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ABSTRAKT 
 
Skolan är en miljö som elever och lärare vistas i timme efter timme, varje dag. Vår 
omgivande miljö sänder olika budskap och påverkar oss både fysiskt och psykiskt.   
 
Syftet med vår rapport är att ta reda på hur klassrumsmiljön påverkar elevernas 
motivation. Vi kommer även att belysa om eleverna anser att de får vara delaktiga i 
utformningen av deras egen klassrumsmiljö klassrummet. Vi valde att intervjua 
sammanlagt tio elever från år fyra. Eleverna går på två olika skolor i Kalmar Kommun. 
Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var att vi på detta sätt skulle bli mer 
insatta i hur eleverna tycker och tänker. För att eleverna lättare skulle kunna ge oss ett 
utförligt svar på våra frågor använde vi oss av bilder som utgångspunkt. Dessa bilder 
hämtade vi från Internet, eftersom vi ville ha klassrum som eleverna inte hade någon 
anknytning till.  
 
I resultatet kom vi fram till att eleverna har olika syn på vilket klassrum som gör dem 
mest motiverade. En del elever visste precis hur de ville att ett klassrum skulle se ut 
medan andra inte var lika engagerade i sin klassrumsmiljö. Däremot var eleverna 
överens med vad de tyckte skulle finnas i ett klassrum. Vi såg även att majoriteten av 
eleverna ansåg att de fick vara delaktiga i utformningen av sitt klassrum. Detta skedde 
genom att eleverna fick rösta, men även diskutera fram olika förslag till en bättre 
klassrumsmiljö. Det fanns också de som inte ville vara med och påverka, då de tyckte att 
det var skönt att läraren bestämde.   
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND............................................................................................................ 4 

2.1 Den fysiska klassrumsmiljön .......................................................................... 4 
2.1.1 Informell och formell miljö ....................................................................... 5 
2.1.2 Ljus och färgsättning ................................................................................. 6 
2.1.3 Möblering och övrig inredning.................................................................. 7 
2.1.4 Suggestopedagogik.................................................................................... 7 

2.2 Motivation ........................................................................................................ 8 
2.3 Inre och yttre motivation ................................................................................ 9 
2.4 Elevers påverkan av klassrumsmiljön......................................................... 10 
2.5 Motivation och klassrumsmiljö .................................................................... 11 
2.6 Sammanfattning ............................................................................................ 11 

3 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING ............................................................. 12 

4 METOD .................................................................................................................. 13 

4.1 Val av metod .................................................................................................. 13 
4.2 Urval ............................................................................................................... 14 
4.3 Genomförande ............................................................................................... 14 
4.4 Bearbetning av intervjuer............................Fel! Bokmärket är inte definierat. 
4.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet..........Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5 RESULTAT............................................................................................................ 16 

5.1 Undersökningsgruppens klassrum............................................................... 16 
5.2 Möblering och inredning i elevernas klassrum........................................... 16 
5.3 Klassrummet som gör eleverna motiverade................................................ 18 
5.4 Inflytande över klassrumsmiljön ................................................................. 19 
5.5 Sammanfattning ............................................................................................ 19 

6 DISKUSSION ........................................................................................................ 21 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................ 21 
6.2 Resultatdiskussion ......................................................................................... 21 
6.3 Kritisk granskning........................................Fel! Bokmärket är inte definierat. 
6.4 Framtida forskning ....................................................................................... 23 

REFERENSLISTA 

BILAGOR 
 



 3

1 INTRODUKTION 
 
Det finns klassrum av alla de slag, gråa, färgglada, ljusa, mörka, stökiga och lugna. Alla 
har vi olika behov och önskemål om hur vår omgivande miljö ska se ut. Vi anser att ett 
klassrum behöver liv, inredning och en bra möblering för att motivationen hos eleverna 
ska kunna uppstå. Ett klassrum behöver också elever som vill arbeta och ta till sig ny 
kunskap, samt en pedagog som vill dela med sig av all sin kunskap. Vårt syfte med 
rapporten är att belysa hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar elevernas motivation, 
samt hur eleverna upplever att de får vara med att påverka klassrummets utformning.  
 
Under utbildningens gång har vi som studenter sett flera exempel på olika 
klassrumsmiljöer. En del klassrum väcker fler tankar och upplevelser än andra. I dagens 
samhälle har vi märkt att många elever har en stressig vardag. Vi tror att det är viktigt att 
eleverna känner ett lugn när de kommer innanför klassrumsdörren och att det är viktigt 
att de har ett klassrum där de lätt kan komma till ro och koncentrera sig, så att deras 
motivation kan öka.  
 
Vi ville skriva om klassrumsmiljön, då vi under utbildningens gång fått mycket kunskap 
om eleverna och dess utveckling. Vi har däremot inte fått kunskap om elevernas 
klassrumsmiljö och hur den påverkar dem. Utformandet av miljön spelar en stor roll, 
både för skolan i sin helhet och för eleverna. Vi anser att det är viktigt som pedagog att 
kontinuerligt ta del av ny forskning och försöka förstå hur klassrumsmiljön kan påverka 
elevernas motivation. Rapporten är ett bra sätt för blivande och erfarna pedagoger att se 
hur elevers motivation påverkas av klassrummet, men även att väcka intresse för ny 
forskning inom ämnet.  
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2 BAKGRUND 
 
Det ämne vi valt anser vi har en stor betydelse för pedagogers yrkesroll. Det sätt som vi 
utformar vårt klassrum på, kommer att påverka våra elever och deras motivation. Elever 
spelar en stor roll i klassrummet och det är viktigt att deras synpunkter och åsikter 
kommer fram, så att pedagoger kan försöka utveckla deras miljö tillsammans med 
eleverna.  
 
Under våra VFU-perioder har vi sett exempel på många olika klassrumsmiljöer. Utifrån 
detta vill vi nu titta på vad tidigare forskning säger om ämnet. I den första delen kommer 
vi att gå in på den fysiska klassrumsmiljön i allmänhet. Vi kommer här att ta upp om 
informell och formell miljö, ljus och färgsättning, möblering, övrig inredning och även 
suggestopedagogik. Därefter definierar vi begreppet motivation och dess inre och yttre 
faktorer. Vi beskriver också hur eleverna kan blir motiverade. Sedan skriver vi om 
huruvida elever får vara med och påverka sin klassrumsmiljö. Vi avslutar bakgrunden 
med ett avsnitt som heter motivation och klassrumsmiljön, där vi beskriver hur ett 
klassrum ska få eleverna att känna behag och lugn, samt en kort sammanfattning.   
 

2.1 Den fysiska klassrumsmiljön 
 
Den fysiska klassrumsmiljön behandlar frågor om lokalernas trivsamhet, storlek, 
temperatur och luftkvalitet, arbetsmiljö med hänseende till ljus och ljud, materialval 
samt lokalernas underhåll, enligt Lindqvist (2003). 
 
Björklid (2005) menar i sin bok Lärande och fysisk miljö att skolan inte bara är en 
arbetsmiljö, utan också en miljö där man utvecklas. Hon konstaterar att arbetsmiljön 
påverkar elevernas lärande och att en bra arbetsmiljö stimulerar eleverna mot en bättre 
utveckling. Vidare hänvisar hon till det Cold menar, nämligen att det finns ett samband 
mellan den fysiska miljöns utformande, lärande och trivsel samt att vi blir formade av 
den miljö som omger oss, speciellt i skolan. Pramling och Sheridan (2006) skriver att 
barn lär i olika miljöer, både kulturella och sociala. Vi lär oss inte bara i olika miljöer, vi 
har även olika sätt att lära oss och ta tillvara kunskap på. Törnquist (2005) anser att man 
bör ställa krav på miljön så att den både inspirerar och låter eleverna få möjlighet att 
upptäcka, undersöka och skapa. 
 
Pramling och Sheridan (2006) skriver att det genom olika forskningsstudier har visat sig 
att det har betydelse för verksamhetens kvalitet hur miljön är utformad. De menar även 
att det elever lär sig beror på vilka erfarenheter och förutsättningar de har. Precis som 
Pramling och Sheridan, menar också Arvidsson (2000) att kvaliteten på miljön och 
undervisningen är det som avgör elevernas resultat. Gudmundsson (1997) skriver att om 
man har tänkt igenom noga varför man ska ha ett klassrum på ett visst sätt så kan 
eleverna nå längre, det vill säga få bättre resultat. Steinberg (1987) menar också att deras 
inställning till skolan och hur villiga de är att lära sig påverkas av miljön, mycket mer än 
man kan tro. 
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Elevers och pedagogers relationer till den omgivande miljön skiljer sig åt. Miljön talar 
till eleverna på ett annat sätt och för eleverna kan material, inredning m.m. komma med 
tydliga uppmaningar (Wallin, 2003). Jämför man klassrum på högstadiet med de 
klassrum som finns bland de tidigare skolåren märker man en stor skillnad på miljön, 
menar Steinberg (1987). I de yngre åldrarna är man mer medveten om hur mycket 
miljön betyder, därför gör man ofta mer för att eleverna ska trivas och att det ska se 
inbjudande ut att arbeta i. Han frågar sig då om de äldre eleverna som går på högstadiet 
och gymnasiet behöver mindre stimulans och mindre trevligt i sitt klassrum, än de yngre 
eleverna. (a.a.) 
 
Det är viktigt att verksamheten är så flexibel som möjligt så att man som pedagog lätt 
kan ta olika tillfällen i akt för diskussioner, även om man har planerade aktiviteter på 
gång (Pramling & Sheridan, 2006). Svenska skolor är i allmänhet relativt nybyggda och 
moderna. Det finns väldigt goda förutsättningar för en uppmuntrande, stimulerande och 
flexibel miljö (Steinberg, 1987). Gudmundsson (1997) skriver att eleverna behöver 
omväxling och utmaningar som gör att de vill lära sig nya saker och utvecklas. Det är 
viktigt att miljön väcker deras intresse och att de känner en meningsfullhet med den. 
Björklid (2005) hänvisar till Kirkeby som framhåller att eleverna självklart påverkas av 
vår fysiska omgivning. Material och miljö påverkar deras fysiska och psykiska 
välbefinnande. Hon menar att rummet och dess inredning kan erbjuda både möjligheter 
och begränsningar. 
 
Steinberg (1996) skriver att de flesta mår bra av att ha det vackert omkring sig, då vi 
slappnar av mer och blir mer mottagliga för information. Även Gudmundsson (1997) är 
inne på samma linje då han skriver att inlärningsprocessen kan försvåras i en miljö som 
är bristfällig. Han menar också att man måste ge klassrummet en karaktär om man inte 
vill göra så mycket åt själva rummet. Han påpekar att man måste ha ett rum som passar 
olika elever och olika inlärningsstilar, det måste vara flexibelt. Lärandemiljön måste ha 
rum som både ger avskildhet och för att umgås med kompisar. Enligt Björklid (2005), 
Boström (1998) och Steinberg (1994) är det viktigt att miljön är flexibel, föränderlig och 
anpassbar. Steinberg (1994) menar att arbetet måste kunna anpassas efter vad som 
händer i rummet. Han menar att inlärning sker bäst om den totala miljön är så tilltalande 
och inbjudande som möjligt samt om undervisningslokalen i sin utformning anpassas till 
dagens och timmens ändamål – rummet ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom.  
 

2.1.1 Informell och formell miljö 
 
Lärande är något som sker hela tiden, både i informella och formella miljöer. Det är inte 
något som sker på en viss plats under en viss tid. De formella miljöerna kan exempelvis 
vara förskola och skola, medan utemiljön är exempel på en informell miljö (Björklid, 
2005). Gudmundsson (1997) skriver om den informella och formella miljön som vi kan 
se inne i klassrummet. Han menar att en informell miljö i ett klassrum består av 
exempelvis matta, stoppade stolar, fåtöljer, soffa och kuddar av olika storlek. De som 
vill arbeta liggandes på golvet eller sittandes på mattan ska få göra det. Många elever 
koncentrerar sig bättre i en vardagsrumsliknande miljö, där de exempelvis kan sitta och 
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läsa i en soffa. Den formella miljön beskriver han som att den ofta består av trä- och 
plastmöbler samt stålbord och rakryggade stolar. Den formella miljön är en sådan miljö 
som man vanligtvis möter på bibliotek och i konventionella klassrum (a.a.)     
 
De flesta klassrum är formella, med hårda bänkar och stolar, trots att eleverna helst vill 
ha informella miljöer. En elev blir inte mer mottaglig bara för att han/hon sitter upprätt, 
tvärtom så kan eleven hindras i sitt lärande om miljön är för formell. Hälften av eleverna 
arbetar bäst i en informell miljö. Därför betonas vikten av ett flexibelt klassrum där man 
kan skapa både formella och informella miljöer (Boström, 1998). 
 

2.1.2 Ljus och färgsättning 
 
Gudmundsson (1997) skriver att elevers prestationsförmåga kan påverkas av ljuset från 
lamporna i ett rum. En del kanske inte gör så bra ifrån sig bara för att det är ljust. Han 
anser att man bör sätta de elever som är i störst behov av ljus vid fönstret och de som vill 
ha mildare belysning får sitta längre in i klassrummet. Vidare menar han att det är svårt 
med rum som har lika mycket ljus i hela lokalen, det är svårt att skapa sig ett ”rum” i 
rummet då. Viktigast är att det är ljusast där arbetsmaterialet ligger. Jensen (1996) är 
inne på samma linje och skriver att de flesta elever är i större behov av att ha ljust 
omkring sig än andra.  
 
Dunn (2001) fann att elever har svårt att koncentrera sig i starkt ljus från lamporna. De 
arbetar bättre i en miljö med dämpad belysning. Lysrör gör att eleverna har svårt för att 
sitta still en längre stund. De kan då bli hyperaktiva och nervösa. Även Boström (1998) 
menar att de flesta elever arbetar bättre i en dämpad belysning. Starkt ljus kan göra att 
elever får huvudvärk, blir hyperaktiva samt rastlösa. Personer som trivs bäst i en 
informell miljö (holistiska) föredrar att arbeta med mer dämpad belysning, då de kan 
koncentrera sig bättre. För att eleverna ska kunna koncentrera sig i sitt arbete bör de få 
bestämma den ljusstyrka de känner är bäst för just dem, vilket lätt går att ordna i ett 
klassrum. Samuelsson (2006) refererar till Hellberg som anser att det är speciellt viktigt 
med bra belysning i skolorna.  
 
Ljus påverkar oss, men det gör även färger. De kan påverka inlärningen. De kan göra oss 
lugna, de kan värma, de kan göra oss stressade och de kan sända oss olika budskap. Man 
kan säga att färger är en typ av språk, eftersom varje färg och varje nyans påverkar oss 
omedvetet eller medvetet (Boström, 1998).  
 
Den färg som finns på väggarna betyder mycket för klassrummets atmosfär. Färgen kan 
göra att miljön blir mer intressant, och det har visats att färgen på väggarna påverkar 
trivseln och prestationsförmågan (Jensen, 1996). Boström (1998) anser att varma färger 
är de som borde kunna stimulera människor i tråkiga miljöer. Kalla färger anser hon 
kunna göra tvärtemot, det vill säga att man inte tar emot så mycket information utifrån, 
utan får en mer mental aktivitet. Hon betonar också att det är svårt att ta reda på om det 
är färgen i en miljö som påverkar människan positivt. Hur man påverkas av färgsättning 
måste ses i ett sammanhang, med arbetsmiljön och lokalerna i övrigt. Samuelsson (2006) 
menar att de flesta klassrum har för dåligt med färger för att eleverna ska må bra.  
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En docent i miljöpsykologi vid namn Rikard Küller har konstaterat att kalla färger 
lugnar oss och varma färger aktiverar vår hjärna. Han menar att för att hålla hjärnan 
vaken och alert vid ett arbete där man gör samma sak om och om igen, så kan man ha 
starkare färger på väggarna. Om man å andra sidan har ett arbete som är intellektuellt 
krävande så bör man ha färger som tonar ner (Boström, 1998). 
 

2.1.3 Möblering och övrig inredning 
 
Större delen av sin tid spenderar elever i ett klassrum. För att eleverna ska göra ett bra 
arbete så är det viktigt att de trivs i sin klassrumsmiljö (Aspelin, 1999). Gudmundsson 
(1997) skriver att avsikten med att möblera om i sitt klassrum är att skapa olika områden 
som ger eleverna möjligheter att arbeta så att inlärningssituationen känns så naturlig som 
möjligt för dem. Steinberg (1987) menar att en klassrumsmiljö kan förbättras och ändras 
på många olika sätt, men också på många olika områden. Ett klassrum behöver både 
stabilitet och regelbundenhet, då många olika individer vistas här.  
 
I rapporten Klassrummet - barnens arbetsplats. Klassrumsmiljöns betydelse för barns 
lärande menar Dunn att skolan ger ett intryck av att eleverna ska sitta stilla och lyssna. 
Hon påpekar även hur omöjligt det blir att sitta still när skolans hårda möbler inte bjuder 
in till en bekväm sittställning (Samuelsson, 2006). Även Dunn (2001) menar att många 
elever har svårt att koncentrera sig när de sitter på stolar som är gjorda av stål, plast eller 
trä. 
 
Harmer och Wendel (1992) anser att de skolor som byggdes förr i tiden hade betydligt 
större klassrum. Skolan behöver ofta mindre lokaler för smågruppsundervisning och 
fritids. Gudmundsson (1997) menar att formen på ett rum har stor betydelse för den 
inlärning och kunskapsinhämtning som eleverna hämtar där. Han skriver att ett runt rum, 
eller ett runt bord uppmuntrar gemenskap och nya bekantskaper och att 
uppmärksamheten då oftast dras mot en gemensam mittpunkt. Steinberg (1994) skriver 
att om det är något vi kan påverka mer än andra saker så är det själva utformningen och 
organisationen av den enskilda undervisningslokalen eller rummet. Han menar också att 
det inte behöver ta mer än 40 sekunder att möblera om i ett klassrum. Klassrummet ska 
anpassas efter den grupp som ska vistas där och inte tvärtom. Han skriver också att en 
del elever föredrar formella miljöer, medan andra föredrar mer informella, vilket vi 
nämnt i tidigare avsnitt. När vissa elever är oroliga kan det ofta bero på möblerna, 
samtidigt som möbleringen inte alltid kan anpassas efter elevernas behov. I en informell 
miljö kan eleverna behålla koncentrationen bättre, exempelvis i en soffa, fåtölj eller 
sittandes på en kudde på golvet. Eleverna lär sig i olika miljöer beroende på vad de har 
för behov. Många klassrum ser likadana ut och då tror många att man endast kan lära sig 
på ett sätt (Steinberg, 1994). 
 

2.1.4 Suggestopedagogik 
 
Steinberg (1994) hänvisar i sin bok till Lozanov som menar att suggestopedagogiken 
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innebär att skapa en så trivsam och tilltalande miljö som möjligt. Han menar att det är 
huvudsyftet för denna pedagogik. Enligt Lozanov ska eleven tycka att det känns bra att 
vistas i sitt klassrum, man ska sitta bekvämt och rummet ska ha vardagsrumsliknande 
möbler.  
 
Steinberg (1994) menar att rummet ska vara lustbetonat. Eleven ska ha lust att vistas i 
klassrummet. Han skriver även att en annorlunda möblering och inredning kan göra att 
eleverna får nya saker att vila ögonen på. 
 
Suggestopedagogiken betonar alltså betydelsen av undervisningsmiljön. Eleverna ska 
känna att de får stimulans för ögat, att de lätt kan sätta sig till ro och arbeta, att de hör 
hemma i klassrummet samt att de känner sig välkomna. För att eleverna ska få en positiv 
syn till det de ska lära, så spelar utformningen av klassrummet en stor och viktig roll, 
vilket erfarenheter från bl.a. suggestopedagogiken har visat (Steinberg, 1994). 
 

2.2 Motivation 
 
I avhandlingen Learning motivation in International Primary Schools- The voices of 
Children beskriver Sheila Brooks (2005) ordet motivation på följande sätt;  
 

The word motivation is derived from the latin verb movere wich means to move. In 
general, motivation theories are concerned with both the energization and direction 
of behaviour and attempt to answer questions about what gets individuals moving 
(energization) and towards what activities (direction) (s. 25) 

 
Även Boström (1998) skriver att motivation egentligen står för att röra sig framåt. Hon 
menar att motivation är livets mittpunkt. Det är viktigt att sätta upp mål för att man ska 
bli motiverad. När elever tycker att något är roligt så blir de också oftast motiverade. 
Imsen (2006) menar att begreppet motivation är något som vi använder dagligen. Enligt 
henne används det ofta i negativa och oönskade sammanhang. Hon menar att vi talar om 
brist på motivation när eleverna i en skolklass är oroliga, okoncentrerade och sysselsatta 
med annat än det som är bestämt.  
 
I tidningen specialpedagogik (2007: nr 1) skriver författaren Rutger Ingelman att 
elevernas lust och motivation uppstår när de kliver in i den pedagogiska miljön. En del 
pedagoger tror att barn och ungdomar är så nyfikna att pedagoger inte behöver anstränga 
sig så mycket. Pedagoger i en verksamhet har en stor roll där de bland annat ska försöka 
få sina elever motiverade till att lära. Enligt många forskare så finns det en grad av olika 
medel som påverkar motivationen. Steinberg (1998) menar att det inte råder någon 
tvekan om att vi kan finna nya vägar att nå ut till eleverna med hjälp av olika metoder. 
Han skriver vidare att klassrummet bör göras mer inbjudande, då vi bland annat kan 
möblera om och använda oss av musik. Schweinhart och Weikart (1980) anser att elever 
i en skola med hög kvalitet, är mer motiverade och mer medvetna om hur viktigt det är 
att utbilda sig. 
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Steinberg (1987) menar att det är en av lärarens viktigaste uppgifter att skapa motivation 
i en klass. Han menar också att pedagogen måste uppmuntra den motivation som redan 
finns hos var och en av eleverna. En pedagog ska göra motivationen så ”intern” som 
möjligt, enligt Steinberg själv. För att man ska skapa motivation i en klass så menar han 
att inledningen på en lektion är mycket viktig. Han menar vidare att elevernas inställning 
till skolan påverkas av dess miljö(a.a.). Björklid (2005) hänvisar i sin bok till Cold, som 
menar att den omgivande miljön har betydelse för hur vi mår, för vår förmåga att 
koncentrera oss och för att uppleva lugn och harmoni. Samtidigt ska miljön uppmuntra, 
inspirera och stimulera till eget skapande och lärande. För att man ska kunna lära sig nya 
saker krävs det att man har lusten och viljan till detta. Steinberg (1998) menar att lusten 
kommer från hjärtat. Om man engagerar hjärtat, så engagerar man också lusten och 
därmed faller mycket annat på plats. Han anser också att miljön måste vara en fröjd för 
ögat och att den ger ett ”konstnärligt lyft”. Miljön måste inspirera och locka fram 
nyfikenhet, samt viljan och lusten att vara i ett klassrum för att eleverna ska kunna 
inhämta nya kunskaper. Steinberg (1994) skriver även att miljön ska vara lustbetonande, 
att man får stimulans för ögat samt att man lätt kan sätta sig till ro och arbeta. 
Gudmundsson (1997) menar att eleverna blir nyfikna, stimulerade och motiverade av att 
skapa ett eget klassrum. Detta klassrum kommer sedan automatiskt stimulera till kreativt 
skolarbete.  
 

2.3 Inre och yttre motivation 
 
Motivation delas oftast in i två faktorer, den inre och den yttre. När man talar om inre 
motivation, är det när ett barn motiveras av inre krafter. Dessa inre krafter är när ett barn 
till exempel är intresserad av en viss aktivitet och är villig att lära sig nya saker, enligt 
Imsen (2006). När man talar om yttre motivation så innebär det att en individ hoppas på 
en belöning eller att nå ett mål och på grund av detta så upprätthålls aktiviteten. Ett 
exempel på yttre motivation är när en elev studerar in formler endast för att få ett bra 
betyg. Hon skriver också att det finns många skillnader mellan inre och yttre motivation 
och att dessa skillnader har stor betydelse i praktiken. Idealet är att eleverna arbetar och 
lär sig av den inre motivationen, medan den yttre motivationen lätt kan dominera i 
skolan, då betygssystemet och hopp om att andra önskningar ska uppfyllas. Vidare 
skriver Imsen (2006) att inre och yttre motivation dock har en gemensam faktor. De 
båda har en lustbetonad erfarenhet eller åtminstone en förväntan om erfarenhet. 
 
I rapporten Vad motiverar elever i skolarbetet? – En studie om elevers uppfattningar 
kring motivation i skolarbetet skriver Sörensson och Tykesson (2007) att det finns både 
inre och yttre faktorer som påverkar motivationen. Yttre motivation påkallas ofta vid ett 
yttre tryck från föräldrar, kompisar samt samhälle. De hänvisar till Lundgren och 
Lökholm som menar att om du utför en uppgift som du ska så får du bra betyg. Detta är 
den yttre motivationen inom skolan. Vidare menar de att man utför olika uppgifter och 
handlingar för att man tycker om det och att det då upplevs som meningsfullt. De menar 
också att detta är den inre motivationen och att den aktiverar olika beteenden hos barn 
som bland annat glädje och lustfylldhet.  
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Imsen (2006) menar att man inom skolan vill försöka få den inre motivationen att 
dominera, istället för den yttre. Hon menar också att verkligheten tyvärr inte ser ut som 
så och att det i de flesta fall är den yttre motivationen vi ser hos eleverna. 
 

2.4 Elevers påverkan av klassrumsmiljön 
 
Pramling och Sheridan (2006) skriver att det är viktigt att eleverna är med och utformar 
den fysiska miljön som de dagligen vistas i. De anser även att utformningen av miljön 
har stor betydelse för lärandet och att den därför bör utformas så att elevernas lärande 
stimuleras. Författarna skriver att alla miljöer sänder ut ett budskap och att det därför är 
viktigt att tänka på hur den ska se ut. Med den fysiska miljön menar författarna hur 
miljön är utformad, vilket material eleverna har tillgång till och klimatet som råder i 
klassrummet. De anser också att miljön bör utgå från elevernas intressen och tidigare 
erfarenheter i förhållande till de uppsatta målen. Skolöverstyrelsen (1988) skriver att det 
är eleven som ska vara i centrum när man utformar den fysiska miljön i skolan. Även 
Steinberg (1987) anser att det enklaste och bästa sättet att börja förändra en miljö är att 
först fråga eleverna själva vad man kan göra tillsammans.  

 
Att låta eleverna vara med i processen då en skola skall förändras i något avseende 
borde vara självklart. De pedagogiska och sociala vinsterna är stora (Krut nr: 
77/1995 s. 21).  

 
I Lpo94 står det att det är viktigt att eleverna själva tar ett stort ansvar för sitt arbete och 
för sin skolmiljö, och att de får vara med att påverka och utforma både miljön och 
utbildningen. Gudmundsson (1997) menar att man borde ta hjälp av eleverna när man 
ska utforma ett klassrum, då de ofta har goda idéer och att de dessutom ser rummet ifrån 
deras egen synvinkel. Han skriver också att elever ofta skapar informella miljöer som 
inte alls ser ut som de traditionella klassrummen, och detta gör de med stor entusiasm 
och glädje. Han anser att det kan vara bra att möblera tillsammans med eleverna så att de 
förstår vad de skapar. Att involvera eleverna i förändringen skapar en positiv attityd till 
det nya. 
 
I sin avhandling Utveckling av skolmiljöer – aktiviteter och mening i småskaligt arbete, 
hänvisar Schürer (2006) till Petersson som skriver att elever i skolan inte har något 
speciellt stort inflytande över den miljö de vistas i. Hon anser att det är väldigt viktigt att 
man lyssnar på eleverna så att deras behov tillgodoses. Schürer hänvisar även till 
Häggqvist som menar att utan samverkan mellan elever och lärare så kan inte 
arbetsmiljön bli bättre. Det är viktigt att både elever och lärare är med. Pramling och 
Sheridan (2006) menar att det är viktigt att eleverna är delaktiga i sitt lärande och att de 
är med och utformar miljön. Gudmundsson (1997) menar att det är upp till skolan och 
dess lärare att förändra miljön om eleverna inte kan lära sig i den miljö som redan 
existerar.  
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2.5 Motivation och klassrumsmiljö 
 
Enligt Boström (1998) ska en miljö för hjärnan vara imponerande och väcka nyfikenhet. 
Den ska också förmedla en positiv och välkomnande känsla. Klassrummet ska kännas 
som en plats där man känner behag och lugn. Hon menar att man bör möblera om ett 
klassrum ofta, helst en gång i månaden, om man vill att eleverna ska fortsätta att vara 
alerta och motiverade. Jensen (1996) tycker också att man bör möblera ofta för att 
eleverna ska fortsätta vara nyfikna och engagerade. 
 

2.6 Sammanfattning  
 
Arbetsmiljön påverkar elevernas lärande och stimulerar mot en bättre utveckling, men 
även den fysiska miljöns utformande och elevernas inställning. Miljön talar till eleverna 
på olika sätt. Den miljö som eleverna befinner sig i ska inspirera och bjuda in dem till att 
upptäcka, undersöka, skapa och lära sig nya saker. Lärandet sker i både formella och 
informella miljöer. Förskola och skola är exempel på en formell miljö medan utemiljön 
är en informell miljö. En informell miljö i ett klassrum kan bestå av matta, fåtöljer, 
kuddar och soffa. En formell miljö är till exempel ett konventionellt klassrum eller 
bibliotek. Eleverna vill helst ha informella miljöer och kan hindras i sitt lärande om 
miljön är för formell.  
 
Ljus är också något som påverkar elever på olika sätt. De som är i störst behov av ljus 
bör sitta vid fönstret och de som behöver en mer dämpad belysning får sitta längre in i 
klassrummet. Även färger kan påverka inlärningen, omedvetet eller medvetet. Varma 
färger stimulerar och kalla tvärtom. För att eleverna ska kunna göra ett bra arbete så 
måste de trivas i den miljö som omger dem. Inlärningssituationen måste kännas naturlig 
för eleverna. Skolmöblerna måste bjuda in till en skön och bekväm sittställning, annars 
blir det svårt för eleverna att sitta still och arbeta.  
 
Det är också viktigt att klassrummet anpassas efter den grupp som ska vistas där och inte 
tvärtom. Pedagoger strävar hela tiden efter att skapa en så tilltalande och inspirerande 
miljö som möjligt, vilket just suggestopedagogiken innebär. Enligt denna pedagogik ska 
eleven tycka om att vistas i klassrummet, sitta bekvämt samt att rummet ska vara 
vardagsrumslikt. Miljön ska uppmuntra, inspirera och stimulera till eget skapande och 
lärande. Miljön ska också vara en inspirationskälla där man lockar fram nyfikenhet, 
viljan och lusten att vara i ett klassrum. I skolan är det oftast den yttre motivationen som 
dominerar och som vi ser hos eleverna, då de förväntar sig en belöning på sitt arbete. 
Den inre innebär då alltså att man arbetar för att man känner meningsfullhet och 
engagemang.  Det är viktigt att eleverna får vara med att påverka sin miljö, eftersom den 
har stor betydelse för deras lärande. Miljön bör utgå från elevernas intressen och tidigare 
erfarenheter, då de ofta har goda idéer och vet vad de vill ha. Det är de som bör vara i 
centrum. Det är viktigt att lärare och elever samarbetar.  
 
 



 12

3 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
 
Det valda området i rapporten är klassrumsmiljöns påverkan på elevernas motivation. Vi 
valde detta problemområde då vi tror att klassrumsmiljön är en viktig del för elevernas 
motivation.  
 
Vårt syfte med rapporten är att: 
 
- Belysa hur klassrumsmiljön påverkar elevernas motivation   
 
- Belysa hur elever upplever att de får vara med att påverka klassrummets utformning  
 
 
Avgränsningar 
 
Vi kommer att koncentrera oss på ljus och färg, möblering och inredning samt hur 
elevernas motivation påverkas av dessa faktorer.  
 
När det gäller möblering så fokuserar vi på hur bänkar, stolar och soffor m.m. är 
placerade i klassrummet. När vi pratar om inredning så menar vi allt från växter i 
fönstren till elevernas teckningar på väggarna.  
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4 METOD 
 
I denna rapport har vi valt att undersöka hur klassrumsmiljön påverkar elevernas 
motivation och hur eleverna upplever att de får vara med att påverka klassrummets 
utformning. Efter många tankar på hur vi skulle starta arbetet kom vi fram till att det är 
viktigt att läsaren har en bred bild av ämnet för att lättare kunna ta del av vårt resultat i 
rapporten. Vi började med att läsa litteratur, avhandlingar m.m. som berörde allt som 
hade med klassrumsmiljön att göra. Därefter gjorde vi intervjuer för att få veta mer om 
hur klassrum kan påverka elevers motivation. Vi har även undersökt om elever får vara 
med att påverka sin klassrumsmiljö. Innan vi startade de ordinarie intervjuerna 
genomförde vi en så kallad provintervju. Lantz (1993) menar att detta är en bra metod 
för att se om intervjuerna är av bra kvalitet, att det man vill undersöka går att genomföra 
och att man kan komma fram till en slutsats.  
 

4.1 Val av metod 
 
Vi valde att intervjua ett visst antal elever på olika skolor i Kalmar. Vi plockade ut fem 
elever från två olika skolor, totalt tio elever. Vi riktade in oss på år 4, eftersom vi 
upplever att eleverna ofta kommer från en varm och kreativ klassrumsmiljö till en mer 
avskalad, teoretiskt anpassad miljö. På vår senaste VFU-period fick vi bra kontakt med 
både pedagoger och elever i år 4, därför valde vi att intervjua elever i dessa klasser. Vi 
mailade de berörda lärarna och frågade om vi fick komma och intervjua några elever.  
 
Vi ville ta reda på vad eleverna själva anser om olika klassrumsmiljöer och hur 
klassrumsmiljön påverkar motivationen. Patel & Davidsson (2003) menar att en 
kvalitativ intervju är när man undersöker hur någon uppfattar en viss sak. I vårt fall var 
det elevers syn på sin klassrumsmiljö. Därför passade en kvalitativ metod oss bättre än 
en kvantitativ. Våra intervjufrågor utformade vi så att eleverna inte skulle vara 
begränsade till vad de kunde svara. Patel & Davidsson (2003) anser att om en intervju 
har frågor som gör att den intervjuade kan svara med sina egna ord, så är den kvalitativ.  
 
Vi valde att utgå från bilder på olika klassrumsmiljöer som vi hittade på Internet. Vi 
försökte hitta bilder som skiljde sig åt, allt från avskalade och ”gråa” klassrum till 
mysiga och ombonade. Dels för att alla i undersökningsgruppen skulle kunna hitta något 
som passade dem, men även för att vi skulle få mer utförliga svar då de hade något 
konkret att titta på. När vi sökte efter klassrumsbilder som var gråa och tråkiga 
respektive mysiga och ombonade, utgick vi ifrån vad vi själva ansåg. Innan en intervju 
är det alltid svårt att veta vad elever tycker och tänker, därför kunde vi endast utgå ifrån 
våra egna tankar och idéer.  
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4.2 Urval 
 
Från början var det tänkt att vi skulle intervjua både pedagoger och elever. Vi kom 
senare fram till att vi endast skulle koncentrera oss på att intervjua elever för att 
rapporten inte skulle bli för omfattande. Vi har intervjuat tio elever, både pojkar och 
flickor. Vi har använt oss av ett slumpmässigt urval i våra intervjuer, då vi lottade vilka 
som skulle få vara med. Trost (2001) menar att ett obundet slumpmässigt urval är när 
slumpen avgör, det vill säga att exempelvis dra lott.  
 

4.3 Genomförande  
 
Vi har på olika skolor och i olika klassrum sett hur klassrumsmiljöer kan påverka 
eleverna. Vi formulerade ett frågeformulär som bestod av fem frågor. Vi började med att 
utföra en provintervju på en av eleverna, som inte är med i undersökningen. Vi 
uppfattade det som om eleven i fråga förstod frågorna vi ställde och kunde svara på dem 
utförligt, vilket var anledningen till att vi inte gjorde några ändringar i intervjufrågorna. 
När vi genomförde intervjuerna var vi båda delaktiga och intervjuerna spelades in på 
band, samtidigt som vi antecknade vad eleverna sade. Vi valde att använda oss av 
bandspelare och anteckningar, då vi anser att detta är ett bra sätt för att verkligen kunna 
lyssna på vad eleverna sagt så att vi inte missar något. Vi tog ut en elev i taget till deras 
närliggande grupprum så att vi kunde intervjua dem ostört. Vi valde att intervjua dem i 
deras grupprum eftersom de flesta känner sig trygga där. När vi intervjuade de första 5 
eleverna berättade vi inte vilka som skulle ta del av material, vilket vi gjorde när vi 
intervjuade eleverna på den andra skolan. Innan vi började intervjua förklarade vi för 
eleverna att de skulle bli inspelade på band. Trost (2001) menar att det är viktigt att de 
man intervjuar känner sig trygga. Detta för att de skulle känna sig fria att säga vad de 
ville. Eftersom man måste ha tillstånd av föräldrarna för att intervjua deras barn, så bad 
vi dem att ta del av en blankett (bilaga 3) innan intervjuerna. Därefter lyssnade vi på 
materialet och skrev rent intervjuerna på en dator. 
 
I våra intervjufrågor använde vi oss av enkla frågor med vanliga ord, då eleverna lättare 
skulle förstå det vi menade. I samband med intervjufrågorna använde vi oss även av de 
klassrumsbilder som vi hämtat från Internet. När vi skulle ställa fråga 3 till eleverna, 
lade vi fram bilderna på bordet. De fick titta en stund på bilderna och därefter frågade vi 
vilket klassrum de skulle känna sig mest motiverade i. Intervjuer måste enligt Trost 
(2001) bearbetas så att de blir mer tillgängliga och tydliga för läsaren. Detta gjorde vi 
genom att sammanställa det eleverna sade. Han menar även att det är viktigt att 
kategorisera materialet och hitta mönster. I vår rapport har vi valt att göra det genom att 
skriva rubriker som passar till det resultat vi kom fram till.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 
Vi valde att använda oss av enkla frågor med vanliga ord i våra intervjuer, då vi anser att 
det är viktigt att alla elever har samma förutsättningar. Trost (2001) menar att om en 
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undersökning eller intervju inte utsätts för slumpinflytelser så är tillförlitligheten hög. 
Man menar ofta med reliabilitet att undersökningen ska visa samma sak om man gör en 
ny undersökning. Vi är inte säkra på att våra intervjuer skulle få samma resultat om vi 
gjorde dem ännu en gång. Detta för att ett klassrum ofta är under förändring.  
Vi anser att validiteten i vår rapport är hög i och med att vi har undersökt det vi avsett att 
undersöka. Våra intervjufrågor formade vi så att de skulle utgå från vårt syfte, och 
därmed undersökte vi endast det som hade med vår undersökning att göra (Thurén, 
1993). 
 
Resultatet från intervjuerna kan inte vi se vara generaliserbara eftersom vi förmodligen 
inte skulle få samma resultat från en annan grupp elever vid ett annat tillfälle. (Lantz, 
1993).  
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5 RESULTAT 
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer som vi har 
genomfört. Det vi hade som utgångspunkt när vi gjorde intervjuerna var att ta reda på 
hur klassrumsmiljön påverkar elevernas motivation samt att ta reda på hur eleverna 
upplever att de får vara med att påverka klassrummets utformning.  
 
Vi använde oss av bilder på olika klassrumsmiljöer då vi ville ta reda på vilken av 
miljöerna som skulle kunna påverka elevernas motivation mest. Dessa finns som bilaga 
1. Intervjufrågorna som vi ställde till eleverna finns som bilaga 2. Sammanställningen av 
intervjuerna finns utskrivet för den som önskar se dessa, dock inte som en bilaga i denna 
rapport. För att våra undersökningspersoner ska få vara med i intervjuerna måste vi 
också ha ett godkännande från föräldrarna. Vi skickade ut ett brev till alla föräldrar i 
klassen för att vi skulle se vilka elever som fick vara med på en intervju, i detta fall fem 
elever från varje skola. Brevet vi skickade finns som bilaga 3.  
 

5.1 Undersökningsgruppens klassrum 
 
För att lättare förstå de svar som eleverna har givit oss i intervjuerna kommer vi här att 
kortfattat beskriva deras egen klassrumsmiljö.  
 
I miljö 1 har klassrummet orangea väggar, whiteboard, stora fönster, soffa i ena hörnet, 
teckningar på ena väggen och skåp på den andra. Eleverna sitter i grupper om fem och 
fem. De har bänkar med förvaring i och höga stolar. Grupprum med datorer finns i 
anslutning till klassrummet, men är dock ett genomgångsrum. Belysningen i 
klassrummet är ganska stark och mycket ljus kommer även in från fönstren. I fönstren 
finns det inga växter eller blommor.  
 
Miljö 2 har vita väggar, med en fondvägg i varm beige färg. Klassrummet har två 
whiteboard, högt till tak, och stora fönster. Bänkarna är placerade i två större grupper, 
tio stycken i varje grupp. Grupprum med datorer finns i anslutning till klassrummet. 
Klassrummets belysning är varken stark eller svag. Mycket ljus kommer in från de stora 
fönstren där det också finns gröna växter.  
 

5.2 Möblering och inredning i elevernas klassrum 
 
Vårt syfte med rapporten är att ta reda på hur elever upplever att deras klassrum 
påverkar motivationen. I våra intervjuer kan vi se att majoriteten av eleverna upplever 
att deras klassrumsmiljö påverkar motivationen. Det är dock ett antal elever som är 
osäkra om deras klassrumsmiljö påverkar dem eller inte. Dessa elever bryr sig heller inte 
om klassrumsmiljön, vilket innebär att de söker efter en yttre motivation. Det är ingen av 
eleverna som säger att deras klassrumsmiljö inte påverkar dem.  
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Jag tycker att det ska finnas mycket saker och ljus 
 
Många anser att levande ljus leder till ett lugn i deras klassrumsmiljö, vilken i sin tur 
leder till motivation. Många tyckte också att det skulle finnas olika lampor för att få 
olika dämpning på ljusstyrkan. Eleverna nämnde även att de ville ha stora fönster så att 
de har utsikt och att de får bra ljus även därifrån. Under intervjuernas gång dök det ett 
flertal gånger upp att eleverna vill ha en soffa och sköna stolar, då de anser att de lär sig 
betydligt bättre om de sitter skönt. Eleverna känner även att de blir mer motiverade när 
de får sitta och läsa i en mjuk, skön soffa i lugn och ro.  
 

Jag skulle vilja ha en väldigt fin, modern soffa 
 
En del elever vill ha en fåtölj och en del tyckte att några större kuddar räckte. De flesta 
menar att hur de trivs i sitt klassrum och hur det är inrett, i sin tur påverkar motivationen. 
Någon nämner att det är bra om möblerna inte är placerade så att det blir för trångt. Det 
är viktigt att det finns en plats där eleverna kan sitta och jobba i lugn och ro. Det finns 
också dem som nämner att de helst vill att bänkarna är placerade i grupper i 
klassrummet.  
 

Det ser mysigt ut och det är inte för mörkt 
 
När vi visade eleverna bilder på andra klassrum (se bilaga 1) var det många som valde 
mer än ett klassrum, då de kände sig osäkra. Flera elever säger att de tycker om klassrum 
sju, där bänkarna är placerade i grupper, belysningen är ganska svag, mycket ljus 
kommer in från fönstren. Rummet har vita väggar och brun plastmatta och en 
whiteboard tavla längst fram. Längst fram på golvet finns ett skåp med böcker. I 
klassrum åtta, som några av eleverna valde, är bänkarna placerade i grupper. Det finns 
en soffa med färgglada kuddar, stora fönster, ganska ljus plastmatta, tegelvägg på de 
väggar som man ser på bilden. På ena väggen finns små hyllor med böcker på. Det finns 
även skåp med förvaring. Eleverna valde dessa två bilder då de anser att de lättare kan 
koncentrera sig och bli motiverade.   
 

I soffan lär vi oss bra. Där är det tyst. 
 
Vi kom också fram till att många elever gärna vill ha ett mindre rum där de kan sätta sig 
när det börjar bli för stökigt i sitt klassrum. Ett rum dit man kan gå undan, då man vill ha 
mer lugn och ro. Andra elever menar att en speciell bänk räcker i exempelvis ett av 
hörnen av rummet. I den ena klassen som vi besökte hade de en så kallad ”kobänk.” 
Denna bänk var alltså målad som en ko. Där kan de sätta sig när de behöver lugn och ro 
då de upplever att det blir för stökigt i klassrummet. Eleverna använder ofta begreppet 
lugn och ro i samband med olika fysiska saker som de anser behövas för att bli 
motiverade. Det är dock inte bara sakerna som göra att de får lugn och ro, utan även 
helheten av rummet.  
 

Det är bra med grupprum, där kan man sitta om man vill ha det tyst 
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Det framkom i intervjuerna att det är viktigt med mysiga saker i klassrummet, till 
exempel dukar, växter, tavlor och prydnadssaker. Teckningar som eleverna gjort är 
också en av de saker som de anser bidra till en mysig stämning i klassrummet. Eleverna 
nämner många fysiska faktorer som de tror påverkar dem, såsom bänkar, stolar, levande 
ljus m.m. Omedvetet påverkas de psykiskt av dessa fysiska ting, men de påverkas också 
av klassrummets helhet.  
 
Något som också kom upp ett flertal gånger var färgsättningen i deras klassrum. Många 
av eleverna är nöjda, dock inte alla. De få som inte är nöjda vill gärna ha blå färg på 
väggarna, några vill ha en fondvägg i någon gladare färg. Många elever nämner också 
att de gärna skulle vilja ha en så kallad smartboard för att öka intresset och 
motivationen, medan andra påpekar att en whiteboard i klassrummet duger alldeles 
utmärkt. Eleverna menar att om man trivs och har lugn och ro i sitt klassrum så lär man 
sig bättre. Någon nämner att det är rörigt längst fram i klassrummet, vilket eleven anser 
vara ett störande moment. Golven bör inte vara för hårda. Om eleverna fick bestämma 
helt själva så skulle de vilja ha ett stort klassrum med högt i tak och inte vara för trångt. 
 
För att få bättre ordning och reda krävs förvaring i klassrummet. Två elever tycker att 
det vore bättre att ha en bokhylla att förvara saker i istället för i bänkarna. Det blir alltid 
oordning i bänkarna och man hinner aldrig städa dem, anser en elev.  
 

5.3 Klassrummet som gör eleverna motiverade 
 
Efter att ha bearbetat intervjuerna utifrån klassrumsbilderna ser vi att det skiljer sig på 
vad eleverna tycker är ett bra klassrum. När vi frågade dem vilket klassrum de skulle 
känna sig mest motiverade i, svarade de som sagt olika. När vi frågade varför de valde 
just det klassrummet, sa eleverna att det var för att det var fint och mysigt. Ett av 
klassrummen valdes inte av någon elev. Detta klassrum har väldigt mycket saker 
överallt, bänkarna står inte i någon speciell ordning och de har olika färger. Det är 
mycket färg och teckningar på väggarna, låga stolar med låga bänkar, heltäckningsmatta 
och förvaring både i bänkar och skåp.    
 
Av de bilder vi visade var det en spridning på vad eleverna ansåg vara ett klassrum som 
skulle göra dem motiverade. Några av eleverna valde dock samma klassrum. De 
klassrum som är mest populära i undersökningsgruppen var klassrum ett och sex (se 
bilaga 1). Elevernas motivering är att klassrum ett hade bra tavla, en världskarta som 
sitter uppe hela tiden, varsin dator och att det är stora väggar. En nackdel är att bänkarna 
är så låga, en annan att bänkarna är placerade två och två. Klassrum sex beskrivs som att 
det är fint. Gardinerna är fina och det ska inte vara för färgglatt. En elev tycker att 
levande ljus är något som fattades. Några andra elever tycker att klassrum fyra verkar 
vara det som de vill lära sig mest i. De anser att klassrummet är mysigt och inte för 
mörkt.  
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5.4 Inflytande över klassrumsmiljön  
 
Något vi också vill titta på är om eleverna upplever sin delaktighet i miljöns utformning. 
De flesta eleverna anser att de får vara med att utforma och påverka sitt klassrum. 
Däremot påpekar en del att de inte vill vara med att utforma miljön, då vissa av dem 
tycker att det blir för krångligt. De tycker att det är kul att få vara med och påverka 
samtidigt som de tycker att det är skönt när läraren bestämmer. Eleverna blir 
överraskade när läraren har ändrat något i klassrummet, exempelvis bänkarnas placering.  
 

Jag skulle inte vilja bestämma mer, det blir så krångligt då 
  

En del av dem som anser att de inte fick vara med att påverka tycker å andra sidan att det 
är tråkigt och säger att de gärna skulle vara med att utforma sin miljö. Dessa elever visar 
engagemang då de pratar om sin klassrumsmiljö.  
 

Nej, vi får inte göra det. Det är bara vår lärare som bestämmer det. Jag tycker att vi 
ska rösta så att alla får vara med och bestämma 

 
Någon nämner att det är bra att sitta och diskutera hur man vill ha det. Några anser också 
att man skulle rösta fram de åsikter som man vill förmedla. De flesta eleverna tyckte att 
detta var ett bra sätt för dem att kunna påverka sin klassrumsmiljö på, trots att det kanske 
inte alltid blir som just de vill. När dessa elever får en uppgift eller en handling av sin 
lärare, till exempel att möblera om i klassrummet, väcks deras lust och glädje. Eleverna 
som vill vara med och påverka söker efter en inre motivation. Båda klasserna har ofta 
klassråd, då de får vara med att påverka. En av eleverna säger att läraren då frågar om 
det är något speciellt som eleverna vill ta upp eller ändra på.  
 
En elev säger att han inte får vara med att påverka hur hans klassrum ser ut. Han anser 
att det bara är hans lärare som bestämmer, vilket han tycker är bra. Det är mysigt när de 
förändringar som läraren gör blir en överraskning.  
 
Efter att ha gått igenom vårt undersökningsmaterial så ser vi att en del elever söker inre 
motivation när det gäller sin egen klassrumsmiljö, då de vill vara med och påverka den. 
Dessa elever är engagerade och vill verkligen vara med och påverka sin klassrumsmiljö. 
Andra elever anser vi söker till en yttre motivation då de inte är motiverade till att bry 
sig om sin egen klassrumsmiljö, för att de till exempel inte får någon belöning för det.  
 

5.5 Sammanfattning 
 
Det framkom att de flesta elever ansåg att deras klassrumsmiljö påverkade dem, men 
dock inte alla. Ett fåtal var osäkra på om den verkligen påverkade dem över huvud taget. 
Många elever anser att levande ljus i klassrummet kan påverka deras motivation. 
Eleverna nämnde att de tyckte att det var bra med stora fönster, så att det kommer in 
mycket dagsljus, men även så att de har utsikt. Hur ett klassrum är inrett med allt från 
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prydnadssaker till soffa, anser eleverna vara en faktor som påverkar deras motivation. 
De flesta tycker att ett klassrum ska vara mysigt. Ett grupprum bör finnas i anslutning 
till klassrummet, enligt de flesta eleverna då de vill ha lugn och ro.  
 
Eleverna anser att diskutera eller rösta är ett bra sätt för att få fram sina åsikter på, trots 
att de inte alltid får som de vill. Detta gör båda klasserna när de har klassråd. De tycker 
olika om hur ett bra klassrum ska vara. Det fanns dock några saker som många av 
eleverna ansåg skulle finnas i ett klassrum, bl.a. levande ljus och whiteboard.  
 
Utifrån vår sammanställning ser vi att de flesta elever vill vara med och påverka. De 
flesta tror också att klassrumsmiljön påverkar deras motivation. Vi kan se ett samband i 
förhållandet mellan om eleverna vill påverka klassrumsmiljön och om de tror att den 
påverkar deras motivation. De elever som antyder att de vill vara med att påverka 
klassrumsmiljön, är även de elever som tror att deras miljö påverkar motivationen.  
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6 DISKUSSION 
 
I denna del kommer vi att knyta ihop resultatet och syftet. Vi diskuterar resultaten och 
kopplar våra egna slutsatser och åsikter till forskarnas och författarnas teorier. Syftet 
med denna rapport var att ta reda på hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar elevernas 
motivation samt hur eleverna upplever att de får vara med att påverka klassrummets 
utformning.  
 

6.1 Metoddiskussion  
 
Innan de fem första intervjuerna nämnde vi inte för eleverna att det bara var vi och vår 
handledare som skulle få ta del av undersökningsmaterialet. Detta borde vi kanske ha 
gjort, eftersom det ibland kändes som att de sa vad de trodde att vi ville höra. När vi 
sammanställde resultatet från intervjuerna frågade vi oss själva om vi hade fått svar på 
det syfte vi hade med vår rapport. Efter att vi sammanställt intervjuerna och jämfört 
dessa med bakgrunden, anser vi att vi har fått de svar vi sökte. Vi borde dock ställt fråga 
ett och tre på ett annorlunda sätt, för att få ut mer av svaret på dessa frågor. Vi märkte 
ganska tydligt att eleverna tyckte dessa var lite svåra att förstå, då de flera gånger 
frågade vad vi menade. I och med detta kom det upp följdfrågor som vi ställde till 
eleven, både för att vi själva skulle kunna förstå dem bättre samt att eleverna skulle 
förstå oss bättre. Detta gällde bland annat begreppet motivation som var svårt för vissa 
elever att förstå. Vi förklarade begreppet genom att använda andra ord som eleverna 
lättare skulle förstå. Trots att vi gjorde en provintervju med en elev så kunde vi då inte 
se att frågorna var svåra att förstå. Kanske borde vi gjort fler provintervjuer för att kunna 
avgöra om frågorna skulle behöva göras om. När man gör intervjuer så gör man sin egen 
tolkning av de eleverna säger. Även om en person svarar utförligt behöver inte detta 
betyda att man förstår personen och dess åsikter bättre. Vi tror att det är svårt att sätta sig 
in i exakt hur en annan människa tänker. Eleverna tolkar säkert frågorna och begreppet 
motivation olika, men det är inget som vi vet säkert. Motivation är även ett begrepp som 
kan tolkas på olika sätt beroende på situation och individ. När en elev sitter och läser så 
kan han/hon ha en annan motivation än den de har när de ska diskutera ett visst ämne. 
De bilder som vi hade med när vi ställde intervjufrågorna, hade kanske kunnat se 
annorlunda ut. Det är svårt att avgöra vilka bilder som man bör ha med, eftersom elever i 
allmänhet förmodligen har en helt annan syn på klassrum än vad vi har. För att få ut mer 
av intervjuerna kanske vi istället skulle ha intervjuat äldre elever, som förmodligen är 
mer införstådda i klassrumsmiljön, och om den påverkar dem eller inte. Vi ville dock 
undersöka år 4 eftersom det är i de åldrarna vi vill arbeta med, och det var i år 4 som vi 
fick möjlighet att genomföra intervjuerna.   
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Utformandet av miljön spelar en stor roll för elevernas motivation och utveckling. I 
resultatet kom vi fram till att de flesta elever upplever att klassrumsmiljön och dess färg, 
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ljus möblering och annan inredning påverkar deras motivation. Det är ingen av eleverna 
som anser att klassrumsmiljön inte påverkar dem. Björklid (2005) menar att arbetsmiljön 
påverkar elevernas lärande och att en bra arbetsmiljö stimulerar eleverna mot en bättre 
utveckling. Det som Björklid nämner menar även Steinberg (1987) är det viktigaste i 
Suggestopedagogiken, nämligen att eleverna ska ha en trivsam och vardagsrumsliknande 
miljö som är tilltalande för eleverna. Något som också är viktigt i skolans värld är att 
klassrummet är så flexibelt som möjligt. Om klassrummet är flexibelt, inbjuder det till 
omväxling och utmaningar lär sig eleverna nya saker, därmed utvecklas de och deras 
motivation ökar. Steinberg (1987) menar även att elevernas inställning påverkas av deras 
omgivande miljö. 
 
Anledningen till att eleverna föredrog olika bilder kan vara att eleverna är vana vid olika 
klassrumsmiljöer och därför väljer olika. Det kan även vara så att eleverna väljer det 
klassrum som de tror att vi vill att de skall välja. De flesta vet vad de vill ha och hur de 
vill att det ska se ut. Det intressanta är att de ofta nämner att de önskar saker som redan 
finns i deras klassrum. Kanske för att de återigen säger det de tror att vi vill höra?  
 
I intervjuerna märkte vi också att eleverna endast nämner fysiska ting som skulle få 
deras motivation att öka. Anledningen till detta är att eleverna inte är medvetna om att 
det fysiska påverkar det psykiska. De fysiska ting som eleverna nämner är till exempel 
bänkar, växter, stolar, tavlor och soffa. Utifrån de resultat vi fick från intervjuerna tror vi 
att en dämpad belysning omedvetet gör att eleverna känner ett lugn och att det blir en 
mysig stämning i klassrummet. Detta gör att eleverna känner sig mer motiverade till att 
lära sig nya saker. Boström (1998) menar att de flesta elever arbetar bättre i en dämpad 
belysning, då de kan koncentrera sig bättre. I resultatet och även under våra 
praktikperioder har vi sett att elever blir lugna och kan koncentrera sig bättre när man 
tänder levande ljus och dämpar den ”vanliga” belysningen.  
 
När vi sammanställde våra intervjuer såg vi att eleverna använder begreppen lugn och ro 
flera gånger, oftast i samband ordet motivation. Vad innebär då detta enligt eleverna? I 
våra intervjuer såg vi att några elever helst vill sitta i en soffa och arbeta då de anser att 
det automatiskt blir ett lugn där. De menar att de lär sig bra i soffan då det är tyst där, 
vilket leder till ett lugn. Om man har lugn och ro i klassrummet så kan också 
motivationen öka. Eleverna tycker också att de lär sig bättre om de sitter mjukt och 
skönt. Detta skriver också Samuelsson (2006) i sin avhandling, då han kopplar till Dunn 
som menar att sittställningen är viktig för att elever ska kunna bli motiverade. Man kan 
då ifrågasätta varför läraren alltid har en skön, vadderad ”snurrstol”, medan eleverna 
oftast får sitta på hårda trästolar. Eleverna anser också att de behöver en avskild plats där 
de kan sätta sig när de behöver få lugn och ro. Vissa menar att de vill ha ett rum medan 
andra tycker att en vanlig bänk räcker. Som Gudmundsson (1997) menar så är det bra 
om man har olika rum som är avsedda för avskildhet och för att diskutera i. Alla är vi 
olika och alla har vi i olika behov. Boström (1998) anser att det är viktigt att man har 
både formella och informella miljöer inne i klassrummet eftersom de flesta eleverna 
helst vill ha informella miljöer, dock inte alla. Som pedagog är det viktigt att försöka 
tillgodose individernas behov och önskemål, på ett eller annat sätt kan man alltid lyckas. 
Elever trivs och lär i olika miljöer (Pramling & Sheridan, 2006), går det då att ha en 
miljö som tillgodoser alla elevers behov och i så fall hur? Det finns förmodligen inte 
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bara ett enda svar på dessa frågor, men som pedagog gäller det att vara öppen för förslag 
och pröva sig fram tillsammans med eleverna. Det framkom i intervjuerna att klassråd 
och diskussion är ett bra sätt då deras åsikter kommer fram.  
 
Pramling och Sheridan (2006) anser att det är viktigt att eleverna får vara med att 
utforma den omgivande miljön. I vårt resultat kom vi fram till att de flesta eleverna vill 
vara med att påverka. De vill känna sig delaktiga, då de själva vet hur det ska se ut för 
att lära sig på bästa sätt. Givetvis är det viktigt att de får vara med och bestämma, men i 
vissa avseenden anser vi att det är bra att läraren bestämmer, exempelvis när det gäller 
möblering i klassrummet. Pedagogen har ofta en tanke bakom möbleringen tillexempel 
vilka som kan sitta med varandra och vilka som inte kan det. Men Gudmundsson (1997) 
menar att man bör utgå från eleverna då de ofta har goda idéer. Han anser ju även att om 
eleverna får vara med och utforma sitt eget klassrum så känner de sig automatiskt 
stimulerade och motiverade. Resultatet från intervjuerna visar att det finns dem som inte 
vill påverka sin klassrumsmiljö. Vi tror att alla elever vill vara med att påverka. Alan 
Shürer bekräftar i sin avhandling det vi befarade även innan intervjuerna, nämligen att 
eleverna inte har något speciellt stort inflytande över den miljö de vistas i dagligen. 
Dock säger en del att inte vill, vilket kan bero på att dessa elever inte får vara med att 
påverka. Detta för att inte gå emot lärarens åsikter. De elever som antyder att de vill 
påverka sin klassrumsmiljö är också de som tror att klassrumsmiljön påverkar dem och 
deras motivation. Imsen (2006) menar att det i skolan oftast är den yttre motivationen 
som man kan se hos eleverna. Detta tror vi kan bero på att de inte får vara med att 
påverka och därför söker de inte efter den inre.  
 
 

6.3 Framtida forskning 
 
Under rapportens gång har vi sett att det är svårt att hitta författare och forskare som har 
olika åsikter gällande klassrumsmiljön, kanske för att det är en sådan självklarhet att vår 
miljö påverkar oss? Det har också varit svårt att hitta litteratur, vilket tyder på att det 
skulle behövas mer forskning om klassrumsmiljön då den spelar en stor roll för eleverna.  
 
Avslutningsvis kan man säga att det vi har kommit fram till stärker det vi trodde innan vi 
skrev vår rapport, nämligen att elever påverkas av klassrumsmiljön. Det kan tyckas att 
det är något som är självklart, men det är så pass viktigt för elevernas utveckling. 
Pedagoger behöver mer kunskap om att klassrumsmiljön faktiskt påverkar eleverna, men 
även hur den påverkar. Vi har kommit till insikt i att vi hela tiden måste tänka på att alla 
elever tänker olika och har olika behov och det är därför viktigt att miljön är flexibel så 
att alla elever kan känna sig motiverade till att vistas i klassrummet.  
 
Under den tid vi har skrivit rapporten har vi fått mycket ny kunskap som vi kan bära 
med oss i våra kunskapsryggsäckar. Vi ser nu fram emot att gå ut och arbeta och få 
använda oss av alla teorier och metoder.  
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor till eleverna 
 

1. Tror du att din klassrumsmiljö påverkar om du vill lära dig nya 
saker? Varför? 

 
2. Vad tycker du att det måste finnas i ett klassrum? Finns det något du 

skulle vilja ändra på? 
 
3. Vilket klassrum skulle du känna dig mest motiverad att lära dig nya 

saker i? Varför? 
 

4. Vill du vara med att påverka din klassrumsmiljö? 
 
5. Har du någon möjlighet att påverka ditt egna klassrum? På vilket 

sätt? 
 
6. Hur ser ditt drömklassrum ut? Beskriv. 
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                       BILAGA 3 
Hej alla föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Kalmar Högskola som nu skriver vårt 
examensarbete som handlar om klassrumsmiljön och hur den påverkar 
elevernas motivation.  
 
Syftet med rapporten är att vi vill ta reda på om klassrumsmiljön påverkar 
ert barns motivation och i vilken grad. Vi vill också ta reda på om eleverna 
får vara med att påverka i sitt klassrum. För att få reda på de här frågorna 
har vi valt att använda oss av intervjuer. Vi drog 5 stycken lappar med 
barnens namn på och dessa fem blev sedan intervjuade.  
 
För detta behöver vi föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande. 
Resultaten behandlas helt anonymt och kommer inte att avslöja vilken skola 
eller elev det är, samt att inga personuppgifter kommer att efterfrågas. 
Om ni inte vill att ert barn ska deltaga i undersökningen ber vi er att ta 
kontakt med oss eller klassläraren. Ni kan även kontakta oss vid frågor.  
 
Med vänliga hälsningar 

     
Linn Wallenor (070-6781911) 
Johanna Ahleborn (076-8669100) 
 
 
 
  
 
 


