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Klassrummets fysiska miljö 

En kvalitativ undersökning av två lågstadieklasser utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv 

Sandra Walldén 

Abstrakt 

Jag har genomfört en undersökning där jag har observerat klassrummets fysiska miljö med fokus på 

dess möblering och utbud av material. Genom att observera två klassrum har jag försökt få en 

förståelse för hur klassrummets möblering och utbud av material kan gynna elevers lärande och 

kunskapsinhämtning. Min undersökning är genomförd utifrån forskningsfrågorna; 

- Hur är klassrummet möblerat? 

- Vilket material erbjuds eleverna? 

- Hur använder sig eleverna av materialet och möbleringen?  

Jag har utgått från ett interaktionistiskt och ett sociokulturellt perspektiv och använt mig av begreppen 

aktiviteter, interaktioner och verktyg. Förutom det sociokulturella perspektivet har jag även relaterat 

och jämfört mina resultat till den forskning som tidigare har gjorts på samma område. 

Det resultat jag har analyserat och diskuterat kring grundar sig på de fältanteckningar jag skrev i 

samband med observationen samt fotografier från klassrummen. Under mina observationer har jag sett 

olika möbleringsmöjligheter som, mer eller mindre, kan bidra till ett positivt kunskapsinhämtande för 

eleverna. Om man jämför med vad tidigare forskare har kommit fram till om utbudet av material 

verkar det fortfarande inte ha hänt så mycket i de klassrum jag observerade.  

Nyckelord 

Interaktion i klassrummet, lärande, möblering, material, sociokulturellt perspektiv, fysisk miljö. 

Keywords 

Classroom interaction, learning, furnishing, material, sociocultural perspective, physical environment. 
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Kapitel 1 

Inledning  

Bakgrunden till mitt arbete är att jag vill medvetandegöra hur klassrummet kan bidra till elevers 

möjligheter till lärande. Jag har tidigare under lärarutbildningen läst om olika teorier för lärande 

där det diskuterades kring hur barns tidigare erfarenheter kan påverka hur de agerar och beter 

sig idag. En annan teori var att barnen påverkas av de miljöer de befinner sig i men under 

utbildningens gång har det aldrig uppmärksammats om hur organiseringen av elevernas direkta 

miljö, exempelvis klassrummet, kan påverka eleverna och deras beteende. Eftersom 

klassrummet är både lärarens och elevernas arbetsplats anser jag att det är viktigt att 

medvetandegöra vilka möjligheter ett klassrum kan bidra med. Winston Churchill ska en gång 

ha sagt att ”we shape our buildings and then they shape us” (Vetenskapsrådet, 2006, s. 7) och 

det tycker jag säger väldigt mycket om skolans och klassrummets betydelse. Skolans och 

klassrummets betydelse för barnets utveckling gör det både intressant och viktigt att forska 

kring.  

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) menar att olika miljöer kan göra att elever framstår på olika 

sätt. Om det är så, är det intressant att se vad det är som gör att eleverna framstår på olika sätt 

och varför. Ifall det uppfattas som att eleverna får koncentrationssvårigheter beroende på hur 

miljön tillgodoser deras behov (Nordin-Hultman, 2004), är det viktigt att undersöka hur det 

kommer sig och vad man kan göra för att alla elevers lärandebehov verkligen tillgodoses. 

Om man ska forska kring begreppet fysisk miljö kan man undersöka många olika saker. I den 

här undersökningen har jag valt att observera den fysiska miljön utifrån hur man kan organisera 

ett klassrum. Jag har valt att fokusera på möbleringen och materialet för att få en förståelse för 

hur dessa kan gynna elevers lärande utifrån ett interaktionistiskt och sociokulturellt perspektiv.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att medvetandegöra hur klassrummet med dess möblering och 

materialutbud kan bidra till elevers lärande. Innan jag påbörjade undersökningen hade jag en 

tanke om att möblering och material kan påverka elevers lärande i den grad att det antingen kan 

gynna eller hindra. Därför var jag nyfiken på att undersöka och se ifall det stämmer. Beroende 

på hur eleverna sitter kan det kanske spela roll för vilka möjligheter till samspel, interaktioner, 

de erbjuds. Jag vill även undersöka vilket material eleverna har tillgång till i klassrummet och 

hur de använder sig av detta. Syftet med att undersöka vilket material som erbjuds eleverna är 

att se om det är lockande och om det framställs på ett spännande och intressant sätt.  

Huvudsyftet med undersökningen är inte att komma fram till om något är rätt eller fel utan 

istället medvetandegöra vilka möjligheter ett klassrum kan ge utifrån de två perspektiven. Till 

exempel vill jag med den här undersökningen visa på vilka möjligheter till samspel och 

aktiviteter möblering och material bidrar till. De frågor jag är intresserad av att titta på är om det 

spelar någon roll hur man möblerar ett klassrum för att ge rum åt samspel och om det spelar 

någon roll hur stort och varierat materialet är? Kan eleverna ges möjligheter till samspel hur det 

än ser ut i ett klassrum? För att ta reda på hur ett klassrum med dess möblering och material kan 
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ge eleverna möjligheter kommer jag i min undersökning att försöka besvara dessa frågor: 

- Hur är klassrummet möblerat? 

- Vilket material erbjuds eleverna? 

- Hur använder sig eleverna av materialet och möbleringen? 

Styrdokument 

Enligt Lpo 94 och den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 1994, 2011) ska skolans uppdrag vara 

att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Undervisningen ska anpassas 

till att varje elevs förutsättningar och behov tillgodoses. Elevernas tidigare erfarenheter, 

kunskaper, bakgrund och språk ska vara utgångspunkten för den undervisning som planeras och 

genomförs. Elevernas utveckling och lärande ska dessutom främjas genom varierade 

arbetsformer. Det är dessa faktorer som ska utgöra en stor roll för hur skolan på bästa sätt ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”Genom en varierad och balanserad 

sammansättning och innehåll av arbetsformer /../ ska skolarbetet uppmärksamma /../ de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna.” (Skolverket, Lgr 11, s. 

7). Dessutom ska skolan stimulera elevernas behov av nyfikenhet och kreativitet samt ge 

eleverna möjlighet att lära sig att arbeta både i grupp och enskilt (Skolverket, Lpo 94; Lgr 11). 

Ur ett miljöperspektiv ska eleverna på skolan ansvara för sin närmiljö samtidigt som de 

anställda ska samarbeta för att skolan ska vara en bra plats för eleverna att lära och utvecklas. 

Genom att vara med och dela på ansvaret över närmiljön kan eleverna få perspektiv på hur en 

bra närmiljö kan gestaltas. 

Centrala begrepp 

Nedan kommer jag att presentera fyra olika begrepp; fysisk miljö, lärande, möblering och 

material. Min undersökning innehåller däremot fler begrepp men dessa tillhör de teoretiska 

perspektiven och därför kommer de begreppen senare att presenteras under mitt teorikapitel. 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljön i skolan kan till exempel vara biblioteket, klassrummet eller ett grupprum 

(Skantze, 1989). Eftersom klassrummet är den miljö eleverna vistas i som mest är det den jag 

har valt att observera och undersöka. Möblering, material, rummets form och mängden ljus är 

också en del av den fysiska skolmiljön. Fysisk miljö kan även bestå av psykiska aspekter så som 

lärarens och elevernas attityd och syn på klassrummet. 

Pia Björklid (2005) skriver om den fysiska miljön och att den tidigare forskningen har varit ur 

ett vuxenperspektiv (s. 50) samt att det behövs mer forskning om vilka förutsättningar den 

fysiska miljön ger uttryck för. Enligt Björklid (2005) är den fysiska skolmiljön en plats där 

eleven kan ”utvecklas och socialiseras” (s. 50).  

Eleverna kan uppfatta den fysiska miljön på olika sätt och beroende på hur de uppfattar miljön 

och vilken relation de har till den, kan de bete sig och agera på olika sätt (Vetenskapsrådet, 

2006).  

Nordin-Hultman (2004) skriver om den fysiska miljön utifrån begreppet pedagogisk miljö. Med 

pedagogisk miljö menar Nordin-Hultman den miljö där tid, rum och material finns att tillgå för 

barn i deras identitets- och subjektskapande. Dessa miljöer, menar hon, kan organiseras på olika 

sätt och beroende på hur de organiseras, kan ett barn uppfattas på olika sätt.  
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Lärande 

Det finns inget exakt sätt för hur lärande kan ske på bästa sätt. Det finns en mängd olika teorier 

och perspektiv som fokuserar på olika saker. Förutom alla olika teorier och perspektiv är alla 

elever olika och lär sig på olika sätt.  

När jag skriver om elevers lärande menar jag de kunskaper som eleverna tillägnar sig och 

beroende på om det är kvalitativa eller kvantitativa kunskaper kan man diskutera kring ett 

positivt och långvarigt lärande. Jag har valt att se på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

där samspel spelar en viktig roll. 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande, lär sig elever genom samspel och 

interaktioner med sin omgivning. Det eleverna först gör tillsammans med andra, bearbetar de 

sedan genom tankeprocesser. Enligt Strandberg (2006) är det mer avgörande vad elever gör i 

skolan än vad de ”har i huvudet” (s. 11). 

Vygotskij menade att vi alla har en proximal utvecklingszon (Vygotskij, 1999).  Det innebär att 

elevernas omgivning, främst de vuxna, hela tiden ska utmana eleverna att höja sig ytterligare ett 

snäpp i sin utvecklingsnivå. Vygotskij menade att barn utvecklas och lär genom att vuxna 

assisterar dem att flytta sig från sin aktuella nivå till en potentiell utvecklingsnivå. 

En interaktionistisk syn på lärande innebär att individen lär sig och inhämtar kunskaper genom 

interaktioner med andra individer. Precis som det sociokulturella perspektivet menar det 

interaktionistiska att det är samspelet mellan de fysiska interaktionerna och de psykiska 

tankeprocesserna som bidrar till att ett lärande kan ske.   

Möblering 

När jag skriver om klassrummets möblering handlar det främst om bänkar och skåp. 

Möbleringen kan erbjuda elever möjlighet till samspel och interaktioner. Det kan till exempel 

handla om att klassrummet är möblerat med stora gruppbord eller att bänkarna står så att det 

finns ett extra utrymme för samspel. Oftast är det inte enbart klassrummen som är möblerade för 

eleverna utan det kan även finnas grupprum dit eleverna kan ty sig om de antingen vill arbeta 

enskilt, i grupp eller bara vill ha arbetsro. 

Material 

Materialet i ett klassrum ska hjälpa eleverna i deras utveckling och kunskapsinhämtning 

(Strandberg, 2006; Nordin-Hultman, 2004). Sådant material kan vara papper och pennor i olika 

färger, matematiska hjälpmedel, datorer, faktaböcker och lexikon. Ett klassrum kan även 

innehålla material som uppmuntrar till kreativt och skapande arbete. Material i klassrum kan 

även vara affischer eller andra bilder som sitter uppsatta på väggarna. Jag har i den här 

uppsatsen även lagt vikt vid anslagstavlorna i klassrummen. Anslagstavlor är till för att 

uppmärksamma elevernas arbeten, vilket jag tycker är viktigt i ett klassrum.  
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Disposition 

Jag har delat in uppsatsen i sex kapitel. I det första tar jag upp bakgrunden till ämnet för min 

uppsats, vilket syfte jag har med undersökningen samt vilka frågeställningar jag kommer att 

arbeta med. I det andra kapitlet, teoretiska perspektiv, tas det interaktionistiska och det 

sociokulturella perspektivet upp. Kapitel tre handlar om den tidigare forskning som har gjorts 

inom samma område som det jag ska undersöka. Här kommer jag bland annat ta upp forskning 

från Elisabeth Nordin-Hultman, Ann Skantze och Vetenskapsrådet. Vidare kommer jag i kapitel 

fyra att beskriva och gå igenom de metoder jag har använt för min undersökning. Här kan man 

även läsa om hur jag har genomfört min undersökning samt vilka etiska aspekter jag har 

förhållit mig till. I det femte kapitlet presenterar jag mitt resultat samt analyserar kring detta och 

i det sjätte och sista kapitlet kommer jag att föra en diskussion, både kring resultatet och min 

forskningsprocess. Efter dessa sex kapitel och källhänvisningen har jag lagt in två bilagor med 

fotografierna från mina observationer. 
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Kapitel 2 

Teoretiska perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet 

Min studie kommer att präglas av ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet 

härstammar från psykologen Lev Vygotskij och är idag betydelsefullt i den svenska skolan. 

Bland annat ska skolan vara en plats för social gemenskap och eleverna ska ges möjligheter att 

samspela med andra elever (Skolverket, Lgr 11). Det sociokulturella perspektivet återspeglas 

även genom läroplanens syn på kunskap; ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” 

(Skolverket, Lgr 11, s. 7). Det sociokulturella perspektiv och de begrepp jag har valt att arbeta 

med i den här undersökningen har jag främst tagit från Leif Strandbergs bok Vygotskij i 

praktiken från 2006. Jag kommer även att relatera till Lev Vygotskijs bok Tänkande och språk 

(1999). Ett sociokulturellt perspektiv innebär enligt Vygotskij (1999) och Strandberg (2006) att 

barnet lär tillsammans med andra. Utvecklingen sker inte enbart i barnets inre utan genom ett 

samspel mellan yttre handlingar och inre tankeprocesser.  

Det är inte enbart eleverna som är olika utan den miljö eleverna uppfattar. Inom det 

sociokulturella perspektivet är miljön föränderlig då barnet kan uppfatta en och samma miljö på 

olika sätt beroende på vilken aktivitet som utförs (Strandberg, 2006; Nordin-Hultman, 2004; 

Björklid, 2005). Miljöns betydelse för utveckling är även beroende på vilken ålder barnet har 

(Strandberg, 2006), en miljö kan stimulera en lågstadieelev men samma miljö kan inte på 

samma sätt stimulera en mellanstadieelev. ”Det är hur miljön existerar för barnet som är det 

väsentliga.” (Strandberg, 2006, sida 20). Barn lär sig av det som erbjuds dem. 

Ett bra rum ger barn möjligheter att utvecklas. Men vad kännetecknar ett bra rum? Enligt ett 

sociokulturellt perspektiv är ett bra rum där barnen kan utvecklas och lära genom aktiviteter, 

verktyg och interaktioner mellan elever och mellan elever och lärare (Strandberg, 2006). En av 

Vygotskijs teorier (Strandberg, 2006; Vygotskij, 1999) var att det barnet kan göra i samspel 

idag, kan barnet själv göra imorgon och genom att använda sig av aktiviteter och interaktioner i 

undervisningen ges eleverna möjlighet att lära tillsammans.  

Aktiviteter, verktyg och interaktioner 

I ett klassrum måste eleverna aktivt kunna få inhämta nya kunskaper. I det sociokulturella 

perspektivet innebär det att barnen måste få möjlighet till allt från att praktiskt skapa något till 

psykologiska processer (Strandberg, 2006). För att kunna utföra dessa aktiviteter behöver 

barnen få tillgång till olika verktyg, material. Verktyg i ett klassrum kan vara böcker, pennor, 

papper, en plats där eleverna kan arbeta tillsammans eller ostört samt annat praktiskt material 

som kan vara till hjälp i olika ämnen. Verktyg ses alltså enligt det här perspektivet som något 

barnen kan ha tillgång till. (Strandberg, 2006). Ett annat viktigt verktyg är tillgången till hopp 

om utveckling. Hoppet om utveckling kan, enligt Vygotskij, realiseras genom lärarnas 

förväntningar och ageranden, elevernas arbeten som sätts upp på väggarna eller genom 

materialet som finns att tillgå (i Strandberg, 2006). Beroende på om klassrummet är kalt, 
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främmande, personligt eller inbjudande påverkar det barnet på olika sätt. Antingen kan det 

gynna eller hindra barnet och dess utveckling (Strandberg, 2006).  

Enligt det sociokulturella perspektivet är det aktiviteten som föregår det barnet har kunskap om. 

Det innebär att de aktiviteter barnen gör tillsammans bidrar till vad de sedan lär sig (Strandberg, 

2006). En aktivitet kan vara både psykisk och fysisk. Strandberg (2006) skriver att när 

Vygotskij diskuterade kring psykisk och fysisk aktivitet menade han att den psykiska aktiviteten 

är processer i vårt inre och fysisk aktivitet är praktiskt görande. Det barnet gör tillsammans med 

andra bidrar alltså till inre, psykiska processer. I klassrummet innebär det att eleverna måste 

utföra fysiska aktiviteter tillsammans så att psykiska aktiviteter kan uppstå och ett lärande kan 

ske. Hur ett klassrum är möblerat eller vilket material som erbjuds kan alltså utifrån det 

sociokulturella perspektivet både gynna och hindra elevers lärande. Beroende på hur ett 

klassrum är möblerat eller om det erbjuder plats för samspel kan det skapa olika möjligheter för 

fysiska, och därmed psykiska, aktiviteter. 

Både verktyg och aktiviteter innesluts i begreppet interaktioner. En interaktion är ett samspel 

mellan flera parter och samspelet inrymmer både aktiviteter och verktyg. Interaktionen bygger 

på aktiviteter mellan människor och aktiviteter bygger i sin tur på att det finns tillgång till 

verktyg. Enligt det sociokulturella perspektivet går det alltså inte att använda ett av begreppen 

ensamt utan dessa samspelar för att bidra till ett lärande hos barnet (Strandberg, 2006). 

Interaktionistiskt perspektiv 

Det interaktionistiska perspektivet påminner mycket om det sociokulturella perspektivet. Precis 

som det sociokulturella perspektivet betonar det interaktionistiska perspektivet att lärande sker 

genom ett samspel mellan individ och miljö. Det interaktionistiska perspektivet försöker 

förklara hur individen och miljön interagerar med varandra. I och med att individ och miljö 

samspelar, påverkar olika individer och miljöer lärandet beroende på vilken miljö individen 

befinner sig i. Olika miljöer kan dessutom påverka individen och dennes sätt att interagera med 

miljön (Björklid, 2005). Beroende på hur klassrummet ser ut kan det påverka eleverna på olika 

sätt. 

Det interaktionistiska perspektivet menar även att lärandet är situerat. Det innebär att för att ett 

lärande ska ske måste individen vara medveten om den situation han/hon befinner sig i. Man 

måste vara medveten om situationen för att kunna förstå vad som sker i lärandeprocessen, vilket 

är en viktig del av det interaktionistiska lärandet (Björklid, 2005). 

Det interaktionistiska perspektivet använder sig av begreppen formellt och informellt lärande. 

Det formella lärandet är det som sker i skolan och innebär att lärandet sker systematiskt. Det 

informella lärandet är således det som sker utanför skolan. Ett informellt lärande kan till 

exempel vara hur man agerar och beter sig i vardagen (Björklid, 2005). Genom att låta 

skolmiljön samspela med elevernas övriga närmiljö kan man bidra till att ge eleverna en bredare 

kunskap och ett mer livslångt lärande.  
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Sammanfattning av de teoretiska perspektiven 

De teoretiska perspektiv jag precis har presenterat belyser begreppen interaktion, aktivitet och 

verktyg som jag anser är viktiga i min undersökning och därför är det också dessa jag kommer 

att analysera och diskutera kring. Både det sociokulturella perspektivet och det interaktionistiska 

belyser individens behov av att samspela med omgivningen. Enligt ovanstående perspektiv är 

det interaktionerna som bidrar till att individen kan inhämta nya kunskaper och utvecklas. Även 

om de båda perspektiven fokuserar på interaktionen som en viktig del i lärandet, beskriver de 

interaktionen på olika sätt. De är både överens om att lärandet sker i två steg; först genom en 

yttre interaktion och sedan genom en inre psykisk bearbetning. Medan det interaktionistiska 

perspektivet förklarar hur lärandet ser ut när individen befinner sig innanför eller utanför skolan, 

alltså formellt eller informellt lärande, beskriver det sociokulturella perspektivet vilka verktyg 

som hjälper individen att inhämta nya kunskaper.   
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Kapitel 3 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag har valt att knyta an till min undersökning har jag främst hittat genom 

att använda universitetsbibliotekets hemsida, Libris och Google scholar. Jag har både sökt efter 

och läst tidigare avhandlingar, rapporter och litteratur för att få fram rätt forskning för just min 

undersökning. Med hjälp av bibliotekets hemsida kunde jag söka på författare som hade skrivit 

om det ämne jag skulle undersöka. Google scholar använde jag som hjälpmedel för att söka på 

tidigare avhandlingar och rapporter. De ord jag sökte på för att få fram rätt sorts alternativ var 

pedagogiska miljöer, klassrumsmiljö, möblering samt material. Jag letade även efter referenser i 

både Ann Skantzes, Vetenskapsrådets och Elisabeth Nordin-Hultmans avhandlingar. 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) har gjort en studie där hon jämförde svenska och engelska 

skolor och förskolor utifrån deras pedagogiska miljöer. Nordin-Hultman har i den här 

undersökningen valt att fokusera på hur man kan organisera tid och rum i pedagogiska miljöer.  

Anledningen till varför Nordin-Hultman (2004) valde att göra denna undersökning menar hon 

beror på att det under senare år har blivit allt vanligare att barn inte klarar av den vanliga 

undervisningen. Hon menar att det har blivit alltmer vanligt att barn visar brist på koncentration, 

empati, sociala samspel samt svårigheter med tal-, läs- och skrivlärande. Nordin-Hultman valde 

därför att undersöka villkoren för barns sätt att vara och uppfattas i förskolan och skolan. En av 

hennes forskningsfrågor var ”hur ser de pedagogiska miljöer ut som får så många barn att 

framstå med svårigheter?” (s. 179). För att få svar på sina frågor använde sig Nordin-Hultman 

av observation som metod. Materialet har hon sedan analyserat utifrån en diskursiv 

analysmetod. Under arbetets gång använde hon sig av ett konstruktionistiskt perspektiv men hon 

diskuterar även resultatet kring ett poststrukturellt och postmodernt perspektiv.  

Nordin- Hultman (2004) diskuterar i sin bok kring två olika synsätt på barn som sociala 

varelser. Hon skriver bland annat om att vi är den vi är på grund av, eller tack vare, den miljö vi 

har växt upp i. Om vi hade växt upp någon annanstans menar hon att vi förmodligen skulle haft 

en annan personlighet och andra värderingar.  

Syftet med sin studie menar Nordin-Hultman är att ge två bidrag till hur man kan se på barns 

identitets- och subjektskapande. Det första bidraget var att hon ville ge möjligheter att flytta 

fokus från barnet till de miljöer som barnen samspelar med. Hon ville med sin studie ge 

perspektiv på hur man praktiskt kan hjälpa barn i sitt identitets- och subjektskapande. Det andra 

bidraget handlade om hur man konkret kan iscensätta de pedagogiska rummen i både förskola 

och skola.  

De begrepp som Nordin-Hultman använder sig av i sin studie är rum, tid och material. Utifrån 

dessa begrepp undersöker hon hur de synliggörs och används i dagens förskola och skola samt 

vilken betydelse de spelar för barnen i deras utveckling. 
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I sin studie kommer Nordin-Hultman bland annat fram till att det i svenska förskolor och skolor, 

jämfört med de engelska förskolorna och skolorna, fanns väldigt lite material. Det var inte bara 

ett dåligt utbud av material utan på förskolan kunde det dessutom finnas material som var utom 

räckhåll för barnen. Förutom litet utbud av material var det dessutom inte särskilt varierat och i 

skolan var det bara möjligt att utföra ett fåtal aktiviteter samtidigt. Därmed fann hon också att de 

pedagogiska rummen inte hade möjlighet att erbjuda aktiviteter som passade alla barn. Alla barn 

är olika och därför bör det också finnas ett variationsrikt material där alla får möjlighet att ta 

reda på intressanta saker eller ett rum där olika aktivitetsmöjligheter finns.
1
  På grund av att det 

inte fanns tillräckligt med material, tid och rum ansåg Nordin-Hultman att det kan bidra till att 

barn exkluderas och uppfattas som att de har vissa svårigheter. Istället för en skola för alla med 

rika möjligheter för alla elever att utvecklas, diskuterar Nordin-Hultman om att den svenska 

förskolan och skolan istället visar på ett misslyckande och en flumpedagogik.  

Vi behöver förstå ’frihet’ och självreglering på ett annat sätt. Det handlar om att göra ytterligare en 

förskjutning; från idéer om mer eller mindre frihet och inflytande i förhållandet mellan barn/ungdomar 

och pedagoger, till idéer om mer eller mindre variation och heterogenitet i termer av den pedagogiska 

miljön, tid/dagsprogram, uppgifter och rutiner. (s.190) 

Det Nordin-Hultman (2004) menar är för det första att de pedagogiska rummen idag är alldeles 

för homogena och enhetliga. Den frihet vi idag ger barnen anser Nordin-Hultman inte fungerar 

tillsammans med ett homogent rum. För det andra är den pedagogiska verksamheten för 

reglerad. Förskolans dagsprogram och skolans lektionsschema innebär att alla ska göra samma 

sak samtidigt och det är inte aktiviteterna som ska anpassas till vad barnen vill göra utan barnen 

ska anpassas till de aktiviteter som pedagogerna har lagt fram material för (Nordin-Hultman, 

2004). 

Det fysiska rummets betydelse i lärandet 

Eva Alerby, Jan Bengtsson, Patrick Bjurström, Maj-Lis Hörnqvist och Tomas Kroksmark har 

tillsammans genomfört forskningsprojektet Det fysiska rummets betydelse i lärandet (Alerby 

m.fl. 2006). Deras syfte med projektet var att få en förståelse för de pedagogiska betydelserna av 

skolans byggda miljö. Inför projektet ställde de sig frågorna (Alerby m.fl. 2006): 

- Vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar ger skolor uttryck för? 

- Hur upplever lärare och elever den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet? 

Författarna besökte under projektets gång 20 skolor som representerar totalt fem olika 

tidsepoker. Dessa skolor finns även belägna i olika delar av Sverige. Sina forskningsfrågor 

undersökte och besvarade de genom observationer, ritningar, intervjuer, samtal och fotografier. 

Deras resultat visar på att skolans rumsliga gestaltningar både kan ge möjligheter och innebära 

begränsningar (Alerby m.fl. 2006). Det är rummets organisering som bidrar till hur vi agerar och 

beter oss i just den miljön. Men, de påverkningar som sker i miljön sker i en ”ständig 

växelverkan” (Alerby m.fl. 2006, s.12). Det innebär att det inte bara är miljön som påverkar oss, 

utan att vi i vår tur påverkar miljön. 

                                                      
1 Elisabeth Nordin-Hultman skriver på sida 186 om en studie där man kommit fram till att barn 

tycker att en variationsrik miljö är attraktiv och att en sådan miljö erbjuder barnen många 

meningsfulla aktiviteter och ”mycket att ta reda på”. 
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Forskarna kom i sin undersökning fram till att både elever och lärare hade en någorlunda 

enighet när de berättade vad som hade betydelse för dem. Skillnaden var däremot att det som 

betydde mest inte var detsamma för elever som för lärare. Det eleverna ansåg var av stor 

betydelse var möjligheten till tysta arbetsplatser där de kunde få arbetsro och möjligheter till 

tankar och reflektion (Alerby m.fl. 2006). Sådana möjligheter kan exempelvis ges genom 

tillträde till grupprum. Lärarna i sin tur, lade stor vikt vid att skolmiljön skulle erbjuda sociala 

och pedagogiska möjligheter för elever och lärare (Alerby m.fl. 2006). Detta tyckte forskarna 

visade på att lärarens och elevernas arbete mer och mer går in i varandra och blir samspelta. Det 

är inte längre självklart att läraren håller sin undervisning framme i klassrummet medan 

eleverna skriver vad läraren säger. Enligt forskarna i projektet visar undersökningen på att lärare 

och elever snarare vill påverka undervisningen tillsammans. Deras resultat visar således att 

elever och lärare idag försöker arbeta efter olika konstellationer. Undervisningen är inte likadan 

för varje dag utan kan se ut på olika sätt och det behovet borde därmed genomsyra även 

organiseringen av klassrummen. Klassrummet, ansåg både lärare och elever, hade stor betydelse 

i lärandet och lärarna ansåg att det var där de kunde ”se den individuella eleven” (Alerby m.fl. 

2006, s. 12). 

Vad betyder skolhuset? 

Den sista forskning jag vill presentera är den Ann Skantze skrev under 1980-talet i sin 

avhandling Vad betyder skolhuset?(1989). Hennes forskning anser jag kan vara en bra grund för 

de som ska undersöka samma ämne som jag. Även om hennes forskning är lite äldre än de andra 

kan den ge lärare en tankeställare och börja fundera på vad man faktiskt har gjort med skolan 

sedan Skantzes forskning kom ut. Lärare bör ställa sig frågan om huruvida de arbetar med något 

så viktigt som Skantze tog upp redan på åttiotalet. Vad har hänt sen dess? Min undersökning om 

hur klassrummen är inredda och vilket material som erbjuds är lite av ett test på det Skantze 

kom fram till för över 20 år sedan. Skantze medvetandegjorde att elever uppmärksammar och 

påverkas av skolmiljön och det borde vi ta i akt när vi organiserar skolmiljöerna och 

klassrummen. Även om hennes undersökning inte fokuserar på samma sak som min 

undersökning är hennes resultat ändå av betydelse för organisering av klassrum. 

Avhandlingen beskriver den undersökning hon gjorde om hur barn och ungdomar använder sig 

av miljön i sin utveckling. Skantze valde i sin avhandling att fokusera på barnet och dennes 

samspel med miljön och hur barnet uppfattar skolmiljön. Bakgrunden till att hon valde att 

undersöka hur barn använder sig av miljön i sin utveckling var därför att hon tyckte att det 

saknades en diskussion om hur skolans miljö kan påverka och ha betydelse för barns utveckling. 

Man visste att läroplanen var en av hörnstenarna vid bygget av skolhusen men Skantze (1989) 

ansåg att man inte hade en tanke på hur skolhusen och dess miljö tillämpade läroplanen och dess 

teorier. Syftet med avhandlingen blev därmed att få en större förståelse för skolans miljö utifrån 

barnens perspektiv (Skantze, 1989).  

Eftersom Skantzes fokus var barnens perspektiv valde hon att arbeta utifrån ett etnografiskt 

angreppssätt (Skantze, 1989). Datainsamlingen bestod främst av skrivet material där eleverna 

fick skriva och berätta om sin skola. Eleverna skulle svara på frågor om vad de gör i skolan, 

vilka platser de brukar vara på och vad de tycker om dessa platser samt om det är något de vill 

förändra med skolan. Förutom fältanteckningar och observationer av situationer och samtal 

valde Skantze att förtydliga vissa uppsatser med hjälp av intervjuer. 
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Det resultat jag finner väldigt intressant är hur otroligt betydelsefull miljön är i barns utveckling. 

Det mest signifikanta Skantze kom fram till i sin undersökning var att eleverna inte bara 

utvecklades i miljön utan även av miljön (s. 145). Hon menar att eleverna genom miljön 

inhämtar kunskaper med hjälp av alla sina sinnen. En skolmiljö bör tillgodose de olika sinnena, 

miljön ska kännas spännande och locka eleverna till att utforska med både huvud och händer. 

Enligt Skantze (1989) är eleverna mycket väl medvetna om skolans miljö och hur de vill att den 

ska uttrycka sig för att bidra till deras utveckling. I sina uppsatser skrev eleverna om 

utsmyckningen av skolan, vad de olika platserna kännetecknar och uttrycker, hur ett tråkigt rum 

ser ut och vad eleverna uppfattar som roligt och spännande. Till exempel menade en elev att en 

tom yta är tråkig medan en annan elev menade att biblioteket var intressant och spännande 

därför att det där fanns så många olika saker att upptäcka. En annan sak som kom fram av 

undersökningen var att den allmänna synen på en snäll elev var när eleven var tyst. Att vara tyst 

i ett klassrum verkade var något som eftersträvades därför att det visade att man var en duktig 

elev.  

Efter all datainsamling kom Skantze (1989) även fram till att även om eleverna visste hur miljön 

kunde användas behövde det inte betyda att de verkligen befann sig i en miljö som uppfyllde 

alla behov för utveckling.  

Sammanfattningsvis ansåg eleverna att det var viktigt att skolmiljön erbjöd möjligheter till lek, 

lugn och ro, läsning och utforskning. Eleverna tyckte även att det var viktigt att få känna sig 

hemma, att få göra miljön till sin egen där eleverna känner sig trygga (Skantze, 1989, sida 137-

138). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning jag har skrivit om ovan är den jag i min rapport kommer att analysera och 

diskutera kring. De jag har skrivit om anser jag har betydelse för min undersökning på olika sätt. 

I Nordin-Hultmans undersökning kan jag först och främst relatera till de begrepp hon valde att 

fokusera på; rum och material. Sedan är det intressant att jämföra hennes resultat med det 

resultat jag får i min undersökning. Även om jag inte kommer att göra en lika stor undersökning 

som den Nordin-Hultman gjorde kan man kanske se vissa likheter. Huruvida klassrummen 

gynnar eller hindrar elevers lärande kan i ett senare skede spela stor roll för hur väl eleverna 

klarar av undervisningen.  

I forskningsprojektet från Vetenskapsrådet kan jag istället relatera till vilka fysiska möjligheter 

elever och lärare anser är viktiga i undervisningen. Forskarna i det här projektet kommer fram 

till att synen på undervisningen har ändrats till att man idag är mer medveten om att 

undervisningen ska vara mer varierad. I det här projektet arbetade man inte efter något speciellt 

perspektiv men något de kom fram till var att lärarna lade vikt vid att skolan skulle erbjuda 

möjlighet till sociala interaktioner. Eftersom mitt perspektiv kommer att vara interaktionistiskt 

och sociokulturellt kommer jag i min undersökning se vilka möjligheter till interaktioner och 

samspel de två olika klassrummen kan erbjuda.    
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Kapitel 4 

Metod  

Jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville använda observation och fältanteckningar som 

undersökningsmetod. Jag valde dessa metoder med tanke på att mitt syfte med undersökningen 

var att undersöka hur klassrummen är möblerade, vilket material som erbjuds eleverna samt hur 

eleverna interagerar med möbleringen och materialet. För att kunna samla in data och värdefull 

information valde jag därför att under skoltid observera de utvalda klassrummen och anteckna 

den information jag ansåg skulle ge ett svar på mina forskningsfrågor. Eftersom att de två 

klassrummen även hade tillgång till ett grupprum valde jag att i min observation även undersöka 

hur dessa var möblerade och ifall de rummen erbjöd något material. Dessa är i en direkt 

anslutning till klassrummen och eftersom dem ger eleverna möjlighet till samspel valde jag att 

ta med grupprummen i mina observationer.  

Min roll som observatör valde jag att begränsa till observatör-som-deltagare (Kullberg, 2004). 

Det innebär att de elever som under dagen befinner sig i det klassrummet jag ska observera, 

kommer att få veta att jag är där för att göra en undersökning till ett arbete. För att inte påverka 

eleverna i någon riktning kommer jag inte berätta alla detaljer kring min undersökning men jag 

vill ändå presentera mig. Annars finns risken att eleverna sitter och tittar nyfiket på mig istället 

för att arbeta och vara en del av den klassrumsmiljö som jag ska observera. I min roll som 

observatör-som-deltagare kommer jag inte att vara med i några aktiviteter utan jag kommer att 

hålla mig vid sidan om för att kunna observera klassrummet i sin helhet. Att anta rollen som 

observatör-som-deltagare innebär enligt Kullberg att man presenterar sig för den grupp som 

ingår i undersökningen, man berättar varför man är där och vad man ska göra (2004, s. 95). Att 

vara observatör-som-deltagare innebär även att man är okänd för den grupp man väljer att 

observera. Dessutom engagerar man sig inte i undervisningen utan observerar på håll. Jag valde 

att placera mig i ett av hörnen i klassrummen för att få en bra översikt över klassrummet utan att 

behöva vara i vägen för eleverna och deras arbete. Beroende på vilken sorts undersökning man 

ska göra kan man välja olika sorters forskningsroller. Att jag valde att anta rollen observatör-

som-deltagare skulle inte fungera om jag hade ett annat undersökningsområde där jag till 

exempel skulle behöva bekanta mig med min undersökningsgrupp. Den roll man tar på sig bör 

fungera med den undersökning man ska göra. Om jag istället hade valt att vara mer delaktig och 

ger eleverna fler detaljer om min undersökning tror jag att det kan påverka eleverna och i 

slutändan mitt resultat. 

Detta menar även Cato R.P Bjørndal (2005) är en av de starka sidorna med observation som 

metod. Bjørndal (2005) delar in undersökarens roll i olika kriterier för att bedöma graden av 

delaktighet och öppenhet. Att ha en låg eller hög grad av delaktighet bestäms utifrån huruvida 

delaktig man är i undervisningen. Att vara högt delaktig kan till exempel innebära att man som 

lärare i en klass observerar den samtidigt som hon undervisar. Eftersom att jag inte deltog i 

några aktiviteter utan observerade på håll kan min roll som observatör, enligt Bjørndal (2005), 

beskrivas som låg grad av delaktighet. Han tar även kriterier för en antigen hög eller låg grad av 

öppenhet. Enligt dessa kriterier anser jag att jag varken har en hög eller låg grad av öppenhet då 

jag informerar eleverna om varför jag är där samtidigt som jag inte går in på några specifika 

detaljer (Bjørndal, 2005).  
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Många, däribland Bjørndal, anser att observation är en krävande metod. Detta håller jag däremot 

inte med om. I viss mån kan jag hålla med om att observation kan vara en krävande metod 

beroende på hur väl förberedd man är inför observationen. Att veta vad som ska observeras och 

ha ett antal forskningsfrågor färdiga tror jag minskar risken för att undersökningen blir 

krävande. För vissa undersökningar kan observation däremot öka risken för att man missar 

information som skulle kunna vara viktig. Till exempel kan intervjuer vara ett bra komplement 

till observation. Risken kan vara att man genom observation enbart får se det som är på ytan.  

Att ha en observatör i klassrummet kan påverka eleverna och deras beteende men jag anser att 

jag med mitt tillvägagångssätt inte kan ha påverkat eleverna och det resultat jag fick. 

Jag anser att min undersökning visar på flera kvalitativa aspekter (Thornberg & Fejes, 2009). 

Det är dessutom en kvalitativ undersökning jag har strävat efter att genomföra. Detta då jag inte 

enbart är intresserad av hur klassrummen är möblerade utan hur just den möbleringen i det 

klassrummet kan bidra till elevers utveckling. Mitt syfte med undersökningen är inte att förklara 

något utan att bilda mig en större förståelse av klassrummets betydelse för eleven. 

Genom min undersökning kommer jag att försöka beskriva hur det ser ut i de två klassrummen 

och hur det kan gynna elever i deras kunskapsinhämtning. För att kunna göra detta kommer jag 

använda mig av observationer och fältanteckningar för att med ord beskriva miljön i 

klassrummet. Det är inte antalet möbler som spelar roll utan hur möbleringen i klassrummet kan 

bidra till att eleverna får möjlighet till lärande. Eller hur variationen av material ser ut och hur 

eleverna använder sig av materialet.  

I min undersökning har jag använt mig av ett observationsschema för att få en strukturerad 

datainsamling (Bjørndal, 2005). Inför mina observationer kommer jag att förbereda ett 

observationsschema i mitt kollegieblock. Detta kommer att se ut så här: 

 Klassrum A, 2011-04-07 Klassrum B, 2011-04-08 

Hur är klassrummet 

möblerat? 

  

Vilket material erbjuds 

eleverna? 

  

Hur använder sig eleverna 

av materialet och 

möbleringen? 

  

Tabell 1. Observationsschema 

Genom att göra ett observationsschema kan man hålla de olika frågorna isär vilket gör att man 

kan fokusera på en fråga i taget. Under observationen kan jag sedan skriva in min data under de 

rubriker det hör hemma vilket gör att det blir lättare att hålla reda på allt material man samlar in 

(Bjørndal, 2005).  

Den metodansats jag har inspirerats av är fältforskning, etnografi. Den etnografiska 

metodansatsen bygger på att forskaren går igenom olika steg i arbetet med det insamlade 

materialet. Insamlandet görs mycket noggrant och liknar dagbokstexter eller loggtexter 

(Kullberg, 2004).  
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I mitt analysarbete kommer jag att både berätta, beskriva, analysera och tolka, vilka är de olika 

begreppen som är signifikanta för just den etnografiska metodansatsen (Kullberg, 2004).  

Mitt första steg i analysarbetet börjar redan ute på fältet där jag genom mina observationer 

skriver ner fältanteckningar som berättar och beskriver det jag ser. När fältanteckningarna är 

nedskrivna kan man direkt börja analysera och tolka datan. Här handlar det mest om att skriva 

ner de tankar som väcks när jag besvarar mina forskningsfrågor. Redan här kan man börja tänka 

i de teoretiska banorna, till exempel hur möbleringen kan tolkas ur ett interaktionistiskt eller 

sociokulturellt perspektiv. Det är däremot inte förrän i nästa steg som forskaren börjar fördjupa 

sig ordentligt i den insamlade datan. I den här avslutande analysen arbetar man med de olika 

delarna för att sedan få en helhet. Man analyserar vad de olika faktorerna betyder var och en för 

sig för att sedan få en förståelse för vad de kan betyda tillsammans. I analysen kommer jag 

främst att relatera mitt resultat till tidigare forskning. Utifrån analysen diskuterar jag sedan kring 

resultatet i relation till de teoretiska begreppen.  

Det jag har beskrivit ovan är ett arbetssätt som kan kopplas till en etnografisk metod. Eftersom 

jag enbart inspirerats av metoden kommer jag inte följa den helt och hållet. En väsentlig del i 

den etnografiska studien är att forskaren kontinuerligt återkommer till det fält som ska 

undersökas, vilket inte alls kommer att vara möjligt i min undersökning. Jag kommer dessutom i 

min undersökning att enbart arbeta med observationer och mina observationer kommer inte att 

leda vidare till samtal eller intervjuer, vilket Kullberg (2004) menar att en etnografisk studie ska 

göra. 

Som ett komplement till mina observationer och fältanteckningar har jag även fotograferat 

klassrummen. Detta gjorde jag för att kunna bygga mitt resultat och min analys på flera faktorer 

som kan öka tillförlitligheten. 

Etiska aspekter 

De etiska aspekter jag har arbetat efter har jag tagit från de forskningsetiska principerna. Dessa 

har jag hämtat från webbadressen http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf . Jag 

kommer nedan visa på hur jag har behövt, eller inte behövt, anpassa min undersökning till de 

olika principerna.  

Informationskravet 

Informationskravet handlar om att informera de inblandade om undersökningen. Till att börja 

med informerade jag om vad min undersökning skulle handla om. Det gjorde jag redan när jag 

mailade skolans biträdande rektor för att fråga om jag fick genomföra min undersökning där. 

Jag informerade om vad jag skulle undersöka, hur jag hade tänkt genomföra undersökningen 

samt vilken roll lärarna och eleverna skulle ha i min undersökning. Denna information 

vidarebefordrade biträdande rektorn sedan till de berörda lärarna. 

När jag sedan genomförde mina observationer informerade jag eleverna om varför jag var där. 

Jag informerade om att jag skulle titta på hur klassrummet var möblerat och vilket material som 

fanns. Jag sa att jag även skulle titta på hur de använder sig av möbleringen och materialet men 

jag gick inte in på några detaljer som kunde påverka deras beteende och i slutändan resultatet. 

Enligt de forskningsetiska principerna (http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf) 

kan man delge olika detaljerad information beroende på vad syftet med undersökningen är. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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Samtyckeskravet 

De inblandade i en undersökning bör alltid få möjlighet till samtycke. Eftersom att jag själv inte 

ville bestämma vilka klassrum som skulle ingå i undersökningen, bestämde skolans biträdande 

rektor vilka jag skulle besöka. Den biträdande rektorn bestämde att jag skulle besöka en av 

ettorna och en av femmorna och att lärarna i dessa klasser i sin tur skulle bestämma vilken etta 

och vilken femma jag till slut skulle få besöka. De klasser jag besökte grundade sig alltså på att 

respektive lärare hade godkänt att jag fick göra min undersökning hos dem. Om det fattades 

några beslut i klassrummet under själva observationen, till exempel hur länge jag skulle få vara 

där, gjordes detta tillsammans med klassläraren. Jag informerade om att jag gärna ville vara 

kvar under hela skoldagen men att det var upp till dem att bestämma ifall något annat alternativ 

passade bättre. 

Konfidentialitets- och nyttjandekravet 

Konfidentialitetskravet innebär att de inblandades personuppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, det ska alltså inte vara möjligt för andra att kunna ta del av dessa. 

Eftersom jag inför och under min undersökning inte har haft användning av de inblandades 

personuppgifter har jag heller inte behövt förvara och värna om dem. Självklart kommer heller 

inga namn att nämnas i arbetet och jag kommer löpande att skriva om skolan, klassrummet och 

eleverna eller som jag redan har skrivit ovan; biträdande rektor och lärarna. På så sätt kan man 

inte personidentifiera de som har varit en del av min undersökning. Det gäller även för de 

fotografier jag har tagit. Eftersom jag ej har fotat elever och lärare utan enbart klassrummet kan 

ingen känslig information spridas eller missbrukas. 

Detsamma gäller för nyttjandekravet. Eftersom jag inte har samlat in några personuppgifter 

behöver jag inte intyga eller informera om att uppgifterna inte används till något annat än 

forskningsändamål.  

Urval 

Till att börja med valde jag att besöka den låg- och mellanstadieskola jag tidigare har genomfört 

min praktik hos. Jag valde den skolan därför att dem kände till mig sedan tidigare vilket skulle 

kunna förenkla möjligheten att få göra min undersökning där. Jag ansåg att det var viktigt att 

snabbt få genomföra min undersökning på en skola så att jag kunde komma igång med 

uppsatsen så fort som möjligt. Trots att denna skola har varit min praktikplats under närmare två 

år har jag inte besökt alla delar av skolan vilket gjorde mig nyfiken på hur resten av skolan såg 

ut. De klassrum jag har observerat i samband med praktik har varit med en och samma 

handledare. Detta gjorde att när jag frågade ifall jag fick göra min undersökning på den skolan, 

bad om att få göra min undersökning hos två lärare som mer eller mindre var främmande för 

mig. Om jag skulle observera ett klassrum där jag redan har bildat mig en uppfattning och 

personliga relationer skulle det riskera min objektivitet som forskare. Mer än så har jag inte 

påverkat vilket urval av klassrum som skulle utgöra grunden för min undersökning. När jag 

hade mailkontakt med skolans biträdande rektor lade jag upp ett önskemål om att få besöka två 

klassrum och sedan var det biträdande rektorn som valde vilka två klassrum jag skulle besöka. 

Eftersom jag under dessa två år har bekantat mig med skolans lärare ansåg jag att det var bäst att 

göra urvalet på detta sätt. Annars hade jag gjort ett urval som förmodligen hade grundat sig på 

fel anledningar. 
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Anledningen till att jag valde att besöka två klassrum var för att jag tyckte att ett klassrum skulle 

bli för lite att grunda resultatet på. Jag ville däremot inte sitta med för mycket data i relation till 

den tid jag hade på mig så därför bestämde jag mig för att två klassrum borde ge tillräckligt med 

data att samla in, bearbeta och analysera. På så sätt kan man dessutom jämföra resultaten av de 

två klassrummen. Jag kommer dock inte att ha fokus på att jämföra de två klassrummen men 

vissa jämförelser kommer att ske när jag analyserar och diskuterar resultatet. 

Eftersom jag inte ville lägga mig i valet av vilka klassrum jag skulle få besöka kan det vara 

problematiskt utifrån att det blev två så varierade årskurser. Även om det interaktionistiska och 

sociokulturella perspektivet innebär att man lär sig genom interaktioner oavsett hur gammal 

man är, kan elever i olika årskurser ha olika lärandebehov. I femman arbetar man mer 

ämnesinriktat medan man i ettan arbetar mer med att inhämta grundläggande kunskaper. Detta 

gör att möblering och material automatiskt kan se olika ut beroende på vilken årskurs man 

besöker. Det är också något som jag kommer att behandla under analysen och diskussionen. 

Däremot innebär det sociokulturella perspektivet att man bland annat arbetar med interaktioner, 

aktiviteter och verktyg i klassrummet och därför borde det inte vara någon skillnad om man går 

i ettan eller femman. Även om aktiviteterna och verktygen kanske ser olika ut i de två 

klassrummen ska de fortfarande tillgodose elevernas behov av sociala samspel. 

Urvalet av data var ganska enkelt. Jag visste från början att jag skulle observera klassrummens 

möblering, utbudet av material samt elevernas samspel med möblering och material. Det var 

därför dessa ”glasögon” jag satte på mig när jag skulle genomföra min undersökning. Eftersom 

jag i förväg hade strukturerat upp mina forskningsfrågor blev det också enklare att välja ut det 

data jag senare kunde ha användning av. Däremot var det i början ett svårt beslut att välja vad 

jag skulle fokusera på. Klassrumsmiljön innehåller många olika delar som på olika sätt kan 

hindra eller gynna elevers lärande. Utöver möblering och material som jag valde att titta på 

finns det andra både fysiska och psykiska aspekter som spelar en väsentlig roll. Till exempel 

vilken attityd lärare och elever tar med sig in i klassrummet, hur stort klassrummet är och vilken 

mängd ljus som kommer in genom rummets fönster. Även avstånd till exempelvis bibliotek eller 

grupprum påverkar (Skantze, 1989). Att jag valde att fokusera på hur klassrummet är möblerat 

och vilket material som erbjuds beror på det perspektiv jag har på elevers lärande. Jag tror på att 

barn, oavsett ålder, får mycket goda lärandemöjligheter genom att samspela med andra barn och 

vuxna. Samspel bidrar till att eleverna får diskutera kring och pröva olika idéer vilket kan ge 

nya kunskaper och fördjupa de redan inhämtade.  

Efter att ha läst om tidigare forskning och andra teoretiska perspektiv fick jag känslan av att 

man hårdrar lite för mycket. Är det verkligen så att eleverna inte får möjlighet till samspel om 

de sitter en och en och blir ”utsatta” för en så kallad förmedlingspedagogik? Min hypotes var att 

beroende på hur ett klassrum är möblerat och vilka tillgångar som finns, kan det påverka elevers 

möjligheter till lärande. Därför valde jag att undersöka just möblering och utbud för att se 

huruvida det kan gynna eller hindra elevers utveckling.   

Den litteratur och text jag har valt att läsa under arbetets gång är resultatet av en gedigen 

litteratursökning. Till att börja med valde jag ut de som har forskat kring ungefär samma sak 

som det jag skulle undersöka. Därefter gick jag igenom den litteratur som utvalda författare 

hade skrivit och valde att läsa de texter som jag kunde relatera till min egen undersökning. Det 

jag tittade på när jag skulle välja litteratur var deras syfte, vilken ålder de hade riktat in sig på 

samt om deras forskningsfrågor liknade min undersökning och mina forskningsfrågor.  
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Genomförande 

När jag hade bestämt mig för vilken skola jag ville besöka för min undersökning skickade jag 

iväg ett mail till skolans biträdande rektor. Först skrev jag om vilken sorts undersökning jag 

skulle göra, vilka forskningsfrågor jag hade och vad jag skulle undersöka. Därefter frågade jag 

ifall det var möjligt om jag någon gång under de närmsta veckorna kunde få komma till skolan 

och besöka två klassrum för att genomföra min undersökning. Eftersom att jag enbart skulle 

observera klassrummen gjorde jag bedömningen att det skulle räcka med en skoldag i vardera 

klassrum. Jag informerade även om att lärarna i de utvalda klasserna inte skulle behöva ägna 

någon extra tid eftersom jag inte skulle göra någon intervju eller enkätundersökning. I svaret jag 

fick stod det att jag var välkommen två dagar, varav en dag i en klass 5 och den andra dagen i en 

klass 1. Eftersom jag inte skulle fotografera eller spela in elever och lärare ansåg jag att jag inte 

skulle behöva skicka ut information och få godkänt av alla föräldrar. Om jag hade valt andra 

undersökningsmetoder som exempelvis intervju eller behövt ta kort på elever skulle jag 

självklart ha skickat ut information men just i denna undersökning ansåg jag att det inte 

behövdes. 

Första dagen skulle jag besöka en klass 5 och just denna dag hade båda femteklassarna idrott. 

Den ena klassen hade idrott första lektionen och följande lektion skulle den andra klassen ha 

idrott. Jag bestämde mig för att vara i den klass som hade idrott direkt på morgonen men då dem 

inte skulle vara i klassrummet första lektionen var jag inne hos den andra femman. Den 

lektionen var dock inte till för att samla in data utan enbart för att komma in i rollen som 

observatör. Inget av min data är hämtad därifrån och jag har heller inte blandat in några åsikter 

eller tankar från det klassrummet. Nästa lektion gick jag in i det klassrum min undersökning 

skulle bygga på och jag kunde från och med då helt fokusera på det klassrummet utan att 

behöva göra ett avbrott för exempelvis idrott. 

När jag väl kunde börja samla in data försökte jag först få en helhetssyn av klassrummet. Det 

var ett sätt för mig att bekanta mig med klassrummet innan jag började undersöka möbleringen, 

materialet och elevernas samspel med dessa. För att inte orsaka förvirring som kan påverka 

insamlandet av data fokuserade jag på en forskningsfråga i taget. Ibland kunde jag komma på 

något till en annan forskningsfråga som jag skrev ner men jag återgick sedan alltid till den jag 

för tillfället höll på att undersöka.  

När dagen var slut tyckte jag att jag hade fått en kvalitativt bra datainsamling. En bidragande 

faktor var främst att jag hade utformat ett observationsschema som gjorde att jag kunde hålla 

isär forskningsfrågorna och kunde få bättre överblick över min insamlade data.  

Den andra dagen var jag i en och samma etta under hela dagen och jag använde mig även denna 

dag av ett observationsschema. Eftersom att jag var den enda som var delaktig som forskare i 

observationen och den första undersökningen hade gått väldigt bra ansåg jag att det inte 

behövdes ändra något inför den andra och sista dagen. 

Tillförlitlighet 

Eftersom min undersökning hade syftet att fokusera på möblering, rum och material måste man 

använda observation och fältanteckningar som metod för att få en tillförlitlig data. Mina 

forskningsfrågor hade heller inte kunnat besvaras utan någon sorts observation. Något som hade 

varit väldigt intressant men som hade tagit längre tid att genomföra skulle vara att intervjua 
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elever och lärare för att undersöka vad de tycker om klassrummet. Datainsamlingen skulle ha 

blivit större men resultatet hade förmodligen blivit mer intressant och gett mig en djupare 

förståelse för hur klassrummets fysiska miljö påverkar elever i deras utveckling. Mina 

observationer och fältanteckningar har i samspel med mina frågor bidragit till att jag har 

utvecklat en förståelse för hur de olika faktorerna kan gynna eller hindra elevers utveckling. 

Min datainsamling har gett mig ett tillfredsställande resultat utifrån de frågor jag hade och jag 

känner inte att jag i efterhand har missat eller behövt komplettera något.  

Materialbearbetning 

Mitt material har jag beskrivit, analyserat och diskuterat utifrån mina forskningsfrågor, den 

tidigare forskningen samt de begrepp som ingår i de teoretiska perspektiven.  

När jag var ute och observerade, bearbetade jag direkt all information jag såg. För att kunna 

hålla mig inom mina forskningsfrågor filtrerade jag bort den information jag inte kunde koppla 

till mina frågor. För att få en strukturerad data delade jag även in mina forskningsfrågor i 

kategorierna klassrum A och klassrum B som motsvarar de två klassrum jag besökte.  

Min insamlade data, fältanteckningar och fotografier, utgick jag från när jag skrev om datan till 

ett mer beskrivande resultat. Eftersom jag redan delat upp min insamlade data utifrån 

klassrummen och mina forskningsfrågor valde jag att fortsätta följa samma mönster när jag 

skrev resultatet i uppsatsen. Den data som har bestått av fältanteckningar har jag inte behövt 

transkribera mer än att göra om den till en mer beskrivande text. Fotografierna har fungerat som 

ett komplement till fältanteckningarna. Det som fotografierna har visat men som inte har 

kommit fram genom fältanteckningarna har jag beskrivit i uppsatsen med ord. Fotografierna har 

jag även lagt in som bilagor i uppsatsen så att läsaren kan titta på dem och få en mer visuell bild 

av hur klassrummen såg ut när jag observerade dem. 

Genom att bearbeta och relatera mitt resultat till den tidigare forskningen kunde jag analysera 

resultatet för att få en djupare förståelse. När jag skulle analysera resultatet hade jag texterna om 

resultatet och den tidigare forskningen bredvid mig så att jag samtidigt som jag bearbetade 

resultatet, kunde jämföra med den tidigare forskningen. Analysen är följaktligen gjord genom en 

bearbetning av resultatet tillsammans med den tidigare forskningen.   

När jag hade skrivit om resultatet och analysen började jag diskutera kring vad resultatet innebär 

utifrån begreppen aktivitet, interaktion och verktyg. Här bearbetar jag mitt material utifrån mitt 

syfte att få en förståelse för hur klassrummets fysiska miljö kan hindra eller gynna elevers 

lärande. Diskussionen kan därför ses som en bearbetning av hela undersökningen med fokus på 

att få en förståelse för vad resultatet kan betyda. 

Slutligen har jag läst igenom resultatet, analysen och diskussionen för att kunna bearbeta 

materialet ytterligare. Den här bearbetningen har jag gjort för att det ska bli tydligt och så enkelt 

som möjligt för läsaren att följa med i texten. 
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Kapitel 5 

Resultat 

Klassrum A 

Figur 1. Klassrum A 

Bilden visar hur klassrum A ser ut. Skåp 2,3 och 4 är överfulla med papper, pärmar och dylikt 

medan skåp 1 är knappt halvfullt med material. Lexikon, faktaböcker och papper ligger utspritt 

både i och på skåpet. Klassrummet är ganska stort men det är ändå trångt mellan bänkarna och 

för de elever som arbetar vid datorerna. Vid datorerna finns det dessutom bara två stolar till tre 

datorer.  

Det här klassrummet används av en årskurs 5. Klassrummet är ganska stort och klassen har även 

tillgång till ett litet grupprum. Den ena långsidan är täckt av fönster som vetter ut mot en 

gångväg.  

Fotografier på klassrum A finns under bilaga 1.  

Hur är klassrummet möblerat? 

Elevernas bänkar står var och en för sig och är alla riktade framåt mot tavlan och lärarens bord. 

Även om klassrummet är ganska stort är eleverna många vilket gör att bänkarna står ganska 

trångt och utgör en väldigt stor del av rummet. Förutom bänkarna är det bara ett databord och ett 

fåtal skåp som får plats i klassrummet. 

Bänkarna är med lock så att eleverna har allt material direkt vid sin plats istället för i lådor i en 

annan del av klassrummet. Längst bak i klassrummet står ett bord med tre datorer varav en 

bärbar dator. Skåp 1 består av flera midjehöga skåp som innehåller olika sorters material. 

Ovanför skåpen är väggen prydd av en anslagstavla som är till för att sätta upp bilder, arbeten 
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och liknande. Den är i princip tom bortsett från några bilder som elever gjort. Till vänster om 

skåp 1 står ett högt skåp med glasdörrar. Detta skåp är fullt och innehåller pärmar med material 

men det är material som främst är till för lärarens arbete. Förutom det midjehöga skåpet är de 

andra skåpen och hyllorna i klassrummet tillägnat läraren. Intill klassrummet finns det ett litet 

grupprum som mer liknar ett verkstadsrum med ett litet bord och tre stolar. I det rummet finns 

skåp och hyllor med material. Skåpet inne i grupprummet innehåller material som papper, 

pennor och pärmar. Vid fönstret finns även en bänk full med tekniklego. 

Längst fram i mitten av klassrummet står lärarens bord. Det är därifrån läraren håller sin 

undervisning och det är oftast dit eleverna går när de behöver hjälp. 

Vilket material erbjuds eleverna? 

Det material som erbjuds eleverna är de som finns i och på skåpen. Materialet är däremot 

varierat och det som finns för eleverna att tillgå är: 

- kartböcker 

- svensk- engelska lexikon 

- en jordglob 

- papper i en mängd olika färger 

- text- och bildböcker om kemi 

- svenskt ordlexikon 

- tidningar av olika slag 

- miniräknare 

- ett måttband 

För de elever som inte har egna färgpennor fanns endast ett litet utbud att låna ifrån.  

Även om det finns en hel del material att tillgå i klassrummet kunde jag, förutom miniräknare, 

inte hitta något extra material för de elever som kan ha svårt med matematik. Det finns däremot 

en extralärare som vid behov hjälper elever med bland annat matematik.  

I geografi arbetar eleverna för tillfället med något de kallade för Fröken Europa där de går 

igenom de Europeiska länderna. De har ett häfte där de skriver om landet och sätter in bilder 

som har med just det landet att göra. Materialet till arbetet får de från kartböcker samt en 

faktabok som innehåller information om de olika länderna. De bilder de sätter in i häftet får de 

från läraren. När jag gjorde min undersökning i deras klassrum arbetade de med Frankrike så till 

denna gång hade läraren kopierat upp bilder på bland annat Eiffeltornet. Eleverna fick även via 

Google söka efter och skriva ut bilder som hade med Frankrike att göra. Utöver detta har 

eleverna tillgång till material som inte kan användas praktiskt men som finns där som en hjälp 

för dem. Sådant material var affischer som var uppsatta på väggarna i klassrummet. När jag var 

där hade de en affisch om livet på jorden som innehåller både text och bilder. På en annan vägg 

satt även fyra affischer om kemi, som var ett av de ämnen de arbetade med. Dessa affischer 

innehöll både bilder och texter och var en hjälp för att förstå det grundläggande inom kemi samt 

information om olika vetenskapsmän och uppfinnare.  

Anslagstavlan som hänger längst bak i klassrummet är bland annat till för att hänga upp 

eleverna arbeten och bilder. Vid det här tillfället innehöll den stora tavlan endast sex A4-papper 

med en uppgift där eleverna hade fått öva på att förstora en bild från skala 1:1 till 20:1. 
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Hur använder sig eleverna av materialet och möbleringen? 

Även om det var trångt i klassrummet såg jag att eleverna kunde röra sig fritt i rummet. 

Eleverna sitter en och en men det var inget som hindrade dem då de ändå gick till sina 

klasskamrater när de behövde hjälp, om de inte pratade med varandra från sina platser. Trots att 

bänkarna stod som de gjorde kunde eleverna fortfarande samarbeta genom att de tog med sig 

stolar till en annan elev för att exempelvis arbeta med ett grupparbete. 

Nedan visas ett händelseschema. Att jag har valt begreppet händelseschema är därför att jag har 

gjort ett schema över de händelser jag observerade; vad det var för händelser och när de 

inträffade. Skillnaden mellan ett observationsschema och ett händelseschema är att 

observationsschemat används under observationerna. Händelseschemat används för att visa det 

händelser under observationerna som är meningsfulla för undersökningen. De händelser, eller 

situationer, jag har tagit med i nedanstående schema är med därför att de på olika sätt visar hur 

eleverna använder sig av det material och den möblering som finns i klassrummet. Schemat som 

visas nedan innehåller observationer från klassrum A. Ett likadant schema finns under resultatet 

från klassrum B och innehåller de händelser jag observerade i det klassrummet.  

Händelse Beskrivning 

6 elever, kemilektion, kl. 

9:30–11:00 

 

Det är dags för att arbeta med de olika projekten i ämnet kemi. 

Två grupper om tre elever sätter sig vid två elevbänkar för att 

kunna arbeta ihop. Detta medför att fyra av eleverna tar med 

sig stolar som står i närheten så att alla kan sitta runt bänkarna. 

I den här situationen använder sig eleverna av kemiböckerna, 

papper och pennor. De använder sig av två varsina elevbänkar 

och fyra stolar. 

3 elever, kemilektion, kl. 

9:30–11:00 

 

- ”Vi sätter oss inne i grupprummet för att arbeta i lugn och 

ro”. 

Den tredje gruppen om två elever tar med sig sina kemiböcker, 

papper och pennor för att sätta sig inne i grupprummet. De 

använder sig av samma material som de två grupperna i 

situationen ovan men den här gruppen använder sig istället av 

det lilla grupprummet. 

När eleverna har arbetat ett tag börjar diskussionerna övergå 

till vardagliga saker som kompisar och händelser utanför 

skolan. 

1 elev, kemilektion, kl. 

9:30–11:00 

 

 

Elev: 

- ”Titta min bänk vickar, det är asjobbigt!” 

Under introduktionen i början av lektionen sitter eleverna vid 

sina bänkar. Inget material används utan elevens fokus ligger 

på läraren. 

Lärare och alla elever, 

geografilektionen, kl.12:30-

13:30 

Läraren läser ur boken Fröken Europa (Gavander, 2004) om 

Frankrike. När läraren har läst klart börjar eleverna arbeta med 

sitt häfte där de ritar och skriver om de olika Europeiska 

länderna. Läraren har kopierat upp bilder som har med 
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Frankrike att göra. Läraren svarar på elevernas frågor från sitt 

bord framme vid tavlan. 

Det material som används under denna lektion är bilder, 

pennor i olika färger, vissa använder datorn för att få fler 

bilder, faktaböcker och världsatlas. Eleverna sitter vid sina 

bänkar och arbetar och läraren svarar på elevernas frågor från 

sitt bord som hon endast lämnar för att uträtta ärenden, till ex. 

kopiera papper. 

1 elev, geografilektion, kl. 

12:30-13:30 

Eleven sitter och läser i en faktabok om Frankrike.  

- ”Finns det några fler böcker? Det stod inte så mycket om 

Frankrike i den här.” 

Här använder sig en elev av en faktabok, däremot anser hon att 

den inte ger tillräckligt med information.  

4 elever, geografilektion, 

kl. 12:30-13:30 

Fyra av eleverna är inte nöjda med de bilder läraren har 

kopierat och sätter sig vid datorerna för att söka och skriva ut 

fler bilder. Det finns totalt tre datorer och dessa är belägna 

väldigt nära elevernas bänkar vilket kan göra att det blir trångt. 

Eleverna laddar ner bilder från både internet och Clipart. 

Eleverna använder datorerna enbart till skolarbete. 

Trots att utrymmet vid datorerna är trångt blir det inget stök, 

eleverna arbetar i lugn och ro. 

3 elever, geografilektionen, 

kl. 12:30 – 13:30 

Tre av eleverna har tröttnat på att sitta och arbeta med 

Frankrike. De går ut till hallen för att ”lattja”. 

 

I grupprummet kan inte så många vara då det är ganska litet. Det blev däremot aldrig något 

problem om vem som skulle få vara där och vem som inte fick. Eleverna gick in dit både för att 

använda tekniklegot men även för att arbeta med grupparbeten. Eftersom det gick att stänga en 

dörr in till rummet blev det lätt att rummet användes för vardagligt prat istället för skolarbete. 

Datorerna var ett välanvänt hjälpmedel i klassrummet då eleverna ofta fick söka efter material 

via exempelvis internet. Eleverna använder även datorerna till att spela olika skolrelaterade spel. 

Även om ljudnivån under dagen var hög pratade eleverna mest om skolarbetet och inte någon 

gång under min observation sa läraren åt eleverna att det måste vara tyst i klassrummet. Till 

exempel satt de och pratade om ämnet samtidigt som de satt och skrev och ritade.  
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Klassrum B 

Figur 2. Klassrum B 

Bild över hur klassrum B ser ut. Eftersom det här klassrummet inte innehåller lika mycket 

praktiskt material behövs det inte så stora skåp. Läraren har i det här klassrummet istället 

fokuserat på att använda material som går att sätta upp på väggen, till exempel alfabetet, färger, 

flaggor och elevernas arbeten.  

Klassrum B används av en årskurs 1 och är ett lite mindre klassrum och har ett ungefär lika stort 

grupprum som klassrum A. Även i det här rummet är en av väggarna täckt av fönster.  

Fotografierna från klassrum B finns under bilaga 2.  

Hur är klassrummet möblerat? 

I det här klassrummet sitter eleverna i grupper om 3-5 per bord. Längs med väggarna står 

hurtsar med elevernas lådor och pärmar. Förutom hurtsarna finns det ett halvfullt skåp med 

olika material. Även det här klassrummet har en stor anslagstavla men den här är mer än 

halvfull med elevernas arbeten.  

Bänkarna står så långt bak i klassrummet som möjligt. Den tomma ytan längst fram i 

klassrummet används till samlingar och olika uppträdanden. Den här tomma ytan används även 

av eleverna för att arbeta praktiskt. Till exempel använder sig en elev av detta utrymme för att 

leka affär. Under whiteboardtavlan finns samma sorts träbänk som i gymnastiksalarna. 

I det här klassrummet finns även en diskho där eleverna har sina muggar så att de under 

lektionerna kan ta ett glas vatten. De elever som behöver dricka mycket har med sig en 

vattenflaska som de fyller på och har vid sig under skoldagen. 

I grupprummet finns det endast ett bord och några stolar. Det gör däremot att det här 

grupprummet ser rymligare än klassrum A som innehöll både ett skåp och en bänk med 

tekniklego. 
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Lärarens bord står längst fram i ena hörnet av klassrummet men läraren använder inte sin plats 

någon gång under skoldagen utan håller sin undervisning framme vid elevernas bänkar. Vid 

lärarens bord står även resten av skåpen som innehåller material för lärarens arbete. 

Vilket material erbjuds eleverna? 

Det material som går att använda praktiskt består av vanligt material som papper, saxar, pennor 

och lim. Dessa ligger framme så att eleverna fritt kan använda det när de vill. 

Övrigt material finns uppsatta runtom i klassrummet och består av: 

- bokstäverna i alfabetet, både som små och stora 

- olika färgpapper som innehåller de olika färgernas namn 

- världens flaggor 

- en almanacka över de månader som eleverna är födda i 

- två egengjorda klockor som visar när respektive grupp slutar för dagen 

På en av väggarna sitter även en karta över världen. På den har eleverna fått sätta nålar på de 

länder de antingen har besökt eller kommer ifrån. 

I det skåp som står vid bänkarna finns olika stenciler och papper men där finns även något 

ganska ovanligt; ett flertal hörlurar som eleverna kan använda om ljudnivån blir för hög i 

klassrummet. 

Hur använder sig eleverna av materialet och möbleringen? 

Det var ganska svårt att i den här klassen se hur eleverna använder sig av material och 

möblering. Under skoldagen behövde inte eleverna använda så mycket material förutom pennor, 

saxar, lim och papper. Under mina observationer använde eleverna sig heller inte av varken 

hörlurar eller grupprummet. Däremot visade vissa elever intresse för grupprummet och några 

elever diskuterade kring de egengjorda klockorna som visade när skoldagen var slut. Eleverna 

pratade om att båda klockorna såg exakt likadana ut och att hela klassen då slutade samtidigt.  

Händelseschemat nedan är ett schema över de händelser, situationer, jag observerade i klassrum 

B. Dessa händelser har jag valt att ta med därför att de visar hur eleverna använder sig av 

klassrummets möblering och av det material som finns.  
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Händelse Beskrivning 

4 elever, 8:10-12:00 Fyra elever gick vid olika tillfällen under dagen, fram till 

lärarens bänk där färgpennorna låg. Dessa användes bland 

annat för att färglägga i veckoboken där eleverna ritar och 

skriver om vad de gjort under veckan. Färgpennorna finns 

tillgängliga för eleverna framme vid lärarens bord. 

Färgpennorna var ett välanvänt material då eleverna använde 

det vid flera tillfällen under dagen. 

Resten av klassen, 8:10–

12:00 

De elever som har egna färgpennor hämtar dessa i sina lådor 

som finns i hurtsarna. Eftersom eleverna måste ta sig till sina 

lådor passerar de klasskamraterna på vägen. Vissa elever 

stannar till på vägen tillbaka för att prata med en kamrat. 

1 elev, 9:30–10:20 En elev tar med sig sin teckning till en klasskamrat vid ett 

annat bord för att jämföra. Eleven undrar hur den andres 

teckning ser ut och visar även sin egen.  

3 elever, 9:30–10:20 Tre andra elever vill också jämföra sina teckningar med andra 

klasskamrater. Dessa tre elever väljer däremot att vända sig 

till någon av kamraterna som sitter vid samma bord. 

2 elever, 10:05-10:20 Två elever kommer fram till läraren för att fråga om de får 

sätta sig inne grupprummet och jobba ostört. Läraren svarar 

att det är för kort tid kvar och att de snart ska gå och äta 

lunch. Eleverna höll för tillfället på att arbeta med 

veckoboken där de ritar och skriver om vad de gjort under 

veckan.  

2 elever, 10:05-10:20 Två elever går fram till whiteboardtavlan där två 

pappersklockor hänger: 

E1: ”Titta, den stora visaren är där nere och den lilla är vid 

ettan. Båda klockorna ser precis likadana ut så vi slutar 

samtidigt idag.” 

E2: ”Ja vi slutar halv ett idag. Fast igår slutade ni halv två och 

vi slutade halv ett.” 

1 elev, 11:30-12:30 När eleverna sista timmen får arbeta med vad de vill går en 

elev fram till hyllorna där en burk med gummifrukter ligger. 

Hon tar med sig gummifrukterna och en burk med 

låtsaspengar och sätter sig på golvet längst fram i 

klassrummet. Efter att ha bestämt vad frukterna ska kosta 

hjälper läraren henne att säga till resten av klassen att dem får 

komma och handla. Flera elever kommer fram och får 

låtsaspengar så att de kan handla i affären. Eleverna tycker det 

är roligt att leka affär och det tar ett tag för läraren att avsluta 

lektionen. 
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Eftersom eleverna sitter i grupper behöver de inte resa på sig för att få hjälp av andra elever. 

Antingen ber de bordskamraten om hjälp eller så kommer läraren dit och hjälper eleven på plats. 

Medan eleverna i femman konkret frågade varandra om hjälp använde sig eleverna i ettan av ett 

annat sätt. Eleverna i ettan var istället intresserade av hur de andras arbeten såg ut och det var 

vanligt att eleverna gick runt bland sina kamrater för att få tips på hur de hade gjort.  

Analys  

Klassrum A 

Klassrummets möblering 

Att bänkarna står som de gör kan visa på den gamla lärostilen förmedlingspedagogik. Det som 

skiljer sig åt är att klassrumsklimatet har förändrats. Förr när läraren stod framme vid katedern 

och höll i undervisningen var det viktigt att alla elever var riktade mot läraren. Det här 

klassrummet ser det likadant ut men skillnaden är att undervisningen är öppen att användas av 

både läraren och eleverna. Även om bänkarna står som de gör är lärarens roll i det här 

klassrummet att introducera information för eleverna för att sedan bistå med hjälp medan 

eleverna själva ansvarar för att fördjupa sina kunskaper. Ett exempel på det är att läraren i 

början av lektionen introducerar viktiga fakta om Frankrike genom att läsa ut boken Fröken 

Europa (Gavander, 2004). När läraren sedan har läst klart kapitlet tar eleverna upp sina häften 

för att skriva och rita om Frankrike. Läraren bidrar med en grundläggande information och 

sedan får eleverna med hjälp av olika material själva ta till sig mer information. På så sätt 

påverkar både läraren och eleverna undervisningen, vilket visade sig vara en viktig del enligt 

Vetenskapsrådets (2006) undersökning. Att bänkarna står enskilt kan indikera på att 

grundtanken är att eleverna ska arbeta enskilt och att interaktioner inte ska uppmuntras i det här 

klassrummet. Att läraren står kvar vid sitt bord när hon svarar på elevernas frågor kan tyda på 

att läraren gör någon gränsdragning mellan sig och eleverna. Bänkarnas placering var däremot 

inte något som hindrade varken läraren eller eleverna att ordna undervisningen så att eleverna 

genom olika konstellationer fick möjlighet att inhämta kunskaper via interaktioner. Eleverna tog 

främst hjälp av varandra för att lösa svåra problem eller om de hade någon fråga om arbetet. 

Även om de inte satt bredvid varandra sökte de varandras uppmärksamhet för att kunna få hjälp. 

Eleverna arbetade även med grupparbeten. De möjligheter som klassrummet då kunde erbjuda 

var antingen ett litet bord inne i grupprummet eller så fick eleverna sätta ihop bänkar och stolar i 

klassrummet för att kunna sitta och arbeta tillsammans.  

Bänkarna utgör en väldigt stor del av klassrummet vilket gör att det inte finns någon möjlighet 

för eleverna att utföra några andra praktiska aktiviteter i rummet än vid bänken. Eftersom 

bänkarna utgör en så stor del av utrymmet i klassrummet är det inte möjligt för eleverna att 

utföra några andra aktiviteter än vid bänken. Det är inte enbart bänkarna som tar stor plats i 

klassrummet. Skåpet som står längs med väggen vid datorerna är knappt halvfullt och tar därför 

upp plats som istället kunde erbjuda meningsfulla verktyg eller aktiviteter för att gynna eleverna 

och deras lärande.  
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Att klassrummet innehåller ett grupprum gör att eleverna har möjlighet att få jobba i lugn och ro 

både enskilt och i grupp. I det lilla grupprummet får det endast plats tre elever runt bordet. Om 

ljudnivån är för hög i klassrummet är det här det enda alternativet för elever att få en tyst och 

lugn arbetsplats. 

Utbudet av material 

Materialet i klassrummet är ganska innehållsrikt. Till skillnad från Nordin-Hultmans (2004) 

observationer av att rummen och utbudet av material inte möjliggjorde för flera aktiviteter kan 

man med hjälp av materialet i det här klassrummet ha olika aktiviteter samtidigt. Om vi 

exempelvis tar lektionen när de arbetade med Frankrike kan man se att eleverna kunde arbeta 

med samma sak fast med flera olika verktyg. Materialet möjliggjorde för att de elever som ville 

arbeta med kartböckerna kunde göra det samtidigt som de elever som ville ha fler bilder om 

Frankrike kunde ägna sig åt det. I en annan del av klassrummet fanns det verktyg som gjorde att 

vissa elever i sin tur kunde arbeta med Frankrike genom att läsa faktaböcker. Det finns inte bara 

ett varierat material utan även ett stort utbud av material. På kemilektionen kunde hela klassen 

sitta både enskilt och i grupp och arbeta med kemiprojektet med hjälp av bland annat 

kemiboken som, när den inte användes, låg i skåpet bland andra extraböcker. Ett undantag var 

matematiska hjälpmedel där utbudet var väldigt bristfälligt och det enda som låg framme var 

miniräknare och ett måttband. Sen kan det också vara så som Nordin-Hultman (2004) påpekar i 

sin undersökning att materialet kanske ligger undangömt någonstans där det inte är tillgängligt 

för eleverna. De skåp som finns i klassrummet och grupprummet innehöll massvis med saker 

men i en väldig oreda. Det gör att det självklart kan finnas material för eleverna i skåpen men 

enligt Nordin-Hultman (2004) är det inte lockande för eleverna när materialet ligger undangömt.  

Eftersom det bara finns en extralärare på skolan får eleverna oftast gå till hennes rum när de 

ligger efter eller har svårt med något speciellt. Det kan innebära att eleverna känner sig 

avvikande och exkluderade den vanliga undervisningen. Oavsett kan det påverka elevens 

självförtroende och lust till lärande om man inte använder verktygen på rätt sätt. Matematik är 

just ett av de ämnen där man enbart använder matematikboken som material i undervisningen 

men där man förespråkar ett mer varierat material för att göra matematiken så konkret som 

möjligt. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står det att eleven ska få möjlighet att 

använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att kunna tillägna sig kunskaper i 

matematik men då krävs det också att skolan och läraren kan erbjuda ett varierat material för att 

uppnå det målet. Med varierat material och varierade metoder bidrar man till att ge eleverna 

fördjupade kunskaper som stannar kvar längre. Skantze (1989) kom i sin undersökning fram till 

att eleverna vill inhämta kunskaper med hjälp av alla sina sinnen och att en skolmiljö därför bör 

tillgodose detta behov. Om man ser till det utbud av material som det här klassrummet erbjuder 

eleverna, är det långt ifrån alla sinnen som får arbeta. När eleverna ska börja arbeta med ett nytt 

land blir de introducerade i landet genom att läraren läser boken Fröken Europa (Gavander, 

2004). Det är ett roligt och fantasifullt sätt att introducera nya kunskaper. Det lockar eleverna att 

vilja lära sig mer och även om de inte får arbeta med så många olika sinnen kan de med hjälp av 

det varierade materialet arbeta kreativt.  

Elevernas användning av möblering och material 

Elevernas sätt att vara i klassrummet kan visa på att de känner sig välkomna och att de inte räds 

att använda sig av det material som erbjuds för att tillägna sig nya kunskaper. Eleverna vet hur 
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de ska röra sig i klassrummet och de rör sig vant mellan bänkarna får att nå olika mål. De vet att 

man får använda datorerna som hjälp och de använder flera faktaböcker för att få så mycket 

information som möjligt till uppgifterna. Som ett exempel i händelseschemat tar upp, gav en 

elev uttryck för att vilja använda fler böcker därför att hon ville veta mer än det som stod i den 

första boken. Eleverna är medvetna om de principer som gäller för att använda datorerna. 

Senare på eftermiddagen blev det däremot stökigare i klassrummet och de samtal som fördes 

mellan elever som satt i grupper började mindre handla om skolarbetet och mer om annat 

utanför skolan. 

Situationen när eleverna går ut i hallen för att lattja kan visa på att materialet och möbleringen 

inte tillgodoser alla elevers lärandebehov. Dessa elever har tröttnat på att läsa om Frankrike och 

eftersom det inte finns någon bra samlingsplats i klassrummet, använder sig dessa elever av 

hallen istället. Eftersom de inte blir upptäckta i hallen passar de på att lattja och göra allt annat 

än att arbeta med det som var förbestämt. 

Hur eleverna rör sig i klassrummet och vad de säger tyder på att de är väl medvetna om både 

möbleringen och materialet. En elev blev påverkad av att hans bänk vickade och det störde 

honom i hans koncentration. Även om han inte praktiskt arbetade med något försökte han lyssna 

på vad läraren sa och att han då störs av den vickande bänken kan tyda på att just den här eleven 

har väldigt lätt för att bli störd i sin koncentration. Situationen visar att de yttre faktorerna så 

som möblering kan påverka elever och deras koncentration. Utifrån det interaktionistiska 

perspektivet kan man även tolka situationen som att det inte enbart är miljön som påverkar 

individen utan att individen ger uttryck för att ha behov av att i sin tur påverka miljön. 

Även om klassrummet ger ett opersonligt intryck är det för eleverna välbekant. De vet vad som 

förväntas av dem när de kliver in i rummet och de använder sig av det erbjudna materialet för att 

nå det mål de förväntas nå och eleven som vill ha fler böcker att läsa i visar på att materialet är 

uppskattat och lockande. Om materialet inte hade varit lockande hade eleverna förmodligen inte 

ansträngt sig och velat använda det. Nordin-Hultman (2004) diskuterar kring att de pedagogiska 

rummen, däribland klassrummet, bör kunna erbjuda aktiviteter som passar alla och även om 

materialet i viss mån kan bejaka elevers olika arbetssätt, hindrar rummet möjligheter för olika 

aktiviteter. På grund av att bänkarna tar upp en väldigt stor plats i klassrummet finns inga 

möjligheter för eleverna att till exempel ha en avskild del där de kan läsa tidningar eller böcker. 

Det finns bara plats för ett gruppbord och det finns dessutom inte i klassrummet utan i ett 

anslutande grupprum. I den här klassrumsmiljön erbjuds eleverna enbart att utforska med 

huvudet. För de som gillar att använda tekniklego i sin undervisning erbjuder det här 

klassrummet även utforskande med händer. Men det är också den enda gruppen som erbjuds att 

utforska och arbeta mer skapande.  

Att eleverna har tillgång till datorer är positivt ur flera synvinklar. Förutom att eleverna kan 

vidga och fördjupa sina kunskaper kan de även lära sig att tolka och analysera information och 

dess källor. Kanske kan det även bidra till att deras kunskapsinhämtning blir mer kvalitativ.  
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Klassrum B 

Klassrummets möblering 

Till skillnad från det första klassrummet är detta möblerat med bord i grupper om 3-5 elever. 

Även om hurtsar kan ta stor plats i ett klassrum har man i det här klassrummet möblerat så att 

det finns utrymme för annat än arbete vid bänken. Eftersom bänkarna står långt bak i 

klassrummet har man lyckats genomföra det Nordin-Hultman (2004) i sin undersökning 

saknade ute på svenska skolor och förskolor – plats för att kunna ha olika aktiviteter samtidigt. 

Resultatet av den här sortens möblering blir att de elever som vill sitta vid sina bänkar och 

arbeta kan göra det medan andra elever som vill göra andra saker, exempelvis leka affär, kan få 

ägna sig åt det. Den här tomma platsen i klassrummet gör det möjligt för eleverna att utföra 

olika praktiska aktiviteter, till skillnad från det första klassrummet som förutom tekniklegot inte 

hade möjligheten till några andra aktiviteter alls. Det tomma utrymmet gör det även möjligt för 

läraren att variera undervisningen och låta eleverna vara med och påverka. Enligt 

Vetenskapsrådet (2006) vill lärare och elever samspela i undervisningen och det är något som är 

möjligt i det här klassrummet. Till exempel kan utrymmet användas till att läraren och eleverna 

tillsammans sitter och går igenom något i matematikboken. Oavsett vilken undervisningsform 

läraren väljer är det gemensamma att läraren och eleverna kan samspela i undervisningen och 

arbeta tillsammans. Utifrån det visar det här klassrummet på att undervisningen har gått från att 

hållas av läraren framme vid katedern till att den sker som ett samspel mellan lärare och elever. 

Att läraren i det här klassrummet dessutom inte använder sitt bord någon gång under skoldagen 

utan håller sig vid elevernas bänkar, är ytterligare ett exempel på detta. 

När eleverna sitter i grupper och inte enskilt kan de lätt se vad andra klasskamrater har för sig. 

Ett exempel på det är när en elev tar med sig sin teckning till en klasskamrat för att jämföra och 

tre andra elever ser det här. De börjar också jämföra sina bilder med klasskamrater och även om 

det är ett tecken på samspel mellan elever kan det också störa koncentrationen hos de som vill 

arbeta i lugn och ro. 

Eftersom grupprummet till det här klassrummet är mindre möblerat känns det mycket rymligare 

och mer välkomnande. Grupprummet innehåller inte så mycket mer än ett bord och några stolar 

vilket gör att det här rummet uppfattas mer som ett grupprum än det i klassrum A. När eleverna 

frågar ifall de får sätta sig i grupprummet är det för att de vill jobba i lugn och ro. Precis som 

Skantze (1989) kom fram till i sin undersökning visar dessa elever på att de är medvetna om 

vilka miljöer och platser som kan ge dem arbetsro. För att veta detta bör de veta vad arbetsro 

innebär för just dem och att ha den kunskapen är väldigt viktig för att eleverna själva ska kunna 

påverka sin lärande. Nordin-Hultman (2004) framhöll vikten av att elever ska få formas genom 

miljön men då behövs det också någon sorts växelverkan mellan människa och miljö. Att vara 

medveten om miljön och att man kan använda den i sin lärande är en viktig del för att eleverna 

ska kunna samspela med miljön. 

Utbudet av material 

Materialet i det här klassrummet är anpassat för elever i årskurs 1. Även om det praktiska 

materialet inte är varierat finns det mycket annat material som eleverna kan använda som 

verktyg i deras lärande. Med hjälp av materialet kan eleverna utföra olika aktiviteter som att lära 

sig färgerna, lära sig klockan eller utveckla läs- och skrivkunskaper. Enligt Nordin-Hultman 

(2004) var det viktigt att materialet kunde erbjuda elever olika aktivitetsmöjligheter. De 
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aktiviteter som erbjuds eleverna i det här klassrummet kan däremot vara en stor del av 

undervisningen och kunskapsinhämtandet för elever som precis har börjat skolan. Då är det inte 

alltid variationen och typen av material som är det viktiga utan att det som erbjuds kan användas 

för att inhämta viktiga grundkunskaper. Även om affischen med flaggor och världskartan inte 

används praktiskt kan de utgöra ett mer långsiktigt hjälpmedel. Genom att vara uppsatta i 

klassrummet kan eleverna vänja sig vid flaggorna vilket kanske kan bidra till att de senare har 

lätt att inhämta de värdefulla kunskaperna. Detsamma gäller för färgerna och klockan som var 

uppsatt i klassrummet. Att ha dem uppsatta kan göra att eleverna blir medvetna och påminda 

om, till exempel, hur färgen röd ser ut. På så sätt tvingar man inte på eleverna kunskaper utan de 

får själva låta kunskaperna mogna i sin egen takt. Skantze (1989) visade i sin undersökning att 

elever attraheras av platser där det finns mycket att upptäcka. Genom att ha material som består 

av flera olika färger, former och bilder får eleverna någonting nytt att upptäcka varje dag.  

Det här klassrummet har något som de flesta klassrum borde ha; ett utbud av hörlurar. Om man 

inte har möjlighet att erbjuda arbetsro för alla elever kan de använda dessa och sitta i 

klassrummet utan att störas av andras prat. På så sätt kan elever som behöver samarbeta sitta i 

samma rum som elever som i sin tur behöver lugn och ro när de arbetar. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet ska lärande inte enbart bygga på aktiviteter och aktiviteter utan det 

måste även ges rum för tankearbete (Strandberg, 2006). För att tillgodose alla elevers 

möjligheter till tankearbete kan ett par hörlurar bidra till att erbjuda eleverna den möjligheten. 

Elevernas användning av möblering och material 

Jämfört med ljudnivån i klassrum A är den mycket högre i klassrum B. Då eleverna sitter i 

grupper kan det kanske vara en orsak. När jag gjorde mina observationer märkte jag däremot att 

eleverna enbart pratade om skolarbetet.  

Även om eleverna inte arbetar tillsammans använder de sig ändå av ett samspel. Det här 

samspelet går ut på att eleverna sitter och arbetar med sitt men diskuterar samtidigt med 

bordskamraten om vad de gör och varför, till exempel varför de målar just den här figuren eller 

varför de använder vissa färger och inte andra. Enbart genom att de sitter i grupper ges eleverna 

möjligheter till interaktioner för att inhämta nya, meningsfulla kunskaper. 

Elevernas verktyg i deras lärande så som papper, pennor och böcker har de tillgängligt i sina 

lådor som står i hurtsar utspridda i klassrummet. Att materialet inte finns tillgängligt direkt i 

bänken gör att eleverna varje gång de ska ha något, måste flytta sig från sin plats och gå förbi 

klasskamraterna innan de når sin låda. Det gör att eleverna gärna stannar till vid någon kompis 

för att prata och inte förrän efter ett bra tag har de kommit tillbaka till sin plats och kan fortsätta 

arbeta.  

Klockorna som sitter uppsatta på whiteboardtavlan gör eleverna medvetna om klockan och dess 

betydelse utan att det blir tråkigt. Klockan används för att visa eleverna när de två olika 

grupperna i klassen slutar. Samtidigt som eleverna använder dem för att se när de slutar, lär de 

sig även att läsa av klockan och vad de olika delarna i klockan betyder. Lärandet blir lite mer 

informellt än formellt. Att diskutera fritt kring något kan vara ett roligare och mindre tvingande 

sätt att lära sig och även om det handlar om att lära sig klockan kan eleverna personligen 

relatera till dessa. Det är inga vanliga, tråkiga klockor utan de är estetiskt tilltalande samtidigt 

som de kan relateras till elevernas vardag.  
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Att eleverna den här dagen inte använde sig av hörlurarna kan bero på olika saker. Till exempel 

kanske inte eleverna vet om att det finns hörlurar för dem som vill ha en tyst arbetsplats. Som 

Nordin-Hultman (2004) kom fram till, ligger mycket material undangömt och det gör även de 

här hörlurarna. Sedan kan det också vara så att eleverna vet om att de kan få hämta ett par 

hörlurar i skåpet när de vill men att det inte behövdes den dagen jag var där och observerade. 

Förutom självklara hjälpmedel i ett klassrum som färgpennor, linjaler och saxar har eleverna i 

det är klassrummet även tillgång till en stor burk med gummifrukter i olika färger. 

Gummifrukterna är inte till för något speciellt men står framme i klassrummet och kan användas 

till många olika saker. Om det beror på om frukterna står framme eller att eleverna vanligtvis 

brukar använda dessa framgår inte av mina observationer men däremot vet en av eleverna att 

dessa kan användas till att leka affär. Den här eleven är klar med sina sysslor och när hon ser sig 

runt i klassrummet för att bestämma sig vad hon ska göra istället, får hon syn på 

gummifrukterna. Förmodligen är eleven även medveten om att det finns låtsaspengar i 

klassrummet och hon får idén att hon kan använda gummifrukterna och låtsaspengarna för att 

leka affär. Enligt det interaktionistiska perspektivet är det denna medvetenhet om materialet 

som gör att eleven kan interagera med det och ett lärande kan ske (Björklid, 2005). Den här 

situationen visar att det tomma utrymmet framme i klassrummet inte bara används av lärare och 

elever tillsammans utan även lockar elever att själva utföra aktiviteter för att inhämta nya 

kunskaper. Även om det inte finns många praktiska verktyg i klassrummet finner eleven det 

material som finns, lockande att använda.    
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Kapitel 6 

Diskussion 

Diskussion kring mitt resultat  

Aktiviteter 

Aktiviteter kan vara både inre tankeprocesser och yttre handlingar (Strandberg, 2006). Enligt 

Vygotskijs syn på lärande föregår den yttre aktiviteten den inre (i Strandberg, 2006). Det 

innebär att genom yttre aktiviteter påbörjas inre aktiviteter. Om man först genom handlingar i 

sociala interaktioner inhämtar kunskaper, bearbetas kunskaperna genom tankeprocesser i 

huvudet. Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande måste elever erbjudas och lockas till 

sociala aktiviteter för att kunna inhämta kunskaper. Jag kommer nedan diskutera kring vilka 

aktivitetsmöjligheter eleverna erbjuds utifrån den möblering och det material som finns i de 

klassrum jag observerat. 

De två klassrummen erbjuder eleverna olika möjligheter till aktiviteter. Utrymmet i klassrum A 

är fullt av bänkar och skåp vilket gör att eleverna i den här klassen går miste om att kunna ha 

andra aktiviteter än vanligt skolarbete vid bänken. För att skolarbetet ska locka elever att 

inhämta meningsfulla kunskaper ska det enligt Vetenskapsrådet (2006) vara varierat och utmana 

eleverna att lösa problem eller utföra uppgifter genom olika arbetssätt och olika konstellationer. 

Eftersom det här klassrummet med sin möblering och sitt material inte når upp till detta blir det 

svårt för eleverna att skapa ett långvarigt och lustfyllt lärande. När eleverna under 

geografilektionen känner att skolarbetet inte tillgodoser deras behov tar de flykt ut till hallen där 

ingen kan kontrollera att dem inte arbetar. Varje gång de ska lära sig om ett nytt land ska de 

skriva och rita samma sak. En karta över landet ska alltid finnas med och om varje land ska man 

skriva om deras valuta, folkmängd och språk, samma sak varje gång. Att erbjuda möjligheter för 

eleverna att utföra aktiviteter på olika sätt kan istället bidra till att eleverna inte tröttnar och 

förlorar lusten att lära. Precis som Nordin-Hultman (2004) påpekar är alla barn olika och därför 

lär de sig på olika sätt och de vill förmodligen även lära sig olika saker. Om eleverna istället 

fick fokusera på det just dem tycker är viktigast med Frankrike eller om de fick illustrera det på 

olika sätt tror jag att fler skulle tycka det var roligt att lära och man skulle dessutom tillgodose 

fler lärandesätt än att alla ska läsa, skriva och rita om samma sak. Även om de använde samma 

sorts verktyg och arbetade i samma konstellationer skulle de få utföra aktiviteten på det sätt de 

själva tycker är spännande och meningsfullt. 

Klassrum B erbjuder istället andra möjligheter till aktivitet. Även om de inte har ett stort utbud 

av material har de en annan viktig del för att eleverna ska kunna utföra olika aktiviteter; 

utrymme. Som både Lgr 11, Lpo 94 och Nordin-Hultman (2004) menar är leken en viktig del av 

barns lärande, speciellt barn i de tidigare skolåren och det här klassrummet erbjuder med sitt 

utrymme goda möjligheter för eleverna att inhämta nya kunskaper. För de elever som tycker att 

vanligt bänkarbete tillgodoser deras lärandebehov kan utföra den sortens aktiviteter medan 

elever som behöver använda hela sin kropp för att lära sig har möjlighet att få göra det. Även 

om äldre barn, som eleverna i klassrum A, inte blir lockade av att använda lek som en del av sin 

lärande får det inte hindra att man fortfarande organiserar undervisningen så att eleverna kan få 
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lära sig med hjälp av flera olika aktiviteter, verktyg eller interaktioner. Att praktiskt få testa på 

saker inom exempelvis kemi kan vara en motsvarighet till de yngre elevernas lekfulla aktiviteter 

för lärande.   

Något jag saknar även i båda klassrummen är ett stort och varierat utbud av praktiska 

hjälpmedel i matematik. Det jag hittade i klassrum B var låtsaspengar och gummifrukter i olika 

färger. Till exempel röda jordgubbar, gula bananer och gröna päron. Dessa kan användas till en 

mängd olika saker inom matematik, en elev använde dessa när hon lekte affär. Leken gick då ut 

på att frukterna kostade olika mycket och de som kom och köpte använde sig av låtsaspengarna. 

Verktyg 

Verktyg är ett väldigt brett begrepp och innefattar allt från redskap till tecken eller material 

(Strandberg, 2006). Tecken kan till exempel vara gester, ord eller bilder. Det jag har valt att 

fokusera på är vilket material eleverna kan använda i sin kunskapsinhämtning. Strandberg 

(2006) menar att för att de yttre aktiviteterna ska bidra till inre aktiviteter behöver människan 

hjälp av verktyg. Ett klassrum ska bland annat innehålla verktyg som böcker, lexikon, ledtrådar, 

bilder, pennor, papper och det ska gärna uttryckas i olika färger och former.  

När det gäller de verktyg eleverna erbjuds i det två olika klassrummen är det en stor skillnad. 

Medan klassrum A lockar eleverna med praktiska verktyg för konkreta aktiviteter erbjuder 

klassrum B verktyg som istället fungerar som hjälp vid inre aktiviteter hos eleverna. Det 

material som klassrum A erbjuder är till hjälp för eleverna att inhämta kunskaper via yttre 

aktiviteter. Faktaböcker, lexikon och världsatlas finns till hjälp för eleverna när de ska inhämta 

information genom att skriva, läsa eller rita. Eftersom det finns ett stort utbud av dessa material i 

klassrummet kan alla elever få hjälp i sin kunskapsinhämtning. Även om materialet inte ger en 

”wow-faktor” som material för skapande kan ge borde det här materialet enligt Nordin-

Hultmans (2004) undersökning ändå ses som lockande att använda eftersom det är fritt 

tillgängligt för eleverna. Om materialet i klassrummet inte hade varit lockande hade till exempel 

situationen där en elev använde sig av flera böcker i sitt arbete om Frankrike, inte hänt. 

Eftersom materialet är fritt tillgängligt i klassrummet och erbjuder flera möjligheter att inhämta 

kunskaper bör det i viss grad bidra till att elevernas lärande gynnas. Även om böcker, 

uppslagsverk och tekniklego bidrar till elevers lärande är det enligt både Strandberg (2006) och 

Nordin-Hultman (2004) inte tillräckligt. Båda påpekar att det behövs mer material för skapande 

arbete i klassrummen. Eleverna i klassrum A erbjuds dock bra möjligheter till lärande utifrån 

det material som finns. Med hjälp av böcker, papper och pennor i olika färger, lexikon, en 

jordglob och världsatlas kan de både läsa, se, skriva och rita i sitt arbete med att inhämta nya 

kunskaper. Det enda som saknas i det här klassrummet är möjligheten till skapande arbete men 

det behovet kan kanske andra klassrum tillgodose, till exempel slöjdsalarna.  

När Skantze undersökte vad eleverna tycker om skolmiljön kom det bland annat fram att den 

skulle vara lockande och ”som sin egen” (Skantze, 1989, s.137-138). Ett lockande klassrum där 

eleverna kan känna sig som hemma kan till exempel innebära att eleverna får visa vem de är och 

vad de kan genom att få deras prestationer uppmärksammade. Att få visa att man kan förstora en 

bild på Snobben från 1:1 till 20:1 är ett steg i rätt riktning men den övervägande tomma 

anslagstavlan visar snarare på att klassrummet är ganska opersonligt. Redan på åttiotalet var 

eleverna medvetna om sina klassrumsmiljöer och att en tom yta är lika med en tråkig yta 

(Skantze, 1989). 
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I klassrum B är det tvärtom. I det här klassrummet hittar man inga böcker, uppslagsverk eller 

världsatlas. Istället erbjuder klassrummet verktyg som tillgodoser elevernas inre aktiviteter. 

Material som består av olika färger, former och bilder sitter uppsatta för att bidra till att eleverna 

inhämtar en förförståelse och grundläggande kunskaper. Eftersom materialet framställs genom 

olika färger och former blir det intressant och kan locka eleverna genom att vara en fröjd för 

ögat. Ett attraktivt material ska enligt Nordin-Hultman (2004, s. 76) vara häftigt för ögonen. När 

eleverna ser materialet ska de direkt bli lockade att använda det, antingen genom yttre eller inre 

aktiviteter. Tack vare att materialet framställs på ett attraktivt sätt och är fritt tillgängligt bidrar 

det till att gynna elevernas lärande.  

Även om det finns bra material som bidrar till elevernas lärande saknas det i båda klassrummen 

material som erbjuder bygg- eller konstruktionsmöjligheter, experimenterande och laborativa 

aktivitetsmöjligheter. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij menade att fantasin var en viktig 

del av lärandet. Det enda material från de två klassrummen som kan erbjuda eleverna ett 

fantasifullt och kreativt lärande är gummifrukterna i klassrum B. För att använda 

gummifrukterna behöver eleverna använda sin fantasi vilket enligt Vygotskij (i Strandberg, 

2006) borde gynna elevernas lärande. Att eleverna i klassrum A inte erbjuds något skapande 

material hindrar inte deras lärande men enligt varken Strandberg (2006) eller Nordin-Hultman 

(2004) kan man heller inte säga att deras material är optimalt ur lärandesynpunkt. Eleverna 

erbjuds möjligheter att lära sig och materialet kan till och med locka dem till att lära sig men 

lärandeprocessen är inte så lustfylld som författarna menar att den bör vara. Eleverna i klassrum 

A erbjuds ett kvantitativt lärande vilket varken gynnar eller hindrar deras lärande. Eleverna i 

klassrum B erbjuds ett material som kan bidra till ett kvalitativt lärande och det bästa vore om 

de i fortsättningen fick bli erbjudna samma lockande material när de ska gå från grundkunskaper 

till fördjupade och mer avancerade kunskaper.  

Interaktioner 

Interaktioner är det viktigaste ur både ett interaktionistiskt och sociokulturellt perspektiv. Att 

individ och miljö ska interagera i en lärandeprocess är hörnstenen i det interaktionistiska 

perspektivet. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att elever ska erbjudas rika 

möjligheter till interaktioner och samspel. Enligt Vygotskij (i Strandberg, 2006) är det genom 

interaktioner, med hjälp av verktyg och aktiviteter, med andra som vi kan tillägna oss nya tankar 

och kunskaper. I våra interaktioner använder vi oss av bland annat språkliga verktyg för att 

utföra yttre aktiviteter som i sin tur lägger grund för de inre aktiviteterna.  

Enligt Strandberg kan skolor och förskolor gynna barns och elevers lärande genom att erbjuda 

miljöer som skapar interaktioner mellan både lärare och elev samt mellan elever (2006, s. 49). I 

klassrum A erbjuds inte eleverna möjlighet till samspel utan de får själva skapa möjligheter för 

att det ska gynna deras lärande. Eftersom eleverna i klassrum B sitter i grupper lockar det mer 

till samspel än i klassrum A. Att läraren står längst fram i klassrum A när hon undervisar kan 

dessutom visa på en gränsdragning mellan läraren och eleverna. Det kan bidra till att eleverna 

inte ges rika möjligheter att samspela med läraren. Vygotskij (i Strandberg, 2006) menade att 

barn genom interaktioner ska ges rika utmaningar och att de på så sätt kan gå vidare i sin 

utveckling. Läraren finns där som hjälp men det sker inga samtal eller dialoger mellan läraren 

och eleverna. Eleverna erbjuds enbart till samspel mellan varandra men eftersom eleverna i en 

och samma klass ligger på ungefär samma utvecklingsnivå riskerar de att missa möjligheten till 
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bra utmaningar som passar just dem. Totalt sett erbjuder klassrum A väldigt få möjligheter till 

interaktion och samspel, utifrån båda perspektiven på lärande bör det utgöra ett hinder i 

elevernas lärande.  

Eftersom eleverna i klassrum B erbjuds möjligheter till interaktioner både genom den tomma 

ytan längst fram i klassrummet och för att de sitter i grupper, borde det gynna deras lärande. Om 

man jämför materialet i de båda klassrummen kan man säga att eftersom materialet i klassrum B 

sitter uppsatta på väggen och inte riktar sig till en liten grupp elever borde det ge fler 

möjligheter till interaktion i klassrummet. Till exempel kan flera elever observera affischen med 

världskartan och diskutera kring vilka länder de besökt. Eller så kan de ha ett spännande samtal 

om de olika färgerna som sitter uppsatta på väggen. Ett annat exempel är det jag har tagit upp 

tidigare i uppsatsen; en liten grupp elever som står framme vid whiteboardtavlan och pratar om 

klockan. Eftersom de två klockorna sitter uppsatta i klassrummet ger det eleverna möjligheter 

att inhämta kunskaper om klockan genom just interaktioner. Interaktioner där eleverna får 

samtala och föra en dialog och ge varandra kunskaper och tankar som andra elever kanske inte 

har tillägnat sig tidigare. När eleverna är så pass små spelar det ingen roll om de pratar om 

matematik eller vilka husdjur de har hemma därför att de har fullt upp med att utveckla 

förkunskaper och då räknas alla samtal som lika viktiga. Om elever vill interagera med det 

material som erbjuds har de bara två alternativ; datorerna och tekniklegot. Även om 

Vetenskapsrådet (2006) i sin undersökning kom fram till att undervisningen ska vara mer 

interagerad mellan lärare och elever syns det inte riktigt i klassrum A. 

Genom att läsa Skantzes (1989) avhandling kan man bli medveten om vilka skolmiljöer som 

elever anser är attraktiva. Dessa miljöer bör således också vara att eftertrakta för de anställda 

inom skolomsorgen om man ser utifrån ett lärandeperspektiv. De miljöer elever tycker är 

attraktiva är också de miljöer som gynnar elevernas lärande. Om man läser hennes avhandling 

kanske man får mod och intresse att organisera klassrummen så att de blir attraktiva för 

eleverna.  

För att sammanfatta diskussionen kan man säga att klassrummen erbjuder olika typer av 

möbleringar och material. Detta gör att eleverna samspelar på olika sätt och lär sig olika saker. 

Eleverna i klassrum A har ett mer praktiskt material och därför lär de sig mer konkret och 

faktabaserad information medan eleverna i klassrum B erbjuds ett material som istället ska 

stimulera deras tankeprocesser för att kunna tillägna sig baskunskaper. Det ena klassrummet 

lockar inte utifrån ett perspektiv där interaktioner spelar stor roll men som istället erbjuder ett 

bra lärandematerial, vilket dock är meningen att användas enskilt. Det som gynnar elevernas 

lärande är deras möjlighet att använda olika verktyg i sin lärande. Klassrum B kan kanske ses 

som raka motsatsen därför att möblering och material lockar eleverna till samspel och 

interaktioner. I det här klassrummet erbjuds eleverna både möjlighet till aktivitet och samspel 

men där det däremot skulle önskas ett lite större utbud av material. Båda klassrummen saknar 

dock ett utbud av ett skapande material som i sig erbjuder möjligheter till både interaktioner, 

hjälpmedel och aktiviteter. Genom tillgång till ett skapande material blir vikten inte lika stor vid 

att resten av den fysiska miljön i klassrummet ska bidra till att gynna elevernas lärande. Om 

klassrum A exempelvis har ett mer experimenterande och laborativt material skulle det kanske 

inte spela roll att möbleringen delvis hindrar möjligheten till samspel. Eller att resten av 

materialet enklast används enskilt istället för att uppmuntra till samspel. Klassrum B har 

däremot goda möjligheter att utöka sitt idag knappa, experimenterande material till att vara lika 

attraktivt som det Nordin-Hultman (2004) i sin undersökning såg på de engelska skolorna.  
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Om man slår ihop de två klassrummen skulle man få en skolmiljö som alla de författare jag har 

nämnt, skulle se som ett attraktivt klassrum där eleverna kan inhämta meningsfulla kunskaper 

och som skulle gynna deras lärande. Klassrummet skulle ha både konkreta och abstrakta 

hjälpmedel, möjlighet för eleverna att arbeta både enskilt och i grupp. Eleverna skulle få 

möjlighet att samspela både med varandra och med läraren och de skulle få möjlighet att utföra 

olika aktiviteter som passar alla elever. Det ena klassrummet har vad det andra saknar och 

tvärtom. Jag skulle inte säga att det som erbjuds i direkt mening hindrar elevernas lärande men 

eleverna skulle få ett mer lustfyllt och varierat lärande om ett klassrum kunde erbjuda det 

klassrum A och klassrum B erbjuder var och en för sig.  

Min forskningsprocess 

Om man ser till syftet och mina forskningsfrågor anser jag att jag har följt dessa under hela 

processen. Mitt syfte har hela tiden varit att få en förståelse för hur möblering och utbudet av 

material kan gynna elevers lärande. Det har jag också fått efter genomförd undersökning och 

bearbetning av data. Dessutom har arbetet med det här området definitivt fått upp mina ögon 

och gjort mig medveten om hur olika faktorer i ett klassrum kan ha inverkan på elevers lärande. 

Även om jag i den här uppsatsen enbart tittat på den möblering och det material som 

klassrummen erbjuder, ser jag gärna att undervisningen går utanför klassrummets fyra väggar. 

Att använda andra rum, både utomhus och inomhus, för kunskapsinhämtning är också bra och 

ger eleverna fler möjligheter till lärande. Eftersom det finns mycket att observera i ett klassrum 

var det svårt att i början välja vilken gräns jag skulle sätta. Nu när jag har synliggjort 

möbleringen och materialets betydelse kanske det blir enklare att få upp ögonen för andra 

viktiga faktorer i klassrummet.  

Det är inte så många som har skrivit om samma ämne med fokus på grundskolan och därför var 

det ganska svårt att hitta någon tidigare forskning som jag kunde relatera till. Eftersom det inte 

är så många som har skrivit om klassrummet, dess möblering och material har jag heller inte 

kunnat få flera perspektiv på de begrepp jag använt i min uppsats. Även om Nordin-Hultman 

(2004) skriver om material och rum kan jag inte ta till mig allt eftersom stora delar av hennes 

undersökning är från förskolans miljö. Med flera begreppsförklaringar hade det kanske kunnat 

bli ett större djup i min analys och diskussion.  

Om jag hade gjort om uppsatsen hade jag valt att få observera två olika klassrum men samma 

årskurs ur den synpunkten att jämförelsen mellan klassrummets fysiska miljö hade blivit mer 

intressant. Jag är däremot osäker på huruvida möjligheterna till interaktioner skulle ändras 

eftersom jag tror på att elever måste få rika möjligheter till interaktioner oavsett vilken årskurs 

de går i. 

Att skriva uppsatsen har varit väldigt roligt och intressant men om man inte har skrivit någon 

uppsats av denna nivå tidigare, är det väldigt energikrävande. Jag försökte så tidigt som möjligt 

komma i gång med uppsatsen och nu i efterhand kan jag se vilken nytta jag har haft av det. 
 

Förslag på vidare forskning 

Eftersom det har varit svårt att hitta tidigare forskning som belyser klassrummets fysiska 

påverkan av elevers lärande behövs det generellt mer forskning inom området. När jag sökte 
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efter tidigare forskning hittade jag många böcker om hur man kan arbeta med pedagogiska 

miljöer i förskolan och även lite om gymnasiet. Jag hittade även många böcker som behandlade 

olika teorier om lärande men knappt några om hur det faktiskt ser ut på skolor idag. Även om 

man lär sig de olika teorierna vill man veta hur de realiseras och fungerar ute i verksamheten. 

Utöver mer forskning om klassrummets fysiska möjligheter skulle det vara intressant att göra en 

större undersökning där man systematiskt observerar och undersöker huruvida möblering kan 

gynna elever och deras inhämtning av kunskaper. Vid en större undersökning kan man dessutom 

jämföra elevers resultat utifrån vilka möjligheter till exempelvis interaktioner de får i ett 

klassrum.  

Med tanke på dagens diskussioner om den svenska skolan skulle det vara intressant att se 

huruvida svenska elever får använda sina sinnen i skolarbetet och jämföra det med deras 

resultat. 

”En skola för alla” nämns bland annat i läroplanerna (Skolverket, 1994; 2011) och är en välkänd 

fras i den svenska skolan. För att medvetandegöra alla elevers olika behov skulle det därför vara 

intressant att undersöka vilka lärandebehov eleverna i en klass har för att sedan jämföra med 

vilka möjligheter deras klassrum erbjuder.  

Jag har nämnt ett antal olika förslag till vidare forskning. När jag började tänka kring vidare 

forskning fick jag många idéer därför att det finns så mycket att undersöka om klassrummets 

betydelse. Utformningen av innehållet i ett klassrum spelar stor roll för vilken attityd eleverna 

har när de går in i klassrummet. Därför behöver man ta steget från forskning om skolans 

arkitektur till dess konkreta innehåll. 
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Bilaga 1 

Bilder från klassrum A 
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Bilaga 2 

Bilder från Klassrum B 
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