta det lagrade materialet i repris så många gånger som 
tänkas behövas. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att vi fått med och uppfattat allt rätt 
från samtalen (Patel & Davidson, 1994, s. 87). En faktor som påverkar validiteten i 
fokusgruppssamtal är enligt Wibeck (2000) om deltagarna på grund av grupptryck inte 
vågar uttrycka sina åsikter samt om de överdriver för att göra intryck eller övertyga de 
andra deltagarna om en viss åsikt. Ytterligare en faktor som kan påverka validiteten är om 
samtalet äger rum på en obekant och främmande plats för informanterna. För att undvika 
detta fick informanterna själva utse platsen för samtalet. 
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Etiska aspekter 
En frågeställning som vi och även andra forskare ställs inför är om metoden är etiskt riktig. 
Vi upplevde att fokusgruppsamtal är en metod som fungerar bra ur forskningsetiska 
aspekter. Som vi tidigare berört var inte syftet med samtalen att kartlägga enskilda 
individers uppfattningar, utan målet var att samla in och analysera hela gruppens åsikter. 
Det är av stor vikt att forskaren tar hänsyn till respondenternas integritet och anonymitet 
och som inte på något sätt får kränkas. Genom att vi i analysen hänvisar till de olika 
grupperna så behöver ingen stå för sina personliga uttalanden. Vetenskapsrådet (1990) har 
formulerat fyra allmänna huvudkrav på forskning för att skydda den enskilda individen. 
Informationskrav hänvisar till informationen om undersökningens syfte och att 
respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskrav, att respondenterna 
själva bestämmer om de vill delta eller att föräldrar samtycker om det gäller barn. 
Konfidentialitetskravet det vill säga personuppgifter förvaras så att ingen obehörig kan 
komma åt dem. Nyttjandekravet, detta krav skyddar den enskilde personen genom att 
markera att den information som inhämtas kring denne endast får användas i forskningens 
syfte.  

Det är särskilt angeläget vad gäller fokusgruppsintervjuer att informanterna redan vid 
tillfrågandet om deltagande får kännedom om intervjuns syfte. Ett dilemma som kvarstår är 
det faktum att det aldrig går att garantera att det som tas upp vid en gruppintervju inte förs 
vidare av gruppdeltagarna. Moderatorns uppgift är därför att i inledningen upplysa samtliga 
deltagare att det som diskuteras ska stanna inom gruppen (Wibeck, 2000, s. 116). 
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Kapitel 4 Resultat 

Analys - Kategorisering av elevers uppfattningar 
kring klassrummets fysiska miljö 

Estetiska aspekter 

Informanterna i elevgruppen uttryckte önskan om att ett klassrum ska vara ljust med många 
fönster och att väggarna ska vara färgsatta med trevliga färger. Detta ansåg de vara av stor 
vikt eftersom de menade att färgsättningen och ljuset i klassrummet påverkar dem 
känslomässigt. De använde begrepp som skönt, trött, luftigt och uppiggande vid 
beskrivningen av vad valet av färg och ljus hade för inverkan på dem.  

Men alltså det klassrummet är typ ser så där mörkt ut men det här är ljust med många fönster och 

ser gladare ut. Men det här är alltså så här mörkt även om lamporna är tända, bara för att det är så 

fula färger. 

Ja det ser mycket ljusare ut på den där bilden och då blir det så här mer att man tycker att det är 

skönt och så. 

Och måste det t ex matcha också så om t ex man har en grön soffa nej t ex gröna väggar så 

kanske man inte kan ha en ill-rosa stol t ex skulle inte passa bra. 

Merparten av informanterna önskade mer färg på väggarna för att klassrummen på så sätt 
skulle bli finare, roligare och mysigare. Den färg som framför allt önskades var rött. Men 
de poängterade också att det inte fick vara för mycket färg och mönster, för att det då 
istället skulle innebära ett hinder för inlärningen.  

Det där var lite roligare färger som man kan titta på fast det är kanske lite distraherande om man 

ska lära om man har en sådan vägg. 

Det skulle vara jätte fint om man hade så där röda väggar och vackra tavlor och sådant fast då 

skulle man nog koncentrera sig mer på det där och inte koncentrera sig på arbetet. 

Några av informanterna upplevde att färgerna på väggarna borde vara neutralt vita eller lite 
beiga för att på så sätt få en bättre inlärningsmiljö. Samtidigt var övervägande delen av 
informanterna överens om att trä ser bra ut så länge det inte blir för mycket träkänsla och 
som de uttryckte  

… det har man alltid i ett klassrum, man har så här mycket.  

Vidare menade de att rum som görs färgstarka ofta blir mörka och för att undvika detta 
krävs det ganska stora klassrum.   

Det rådde delade meningar bland informanterna om utsmyckning och detaljer i och på 
väggarna i klassrummet, där vissa tyckte att tavlor och teckningar inte får ta för mycket 
plats.   
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Man skulle ha lite tavlor, inte som vi själva har gjort de är fula. 

Nu har vi bara en massa papper upphängda som vi ritat på bilden. 

Det ger ju lite mysig känsla det man gjort själv. 

Fast inte över hela väggen kanske är det kul at ha någon vanlig tavla… 

... man behöver inte ha färgstarka tavlor man kan typ ha landskap och så där man kan ha olika 

årstider. 

… personligen skulle jag vilja ha Yin och Yang … på väggarna, alltså en blandning av svart och vitt 

som ett tema.  

Ekonomiska aspekter 

Vissa av informanterna reflekterade över de kostnader det skulle innebära om skolan skulle 
köpa in möbler med ett mer designat utseende. Dessa elever återkom flera gånger till frågan 
om ekonomi och såg kostnaderna som ett hinder för de idéer de hade inför en förändring av 
klassrumsmiljön. Vidare talade de om möjligheter och alternativ till att hålla nere 
kostnaderna. 

Men den där lampan är nog bra för har man lite tråkiga väggar så fixar den upp hela rummet och 

det är kanske inte så himla dyrt att köpa en lampa. 

Och så kan man bara måla lite och ha ett kuddrum och kanske själva detaljerna lite gardiner som 

man köper på IKEA jätte billigt. Man behöver inte köpa så dyrt så kan det bli lite mysigare. 

Det är lite dyrt att köpa sådana stolar till alla.  

Organiserings aspekter av material 

Ett flertal gånger gav informanterna uttryck för att det måste vara ordning och reda i ett 
klassrum, för att på så sätt underlätta möjligheterna till att ta del av material som behövs i 
undervisningen. Vidare gav informanterna uttryck för att ordning och reda påverkar dem 
känslomässigt, det ska var ordning och reda för ett stökigt klassrum gör att man blir trött 
och inverkar därför negativt på inlärningen.  

Det blir lite jobbigt när man har saker överallt för det blir så här typ man får huvudvärk, jag får typ 

huvudvärk om jag tittar på den. Ja det ska inte vara så stökigt liksom. 

Merparten av informanterna reflekterade även över vikten att lätt kunna hitta det material 
som förvaras i stängda skåp. De ansåg att det skulle underlätta om tydliga ämnesskyltar var 
uppsatta för att visa var respektive ämnesmaterial finns.  

Ja en hylla tycker jag med så att man bara kan öppna fast då måste man, kan det stå matte, 

matteböcker och här är alla so - böcker. Istället för att bara lägga allting och så har man ingen 

aning om var de ligger. 

Övervägande delen av informanterna hade en åsikt om att det är okej att möblera ett 
klassrum med skåp och hyllor, med eller utan dörrar, så länge man ser till att det är ordning 
och reda i skåpen.  

Fast de här glasskåpen är det inget fel på tycker jag. 
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Men det kan var om man alltså har ordning i skåpet. 

Det är jobbigt att titta på ett stökigt skåp. 

Typ så där då är det så där ordning. 

Ja för då ser man liksom bättre. 

Informanterna framhävde att lådorna de har tillgång till i klassrummen var jobbiga för att 
de inte hittar sina saker i dem. Istället efterfrågade de skåp som är vanliga på högstadiet.  

Inrednings aspekter 

Merparten av informanterna gav uttryck för att de föredrog ett designat klassrum framför 
ett mer traditionellt. Det framgick under samtalen att ett av skälen till detta berodde på 
bekvämlighetsfaktorn. De ansåg att det designade klassrummets möblemang såg mjukare 
och skönare ut än i det traditionella klassrummets. Ett annat skäl till varför de föredrog det 
modernare snittet av klassrum, var att informanterna upplevde detta rum som roligare än 
det traditionella med vanliga stolar och bänkar.  

Skönare stolar. 

Jag skulle vilja ha så här modernare.  

Ja så att det inte är så gammalt och … 

Lite mer så här, ja typ mer skönare saker alltså typ de här stolarna är inte så sköna.  

Man skulle ha finare, nej lite mjukare stolar. 

Och sen skulle jag nog gärna vilja ha annorlunda stolar, de ser bara hårda ut… 

… förresten skulle man ha sådana här stolar skulle man nog koppla av mer. 

Vidare var det en av informanterna i gruppen som upplevde en designad fåtölj som jätte 
konstig och menade att den skulle distrahera honom om klassrummet möblerades med 
denna typ av fåtölj. Samtidigt hade större delen av informanterna tydliga åsikter om hur de 
ansåg att ett traditionellt klassrum skulle vara utformat. De tyckte att ett traditionellt 
klassrum är inrett med vanliga stolar och bänkar samt tråkiga bokhyllor och färglösa 
gardiner. Ett fåtal av informanterna såg dock fördelar med ett mer traditionellt klassrum där 
de upplever egna bänkar som en möjlighet till självständigt arbete samt att de slipper 
springa efter böcker och pennor.   

En sån där uppfällbar bänk, som man kan ha saker i. 

Under samtalen använde informanterna flitigt begrepp som roligt, mysigt, finare och fult 
när de talade om klassrummets inredning. Några idéer om att höja mysighetsfaktorn 
handlade om att under högläsning vid juletid kunna tända ljus samt att använda sig av 
läslampor på borden för att på så sätt skapa möjlighet till att släcka ner vid behov. 

… det är mycket mysigare och så ställer man kanske papper och pennor och sånt där i mitten, det 

är lättare och så blir det lite finare på bordet, annars blir det bara lamt. 

Och kanske som när man ska läsa tyst läsning så kanske man kan ha någon liten hörna med 

kuddar… 
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Som lådorna i vårt klassrum de alltså jag tycker mest att de står och tar så där plats. De är så fula 

de förstör allting. 

Vissa av informanterna gav uttryck för vikten av möblernas och inredningens funktioner i 
ett klassrum. De menade att lådorna som de har till förfogande i klassrummet är 
skrymmande och bara tar onödigt mycket plats. De föreslog istället inbyggda skåp för att 
på så sätt slippa hyllor och skåp på golvet.  

Jag tycker om en hylla inte med glasdörrar kanske, så att man kan ta det lite friare. 

De är inget bra för de har inget ryggstöd. 

Och typ lampor, alltså lampor kanske inte ger så mycket nytta. 

… man skulle ha datastolar fast inte med en snurrgrej. 

... jag tycker att det skulle vara lättare om man hade typ så här typ pennor på bordet så att man 

inte behövde gå och hämta pennor hela tiden. 

… det är så där jobbigt med lådor för då hittar man inte sakerna. 

Analys - Kategorisering av pedagogers 
uppfattningar kring klassrummets fysiska miljö 

Estetiska aspekter 

Informanterna i pedagoggruppen la stor vikt vid hur belysningen var utformad samt hur den 
var placerad i förhållande till möbleringen och eleverna i klassrummet. En av pedagogerna 
la betoningen på hur viktigt det är att eleverna får rätt belysning. Några informanter tyckte 
att de designade lamporna var trevligare, men de var samtidigt skeptiska till om de gav 
tillräckligt med bra ljus. Vissa av informanterna gav uttryck för hur färger påverkar dem 
känslomässigt, de använde begrepp som varmt, mysigt, trevligt och kalt. 

Det var det första jag såg, när jag såg den här bilden. Det var så varma färger, det kändes varmt. 

Det var så mysigt. 

… belysningen sitter ju så vi kan ju heller inte möblera hur som helst om barnen ska få rätt 

belysning.  Däremot tycker jag det är bra att det inte är lysrör. Jag själv tycker inte om att arbeta 

med lysrör, jag tycker det är trevligare så men då gäller det att barnen inte har belysningen på fel 

sida om sig. 

Merparten av informanterna tyckte att elevernas alster skulle pryda väggarna, detta för att 
väggarna inte skulle upplevas som kala samtidigt som eleverna får något att titta på. 

… det här att ha teckningar uppsatta och här de här girlangerna. Det måste vara utsmyckat också 

med barnens egna saker. För att de får se att det är VÄRT något de gör och föräldrarna kan titta. 

Man delar med sig… 

… Fin fondtapet, men det är ju inget som barnen har presterat liksom. 
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Ekonomiska aspekter 

Vissa av pedagogerna upplevde det som om mycket pengar lagts på inredning i det 
designade klassrummet, vilket bidrog till känslan av dyrt och exklusivt. Medan andra 
upplevde känslan av att pengar gått till böcker och material i det traditionella klassrummet. 

… Vad ska man lägga pengarna på? Att det är snyggt? Möblemang eller innehållet i klassrummet? 

… var billigare att köpa allt från samma ställe så fick vi dom här hurtsarna istället /…/Men det var 

av ekonomiska skäl och det gjorde också att vi fick inte dom skåpen vi hade beställt heller /…/ men 

det var ekonomiskt. Vi hittade borden på det stället och då blev det allt köptes där. 

Organiserings aspekter av material  

Flera av informanterna talade om hur dammigt och äckligt det lätt blir med skåp utan 
dörrar. En av pedagogerna nämnde Montessori pedagogiken som bygger på ordning och 
reda. Hon ansåg att skolan hon tjänstgör i, inte alls är byggd för att ha ordning och reda. 
Orsaken till detta menade hon berodde på att skilda verksamheter i form av fritids och 
skola får samsas om lokalerna. Vissa av informanterna nämnde att valet av bänk kan 
underlätta ordning och reda för en del elever. 

Visserligen är det dammsamling men barnen måste ju se material direkt. 

… man har inte den tiden. Man låter det bara va. Det blir som det blir. Det gror igen. Det är grejer 

framme, ser ut hur som helst och på måndag morgon är det liksom bara halvkaos… 

… det blir så himla dammigt alltid när man har det öppet i hyllan. Samtidigt vill jag att det ska finnas 

tillgängligt också så att man ska kunna sätta fram. 

Inredningsaspekter 

Större delen av informanterna framhävde att de föredrog ett mer traditionellt klassrum och 
var undrande över om det verkligen finns klassrum med sköna fåtöljer. De upplevde det 
designade klassrummet som strikt, uppstyltat och minimalistiskt vilket de poängterade att 
eleverna inte gillar, merparten av informanterna ansåg att det inte skulle fungera för de 
yngre eleverna. Vidare konstaterade en pedagog att eleverna inte klarar av stolar med hjul, 
istället måste det vara ordentliga stolar med fotstöd för barnen.  

Samtalet fortsatte med tankar kring bord och bänkar där en del av pedagogerna föredrog 
bänkar med lock till de yngre eleverna, de uttryckte begrepp som skönt när de talade om 
dessa. Medan några med erfarenhet av både varianter inte önskade tillbaka bänkar med 
lock. Vissa av pedagogerna reflekterade över att skolans möbler inte utvecklas, de menade 
att dessa ser ut som de alltid gjort och att hyllor, vagnar och skärmar inte är anpassade för 
undervisning. De ansåg även att det aldrig är någon som frågar dem om hur skolans möbler 
ska vara konstruerade för att de ska vara funktionella.  

Men å andra sidan är det som ni säger det är väldigt trevligt för barn att ha sina egna bänkar. 

Det är också lite att de behöver sina egna bänkar, de är barn. 

En av pedagogerna menade att datorer i klassrummet är bra, men att de tar en elevplats, 
medan en annan pedagog önskade tillgång till fler datorer i klassrummet.  
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Några av informanterna upplevde det traditionella klassrummet som mysigt, trevligt samt 
ombonat, de ansåg att rummet såg inbjudande ut med böcker och annat material. 

Funktionsaspekter 

Hela gruppen av informanter framhävde och önskade att de hade tillgång till flera rum, där 
några talade om ämnesrum, för att på så sätt kunna arbeta med klassen i mindre grupper. 
Samtliga påpekade även klassrummens storlek och ansåg att de var för små i förhållande 
till de möbler och elevantal som ska rymmas i rummet. Vissa av informanterna kände sig 
väldigt styrda av inredningen. Några kommenterade placeringen i klassrummet där de 
ansåg att vissa elever mår bra av att sitta en och en istället för i grupp. Delar av 
informanterna föredrog inte ett lärande där eleven mestadels arbetar individuellt. 

Jag tror det är felet man gör nu att det ska vara så mycket individ och individen. Man blir så ego i 

det hela. 

… om man vill ha en liten undanskymd hörna måste man ju ha en sån här vad heter det skärm. Det 

blir ju heller inte riktigt bra. Man skulle också kunna ha att det är byggt det behöver inte vara 

grupprum utan en liten vinkel så att man ändå får möjlighet, lite undanskymdhet. Det är väldigt 

svårt att göra något av de här. 

… det ska ju finnas utrymme för kreativitet, där man bara kan säga gå ut till ateljén och måla… 

Sammanfattning 

Estetiska aspekter  

Eleverna tyckte att klassrummet skulle vara ljust, med väggar som var färgsatta i trevliga 
färger. De använde adjektiv som finare, mysigare, uppiggande, luftigt och skönt i sina 
beskrivningar om hur de önskade att ett klassrum ska utformas. Pedagogerna däremot 
diskuterade mer belysningen och dess utformning samt dess placering i förhållande till 
elever och möbler. Några av pedagogerna uttryckte begrepp som varmt, mysigt och kalt. 
Skillnaden mellan grupperna var att eleverna använde fler adjektiv i sina beskrivningar hur 
de uppfattade att ett klassrum ska vara utformat. Däremot ansåg båda grupperna att ljus och 
färg har stor betydelse för deras välbefinnande eftersom de påverkas känslomässigt av 
dessa faktorer. En stor skillnad som kunde urskiljas var pedagoger och elevers syn på 
utsmyckning av klassrummet. Pedagogerna framhöll att väggarna skulle prydas med 
elevernas alster, för att inte upplevas som kala. Eleverna däremot upplevde att väggarna 
oftast pryddes med för många arbeten, vilket enligt dem inger ett rörigt intryck. 

Ekonomiska aspekter 

Vissa elever återkom flera gånger till ekonomi, eftersom de såg detta som ett hinder för 
idéer de hade inför förändringar av klassrummet. Vissa av pedagogerna upplevde att ett 
designat klassrum bidrar till känslan av dyrt och exklusivt, där mycket pengar lagts på 
inredning. Den stora skillnaden mellan grupperna var att eleverna hade funderingar och gav 
förslag till förändringar i klasrummet, även om de såg ekonomiska hinder, vilket 
pedagogerna inte alls nämnde. 
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Organiserings aspekter av material 

Eleverna uttryckte vid ett flertal tillfällen att de behöver en struktur grundad på ordning och 
reda, en orsak till detta menar de var vikten av tillgänglighet av material. Vidare gav 
eleverna uttryck för att ett stökigt klassrum påverkar dem känslomässigt. Pedagogerna 
däremot lade inte stor vikt på ordning och reda utan de fokuserade mer på hur dammigt det 
var med skåp utan dörrar, de berörde även svårigheterna med att samsas om klassrummen 
med andra verksamheter på skolan.  

Inredningsaspekter 

Elevers och pedagogers uppfattningar om traditionella och designande klassrum skiljde sig 
markant åt, där elever föredrog ett mer designat klassrum medan pedagogerna tyckte mer 
om det traditionella. Pedagogerna hade skilda åsikter när det gällde bord och bänkar. 
Eleverna fokuserade mer på hur bord och bänkar ska vara utformade för att se mer roliga 
och sköna ut, de lade inte någon större vikt på om klassrummet var inrett med bord eller 
bänkar. Pedagogerna poängterande vikten av stolarnas utformning, då se ansåg att eleverna 
behöver funktionella stolar med fotstöd. Några av pedagogerna menade att det inte skett 
någon större utveckling av bord, bänkar och stolar under lång tid. 

Funktionsaspekter 

Pedagogerna framhävde och önskade tillgång till fler rum och uttryckte att klassrummens 
storlek var för små i förhållande till möbler och elevantal. Eleverna höll med pedagogerna 
om att fler rum behövs, eftersom de önskar kunna arbeta mer flexibelt.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att med hjälp av några pedagogers och elevers 
uppfattningar och åsikter, skapa oss en förståelse och kunskap om klassrummets fysiska 
miljö och möjligheterna till lärande. För att undersöka detta har vi använt oss av 
fokusgruppssamtal som fått ligga till grund för de skillnader och likheter vi kunnat urskilja 
mellan pedagogers och elevers svar.   

Precis som Björklid (2000) skriver, handlar en bra arbetsmiljö om att åstadkomma en miljö 
som stimulerar elevers positiva utveckling enligt läroplanens mål. Skolan med dess 
tillhörande klassrum, är en arbetsmiljö som eleverna dagligen vistas i. Moore (2005) jämför 
klassrummet med vuxnas arbetsplatser. Även elever behöver ha en miljö som de trivs och 
känner sig trygga i, detta är betydelsefullt för inlärningen, vilket även en av pedagogerna 
belyste. Vi tror att, om eleverna känner sig välkomna in i klassrummet och bemöts av en 
hemtrevlig miljö borde de rimligtvis gå in i arbetet med positiva förväntningar och känna 
att det finns många olika möjligheter att utvecklas.  

Vi noterade att samtliga i elevgruppen var eniga när de gav uttryck att de föredrog ett 
designat klassrum framför ett mer traditionellt. Som orsak till detta uppgav de 
bekvämlighetsfaktorn såsom sköna möbler samt att detta rum kändes mer inspirerande och 
roligt. Å andra sidan menade några av eleverna att, för mycket färg och mönster och som 
de uttryckte det ”konstiga möbler” skulle distrahera dem vilket då skulle innebära ett hinder 
för inlärningen. Detta är något Moore (2005) poängterar då hon menar att, vuxnas 
arbetsplatser ofta är funktionella och ergonomiskt planerade med stoppade stolar och höj 
och sänkbara bord men att dessa tankegångar oftast inte är närvarande då vi planerar och 
inreder den fysiska klassrumsmiljön.  

Flertalet av pedagogerna upplevde att det traditionella klassrummet kändes mysigt, trevligt 
och ombonat med synligt material som såg inbjudande ut, vilket gav känslan av ett rum för 
lärande. Jedeskog (2007) framhäver detta, då hon menar att det inte bara är material och 
utrustning, utan allt i ett klassrum som förmedlar bilden av ett rum för lärande. Westman 
(2003) tycker att läromedel ska finnas tillgängligt i klassrummet och inte ställas undan och 
låsas in. För att inspirera till kunskapssökande poängterar han att man ska ställa fram 
böcker, papper, färger; ja allt tänkbart material som arbetsredskap för elever i 
inlärningsprocessen. Å andra sidan upplevde vissa pedagoger att skåp utan dörrar där 
materialet är synligt blir dammsamlare, men de poängterar ändå vikten av att materialet är 
tillgängligt. Även Gardner menar att tillgängligheten av material är betydelsefullt för elever 
med visuell rumslig intelligens eftersom deras inlärning understöds av en miljö som 
erbjuder möjligheten till att arbeta med färger och bilder (Svedberg & Zaar, 1998). Vidare 
nämnde pedagogerna alternativet, skåp med glasdörrar, vilket vi uppfattade vara mer 
acceptabelt än öppna skåp. Begreppet dammsamlare nämndes av somliga pedagoger vid ett 
flertal gånger, eftersom de såg detta som ett irritationsmoment. Eleverna däremot, upplevde 
vi la stor vikt på ordning och reda bland materialen i klassrummen, vilket kan tillskrivas 
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elever med logisk- matematisk intelligens då de framförallt trivs med ordning och reda 
(Svedberg & Zaar, 1998). Av de åtta eleverna tyckte hälften att skåp med glasdörren var 
okej, men att de gärna såg att dessa skåp hade andra färger än trä. Resterande fyra elever 
lade fokus på möjligheterna till att lätt kunna hitta material i de stängda skåpen, deras 
förslag på hur detta skulle kunna lösas var tydliga skyltar som visar var respektive 
ämnesmaterial placerats. Vi anser att material som till exempel böcker både är vackra och 
intresseväckande, men stoppas de undan i ett skåp väcker de inte elevernas inspiration för 
lärande. Vi upplever om pedagogerna utgår från ett barnperspektiv där de lyssnar och 
kommunicerar med eleverna om deras idéer, borde det innebära att eleverna blir mer 
delaktiga eftersom deras röster då blir hörda. Vi noterade att åsikterna om hur mycket av 
klassrummets väggar som skulle prydas av elevarbeten, skiljde sig stort mellan pedagoger 
och elever. Där elever föredrar ett mer avskalat klassrum, där tavlor och teckningar inte får 
ta för stor plats. Medan pedagogerna tycker att elevernas alster ska pryda väggarna, detta 
för att väggarna inte ska upplevas som kala samt att det ger elevernas arbeten ett värde. 
Denna skillnad mellan pedagoger och elevers uppfattningar om utsmyckningar på väggarna 
upplever vi återigen är ett tydligt tecken på att barnens perspektiv inte fått utrymme. Vi 
funderar därför på om det kan ha betydelse, att pedagogerna är verksamma bland de yngre 
åldrarna och att de därför lägger stor vikt på utsmyckning.  

Pedagogerna återkom ofta till att klassrummens utrymmen är för små. En av pedagogerna 
menade på att barnen behöver arbeta i lugn och ro, vilket rummen inte alltid kan erbjuda 
eftersom det inte finns möjlighet till att krypa undan. Tillgången till fler rum efterfrågades 
av samtliga pedagoger. Rummen skulle nyttjas som ämnesrum, utrustade med laborativt 
material som ständigt kan stå framme, vilket kan öka och uppmuntra möjligheterna till 
variation och kreativa kombinationer. Å andra sidan tar Arvid Löfberg (1991) upp i sin 
forskning det omvända perspektivet, vilket innebär att se människor som levande individer 
som möter en miljö med varierande verksamheter och avsikter. Vidare menar han att det är 
utifrån den verksamma och aktiva människans perspektiv som en fysisk miljö kan ses som 
ett hinder eller en resurs. Björklid (2000) menar att skolan behöver ha miljöer som 
inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Scherp (Schürer, 2006) 
framhåller, för att eleverna verkligen ska lära sig något måste de vara aktiva och att detta 
kan bidra till att elevers skilda inlärningsstilar och behov kan tillgodoses. Vidare menar 
Björklid (2005) att samma miljö får därmed olika effekter på olika människor, liksom olika 
miljöer kan ge samma effekter på olika människor. Eleverna höll med pedagogerna om att 
fler rum behövs, eftersom de önskar kunna arbeta mer flexibelt. Några elever uttryckte att 
de arbetar bättre, om de får lyssna på musik som de själva har valt. Desto fler rum det finns 
att tillgå, desto fler lärstilar kan tillgodoses. Detta ser vi kopplingar till i Jedeskogs (2007) 
slutsats, som visar att elever söker avskildhet genom att uppsöka en egen vrå i 
klassrummet, använda hörlurar/hörselskydd eller genom att lämna klassrummet. 

Vi uppfattar att eleverna efterfrågar klassrum som är ljusa med stora fönster och väggar 
med trevliga färgsättningar. Detta menar eleverna har betydelse för hur de mår, mörka rum 
inverkar negativt på dem och de känner sig trötta medan de däremot upplever ljusa rum 
som uppiggande. Detta nämner Moore (2005) i en artikel, där hon talar om att ljuset 
påverkar inte bara förmågan att se, utan påverkar även hur vi mår fysiskt och psykiskt. 
Dagsljus och belysning stimulerar kroppens produktion av hormoner, ett hormon gör oss 
piggare medan ett annat gör oss trötta och håglösa då vi vistas i mörker. Pedagogerna 
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betonar också belysningens betydelse och framhäver då särskilt vikten av hur belysningen 
är placerad i förhållande till eleverna. Vidare menar Moore att en balanserad färgsättning 
främst kan lugna men den kan även fungera som aktiverande, vilket kan uppnås om man 
kompletterar en känslomässigt lugn färg med mindre inslag av färger som piggar upp i 
klassrummet. Hon framhåller även att färgen spelar en viktig roll för att det ska kännas 
lustfyllt att vistas i ett rum. Känslan av lustfylldhet uppfattar vi att även eleverna förknippar 
med färg på väggarna, eftersom de använder adjektiv som mysigare, roligare och finare för 
att beskriva färgen i klassrummet och dess påverkan.  

Samtliga informanter, både elever och pedagoger berör ämnet ekonomi fast på skilda sätt. 
Pedagogerna uttryckte känslan av att det designade klassrummet såg exklusivt och dyrt ut, 
medan eleverna reflekterade över de stora kostnader det skulle innebära för skolan om 
klassrummet skulle utformas som på collaget (Bilaga 2). Eleverna såg även ekonomin som 
ett hinder, för de idéer som de hade inför en förändring av klassrumsmiljön. Än en gång 
reflekterade vi över att eleverna gav förslag på möjligheter till förändring, i detta fall för att 
hålla nere kostnaderna. En av pedagogerna berättade för oss att, eftersom det var billigare 
att köpa all inredning från ett och samma företag medförde det att pedagogerna fick hurtsar 
och skåp till klassrummet som inte uppfyllde deras önskningar. Detta innebar att 
pedagogerna upplevde att deras förväntningar och åsikter inte kom till tals. Det samma 
gällde när whiteboardtavlan skulle sättas upp, även då var det ingen som frågade 
pedagogerna om var de ville placera den, utan istället hängdes den bara upp. Utifrån vad vi 
kunnat se har lärarperspektivet fallit bort, då man inte lyssnat på dem och tagit tillvara på 
deras kunskaper och erfarenheter. Här kan vi se likheter med vad Schürer (2006) fick fram 
i sin analys när han beskrev sina skolor och deras projekt, man arbetar inte aktivt med att få 
med lärarnas perspektiv. Han menar att det är viktigt att få med lärarnas erfarenheter för att 
kunna berika förståelsen utifrån deras perspektiv. Vidare menar han att delaktigheten i 
arbetet med miljön i skolan skapar en känsla av meningsfullhet och engagemang. 

Några pedagoger nämner placeringen av bord och bänkar i klassrummet, de ansåg att vissa 
elever mår bra av att sitta en och en istället för i grupp. Vilket även Gardner anser då han 
menar att elever med intrapersonell intelligens gärna arbetar själva (Svedberg & Zaar, 
1998). Har man däremot social intelligens så föredrar man att arbeta i grupp, menar 
Gardner. Vi upplever att pedagogerna såg svårigheter i hur man på bästa sätt placerar bord 
och bänkar för att tillgodose alla elevers behov. Klassrum som domineras av bänkar och 
bord förknippas enligt Nordin Hultman (1998) med uppgiften att sitta still, vilket elever 
med kroppslig kinestetisk intelligens kan uppleva som påfrestande då de gärna rör på sig 
(Svedberg & Zaar, 1998). Enligt Jedeskog (2007) vore det rimligt att möbleringen i ett 
klassrum, skulle variera beroende på vilken aktivitet och arbetssätt som är planerad. 
Lundahl (1995) menar på att duktiga pedagoger kan åstadkomma fantastiska resultat även i 
en dålig miljö. Men en god miljö är ett stöd.  

Barn/elevperspektiv 

Precis som Schürer (2006) tar upp i sin avhandling försökte vissa skolor utgå från det som 
de trodde var elevperspektiv, istället var det vuxna aktörer som definierade elevernas 
perspektiv. Av detta kan vi se likheter hos tre av de sex pedagogerna som menar att de låter 
eleverna till viss del vara delaktiga i placeringen av borden i klassrummet. Men i slutändan 
visar det sig att eleverna endast får vara delaktiga i beslutet med vem de ska sitta med. Som 
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Schürer framhåller så har eleverna inte själva varit med i besluten utan pedagogerna har 
fört deras talan, med andra ord upplever vi att elevperspektivet fallit bort. Halldén (2003) 
menar på att barnperspektivet innebär att fånga barns röster och att tolka dem som uttryck 
för ett diskurs sammanhang. Vi tycker att eleverna har många bra åsikter när det gäller 
förändring av klassrummet, men utifrån vår undersökning upplever vi att det inte 
förekommer någon bra kommunikation pedagoger och elever emellan. Vi upplever att 
bristen på kommunikation innebär sämre möjligheter till delaktighet för eleverna. Detta 
motsäger vad som tas upp i Lpo 94 där vikten av elevernas delaktighet i miljön betonas. 

Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande (s. 17). 

En grund för att närma oss barnperspektivet är enligt Johansson (2003) våra antaganden om 
hur vi kan förstå andra. Förutsättningen för att förstå andra människor är enligt Merleau-
Ponty (Johansson, 2003) mötet eller interaktionen med dem. För att delta i andras världar 
måste vi kunna kommunicera med varandra. Genom att närma sig elevernas uppfattningar 
och åsikter blir det möjligt för pedagoger att berika förståelse utifrån elevernas perspektiv. 
Scherp (Schürer, 2003) menar att det gäller att skapa möjligheter för eleverna att bli aktiva 
och delaktiga så att deras egna reflektioner sätts igång och att dessa kan reflekteras till 
deras egna erfarenheter. Enligt Scherp skapar detta lärande en känsla av meningsfullhet och 
engagemang. 

Slutsats 
I den här uppsatsen har några pedagogers och elevers uppfattningar om klassrummets 
fysiska miljö och möjligheter till lärande stått i fokus. Det framgår tydligt att både 
pedagoger och elever har en uppfattning om hur de vill att den fysiska klassrumsmiljön ska 
vara utformad. Men vi förvånades under arbetets gång över de stora skillnader som visade 
sig mellan pedagoger och elevers uppfattningar. I följande punkter redovisas några 
exempel av våra slutsatser som kom till uttryck i undersökningen. 

 

Brist på kommunikation råder mellan olika aktörer. 

 

Klassrummets fysiska miljö påverkar elevernas möjligheter till lärande. 

 

Pedagogerna anser att material ska finnas tillgängligt i klassrummen, men av 
funktionsmässiga skäl fungerar det inte alltid. 

 

Klassrummets möblering och storlek styr undervisningen, för en mer flexibel 
undervisning efterfrågas fler rum. 

Betydelse 
Vi vill om möjligt att detta arbete kan leda till en ökad reflektion och bidra till att 
ytterligare fokus sätts på den fysiska miljöns betydelse och förhoppningsvis kan arbetet 
komma till nytta i den dagliga verksamheten i klassrummet. Vidare önskar vi att uppsatsen 
kan fungera som en komplettering till forskning som tidigare gjorts inom samma område.  
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Reflektioner över forskningsprocessen 
Det har varit en intressant och intensiv resa från början till slut, där vi mött en del med- och 
motgångar. Vi tycker att fokusgruppsamtal är en mycket intressant metod som vi upplever 
bidrog till ett djupare resultat för undersökningen. Eftersom metoden gör det möjligt för 
informanterna att tala om ett ämne med egna ord utifrån sina åsikter och uppfattningar.  

I och med valet av fokusgruppssamtal som undersöknings metod, har vi kommit till insikt 
med svårigheten, att inte ställa följdfrågor under samtalets gång. Vi har också upptäckt 
svårigheter i att på kort varsel få tillräckligt med informanter till våra fokussamtal, vilket vi 
inte hade förväntat oss.  

Till en början upplevde vi att vi inte kunde hitta tillräckligt med litteratur som stöd för 
studien, men ju mer insatta vi blev i ämnet, ju mer relevant litteratur lyckades vi hitta. Ett 
alternativ till att undersöka samma ämne skulle kunna vara enskilda intervjuer som ger 
möjlighet till att styra samtalen med mer specifika frågeställningar.  

Slutligen har vi lärt oss att  

… undersökningen är inte klar förrän rapporten är skriven... ( Bell, 2000, s. 173). 

Nya frågor 
Vidare forskning inom detta ämne skulle dels kunna vara att göra en undersökning sätt ur 
ett genusperspektiv med rena pojk- och flickgrupper, dels en undersökning där forskningen 
fokuserar på skillnader mellan en Montessoriskola och en traditionell skola. Slutligen 
skulle det också vara intressant att undersöka hur den fysiska utemiljön används för att 
främja elevers inlärning. 
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Bilaga 1    

Hej!     2007-04-04   

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm som arbetar med ett examensarbete 
kring samspelet mellan miljön i klassrummet och möjligheterna till lärande. Vi vill nu göra 
gruppintervjuer med barn i år 6 för att samla in deras åsikter och attityder kring denna 
fråga. Vi vill här poängtera att vi inte är ute efter att kartlägga individerna, utan målet med 
intervjun är att samla in och analysera vilka olika uppfattningar som kommer till uttryck 
under samtalet. Barnens identitet och namn kommer inte att avslöjas i texten eller när vi 
presenterar uppsatsen. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Deltagandet är helt 
frivilligt.     

Vi skulle därför vara tacksamma om ert barn ville medverka i vår undersökning.  

Ringa in om ert barn får delta i vår undersökning    

Namn ………………………  

       

Ja  Nej     

Tack på förhand och vänliga hälsningar  
Trine Rydén och Gabriella Carlsson              
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Bilaga 2 

  

Figur 1. Designat klassrum   

  

Figur 2. Traditionellt klassrum 


