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God fysisk lärandemiljö 

Åtta lärares uppfattningar och tolkningar 

Frida Cliffordsson  

Abstract 

Syftet med denna studie är att granska lärares uppfattningar om och tolkningar av begreppet god 

lärandemiljö med fokus på de fysiska faktorerna samt att undersöka hur lärarna i sin yrkesroll 

omvandlar sina kunskaper och erfarenheter till att skapa en god fysisk lärandemiljö i sina klassrum.  

Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs 1 och årskurs 3 på två olika skolor. 

Skolorna valdes ut genom så kallat bekvämlighetsurval. Aktuell litteratur och forskning inom ämnet 

har studerats. 

Studien redovisar några av lärarnas mest framträdande tankar och åsikter om lärandemiljöer men även 

likheter och olikheter i svaren vad gäller tolkningen av begreppet. Studien slår fast att på grund av 

befintliga byggnader, brist på tid och rådande ekonomi kan lärarna endast påverka lärandemiljön vad 

gäller möblering och material. Om inte dessa hinder fanns skulle lärarna bättre kunna använda sina 

kunskaper till en positiv förändring av lärandemiljön.  

 

The purpose of this study is to examine teachers' perceptions and interpretations of the concept of 

good learning environment with a focus on the physical factors, and to investigate how teachers in 

their professional roles through their own experiences create a good physical learning environment in 

the classroom. 

The study is based on eight interviews with teachers from the 1
st
 and 3

rd
 grade from two different 

schools. The schools were selected by so-called convenience sample. Current literature and research 

on the subject has been studied. 

The study reports some of the teachers' most prominent thoughts and opinions about learning 

environments and also the similarities and differences in the responses regarding the interpretation of 

the concept. The study concludes that because of existing buildings, lack of time and prevailing 

economics, teachers can only affect the learning environment in terms of furnishings and materials. 

Without current barriers, teachers would to a greater extent be able to use their superior knowledge to 

create positive changes in the learning environment. 

Nyckelord 

Fysisk lärandemiljö, klassrumsmiljö, lärare, intervjuer, grundskolans tidigare år 
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Inledning 

Val av ämne 

När lärare går till våra styrdokument för att söka klarhet i vad som gäller angående den fysiska 

lärandemiljön står det ytterst lite att läsa. Varför är det så när all forskning som jag tagit del av visar på 

hur viktig den fysiska lärandemiljön är för elevens inlärning. Är lärarkåren överens om vad en god 

lärandemiljö betyder eller tolkas uttrycket och dess innehåll olika? Hur ska jag i min framtida lärarroll 

veta vad som förväntas av mig och vad jag behöver eftersträva om ingen gemensam definition av 

begreppet existerar? 

Min upplevelse efter att ha avverkat samtlig Vfu (den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen) 

under utbildningen är att den fysiska klassrumsmiljön och dess betydelse och möjligheter för både 

elever och lärare antingen glöms bort eller får stå åt sidan för andra uppdrag inom yrket. Ofta har jag 

upplevt klassrumsmiljön som kal, ointressant och ostimulerande. 

De funderingar jag bearbetat under min utbildningstid och nu även tar med mig in i uppsatsskrivandet 

är bland annat följande: Vilka tankar har verksamma lärare om en god inlärningsmiljö och hur kopplas 

detta till den fysiska klassrumsmiljön? Om och i vilken utsträckning arbetar lärarna ute på skolorna 

med den fysiska klassrumsmiljön? Är lärarna medvetna om sina val eller omedvetna? Hur resonerar 

lärarna om elevernas olika behov och om hur elevernas lärstilar tillgodoses?  

I samband med starten för mitt skrivande under våren 2011 började både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet med granskande reportage vad gäller den svenska skolan. Där tas faktorer som luft, buller 

och antal elever per klass upp.  Jag funderar också på den pågående samhällsdebatten om hur svenska 

elever får allt sämre resultat i internationella jämförelser. Kan det vara så att även de fysiska faktorerna 

i klassrumsmiljön har ett finger med i spelet?  

Min studie pekar på att litteraturen i ämnet beskriver hur lärandemiljöerna borde vara och ger råd till 

lärare hur man ska utforma den idealiskt. Medan studiens resultat visar på den nu rådande verkligheten 

där begränsad ekonomi, stora klasser och lärarnas många uppgifter inom sitt yrkesuppdrag leder till att 

de tvingas prioritera bort önskvärda förbättringar i lärandemiljön. 

När jag nu står på tröskeln till yrkeslivet känns det viktigt att aktivt arbeta med och försöka anpassa 

den fysiska klassrumsmiljön så att den har förutsättningar till att bli just en god lärandemiljö. Min 

önskan är att den fysiska klassrumsmiljön uppmärksammas och problematiseras, kanske kan min 

studie bidra till detta.  

Begreppsförklaring 

Fysisk lärandemiljö 

Begreppet fysisk lärandemiljö är ett omfattande uttryck och kräver en viss begränsning för att vara 

användbar i denna typ av studie. Efter att ha studerat begreppet i den redovisade litteraturen har jag 

gjort följande sammanfattning. 

Definition: Lärandemiljö är den fysiska miljö där elever vistas under skoltiden.  
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I denna studie är denna miljö avgränsad till klassrummet. Klassrummets utformning, möblering och 

material utgör den fysiska lärandemiljön för elever och lärare. I en skola med god fysisk lärandemiljö 

förhindras fysiska skador av elever och personal. Istället bidrar den till att eleverna utvecklas och gör 

dem mottagliga för nya kunskaper. 

Syfte 

Syftet med studien är att granska lärares uppfattningar om och tolkningar av begreppet god 

lärandemiljö med fokus på de fysiska faktorerna, samt att undersöka hur lärarna i sin yrkesroll 

omvandlar sina kunskaper och erfarenheter till att skapa en god fysisk lärandemiljö i sina klassrum.  

Frågeställningar 

 Vad innebär begreppet god fysisk lärandemiljö för lärare?  

 Hur kan lärare bidra till en god fysisk lärandemiljö? 

 Vilka faktiska möjligheter finns att påverka klassrummets lärandemiljö? 

 Hur trivs lärarna i sina egna klassrum? 

 Hur ser ett drömklassrum ut? 

Litteraturgenomgång 

Styrdokument 

Den svenska grundskolan styrs av skollagen och Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet). Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och Lpo 94 är antagen av 

Sveriges regering. Skollagen beskriver hur varje skola ska förvaltas och hur skolan ska skapa ett bra 

lärande och en god trivsel för eleverna. I Lpo 94 beskrivs mål och riktlinjer för arbetet inom skolan. 

All svensk skolverksamhet är också tvungen att efterfölja arbetsmiljölagstiftningen. Lagen reglerar 

arbetsgivarens skyldigheter om att förebygga ohälsa och olycksfall. (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Skollagen 

I skollagen tar den fysiska lärandemiljön upp en liten plats.  

5 kap. 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. 

5 kap. 4 § I arbetsmiljölagen (1977:1 160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 

(Riksdagen, 2010, s. 18). 

Lpo 94 

I kapitel 2.3 i Lpo 94 kan man under rubriken elevernas ansvar och inflytande läsa följande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 

egna arbetet och för skolmiljön. 

Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.  

Under rubriken: riktlinjer för alla dem som arbetar inom skolan, kan man läsa följande 
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främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön (Skolverket, 2006, s. 13). 

Senare i skriften under rubriken: rektors ansvar, står det att läsa att rektorn som pedagogisk ledare har 

ett särskilt ansvar i att  

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel. (ibid, s. 17). 

Klassrummet och dess historia 

Skolorna i dagens Sverige skiljer sig väsentligt åt sinsemellan vad gäller ålder, utseende, kvalitet och 

standard. Många skolor ute i kommunerna är gamla och har byggts under andra pedagogiska tider än 

de nuvarande, detta medför att skolorna inte är anpassade till dagens undervisning. (Björklid, 2005, 

Williams, 1998). 

När folkskolan infördes 1842 bedrevs skolundervisningen till en början i tillfälliga lokaler beskriver 

Williams (1998). År 1865 gav Öfverintendents-Embetet ut detaljerade beskrivningar på hur skolorna 

skulle inredas och det är här som klassrum och skolbänkar får det grundutseende som än idag är 

utmärkande för utbildningslokaler (Nordahl, 2003). Tretton år senare, 1878 kom dåtidens läroplan ut 

och i samband med den kom det anvisningar om att det högst skulle vara 60 barn per klassrum mot de 

annars ofta förekommande 100 och att de skulle sitta två och två i bänkar. 1920 kom det ut nya 

Normalritningar till folkskolan där lärarens och elevernas trevnad och behag men även prydlighet, 

ordning och goda smak underströks som viktiga i klassrummen.  

Löfberg (1991) tar upp att skollokalerna skulle vara ljusa, luftiga, välventilerade och ha bladväxter och 

blommor. Även hantverket och den estetiska utsmyckningen betonades. Efter andra världskriget 

byggdes skolorna överlag som enplansbyggnader (Williams, 1998). Mellan åren 1955 och i början av 

1980-talet var det Skolöverstyrelsens handbok - Gröna Boken som var skolplanerarnas, arkitekternas 

och teknikernas bibel. Den slutade att användas när systemet med statsbidrag till skolbyggnader 

avskaffades (Nordahl, 2003). Under senare delen av 1900-talet har det hantverksmässiga och estetiska 

fått ge vika för det rationella och funktionella vid nybyggnationer menar Löfberg (1991). 

Fysiska faktorer i lärandemiljön 

Studien fokuserar på faktorerna ljus, ljud, luft, temperatur och ventilation men även möblering, 

ergonomi och inredning. 

Ljus  

Jan Ejhed (1996) beskriver att människans vakenhet styrs av två olika typer av hormoner. Dessa 

hormoner påverkar människans vakenhet och insomning, mängden ljus i omgivningen styr balansen 

dem emellan. Detta är en av orsakerna till att man eftersträvar mycket dagsljus och solljus i 

klassrummen.  

Dagsljuset är grunden till skolans belysning skriver Ejhed (1996) vidare. Här spelar 

fönsterutformningen en avgörande roll för ljusinsläppet anser Williams (1998). Det bästa är om ljuset 

kommer in från flera olika vädersträck samtidigt. Vilka vädersträck ljuset i sin tur kommer in ifrån har 

också betydelse då starkt eller för mycket solljus påverkar temperaturen i klassrummet. Därför är det 

viktigt att det i klassrummet finns goda möjligheter till avskärmning i form av solskydd som 

tillexempel gardiner eller rullgardiner. Dessa ska enkelt kunna varieras utifrån behov. 
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Enligt flera vetenskapliga undersökningar har de flesta skolorna idag lysrörsarmatur. Detta bidrar till 

problem då det fladdrande skenet bland annat kan ge upphov till trötthet, huvudvärk, rastlöshet, 

överaktivitet och i vissa fall migrän (Arbetsmiljöverket, 2011, Boström & Svantesson, 2007, 

Johansson m.fl., 2007). Är belysningen däremot god kan den utgöra ett pedagogiskt hjälpmedel som 

bland annat kan underlätta inlärningen (Boström & Svantesson, 2007). Johansson m.fl. (2007) tar upp 

vikten av tillgång till små arbetslampor eller punktbelysning vilket bidrar till fokusering på arbetet.  

Boström och Svantesson (2007) poängterar hur viktigt det är att kunna anpassa klassrummets 

belysning efter behov och aktivitet.  

För att eleverna ska trivas i klassrummet spelar ljuset en avgörande roll fortsätter Johansson m.fl. 

(2007). Enligt Björklid (2005) bidrar även en god belysning till att stämningen i gruppen ökar.   

Boström och Svantesson (2007) beskriver ljussättningens komplexitet genom följande beskrivning 

”Vissa elever koncentrerar sig bättre i kraftigt upplysta rum medan andra koncentrerar sig bättre i rum 

med dämpad belysning. För vissa tycks inte ljuset spela någon större roll vid inlärningen.” (s. 29) 

”En ljussättning som gör att man enkelt kan avläsa lärarens och elevers minspel underlättar 

kommunikationen i klassrummet och ger förutsättningar för samtal och diskussion medan ett mer 

dämpat ljus kan skärpa lyssnandet.” (Ejhed, 1996, s. 81) 

Ljud 

”Tystnad är något som man nästan aldrig får uppleva. // Prat, smällar med bänklock och skrapljud 

från stolar är exempel på // buller: Man kan också störas av bakgrundsljud från fläktar, spring i 

korridorer eller bilar som bullrar utanför fönstret.” (Ouchterlony & Norell, 2006, s. 28) 

Höga störande ljud kan bidra till trötthet, okoncentration, inlärningssvårigheter och stress fortsätter 

Ouchterlony och Norell (2006). Arbetsmiljöverket (2011) tillägger att det ljud som oftast leder till 

huvudvärk och koncentrationsproblematik är det störande buller som uppstår vid olika aktiviteter i 

klassrummet till exempel småprat och bänklock som smäller igen. Björklid (2005) beskriver även att 

bullriga skolmiljöer ger försämrade elevprestationer, särskilt vad gäller läsförmåga.  Däremot skriver 

Ouchterlony och Norell (2006) att ljudnivåerna i skolan sällan är så höga att de ger hörselskador men 

att de ofta är så höga att de är störande. 

Björklid (2005) tar upp problematiken med ljudstörningar från angränsande utrymmen, hon nämner 

musiksalen och skolrestaurangen som exempel på detta.  

Williams (1998) hänvisar till återkommande besiktningar av undervisningslokaler som före detta 

Statens Provningsanstalt genomförde under 90-talet. Dessa besiktningar visade att ”det bullrar från 

fläktar och installationer, att det susar i luftdonen, att otäta friskluftsventiler och fönster släpper in ljud 

från trafikerade gator.” (s. 87). Samma besiktningar visar också att ljudabsorbenter ofta saknas eller är 

felplacerade. Dessutom tas det upp att ljudabsorbenterna bör ha olika placering beroende på vilken typ 

av möblering rummet har och hur rummet används. Simmons (1996) tillfogar att många 

undervisningslokaler har dåliga akustiska egenskaper, ofta som ett resultat av bristande kunskaper vid 

planerandet och byggandet av skolan. 

Williams (1998) beskriver nyttan av att använda olika typer av mjuka möbeltassar för att minska de 

irriterande skrapljuden. Johansson m.fl. (2007) påpekar vikten av hur läraren använder sin röst i 

klassrummet för att hålla tillbaka ljudnivån.  
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Broström och Svantesson (2007) beskriver att 20 % av grundskoleeleverna vill arbeta under tystnad, 

40 % väljer att arbeta med bakgrundsljud och musik och de resterande 40 % är flexibla. Johansson 

m.fl. (2007) spinner vidare på detta och uttrycker det som att 

”När barnen efter genomgång har satt sig till ro med sitt eget arbete kan du med fördel sätta på 

bakgrundsmusik. Musiken hjälper till att skapa det lugn som öppnar sinnena för inlärning. Musiken 

ska vara instrumental och spelas mycket dämpad, knappt hörbar. Elever som vill ha det alldeles tyst 

ska få möjlighet att låna hörselskydd.” (Johansson m.fl. 2007, s. 39). 

En god ljudmiljö är nödvändig i skolan eftersom en stor del av undervisningen sker genom hörseln. 

(Simmons 1996). Enligt Simmons (1996) skapas en god ljudmiljö i undervisningsrummen med 

tillräcklig ljudisolering, tysta installationer (ventilationsanläggningar m.m.), rätt rumsakustisk 

dämpning och utformning samt möbler och teknisk utrustning som inte bidrar till onödig ljudalstring. 

Luft, temperatur och ventilation 

”Syftet med ett gott klimat och en god luftkvalitet i undervisningslokaler kan kort beskrivas vara av 

två slag – dels att undervisningen skall kunna bedrivas utan att någon störning av studieverksamheten 

skall behöva befaras, dels att vistelsen i lokalerna inte skall ge upphov till någon hälsopåverkan 

varken på kortare eller längre sikt.” (Södergren, 1996, s. 23) 

Björklid (2005) uttrycker att vanliga problem i skolans innemiljö är dålig luft, hög lufttemperatur, 

onödig energiförbrukning och svårskötta tekniska anläggningar. 

1992 sände Arbetarskyddsstyrelsen ut en enkät till landets alla grund- och gymnasieskolerektorer. I 

svaren framkom att det dominerande problemet i den fysiska miljön var luften i skolan. (Södergren, 

1996). Redan 1989 hade Allergiutredningen genomförts och där fastslogs att det var nödvändigt med 

en radikal förbättring av luftkvaliteten inomhus.  

Arbetsmiljöverket (2011) skriver att  

”Dålig luft är ett vanligt problem på många skolor men är inte alltid lätt att mäta. Det som oftast gör 

att du tycker att luften är dålig är att det är för varmt eller att det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. 

Då kan det hjälpa att vädra.” (Arbetsmiljöverket, 2011, s. 18) 

Att luften upplevs dålig beror vanligtvis på att det är fler elever i klassrummet än vad rummet är avsett 

för påpekar Arbetsmiljöverket. Detta påtalade Ouchterlony och Norell (2006) i sin rapport. De 

förklarade det med att antalet personer i lokalerna har ökat utan att ventilationssystemen har anpassats 

eller på grund av dåligt underhåll av ventilationssystemen. 

Södergren (1996) skriver att luftkvalitetens inverkan på välbefinnandet och studieverksamheten inte 

ger lika omedelbar effekt som temperaturen ger. Men att en långvarig vistelse i dålig luft ofta leder till 

huvudvärk och trötthet. 

Vad gäller rekommendationer om temperatur i klassrum går meningarna isär. Dahlkwist (2007) anser 

att en lagom temperatur bör vara ca 18C. Arbetsmiljöverket (2011) däremot rekommenderar 20C 

medan Södergren (1996) rekommenderar att undervisningslokaler bör ha en rumstemperatur på 20-

22C. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till på vintern då stora fönster kan sänka temperaturen i 

klassrummen ordentligt. Även under årets varmare månader är fönstren ofta en anledning till 

värmeproblem och ibland upplevs värmen så besvärande att det är svårt att använda lokalen. Om 

utomhustemperaturen överstiger 18C kan innetemperaturen bli olämpligt hög om rummet är fullsatt, 

trots att klassrummet saknar fönster med solinsläpp. Detta kan bland annat minskas genom att 

fläktarna får stå på under hela dygnet men även genom att förse fönstren med solskydd. Björklid 

(2005) beskriver att ett besvärande klimat också kan påverkas av brist på öppningsbara fönster. 
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I Grundskoleförordningen finns rekommendationer om antal elever per kvadratmeter och om 

luftvolym per elev. Dessa kan skolhuvudmännen ta med i beräkningar vid renoveringar eller 

nybyggnationer av skolor (Björklid, 2005).  

Möblering, ergonomi och inredning 

Johansson m.fl. (2007) beskriver hur eleverna borde mötas av ett ombonat, vackert och inbjudande 

klassrum då detta kan vara avgörande för dagens arbete. Det är viktigt att elevernas egna alster 

prydligt och fint sätts upp på väggarna, att belysning och blommor finns och författarna betonar vikten 

av att eleverna lär sig att ta hand om och vårda sitt klassrum. En sådan förbättring av klassrumsmiljön 

är ovanlig vilket gör att de flesta föräldrar har stora möjligheter att känna sig helt hemmastadda i sina 

barns klassrum eftersom de ser likadana ut som när de själva gick i skolan (Westman, 2003). Han 

fortsätter med att visa på skillnaderna mellan de så kallade traditionella klassrummen (med så kallad 

förmedlingspedagogik) och det som han kallar hemrummets idé. Med hemrummets idé menar 

Westman att det är ett arbetsrum som har en privat och hemtrevlig karaktär. Ett rum där man både ska 

kunna arbeta, redovisa och koppla av.  Edholm (2003) beskriver hur olika vi människor är och att vi 

därför lär oss på olika sätt. Vissa elever fungerar bäst om de får tillgång till mjuka fåtöljer eller får 

ligga på golvet och lyssna på musik. Hur tillmötesgår vi elevernas olika behov funderar Edholm.  

De flesta klassrummen är fyrkantiga och med bänkar i prydliga rader och katedern längst fram som 

kronan på verket (Boström & Svantesson, 2007). Forskning visar att eleverna behöver mer stimulans, 

mer förändring och mer rörelse i klassrummen. Det är därför viktigt att möblera klassrummen så att 

det ger eleverna möjlighet till olika sorters lärande. Det är viktigt att det finns olika typer av platser för 

eleverna. De som vill sitta ensamma ska få möjlighet till det medan de som vill sitta i par eller grupp 

eller kanske avskärmade ska få göra det (Boström & Svantesson, 2007). Dahlkwist redovisar att en 

genomtänkt möblering i klassrummet kan förbättra det sociala klimatet och kommunikationen (2007). 

Begreppet ergonomi handlar om samspelet mellan människa, teknik och miljö (Arbetsmiljöverket, 

2011). Det omfattar även hur vi använder våra kroppar under arbetet och hur arbetsmiljön anpassas 

efter var och ens behov. Detta betyder att om man sitter fel när man arbetar kan man få ont i olika 

delar av kroppen på grund av felaktig belastning. Därför ska bord och stolar anpassas efter varje elevs 

behov. Westman (2003) tar upp att många av dagens ryggproblem kan bero på de dåliga sittmöblerna i 

skolan. Han skriver att den gamla skolbänken får underkänt ur ekonomisk, pedagogisk och ur 

lärarergonomisk synvinkel. Enligt Williams (1998) ska elever och lärare ha individanpassade 

arbetsplatser i skolan.Uundersökningar visar dock att så inte är fallet. Även forskning visar att bristen 

på sittriktiga möbler i skolan är ett problem. Samma förhållanden skulle inte accepteras på 

arbetsplatser för vuxna hävdar Björklid (2005). 

Boström och Svantesson (2007) beskriver att 40 % av eleverna föredrar informella studiemiljöer 

medan 20 % föredrar formella miljöer vid inlärning. Detta kan kopplas till Westman (2003) som tar 

upp fördelar med att ha en soffa eller andra mjuka möbler i klassrummet. Westman tar även upp att det 

kan vara positivt att ha en form av samlingsmatta i klassrummet eftersom eleverna ibland behöver stå 

upp eller ligga ner för att på så vis fresta mindre på ryggen. Boström och Svantesson (2007) tar upp 

vikten av att få möjlighet och plats för att röra sig i klassrummet. De beskriver hur till exempel 

hjärngympa och avslappning underlättar inlärningen och stärker kreativiteten hos eleverna. Därför är 

det viktigt att det skapas plats även för rörelse i klassrummet.  
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Läromedel och allt möjligt arbetsmaterial bör enligt Westman (2003) tas fram och vara synligt för 

eleverna. Genom att exponera materialet på ett inbjudande sätt stimuleras elevernas kreativitet och 

viljan till att lära. 

Pedagogiska tankar och fysisk lärandemiljö 

Björklid (2005) skriver att de fysiska lärandemiljöerna sänder budskap till eleven om denne är 

välkommen in i klassrummet eller inte. Det är också viktigt att åstadkomma en miljö som i så hög grad 

som möjligt kan stimulera elevens positiva utveckling enligt Lpo 94:s intention. Författaren tar även 

upp frågan om dagens skolbyggnader verkligen är anpassade efter den nu gällande läroplanen. Många 

av skolorna idag planerades och byggdes nämligen långt före den senaste läroplanens intåg. 

Nordin Hultman (2006) skriver att rummet och tiden i pedagogiska sammanhang tidigare har setts som 

yttre, ekonomiskt givna och politiskt beslutade ramfaktorer som pedagogiken sedan har varit tvungen 

att anpassa sig till. Det är inte pedagogiken som styr hur klassrummet ska iordningställas utan 

klassrummets utformning har fått styra hur man lägger upp pedagogiken. Författaren skriver att 

De pedagogiska rummens iscensättning – scenografi - kan läsas som en text om hur vi ser på barns 

behov för lärande och utveckling; olika synsätt på vad kunskap är och på hur lärande sker är knutna 

till olika sätt att ordna den pedagogiska verksamhetsmiljön. // Sättet att organisera den pedagogiska 

verksamhetsmiljön speglar och uttrycker pedagogiska intentioner, prioriteringar och föreställningar 

om barns lärande och utveckling. (s. 22) 

Strandberg (2006) beskriver hur lärmiljöer antingen kan underlätta ett lärande eller försvåra det. Detta 

då rummet förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar och på så sätt bildar en fond 

för lärande och utveckling.  

Edholm (2003) hänvisar till Christer Gudmundsson och dennes bok Lärorummet där han tar upp att 

eleverna har olika lärstilar. 

Människor är olika och därför lär vi oss på olika sätt vilket inte är svårt att förstå men fortfarande är 

t.ex. klassrum nästan alltid enbart försedda med stolar och bord. Detta passar vissa elever, andra trivs 

bäst i mjuka fåtöljer eller ligger/sitter gärna på golvet. En del elever vill ha tyst omkring sig andra vill 

ha ljud, musik och prat i sin omgivning. (s. 52)  

Av detta dras slutsatsen att det behövs både formella och informella lärandemiljöer. Westman (2003) 

förklarar att det traditionella klasrummets idé är enkel. Läraren befinner sig på en bestämd plats i 

rummet och styr därifrån både eleverna och deras lärande. Författaren beskriver även det mer moderna 

arbetsrummet med mer privat och hemtrevlig karaktär vilket han benämner som hemrum. Där är 

kommunikationen flerstämmig och eleverna arbetar antingen individuellt eller i olika grupper. I ett 

sådant klassrum kan många olika parallella aktiviteter utspela sig samtidigt oberoende av varandra.  

Boström och Svantesson (2007) beskriver hur man på olika sätt kan lärstilsanpassa sitt klassrum. 

Författarna beskriver på följande sätt hur ett klassrum kan inredas för att tillgodose de olika lärstilarna.  

Inred klassrummen så att det finns både informella och formella ytor. Skaffa kuddar, mattor, flyttbara 

hyllor, olika slags belysning och om möjligt, ordna så att det finns olika slags rum. // Det bör finnas 

riktiga bänkar, ytor där man kan jobba i par och i grupper. Naturligtvis ska datorn ha sin givna plats i 

lärorummet. En speciell hörna för läsning är också att rekommendera. // Sätt upp material, texter, ord 

och bilder på väggarna och låt allt detta finnas som bakgrundsinformation. Byt ut materialet någon 

gång per månad. Lärande sker också på en undermedveten nivå och hjärnan registrerar även sådant 

som finns perifert. Självklart ska barnens alster också finnas till beskådan. (s. 110-111) 

Viktigt att tänka på vid utformande av lärmiljöer är att de inte enbart ska se fina ut för människor som 

besöker rummet. Det viktiga är att rummet i första hand gagnar aktiviteter för lärande och utveckling, 
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här betonar Strandberg dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Rum som gagnar lärande och 

utveckling kan också vara fina att komma in i och beskåda.  

Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod som valts för att samla in data till studien. Här beskrivs 

även urval, datainsamling, genomförande, tillförlitlighet och förhållningssättet till de 

forskningsetiska principerna. 

Urval 

Vad gäller urvalet används ett så kallat bekvämlighetsurval genom att studien vänder sig till för mig 

redan kända skolor (Bryman, 2002). Av dessa skolor valdes två. Dessa två skolor är placerade i 

samma kommun som är en kranskommun till en storstad. 

Skola 1 

Bostadsområdet som eleverna kommer ifrån består nästan uteslutande av villor. Skolan är en 

tvåparallellig F-5 skola där fritidsverksamheten är integrerad. Datorerna finns i respektive klassrum. 

På skolan går ca 270 elever. Skolan byggdes 1982 och byggdes till 1987. 

Skola 2 

Bostadsområdet som eleverna kommer ifrån består till stor del av villor men även flerfamiljshus av 

både bostadsrätts- och hyresrättstyp finns representerade. Skolan är en treparallellig F-5 skola där 

fritidsverksamheten är integrerad. Skolans datorer är samlade i ett mediatek. På skolan går ca 365 

elever. Skolan byggdes 1977 och har byggts till 1996 och 2000. 

Respondenterna 

På de båda skolorna intervjuades totalt åtta lärare. Fyra av lärarna undervisar i årskurs 1 medan de 

resterande fyra undervisar i årskurs 3. Två lärare från vardera årskursen på båda skolorna har 

intervjuats. Det är både kvinnliga och manliga lärare representerade men med en överrepresentation av 

de kvinnliga lärarna. En stor spridning på respondenterna vad gäller antal verksamma år inom yrket 

har eftersträvats medvetet. Den kortast verksamma läraren har arbetat i tre år medan den mest erfarne 

har arbetat i 39år (Johansson & Svedner, 2010). Lärarnas ålder låg inom spannet 29-61år.  

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer för att få reda på lärarnas syn på och tolkning 

av begreppet god lärandemiljö och för att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt inom dessa 

områden (Johansson & Svedner 2010, Bryman, 2002).”Syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar om något fenomen.” (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Intervjuer valdes framför 

enkäter och observationer eftersom det är enklare att räta ut eventuella frågetecken och missförstånd i 
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ett pågående samtal, då man har möjlighet att ställa följd- och förtydligande frågor på en gång. Detta 

kom också till nytta under intervjuerna då missförstånd kunde avstyras och förtydliganden kunde 

efterfrågas vid ett flertal tillfällen. 

Jag har använt mig av en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor utan fasta svarsalternativ 

eftersom jag inte på något vis ville styra respondenternas svar (Bryman 2002). Patel och Davidson 

(2003) tar upp att kvalitativa intervjuer väldigt ofta har en låg grad av standardisering, vilket innebär 

att intervjuarens frågor ger respondenten ett stort utrymme att svara med sina egna ord, detta har varit 

av mycket stor vikt för mig. På samma sätt har det varit viktigt att inte ha en planerad ordning av 

frågorna utan samtalets gång har styrt i vilken ordning frågorna har ställts. Detta kallas för låg grad av 

strukturering. 

”I kvalitativ forskning kan intervjuerna avvika i tämligen stor utsträckning från varje form av 

intervjuguide eller frågeschema som har formulerats. De kan ställa nya frågor som en uppföljning av det 

som intervjupersonerna svarat, och de kan variera ordningsföljden i frågorna.” (Bryman, 2002, s. 300). 

Intervjuerna har genomförts en och en med pedagogerna förutom vid ett tillfälle, då två pedagoger 

intervjuades på en gång. Detta var lärarnas egen önskan eftersom de ansåg att intervjuandet annars tog 

för mycket av deras tid i anspråk. Samtliga intervjuer genomfördes på en av respondenterna vald tid 

och plats, för att minska eventuell stress och ovana inför frågorna och inspelningsmomentet. Samtliga 

respondenter har valt sitt klassrum eller ett intilliggande arbetsrum. 

Genomförande 

 Antalet intervjuer som vi studenter blivit rekommenderade under introduktionsföreläsningen till 

uppsatsskrivandet var åtta. Åtta lärare på samma skola kändes dock inte särskilt representativt för 

lärare i stort, varför intervjuerna utfördes på två skolor. Eftersom min utbildning riktar sig mot de 

yngre åldrarna ville jag att de lärare som skulle intervjuas var verksamma inom dessa årskurser. Från 

respektive skolas hemsida noterades slumpvis två lärarnamn från årskurs 1 respektive årskurs 3. 

Därefter mejlades ett brev till respektive rektor på de båda skolorna där jag framförde mitt ärende och 

där jag bad om rektors tillåtelse att kontakta de namngivna lärarna på skolan för en intervju. (Bilaga 1) 

Jag informerade vidare om att intervjuerna var tänkta att spelas in och att jag efter intervjun ville 

fotografera lärarens klassrum. Jag upplyste dem också om att intervjuerna och respondenterna helt 

skulle avidentifieras. Jag upplyste dem om att det var åtta utvalda lärare som tillfrågats. Därefter 

tillfrågades lärarna. (Bilaga 2) 

Parallellt med detta sammanställdes intervjufrågorna. Bland dessa fanns studiens frågeställningar och 

dessa markerades särskilt för att inte missas under intervjuns gång. Genom att använda en 

intervjuguide var förhoppningen att kunna låta respondenten berätta så fritt som möjligt men ändå ha 

möjligheten att bocka av vad som avhandlades under intervjuns gång. Dessutom var det positivt att 

inte slaviskt behöva följa frågorna och dess ordning, utan att fritt kunna ställa följdfrågor eller hoppa 

över frågor som respondenten redan besvarat på eget initiativ. (Bilaga 3) 

När jag träffade respondenterna för att göra intervjuerna var jag tydlig med att återigen informera om 

de forskningsetiska principerna och dess innebörd. Samtliga respondenter godkände att intervjuerna 

spelades in. Det har varit till stor fördel eftersom jag då har kunnat fokusera helt på själva samtalet och 

inte på att komma ihåg vad som sägs eller att hinna med att anteckna under intervjuns gång. Patel och 

Davidson (2003) tar upp detta på följande sätt: ”Vid en intervju kommer motivationen ytterligare att 
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påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan oss och intervjupersonen under själva 

intervjun. Det är viktigt att vi visar ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen.”(s. 71)  

Dessutom var tanken med inspelningarna att det skulle underlätta arbetet med att så exakt som möjligt 

kunna återge lärarnas åsikter senare i studien.  

Den totala tiden för intervjuerna uppgick till 215 min.  

Efter intervjuerna gick jag tillsammans med respektive lärare runt i dennes klassrum och 

fotograferade, dels som hjälp att skilja klassrummen ifrån varandra och dels för att eventuellt kunna 

använda fotografierna i uppsatsen. 

Den första intervjun genomfördes med två respondenter samtidigt eftersom de båda lärarna ansåg att 

det annars skulle ta för mycket av deras planeringstid i anspråk. De övriga sex respondenterna har 

intervjuats var för sig. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant men vid några tillfällen valdes vissa bitar av intervjuerna bort. 

Nästa steg var att skriva ut och läsa igenom transkriptionerna och försöka att kategorisera svaren efter 

varje fråga. Sammanställningen gjorde intervjumaterialet mer överblickbart, och det var lättare att se 

vad respondenterna tyckte lika om och vad som delade dem åt vad gäller åsikter och uppfattningar. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien bedöms vara god. Detta eftersom en metod som lämpar sig mycket väl för 

syftet med studien använts. Genom att jag lyckades skapa en, som jag upplevde det, öppen, rak och 

ärlig samtalsatmosfär anser jag att lärarna kände sig trygga och bekväma och därmed faktiskt 

meddelade mig sina verkliga tankar och uppfattningar vad gäller den fysiska klassrums- och 

lärandemiljön. Deras svar var samstämmiga på de flesta punkter vilket jag tyder som att deras svar är 

representativa för många av lärarna inom de yngre åldrarna (Bryman, 2002, Patel & Davidson, 2003). 

Etiska överväganden 

Rektorerna på de båda skolorna har informerats om den tilltänkta undersökningen och examensarbetet. 

De gav tillstånd till kontakt med lärare på deras skolor.  

I informationsbrevet som skickades till lärarna vid förfrågan om de var villiga att ställa upp på 

intervjuer beskrevs studiens syfte och upplägg. Det betonades att deras medverkan var helt frivillig 

och att den när som helst kunde avbrytas. Dessutom förklarades det att intervjuerna var konfidentiella, 

att det enbart är jag som kommer att lyssna på inspelningarna och att det insamlade materialet endast 

kommer att användas till denna studie. Samtliga punkter informerades lärarna åter om innan intervjuns 

början.  

Genom ovan nämnda information och öppenhet anser jag mig ha uppnått informationskravet och 

samtyckeskravet inom de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

De intervjuade lärarna garanteras anonymitet genom fingering av namnen på berörda skolor och 

lärare. Skolorna eller lärarna beskrivs heller inte på ett sådant sätt att någon utomstående läsare av 

studien har möjlighet att identifiera vare sig skolor eller lärare. Därmed anser jag mig ha uppfyllt 

konfidentialitetskravet. 
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Genom att informera respondenterna om att det insamlade materialet under arbetets gång kommer att 

förvaras oåtkomligt för utomstående och att materialet efter studiens slut kommer att förstöras och 

därmed inte kommer kunna användas av utomstående anser jag mig ha uppfyllt nyttjandekravet. 

Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultaten som framkommit efter att ha analyserat de 

genomförda intervjuerna. Jag visar på likheter och olikheter i svaren och redovisar några av 

lärarnas mest framträdande tankar och åsikter inom området fysisk lärandemiljö. För att 

underlätta läsningen har jag valt att använda rubriker som relaterar till litteraturgenomgången. 

Hur tolkas begreppet en god fysisk lärandemiljö? 

Samtliga lärare blev tysta när frågan ställdes. Inte en tystnad som att de inte förstått frågan utan att de 

verkligen har behövt tänka till innan de svarar. Svaren har sedan kunnat delas in i tre olika grupper; I 

den första nämns material och annat som eleverna fysiskt använder i klassrummet. Den andra gruppen 

har tagit upp möblerna och rummet i sig. Den tredje och största gruppen innehåller en blandning av de 

båda föregående uppfattningarna.  

 Fyra av lärarna anger att det i klassrummet ska finnas konkretiseringsmaterial som ständigt finns 

öppet och tillgängligt för eleverna men att det materialet som för tillfället inte används bör förvaras 

i stängda skåp för att minska synintrycken i klassrummet. Tre av lärarna tar upp att det bör vara god 

ordning i elevernas lådor men i synnerhet i klassrummet som sådant och de anser att det är viktigt 

att läraren ser till att klassrummet ser välkomnande ut när barnen kommer dit på morgonen. 

Ordning och reda och ett snyggt och fräscht klassrum bidrar till en god fysisk lärandemiljö. 

     En år 1 lärare uttrycker det så här: 

Oj, mmm… det första jag får upp är ju struktur och ordning, att alla barn vet var alla grejer finns. Att 

det inte är för mycket på väggarna eller för lite på väggarna. Att det finns inspirerande läromedel 

tillgängligt som man kan använda sig av, fina gardiner. Nämen det ska vara helt och rent och fräscht. 

Det ska vara inspirerande. Man ska bli sugen på mer, man ska vilja SE mer och gå vidare. 

 Sex av lärarna tar upp vikten av att ventilationen fungerar som den ska så att luften i klassrummet 

är god. Två av lärarna tar upp belysningen och ljuset som en viktig faktor. Vikten av 

rörelseutrymme tas upp av tre lärare som samtliga arbetar i år 1. Dessa anser att eleverna behöver 

plats i klassrummet för att både spontant och organiserat ha plats för att till exempel använda sig av 

Friskis och Svettis barnanpassade rörelseprogram, Röris. Att ha lagom stora möbler för eleverna 

nämns av fem lärare. Det vill säga att stolar och bord/bänkar är personligt inställda vad gäller 

höjden och att stolar och bord/bänkar står stilla på sin plats och inte gnisslar eller är ostadiga. En 

mindre del av lärarna tar upp att det är viktigt att ha trevliga och positiva färgval på klassrummets 

väggar och golv. 

     En lärare i år 3 beskriver det så här: 

Då tänker ju liksom jag RUM. Möbler och alltså lokaler… Det är rätt knepigt för jag ser eleverna mer 

som på individbasis, och då måste det ju även fungera runt omkring och den fysiska miljön runt 

omkring måste ju även vara anpassad efter individen och då finns det ju så otroligt många olika 

behov så det kan ju vara svårt att tillgodose alla… Förskolan som vi har runt omkring oss här är ju 
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Reggio Emilia inspirerade och där ser man ju lokalerna som en pedagog det tänket tror jag att vi 

måste ta med oss in i skolan också. Just det där att man anpassar miljön kring den årskullen som man 

har. Att det finns material. Att det finns platser eller skapade miljöer. 

 Ett par av lärarna har även uttryckt en svårighet med att tolka begreppet: 

 
jag tycker det är svårt att sitta så här och prata om fysisk miljö eftersom jag tycker det går hand i hand 

– vad är fysisk och vad är psykisk. Man kanske kan säga så här tycker jag. Att om man har en tipp 

topp fysisk miljö och en ur rutten psykisk - då är det katastrof! 

    En av lärarna värderar spontant den fysiska och den psykiska miljön mot varandra: 

jag tycker att det är svårt att skilja på det … för jag tycker, visst är den viktig den fysiska men den 

psykiska är viktigare, det tycker jag i varje fall. 

Det fysiska klassrummet 

Tre av de intervjuade lärarna nämner spontant ingenting om klassrummets storlek medan de övriga 

fem lärarna är helt överrens om att klasrummen är för små. Samtliga av dessa lärare anser att det beror 

på för stora barngrupper och inte på att lokalerna i sig är för smått planerade. Flera uttrycker också att 

barngrupperna bara blir större och större för att skolan ska klara av sin ekonomi medan klassrummen 

fortfarande är lika stora som tidigare. Detta påverkar naturligtvis hur tätt eleverna sitter och även de så 

kallade fria ytorna i klassrummen. Dessa har minskat avsevärt enligt lärarna. Två av lärarna har 

tidigare haft en hörna i klassrummet med soffa/kuddar och bokhylla. Dessa hörnor har blivit tvungna 

att rationaliseras bort på grund av att antalet elever i klasserna ökat och utrymmet har behövts till 

bord/bänkar istället. 

En lärare tar upp vikten av var klassrummen är placerade i byggnaden. Läraren anser att angränsande 

rum och klasser påverkar varandra. Ett musikrum skapat för aktivitet blir ett störande moment intill ett 

klassrum där lugn och ro ska skapa förutsättningar för att till exempel lära sig läsa. 

Merparten av lärarna saknar grupprum till sin klass. De tvingas istället att använda trånga kapprum 

och korridorer där det aldrig är tyst och lugnt. Samtliga lärare anser att detta är ett stort problem.  

Fysiska faktorer i lärandemiljön 

Studien fokuserar på faktorerna ljus, ljud, luft, temperatur och ventilation men även möblering, 

ergonomi och inredning. 

Ljus 

På båda skolorna består belysningen av lysrör som är automatiserad. Det innebär att lamporna tänds 

när någon går in i klassrummet. Detta anser alla lärare utom en har vissa negativa effekter. På skola 1 

kan läraren inte styra belysningen mer än att stänga av helt eller att sätta på alla lampor samtidigt.  

Lyset är automatiskt och man har möjligheten att släcka, men då släcker man ner allting. Det går inte 

att välja att bara ha dom två lamporna tända eller den raden tänd eller den raden tänd eller dom 

lamporna tända det går inte att välja. Antingen är det på eller av … och det är JÄTTE irriterande! 

På skola 2 är belysningen helt styrd av rörelsesensorer så läraren kan inte själva släcka lyset i 

klassrummet. 
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En lärare hävdar att den inte har tänkt på hur ljuset är i klassrummet medan två andra lärare tycker att 

belysningen numera är okej efter att de fått nya lysrör som flimrar mindre. De övriga fem lärarna har 

den gemensamma åsikten att det vore bra att själva kunna styra när och hur mycket det ska lysa i 

klassrummen. Framför allt hävdar de att det vore en pedagogisk vinst i att kunna manövrera 

belysningen manuellt. 

Det är JÄTTE viktigt just det här med belysningen… oroligare grupper har en förmåga att dämpa sig, 

att lugna sig om det inte är så stark belysning. Att det finns möjligheter att släcka ner … så när dom 

här belysningarna kom… dom håller ju på att börja ändra i belysningen och då är man, då tänds alla 

lampor så fort någon går in genom dörren. Det är avtal på kommunen och det är någon som har sagt 

att det är rätt belysning och rätt ljus i dom där lamporna… För min del, dom nya lamporna – jag 

tycker det är ett stickigt ljus. Ett rätt jobbigt ljus… Och de må hända att det är framforskat eller 

någonting men jag blir i varje fall trött i huvudet av att vara i den belysningen en hel dag… så när jag 

har varit i dom klassrummen tycker jag att dom påverkar mig och då borde det påverka barnen också 

… och ska man ha en mysig stund och läsa en bra bok, eller en spännande bok… och sitta med alla 

ljus eller med alla lampor på för fulla muggar ger det inte rätt stämning… det blir svårare att leva sig 

in i en bok, man måste ha en ganska god fantasi för att leva sig in i en bok, men det är enklare att leva 

sig in i en bok om man har lite dämpad belysning … lite rätt stämning, och så där, den skapar man ju 

som lärare men man behöver kanske lite hjälp utav lamporna … 

En lärare uttrycker en önskan efter ”vanliga lampor” och syftar på bordslampor som går att placera på 

elevernas bord. En annan lärare har redan tagit tag i det och berättar 

Vi köpte vanliga bordslampor senast vi var på IKEA, just för att man får en helt annan belysning än 

den här kliniska. Så ibland när de läser tyst på morgonen eller om vi läser högt för dem så släcker vi 

överallt annars och så har vi dom här små punktbelysningarna bara, just för att det ska kännas lite mer 

som ett vardagsrum. Och så står det lamp på så eleverna ska veta vad det heter på engelska också. 

(skrattar)  

Ljud 

Samtliga lärare redovisar olika problem med ljud och trötta huvuden vid arbetsdagens slut. 

Ett par av lärarna tar upp att intilliggande klasser eller musiksalar rent ljudmässigt kan störa klassen. 

Flera av lärarna tar upp problematiken med att flera klasser delar på kapprummen. Detta medför att de 

klasser som fortfarande har lektion störs av andra elever som tillfälligt befinner sig i kapprummet.  

Några av lärarna i år 1 påpekar problematiken med att fritids efter skoldagens slut tar över lokalerna 

och att det då kan bli besvärligt om halva klassen har slutat och befinner sig på fritids medan den 

andra halvan av klassen har grupptimme. 

Flertalet av lärarna tar upp ventilationen som ett ljudproblem, en av dem uttrycker det så här 

Ventilationen här inne låter ganska mycket nu, men förut lät det som en hel båtmotor eller någonting, 

det var helt hemskt… Så då blir man ju tvungen att tala högt. Barnen blir ju trötta för de måste 

anstränga sig för att lyssna… det är, jaa krävande, jätte jobbigt både för mig och för barnen att ha det 

på det viset. Även sånt här ljud kan påverka, fast man inte tänker på det särskilt… nu ska det här ändå 

anses som godkänd nivå … även om jag tycker att det låter… det är jätte skönt när den inte fungerar! 

Två andra lärare berättar att de först vid skoldagens slut, när ventilationen stängts av tänker på hur tyst 

det blir i klassrummet. 

Sex av lärarna tar upp att det är mycket skrapljud i klassrummen under dagen och att det är svårt att 

komma ifrån det. Två av lärarna har löst problemet genom att sätta tennisbollar på samtliga stolar i 

klassrummet. Ytterligare två lärare har så kallade silent socks på sina stolar. Två lärare berättar om 

olika sorters underlägg som eleverna kan ha på sina bänkar när de ritar, spelar tärning eller använder 

linjaler. Allt för att minimera skrapljuden. En av dessa lärare påpekar att problemet då blir en 
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ekonomisk fråga eftersom underlägg är dyra att köpa in och att detta ska inhandlas för elevpengen. 

Läraren anser att pengarna helt enkelt inte räcker till detta. 

Tre av lärarna tar även upp vikten av hur läraren och eleverna pratar med varandra och att det påverkar 

ljudnivån i rummet. Dessa tre betonar vikten av att aktivt arbeta förebyggande med tystnad och 

arbetsro i klassen. 

Luft, temperatur och ventilation 

Samtliga lärare anser att det är problematiskt med luft, temperatur och ventilation i deras klassrum. Sju 

av lärarna berättar att de mer eller mindre för jämnan behöver öppna upp fönstren för att få in mer syre 

men även för att sänka temperaturen.  

Ja, luften är ju JÄTTE dålig här! Vi får ju ofta öppna. Det blir ju varmt eller kallt och ventilationen är 

inte bra. Så vi öppnar fönster, det känns som att vi kan gå ut och ta luft och så men sånt ska ju funka! 

Luften tar ju slut och så ligger ju klassrummet så att vi får in all sol. Om vi öppnar för att få in frisk 

luft så är det lika varmt utanför. Så vi kan inte vädra liksom… så det blir jätte hett och då är det ju 

svårt att bedriva undervisning men då får man ju ha det i tanken också att - nu tar vi fem minuters 

break, gå ut och rör på er – lufta er. 

Tre lärare hävdar att de i sitt planerande av lektioner under årets varma del även måste planera in 

pauser för eleverna då de kan gå ut och hämta luft. 

En lärare berättar om när det var 29 elever i klassen. En utomstående öppnade dörren in till 

klasrummet och uttryckte att syret var slut i klassrummet. Men de som var i klassrummet reflekterade 

inte själva över detta. 

En av lärarna uttrycker det så drastiskt som detta: 

Man har ju huvudvärk varje dag när man går hem och förmodligen är det ju ventilationen som det 

hänger ihop med… 

Möblering, ergonomi och inredning 

Den fråga som överlägset varit den mest engagerande punkten i intervjuerna är den där elevernas bord 

eller bänkar kommer upp. Här har mycket starka känslor visat sig! 

Jag fick nya möbler för några år sedan, det var ingen som frågade mig vad jag ville ha. Jag trodde att 

jag skulle bli tillfrågad vad jag ville ha, men det kom bord utan att någon hade frågat! Det är ju så att 

bord är billigare.  

Så här uttrycker en lärare sin förklaring till att en bänk är så mycket bättre än ett bord: 

Ja, de (eleverna) har ju sitt eget liv och bo där så att säga och de har sina grejer där, det är ju ingen 

annan som går i någon annans bänk och sen slipper man springet! Att hämta de där lådorna och så 

snubblar jag över de där lådorna … ha, ha… ja det är ju min arbetsmiljö också kan man säga. 

Sex av lärarna har varit negativa till bord och för bänkar. Så här har det låtit i intervjuerna: 

Bord är inget bra! Fast bord är billigare, alltså är det bord i skolan. Det var kontroversiellt… (skrattar) 

Jag är ju helt övertygad om att det här (bord) är det sämsta alternativet. För det första så känner inte 

barnet att de har en särskild tillhörighet till ett bord. Stolarna är ju också likadana, det kan ju vara så 

att när vi byter plats så tar de med sig sin stol, till sin nya plats. Och här är stolarna exakt likadana, 

det finns inga namn eller någonting. Men så viktigt är det för barnen att ha ”mitt” och då flyttar man 

till och med sin stol fast alla är likadana. Det tycker jag (skrattar) säger rätt mycket! Jag tror att 

barnen hade mått SÅ mycket bättre om de fick ha sin egen bänk. Jag tror att det hade blivit mer 

ordning. Dom har svårt att leta i dom här lådorna, vi får ju OFTA gå och hjälpa dom. De kan inte ha 

ordning i lådorna. De är för små. Så därför har vi tagit ut mycket av elevernas böcker och lagt dom 
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vid sidan av. Så ordningen tror jag blir sämre och så den här egna känslan – här bor jag- blir också 

sämre tror jag. Sen så åker dom här borden fram för dom är ganska lätta… Man får skjuta dem bak 

HELA TIDEN! Sen tror jag det är lite snack det här med att eleverna behöver röra på sig och gå till 

sin hylla och så där, då får man göra annan sorts rörelse än att gå till sin hylla och hämta sina saker. 

Och alla har ju inte samma rörelsebehov så när alla ska resa sig och hämta sitt pennskrin så kanske 

inte alla hade behövt det. En del kanske hade mått bättre av att sitta stilla så det argumentet köper inte 

jag riktigt… 

En annan lärare uttrycker det på följande sätt: 

JAG ÄR FÖR BÄNK! Lätt! Bänkarna dom var tunga och stod still, men man kan flytta på dom om 

det behövs och så kan man höja och sänka om det behövs. 

En av lärarna ser fördelar med både bord och bänkar: 

Men sen så försöker vi även att anpassa så som vi har gjort här, alltså RIKTIGA bänkar med lock för 

de som behöver det, de kanske inte klarar av att flytta sig och byta, de kan ha svårt med avbrott 

liksom. Sen har vi enskilda platser för de som behöver det och sen sitta två och två för de som 

föredrar det och ibland kan de även sitta i grupp. 

Det är egentligen bara en lärare som själv har tagit upp vikten av att möblera om i klassrummet vid 

behov, läraren uttrycker det så här: 

Vi försöker förändra så pass mycket man kan utifrån barnens behov, det är ju det som får styra 

liksom. För att försöka få det att funka. Alla ska liksom kunna komma hit och trivas och arbeta. 

En lärare tar upp frågan med hur breda elevernas bänkar bör vara. Eftersom den här läraren själv har 

smalare bord än övriga finns det därför bättre plats för andra aktiviteter i det här klassrummet.  

Endast en av lärarna säger sig använda sin kateder aktivt och detta på grund av problem med sina 

knän. De övriga lärarna uttrycker det som så att katedern mest är en ”avstjälpningsplats”, en plats där 

man vet att ens egna saker finns. 

Två av lärarna uttrycker att de gärna skulle ha gröna växter i klassrummet, dels som trevnad men 

också som en eventuell hjälp med luften. Fem av lärarna tar upp ämnet gardiner och uttrycker det på 

olika sätt. Två av dem vill använda det som hjälp mot solen medan de övriga tre nämner det i samband 

med trivseln i klassrummet. 

Vad gäller alster, blommor och gardiner går åsikterna isär. Här går det att dela in lärarna i tre grupper. 

Och tre olika citat får representera deras åsikter. 

1. För ett hemlikt och trevligt klassrum,  

Jag vill att det ska finnas stimulans! Material och alster ska synas! Men det ska ju vara så att man kan 

sortera saker! Men blommor och gardiner vill jag ha! 

2. Lagom är bäst  

jag är ju inte speciellt mycket för att man ska hänga upp en massa saker som bara liksom ska hänga 

uppe… dom där (pekar på teckningar) började vi hänga upp i förrgår och dom kommer sitta uppe ett 

tag och så ska vi diskutera att man kan göra på olika sätt men sen åker dom ner igen… för jag tycker 

att det ger ett trevligare intryck att det är kalt och rent än att det hänger en massa saker på sniskan. 

3. För ett neutralt och kalt klassrum 

nu ska jag säga någonting sånt där som säkert inte är populärt, att ett klassrum ska vara ganska 

dämpat. Det finns så många barn som av olika anledningar är väldigt mmm… receptiva. De tar in för 

mycket och det blir kaos… så det ska vara ganska så neutralt. Det ska inte vara en uppsjö av starka 

färger hit och dit och massa prylar överallt. När man har många barn med olika diagnoser så märker 

man att… med en kaskad av färgar och prylar överallt, så blir barnen helt förvirrade! 
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Pedagogiska tankar och fysisk lärandemiljö 

En lärare uttrycker sin åsikt om den fysiska lärandemiljön som att: 

Jag tror att den är viktigare än vad vi lärare kanske ger sken av! 

En annan lärare uttrycker följande: 

Och sen som sagt en stol ska vara hel, en bänk ska inte vicka egentligen. Sådana här självklara saker, 

som blir irritationsmoment. Det ska vara rent på bänkarna… det är därför jag inte har underlägg 

heller. För det är bara pillerill, jag tar fram dom när vi ska spela tärning så att vi kan slå det som 

behövs… Sterilt men roligt! Men jag vet inte hur… ja det som ska jobbas med det ska vara framme 

men helst ingenting annat. 

När det är dags att göra omplaceringar av elevernas sittplatser berättar de flesta av lärarna att de själva 

placerar ut de elever som har speciella behov först. Därefter har de lite olika lösningar. En lärare 

berättar att den första vardagen i varje månad byter klassen platser. Läraren anser att denna kontinuitet 

av byten är positiv och att det skapar en förväntning bland eleverna över var och hur de ska sitta. En 

annan lärare beskriver hur det går till med placeringen när hon får en ny klass: 

Eftersom jag har bänkar och det inte är så många elever nu som jag hade förra gången då de var 30 

elever, då kunde de ju inte sitta en och en, men nu kan de ju det då. Så då sitter de en och en ett litet 

tag och så brukar de börja fråga, kan vi inte flytta ihop? Jo, visst kan vi göra det om det funkar, och så 

flyttar vi ihop lite så här då. Vet jag att det inte kommer att fungera då är det ju onödigt att pröva och 

så där men annars om jag tror att det kommer fungera så får de flytta ihop… 

En lärare tar åter upp problematiken med att eleverna sitter två och två vid bord. Att det är 

problematiskt när man behöver sära på två elever som sitter tillsammans. Hur delar man på ett bord 

funderar läraren. 

Två av lärarna betonar vikten av lugn och ro i klassen. Att när det är tyst så orkar eleverna jobba bättre 

och då hinner de med mer och att detta i sin tur oftast leder till att eleverna presterar bättre. En av 

lärarna har hört från sina elever att det är svårt att koncentrera sig när det är andra barn ute på 

skolgården som stojar och leker.  

Fyra av lärarna uppger att de inte har den ordning och reda i klassrummet som de önskar att de hade 

haft. De hävdar att de gärna skulle arbeta mer med klassrummet och dess fysiska lärandemiljö om de 

hade mer tid till förfogande 

Fem av lärarna tar på olika sätt upp betydelsen av att eleverna har plats för att röra på sig i 

klassrummet. Tre av lärarna använder sig regelbundet av Röris. En av dessa lärare använder också 

bollar, hopprep och andra fysiska redskap för att eleverna ska få möjlighet till en paus när det behövs. 

Läraren berättar om barn som lärt sig rabbla alfabetet både framlänges och baklänges genom att 

samtidigt hoppa hopprep. Ibland har eleverna ledda pauser men eleverna sköter det även helt själva. 

En annan lärare berättar hur viktigt det är att få in rörelsen i undervisningen, att få det till en naturlig 

del i inlärningen. Lärarna är också överens om att rörelsebehovet ökar efter lunch och att de därför har 

just Röris i mitten av eftermiddagspasset. En lärare pratar också om massage i klassrummet. 

Fördelarna med att bara få stanna upp och ta det lugnt en liten stund i samband med massagen, 

samtidigt som det legitimerar att röra vid varandra på ett naturligt sätt. Två av lärarna förklarar också 

hur de arbetar med hjärngympa i klasserna. 

För att kroppen ska kunna återhämta sig lite. Ja, vi korsar mittlinjen helt enkelt och lite såna saker. Å, 

eftersom jag tycker om att sjunga så gör vi det ofta i någon kombination med att vi sjunger. Eller 

kanske en rörelsesång. 
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En lärare anser att det är bra för eleverna att ha tillgång till vatten i klassrummet. Hon berättar att hon 

uppmuntrar eleverna att ta med sig mugg eller vattenflaska för att lättare kunna fylla på 

vätskedepåerna under dagen. 

Fyra av lärarna har under det senaste året fått Smart-board (interaktiv tryckkänslig skrivtavla) 

installerat i sina klassrum. Samtliga anser att detta kan vara en verklig tillgång i klassrummet samtidigt 

som de förklarar att det finns klara brister i själva tekniken. En av lärarna berättar att andra lärare på 

skolan tycker det är svårt och betungande att de fått ny Smart-board utrustning, läraren säger  

Man blir bekväm tror jag. Och alla har inte den här viljan riktigt att… prova nya saker. Men det är 

skit bra! För är det någonting som trollbinder barn så är det ju den här rackaren.  

Två av lärarna tycker att det är negativt att tillsammans dela på två klasser, och att man då arbetar i 

olika klassrum. De upplever att man engagerar sig mindre när det är två klassrum man ska ha koll på. 

Både vad gäller ordning och reda och när det gäller att sätta upp elevernas alster och göra det trevligt i 

klassrummet. 

Vilka faktiska möjligheter finns att påverka den 

fysiska lärandemiljön? 

Sex av lärarna skulle gärna se att de fick mer tid till arbetet med att göra i ordning den fysiska 

lärandemiljön. De anser sig ha så mycket arbetsuppgifter inom sitt yrkesuppdrag att de måste 

prioritera ner vissa saker på listan för att hinna med. En av de sakerna som oftast bortprioriteras är just 

den fysiska lärandemiljön.  

En av lärarna uttrycker möjligheten att påverka så här: 

Tiden… den… RÅR JAG över, för att jag måste se och prioritera utefter gruppen, hur gruppen 

fungerar. Det är a och o! Just det här att det är jag som rår över tiden… det är jag som bestämmer 

över tiden och vad vi gör i klassrummet – det är jag som bestämmer! 

Två av lärarna hävdar att de inte medvetet arbetar med den fysiska miljön. De anser nämligen att det 

finns betydligt viktigare prioriteringar att göra under arbetstiden.  

En av lärarna hade en annan inställning än de övriga lärarna, och svarade så här: 

I vårt arbetslag diskuterar vi, vi träffas ibland och diskuterar igenom vad det är som vi saknar, vad det 

är som vi skulle vilja köpa in, vi bjuder in ledningen också och berättar att så här tänker vi, vi har 

också tagit upp det på APT och så… Vad behöver vi och vad saknas och vad har vi för resurser, där 

får ju ledningen också ta del av våra tankar och idéer så dom får ju i varje fall höra hur vi tänker. 

En av lärarna tar upp frustrationen över att inte få vara delaktig i vissa beslut, som i samband med 

vilka lokaler som ska höra till vilken klass under nästa läsår och vad som då behöver ändras och köpas 

in. 

Det irriterar mig jätte mycket men jag ska byta klassrum och då måste jag börja från början och 

bygga upp nya rum… det tar tid och kraft… Och det ska vara lättillgängligt för barnen, och 

ekonomin påverkar ENORMT mycket!  

En lärare tar upp frustrationen över vad som egentligen behövs och vad ekonomin sätter stopp för. 

Jag har ju tagit en fläkt till skolan – privat! När det blir som varmast här, 38 grader har jag haft en 

gång… det är inget som skolan hjälper till med ekonomiskt! 

En lärare beskriver hur läraren hade önskemål om en läshörna med soffa längst ner i klassrummet. 

Läraren lyckades själv ordna fram en soffa som skulle kunna användas. När läraren presenterade idén 
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för rektorn fick läraren svaret att de inte var möjligt eftersom soffan innehöll flamskyddsmedel och 

därför inte fick användas i skolmiljön. Detta upplevde läraren som att bli motarbetad.  

En lärare tar också upp frågan att man tar över ett klassrum efter någon som har varit där tidigare. 

Läraren berättar om arbetet som läraren var tvungen att lägga ner på att röja ur efter den tidigare 

läraren. Efter åtta säckar med skräp och många arbetstimmar insåg läraren vikten av att regelbundet 

plocka undan efter eleverna men även efter sig själv. Nu är detta någonting som läraren prioriterar 

högre än tidigare.  

En av lärarna tar upp funderingar kring vad som verkligen ingår i yrkesuppdraget: 

Ja möbleringen kan jag påverka, och så ordning och reda. Att var sak har sin plats, att hålla ordning 

på det man har. Men ingår det i mitt uppdrag ATT SY gardiner? Om jag tror på att det är bra och vill 

arbeta för att det ska bli en mysig känsla så kan jag fixa det. Men det är också det där med vad som 

ingår i mitt område. Men mår jag bättre av att ha ett trevligare klassrum då lägger jag kanske ett par 

timmar på att sy de här gardinerna så att det blir trevligare.  

På frågan om lärarna själva trivs i sina respektive klassrum svarade fem lärare att de gjorde det medan 

tre lärare var tveksamma eller inte ansåg att de trivdes. 

Ja jag trivs, jag trivs med ungarna, men klassrummet… jaaa det är väl … alltså det är inte så himla 

viktigt tycker jag på något sätt. Nej, det är den andra biten… och det är väl inte direkt så att jag på 

min fritid målar om väggarna i klassrummen eller så där. 

Samtliga lärare har uppfattningen att det ibland går att påverka den fysiska inlärningsmiljön men att 

det i vissa frågor inte finns en chans att bestämma någonting.  

Kunskap och engagemang 

Under intervjuerna framgår det att två av lärarna är mycket insatta i frågor som rör den fysiska 

lärandemiljön. Fyra lärare har viss kunskap men använder den egentligen inte i vardagen. De två 

återstående lärarna har brister i sina kunskaper och har inställningen att den fysiska miljön egentligen 

inte spelar någon större roll för lärandet. 

En av de mer insatta lärarna uttrycker följande: 

Jag kan tycka att elevernas miljö inte är så bra men det är ju ingenting som någon pratar någonting 

om. Det är ju så gammalt och slitet och vi pedagoger har ju faktiskt målat om själva i vårt arbetsrum 

– men är det verkligen så att vi SKA göra det!? Men det är ju för att vi nästan vantrivs för att det ser 

så sunkigt ut och då är det inte kul att bedriva verksamhet! Men tänk att bara någon gång få höra att 

”idag ska ni få några timmar till att fixa i ordning klassrummen” – för det är ju viktigt! Helt enkelt att 

vi får beordrad arbetstid – för då görs det ju verkligen… av alla. 

En annan lärare tar upp det här med att vara eller inte vara engagerad och bry sig om miljön i skolan. 

Det kan stå kartonger kvar utanför klassrummen i liksom tre veckor för att man bara skiter i dem. 

Och är det skräpigt i grunden och så, då blir det ju stående och slarvigt. Det står en OH-apparat 

utanför, varför gör det det? Den använder ju ingen, ta bort den! Den bara står… Det är ju så få som är 

fast anställda. Jag tror ingen rotar sig, vi är mera gästspelare här och inte vet någonting om hur det ser 

ut till hösten nu igen… Jag tror att just det är en ganska stor bit i det här… Man gör inte det där sista 

och ger inte allt av sitt engagemang. 

Åtta lärares drömmar 

Sex av åtta lärare drömmer om en uppfräschning av skolan över lag, större fönster och mer ljusinsläpp. 
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Fyra av de åtta lärarna önskar sig större klassrum, tillgång till grupprum och mörkläggningsgardiner i 

klassrummen. 

Tre av de åtta lärarna skulle vilja ha bänkar istället för bord till eleverna. Datorer och soffa i 

klassrummet. Ökad trivselfaktor genom blommor och gardiner. 

Två av de åtta lärarna önskar sig nymålade väggar och bättre möjligheter att sätta upp elevalster på 

väggarna. De önskar sig även bättre förvaring av material i skåp med glasdörrar, en samlingsmatta i 

klassrummet och framför allt mer avsatt tid för att arbeta med den fysiska miljön. 

En av de åtta lärarna drömmer om större kapprum, rena fönster och en fungerande ventilation. De 

önskar sig också tillgång till Smart-Board, mer fysiskt material och en skön kuddhörna att sitta och 

läsa i. 

En av lärarna tog ut svängarna lite mer och föreslog 

En scen liksom, det skulle vara drömmen. Att kunna hissa upp golvet när eleverna fyller år… 

Ett sista svar på frågan om hur lärarens drömklassrum skulle se ut kom blixtsnabbt. 

DÅ SKULLE JAG JU BYGGA NYTT! (skrattar!) 

Diskussion   

I diskussionsavsnittet diskuteras metodvalet och det förs även en diskussion utifrån resultatet 

där litteratur som studien använt sig av också tas upp. På slutet tydliggörs vad som vill 

förmedlas med studien och vad som anses vara intressant och nödvändigt att forska vidare om 

inom ämnet fysisk lärandemiljö. 

Metoddiskussion 

Genom mitt val att använda ett så kallat bekvämlighetsurval kunde jag snabbt komma i kontakt med 

de olika skolornas rektorer och senare de berörda lärarna. Detta var framför allt positivt då jag snabbt 

kunde komma igång med själva arbetet. Valet att vända mig till lärare i år 1 och 3 har jag uppfattat 

som både relevant och förnuftigt eftersom jag efter sommaren själv ska börja arbeta just i dessa 

åldersgrupper. Allt jag lärt mig kommer jag då att ta med mig in i skolans verklighet. Att jag valde åtta 

respondenter förklaras av att färre intervjuer hade gett ett magert underlag. 

 Jag har hela tiden velat använda kvalitativa intervjuer då jag är intresserad av att träffa lärare och höra 

deras åsikter. Dessutom trodde jag att ganska fria intervjuformer skulle ge ett mervärde då läraren 

själv kan vara med och styra samtalet till viss del (Patel & Davidsson, 2003). 

Genom att spela in intervjuerna kunde jag följa med och vara mer delaktig i det som lärarna berättade 

under intervjuerna (Bryman, 2002). Att transkribera intervjuerna tog lång tid men samtidigt låg det en 

stor vinst i detta. Under transkriberingen var jag tvungen att spela upp intervjun om och om igen för 

att hinna uppfatta precis vad som sades. Detta ledde också till att förståelsen av materialet blev större. 

I studien har jag använt en del metodlitteratur som Johansson & Svedner (2010), Bryman (2002) och 

Patel och Davidson (2003). Denna litteratur har hjälpt mig med det vetenskapliga förhållningssättet i 
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studien. Författarna tar bland annat upp metoder för det kvalitativa intervjuandet och hur man skriver 

en uppsats på lärarutbildningen. 

Resultatdiskussion  

Syftet, att granska lärares tolkningar av begreppet god lärandemiljö med fokus på de fysiska 

faktorerna, visade sig vara svårare än jag trott att uppfylla. De flesta lärarna berättade själva att de 

egentligen inte har tänkt på begreppet i sig, utan att de mera försöker tillgodose elevernas fysiska 

behov inne i klassrummet. Det betyder att lärarna arbetar mer med vad som uppkommer akut eller 

efter faktiska behov än vad de gör för att arbeta förebyggande och engagerande.  

I begreppet god fysisk lärandemiljö tolkar lärarna in att klassrummets yta är tillräckligt stor för att 

klassen ska få plats att sitta på sina platser och dessutom ha utrymme kvar att använda till exempel vid 

redovisningar, grupparbeten och rörelsepauser. Lärarna tolkar även in lämpliga och elevanpassade 

möbler, bra luft, belysning och akustik. De flesta av lärarna anser också att klassrummet bör vara ett 

lockande och estetiskt tilltalande rum där eleverna känner sig trygga och välkomna. 

Den andra delen av syftet om hur lärarna i sin yrkesroll omvandlar sina erfarenheter om fysisk 

lärandemiljö till att skapa en god fysisk lärandemiljö i sina klassrum sammanfattar jag enligt följande: 

Flera av lärarna tar upp att de vill ha en mer hemlik klassrumsmiljö, belysning som själv går att styra 

över och ställa in olika på olika platser i klassrummet, även punktbelysning och stämningsbelysning 

har nämnts. Gardiner togs spontant upp liksom önskan om gröna växter och blommor. Läshörna eller 

en soffa är också med högt upp på lärarnas önskelistor. Däremot lyste sofforna med sin frånvaro i de 

faktiska klassrummen (Johansson m.fl., 2007). Orsakerna till detta var flera: platsbrist, att ekonomin 

inte tillät inköp men även ur brandsäkerhetssynpunkt. 

De flesta av lärarna påpekar bristen av grupprum och här inser lärarna själva att detta i stort sett är 

omöjligt att påverka eftersom skolorna ofta är trångbodda och har en äldre form av planlösning där 

grupprum och mindre utrymmen inte prioriterades. Om betydelsen av grupprum står det att läsa en del 

om i litteraturen (Ouchterlony & Norell, 2006, Björklid, 2005, Williams, 1998). 

Det framkommer tydligt i studien att det egentliga problemet med många lärandemiljöers dåliga 

anpassning till eleverna inte beror på bristande kunskaper hos lärarna. Det som istället är avgörande är 

sådana förutsättningar som lärarna själva inte kan styra över. Framförallt är bristen på tid till att göra i 

ordning och hålla efter i lärandemiljöerna en orsak men även skolornas dåliga ekonomi som leder till 

inköpsstopp vad gäller möbler och material. I den litteratur som jag studerat nämns inte dessa orsaker 

överhuvudtaget.   

Vad gäller lärarnas faktiska möjligheter att påverka den fysiska klassrumsmiljön är lärarna helt 

överens. Det är helt upp till var och en att göra det som man själv anser vara det bästa. Lärarna är även 

rörande överens om att detta endast gäller under de förutsättningar som redan existerar – vilket betyder 

att inköp för att förbättra den fysiska arbetsmiljön på skolorna inte är aktuellt på grund av skolornas 

ekonomiska situation. Det lärarna själva anser sig kunna påverka är hur inlärningsmiljön kan möbleras 

med de redan befintliga möblerna. Lärarna anser även att de helt kan påverka vilket material som ska 

vara framme i klassrummet. Båda delarna är viktiga för att skapa ett funktionellt och trivsamt 

klassrum. 

På frågan hur lärarnas drömklassrum ser ut var beskrivningarna målande. Större ytor, grupprum, 

uppfräschning, belysning som går att styra över och så en stark önskan om bänkar till eleverna. Jag 
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tycker mig se att lärarnas drömmiljö stämmer mycket bra överens med det som litteraturen beskriver 

som en idealisk lärandemiljö. Kan skillnaderna mellan den beskrivna lärandemiljön i litteraturen och 

den i studien faktiska lärandemiljön bero på att kunskapen om hur lärandemiljöer bör utformas har 

kommit till efter att skolorna i min studie byggdes? 

Resultatet av studien om en god fysisk lärandemiljö skulle kunna sammanfattas med att lärarna anser 

att den fysiska lärandemiljön är viktig. Däremot skiljer sig svaren åt vad lärarna anser vara viktigt i 

den fysiska lärandemiljön. Det mest tydliga och framträdande svaret är frågan om eleverna ska 

använda bord eller bänkar i klassrummen. Detta är en fråga som djupt engagerar flera av de 

intervjuade lärarna och samtidigt river upp starka känslor av maktlöshet då de inte anser sig kunna 

påverka utfallet. Studien har gett mig uppfattningen att de flesta skolor idag har bord med tillhörande 

hurtsar och lådor att förvara elevernas arbetsmaterial i. Däremot har min studie visat att de flesta lärare 

hellre skulle ha de gamla traditionella skolbänkarna med lock och inbyggd förvaring. Orsakerna är 

flera, främst att springet under lektionerna förväntas minska, men även mindre svinn av elevernas 

material och så att det förväntas bli mer golvyta över i klassrummet som går att använda på andra sätt. 

Några av lärarna såg också tydliga fördelar med att kunna placera eleverna en och en när situationen så 

kräver. 

Ventilationen och luften i klassrummen var även det en faktor som nämndes av samtliga respondenter. 

Dålig ventilation och ljudproblematik verkar synnerligen vanliga ute i klassrummen (Södergren, 

1996). 

Ute vid intervjutillfällena har jag även noterat att Smart-board är på stark frammarsch. Om denna 

teknik råder det delade meningar bland lärarna. Min tolkning är att graden av positiv inställning och 

användande främst beror på om läraren har god apparat- och datorvana och hur stark viljan att lära sig 

systemet är. 

Att resultatet i min studie var så pass enstämmig kan bero på att de två skolorna var relativt lika vad 

gäller byggår, storlek och vilka årskurser som förekom i skolan. Ännu en tänkbar anledning till 

likheterna är att skolorna låg i samma kommun och detta borde betyda liknande ekonomiska 

förutsättningar. En jämförelse mellan två mer heterogena skolor kanske skulle givit ett annat resultat. 

Min slutsats om lärarna är att kunskapen om hur man som lärare bör/kan inreda klassrummet för att 

främja lärandet är relativt god. Däremot anser jag att samtliga lärare självmant nedprioriterar att 

verkligen genomföra förändringarna. Detta beror på som jag ser det tre faktorer: brist på tid, dåliga 

ekonomiska förutsättningar och lokaler som är anpassade för en annan äldre typ av pedagogik.  

Under sökandet av litteratur till studien visade det sig att det finns en del litteratur som gäller den 

fysiska lärandemiljön i skolan. Däremot är det svårare att finna litteratur och forskning som påvisar 

och beskriver sambandet mellan de fysiska lärandemiljöerna och elevernas prestationer. 

Björklid (2005) har skrivit en kunskapsöversikt i ämnet medan litteraturen av Boström och Svantesson 

(2007) och Johansson m.fl. (2007) har varit av en mer beskrivande metodisk karaktär, där idéer och 

praktiska råd beskrivs och lärs ut. Den här nämnda litteraturen är den som legat närmast min studie 

och som jag därför haft stor nytta av. Litteraturgenomgången som jag sammanställt anser jag är 

relevant för undersökningen som jag genomfört.  

Studiens litteratur i ämnet beskriver hur lärandemiljöerna borde vara och ger råd till lärare hur man ska 

utforma lärandemiljön på bästa sätt. Studiens resultat visar istället på den nu rådande verkligheten där 

dålig ekonomi, stora klasser och lärarnas överfulla yrkesuppdrag leder till bortprioriteringar och 
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begränsade möjligheter att påverka möjligheterna till en god lärandemiljö, vilket inte beskrivs i 

litteraturen. 

Vad vill jag förmedla 

Det första intrycket sägs vara svårt att ersätta… Tänk dig ett välkomnande och värdigt bemötande när 

du kliver in i ditt klassrum på morgonen – ett klassrum som signalerar att här kunskapar vi och det är 

viktigt och roligt! Ett klassrum som utstrålar trygghet, som inspirerar och lockar eleverna till 

nyfikenhet och vilja att lära sig. 

Jag anser att min studie styrker att dessa faktorer är viktiga för elevernas lärande. En god fysisk 

lärandemiljö är viktig för elevernas kunskapande och utveckling. 

Jag önskar att detta ämne även hade behandlats under min lärarutbildning, en sådan viktig faktor i 

lärandet som överhuvudtaget inte har nämnts under utbildningstiden. 

Jag vill med mitt arbete även visa på hur oklart formulerat det är runt den fysiska lärandemiljön i 

skolans styrdokument. 

Eftersom eleverna spenderar en stor del av sin tid i skolan och i klassrummet anser jag det vara viktigt 

att belysa elevernas vardag. Jag anser att någonting måste göras för att aktualisera dessa 

yrkesrelevanta, elevrelevanta och viktiga frågor. 

Framtida forskning 

Det vore intressant att ta reda på om och i så fall i vilken utsträckning lärarna arbetar ute på skolorna 

med den fysiska klassrumsmiljön: Vad beror det på att den fysiska klassrumsmiljön åsidosätts - är det 

samma faktorer som jag har fått fram i min studie; ekonomi och tidsbrist, eller är det kanske rent av 

okunskap eller brist på intresse? 

Min önskan är att den fysiska klassrumsmiljön uppmärksammas och problematiseras. Kanske kan min 

studie bidra till detta.  
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Figur 2: Johansson, A., Skillström-Carlsson, A., Ring, C. (2007). Ett klassrum som lockar. Horred: Serholt 
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Bilaga 1 

X 2011-03-29 

Hej X!   

Jag heter Frida Cliffordsson och läser lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare år 

(F-6) på Stockholms Universitet. Som avslutning på min utbildning skriver jag nu ett examensarbete. 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares uppfattning och tolkning av begreppet god 

lärandemiljö och då med fokus på den fysiska miljön. Dessutom intresserar jag mig för hur lärarna 

tänker och agerar kring den fysiska klassrumsmiljön för att tillgodose elevernas olika lärstilar och 

behov i klassrummet. 

 

Mina frågeställningar i examensarbetet är följande: 

  Hur definierar lärare begreppet en god lärandemiljö? 

  Vilken betydelse anser lärare att den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas 

lärande? 

 Hur kan lärare bidra till en god lärandemiljö? 

 Hur anser lärare att den egna fysiska klassrumsmiljön möter elevernas olika 

förutsättningar för att lära? (Lärstilar & behov.) 

 Vilka faktiska möjligheter har lärare att påverka klassrumsmiljön? (Utrymme, 

ekonomi & traditioner.) 

Jag har valt att undersöka ovanstående genom att använda mig av intervjuer som jag spelar in och 

genom att fotografera berörda lokaler i samband med intervjutillfället. Antalet lärare som intervjuas 

förväntas bli 8st och dessa kommer att utföras på 2 eller ev. 3 skolor i X. Intervjuerna planeras ta ca 

30min i anspråk och min förhoppning är att vårt möte blir givande och meningsfullt för båda parter. 
Jag kontaktar dig då min förhoppning är att du ska godkänna att jag får utföra några intervjuer bland 

lärarna på din skola. Eftersom undersökningen ska genomföras i år 1 och år 3 föreslår jag följande 

lärare: x. Nu önskar jag svar på om du anser att det är ok att jag kontaktar följande lärare i denna 

fråga? 

 

Materialet som jag samlar in under intervjuerna kommer enbart att användas av mig och det kommer 

att redovisas på ett sådant sätt att ingen av de intervjuade lärarnas identitet kan avslöjas. Namn på 

lärare och skolor kommer inte att framgå i uppsatsen . Har du frågor ser jag gärna att du hör av dig till 

mig eller om det känns angeläget att kontakta min handledare - Jan Sjunnesson, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, telefon, mejladress. 

Intervjuerna planeras till vecka 14 och 15 – så det brådskar lite! 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Cliffordsson 

 

mejl 

telefon 
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Bilaga 2 

Hej!                           X 2011-03-31 

    
Jag heter Frida Cliffordsson och läser lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare år 

(F-6) på Stockholms Universitet. Som avslutning på min utbildning skriver jag nu ett examensarbete.  
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares uppfattning och tolkning av begreppet god 

lärandemiljö och då med fokus på den fysiska miljön. Dessutom intresserar jag mig för hur lärarna 

tänker och agerar kring den fysiska klassrumsmiljön för att tillgodose elevernas olika lärstilar och 

behov i klassrummet. 
 

Mina frågeställningar i examensarbetet är följande: 

  Hur definierar lärare begreppet en god lärandemiljö? 

  Vilken betydelse anser lärare att den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas 

lärande? 

 Hur kan lärare bidra till en god lärandemiljö? 

 På vilket sätt anser lärare att den fysiska klassrumsmiljön tillmötesgår elevernas olika 

förutsättningar för att lära – i det egna klassrummet? (Lärstilar & behov.) 

 Vilka faktiska möjligheter har lärare att påverka klassrumsmiljön? (Utrymme, tid, 

ekonomi & traditioner.)  
 

Jag har valt att undersöka ovanstående genom att använda mig av intervjuer som jag spelar in och 

genom att fotografera berörda lokaler i samband med intervjutillfället. Antalet lärare som intervjuas 

förväntas bli 8st, fördelade på år1 och år3. Intervjuerna kommer att genomföras på 2 eller ev. 3 skolor 

i Tullinge. Intervjuerna planeras ta ca 30min i anspråk och min förhoppning är att vårt möte blir 

givande och meningsfullt för båda parter. 
 

Jag kontaktar just dig då din rektor har gett mig tillstånd till detta. Min förhoppning är att du vill hjälpa 

mig genom att ställa upp på en pratstund och delge mig dina tankar och funderingar inom begreppet 

god lärandemiljö – med fokus på den fysiska miljön. 
 

Din medverkan är konfidentiell och frivillig vilket innebär att jag inte kommer använda mig 

av några personuppgifter samt att du kan avbryta din medverkan om så önskas. Namn på 

lärare och skolor kommer inte att framgå i uppsatsen. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas till examensarbetet. Har du frågor ser jag gärna att du hör av dig till mig 

eller om det känns angeläget kan du kontakta min handledare - Jan Sjunnesson, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, telefon, mejladress. 
 

Intervjuerna planeras till vecka 14 – så det brådskar lite! 

 
 

Följande datum kan jag komma till din skola, mån. 4/4, tis. 5/4, ons. 6/4 och tor. 7/4. Tid och plats 

(gärna klassrummet) bestämmer du efter vad som passar dig bäst. 
 

Är du positiv till att medverka blir jag verkligen glad! 

Snabbt svar via mail gör mig lycklig! 
 
 

 

Tack på förhand!    mejladress 

Frida Cliffordsson     telefon 

 

mailto:jan.sjunnesson@buv.su.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Fakta - Om läraren 
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat i yrket? 

Hur länge har du undervisat i det här klassrummet? 

 

Om klassen 
Ålder & årskurs på eleverna? 

Antal elever? 

 

Om klassrummet 
Klassrumsstorlek? 

Finns det fler rum som du och klassen har tillgång till? Vilka & var? 

 

Så här tänker läraren om… Inlärningsmiljöer i stort  
Vad är 
Vad anser du är en god fysisk lärandemiljö?  

Vilka faktorer anser du kännetecknar en god fysisk lärandemiljö?  Varför? Hurdå? 
Beskriv vad en dålig lärandemiljö innebär för dig? 

Finns det någon särskild teori, ideologi eller personlig förebild som haft betydelse för dig i ditt arbete 

för en god lärandemiljö? 

 

Betydelse för undervisningen 
Vilken betydelse anser du att lärmiljön har för undervisningen? 

Hur tycker du att den fysiska klassrumsmiljön påverkar elevers lärande? (Trivsel/motivation 

Möblering, Organisation/design) 

 

Betydelse för elever  
Hur tror du att klassrummet kan tillgodose barns olika behov i sitt lärande? (Barns lärstilar/olika 

sinnen) 

Vilken betydelse har den fysiska klassrumsmiljön för (dina) elevers lärande? Kan du ge exempel? 

 

Så här tänker läraren om… Skolan i stort vad gäller inlärningsmiljöer  
Har lärarna på skolan/ inom kommunen något gemensamt förhållningssätt för att bidra till en 

god lärandemiljö?  

Har du/ditt arbetslag diskuterat om ni kan göra något med miljön i klassrummet? I så fall vad & 

varför? 

 

Klassrum i stort 
Hur bidrar man som lärare till en god lärandemiljö? 

Vad tänker du om: 

- kateder – tavlan – bänkar – rumsindelning - andra eventuella möbler, som soffa kuddar m.m.  
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Det egna klassrummet 
Varför ser det ut som det gör? Hur tänkte du? 

Tankar om möbleringen. 

Trivs du i ditt klassrum? 

Vad är du mest nöjd med i klassrummet? Varför?  

Är det något du skulle vilja ändra på? Varför?  

Hur upplever du ljuset i klassrummet? (belysning, dagsljus) 

Hur upplever du ljudnivån i klassrummet? 

Existerar det andra ljud i klassrummet som kan upplevas störande? 

Vad tycker du om temperaturen i klassrummet? 

Hur upplever du ventilationen och luften i klassrummet? 

Vilken betydelse har den fysiska klassrumsmiljön för (dina) elevers lärande? 

Vilka faktiska möjligheter har du som lärare att påverka klassrumsmiljön? (Utrymme, tid, ekonomi & 

traditioner.) 

 

Elevinflytande 
Har eleverna möjlighet att påverka eller förändra hur klassrummet ser ut? Isf hur/hur mkt? 

Är elevernas arbeten en del av klassrumsmiljön? (Teckningar m.m. på väggarna? Påverkar det 

positivt/negativt?) 

Vilken betydelse har det för elevernas lärande? Positivt och negativt? 

Var är lärarens plats i klassrummet? 

 

Drömklassrummets miljö 
Hur skulle du vilja ha det i ditt drömklassrum för att på så sätt tillmötesgå olika lärstilar och behov? 

Färger, möbler och dess placering… Varför? 

Din vision om ett motiverande klassrum? 
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We shape our buildings and then they shape us. 
Winston Churchill 
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