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1 Inledning 
Hur ett klassrum ser ut berättar något om vad som pågår där. Med hjälp av två skildringar, vill 
vi öppna för en diskussion om klassrummets utformning och den undervisning som pågår där. 
Den första är skapad av Tillberg och den andra är en beskrivning av Egidius lärararbete. 
 
Peter Tillbergs målning Blir du lönsam, lille vän? (1971-1972) blev en av våra 
inspirationsbilder. Hans målning visar ett klassrum sett från lärarens position. Eleverna sitter i 
bänkrader en och en, som fyller rummet från katedern bort till rummets nedersta vägg. Känslan 
av både bildens namn och utseende är en effektiviserad undervisning, där all uppmärksamhet 
riktas mot lärarens instruktioner. Väggarna i klassrummet är gråa och tittar du ut genom 
fönstren är himlen detsamma. Den bakre väggen har endast en tavla och fyra hyllplan med 
diverse okända böcker. På den motsatta väggen från fönsterraden har klassen eller läraren 
påbörjat ett försök att ge rummet en personlig prägel genom att sätta upp lite teckningar och 
andra bilder. Bilden är intressant ur den vinkeln att den visar en version av klassrummets 
utformning samt lärarens roll i detta sammanhang av undervisning. Vår tolkning är att eleverna 
ska sitta tysta i sina bänkrader, uppmärksamma och ta in det läraren förmedlar framme vid 
tavlan. Vidare anser vi att målningen visar på respekt gentemot den kunskap som läraren 
besitter.  
 
Den andra bilden som inspirerade oss har vi hämtat från Henry Egidius beskrivning av 
lärarutbildningen under 70-talet. När Egidius arbetade vid lärarhögskolan i Malmö som 
metodiklektor var lärarstudenternas metodkunskaper i centrum under lärarutbildningen. 
Studenterna instruerades och observerades i sitt arbete som lärare och det viktiga var inte hur 
eleverna mottog studenternas undervisning utan vilka metoder lärarstudenterna använde. 
Egidius beskrivning av läraren tolkar vi som en stereotyp bild där läraren uppfattas som 
auktoritär och principfast, med uppgiften att förmedla, öva samt rätta kunskap (Egidius 2005). 
 
Tillbergs målning och Egidius beskrivning skildrar båda en klassrumsbild som kanske inte är 
så vanlig idag. Det vill säga att läraren står framme vid tavlan och undervisar medan eleverna 
sitter vid bord eller bänkar med uppmärksamheten riktad framåt. Under våra VFU-perioder har 
vi iakttagit och uppmärksammat att det finns variationer i klassrumsutformning och arbetssätt, 
som alla har sin grund i läroplanens intentioner.  
 
Undervisningen ska enligt svenska läroplaner ge varje elev möjlighet till ett individuellt 
anpassat lärande med olika arbetsformer och innehåll (Lpo 94). Flera reformpedagoger 
uttrycker att vi lär oss bäst genom att använda flera sinnen och varierande arbetsmetoder. Detta 
har vi ambitionen att problematisera i vårt examensarbete. Under våra VFU- perioder har vi 
sett att möjligheterna till aktiviteter som kräver fria ytor är begränsade i många klassrum. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken betydelse klassrummets utformning 
spelar för lärarens arbetssätt. Med utformning menar vi rummets fysiska innehåll; placering av 
kateder, bänkar/bord, förvaring av arbetsmaterial, samlingsplats/fria ytor etc. Genom våra 
intervjuer har vi ambitionen att få en fördjupad förståelse för hur lärare resonerar kring 
klassrummets utformning i relation till deras arbetssätt. 
 
 
För att nå vårt syfte vill vi besvara följande frågor: 
 

• Vilka motiv har läraren för klassrummets utformning och arbetssätt? 
• Vilken relation ser läraren mellan klassrummets utformning och arbetssätt? 
• Hur resonerar lärare kring möjligheter eller hinder avseende klassrummets utformning 

och arbetssätt? 
• Vilken betydelse har lärarrollen för arbetssättet i klassrummet? 

 
 

2 Litteraturgenomgång 
Lärarens auktoritet och arbetssätt har förändrats över tid. Hur klassrummet är utformat och 
organiserat kan säga något om vilka möjligheter till lärande som skapas. Detta kommer att 
diskuteras i avsnitten som följer. 
 

2.1 Den förändrade lärarrollen 
Alla har vi befunnit oss i klassrummet många gånger under våra liv. De flesta har säkert sett 
det som en plats för lärande och en plats där läraren var den styrande personen. Det finns 
många berättelser där ens far- och morföräldrar beskriver den stränge men rättvise läraren som 
under 50-talet använde straff som metod för att uppfostra olydiga elever.  
 
I början av 1900-talet möttes byskolläraren med respekt och lärarens auktoritet och kunskaper 
ifrågasattes inte (Arfwedsson 1992). Det visar på en bild av läraren som idag med medias 
medverkan har suddats ut. Genom historien har läraren funnits som en samhällsförebild för 
nästa generation. Läraren har tidigare setts som en auktoritär upprätthållare av ordning. Idag 
visas emellertid en bild av läraren där denne har både brister och svagheter (Landahl 2006). 
Lärarens makt som informatör minskades genom mediasamhällets framfart där information 
och kunskap kom från andra domäner än skolan (Arfwedsson 1992). Vidare antyder Granström 
(2007) med inspiration av Foucault att klassrummet med det begränsade utrymmet och fyllt 
med elever kan ha en disciplinerande funktion där eleven omedvetet påverkas och 
maktrelationerna behålls. Genom Lgr 80 fick läraren en tydlig praktisk handledning för 
undervisningen och mycket litet utrymme för egentillverkad undervisning gavs. Numera ska 
lärarens fokus ligga på elevernas egna intressen och individuella behov för att de ska uppnå de 
mer tolkningsbara undervisningsmålen. I läroplanerna finner vi målen för undervisningen som 
är en gemensam grund för svenska skolor (Lpo 94).  
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Med föregående avsnitt visas en förändrad lärarroll upp där utvecklingen gått från en såväl 
aktad som auktoritär kunskapsförmedlare, till en mindre aktad informatör. En anledning till 
detta kan vara medias kritik av läraren som samhällsförebild. Likaså påverkar styrdokumenten 
som läraren har uppdraget att följa hur ledarskapet och arbetssättet i klassrummet förs. 
Pedagoger och filosofer under början av 1900-talet har haft stor inverkan på dagens pedagogik. 
Dewey1 ställde krav på att läraren skulle besitta mycket goda ämnes- och pedagogikkunskaper. 
Han ansåg att läraren skulle vara handledaren som varje dag stimulerar eleverna till utveckling 
(jfr. Kroksmark 2003, Dewey 2004). Liksom Dewey menade Vygotskij2 genom sin 
språkpsykologiska teori att läraren bör vara en vägvisare genom dialog med eleven (Vygotskij 
2002). En del av Montessoris3 praktiska teori är när barnen ges frihet att välja aktivitet. Den 
stimulerande sysselsättningen gör att barnen blir mer ordningsamma i sitt handlande (Hanson 
1997). Vidare talade också pedagogen Freinet4 om att skapa auktoritet och disciplin genom en 
aktiv och välstrukturerad skola. Han ville utveckla barnens självkänsla och respekt i ett 
naturligt samspel mellan lärare – elev i samband med det pedagogiska materialet. Freinet 
menade att läraren fortfarande kunde äga auktoriteten med naturlig disciplin som inslag i 
aktivitet och gemenskap (jfr. Isaksson 1996, Freinet 1976). 
 
Pedagogers och filosofers teorier har påverkat skolverksamheten och resulterat i att lärare har 
olika egenskaper och synsätt. Det är emellertid av betydelse att lärare har gemensamma 
grundnormer som exempelvis att aldrig slå någon, göra någon ledsen eller ha sönder någons 
egendom etc. Barnen upptäcker snart olikheterna i lärarkåren och utnyttjar detta till sin fördel 
och de lär sig samtidigt något om mångfalden när det gäller lärarnas toleransnivåer och att vi 
inte är helt lika som individer (Wallin 2003). Lindbom, skribent i samhällspolitiska frågor, 
möter lärare och rektorer i grundskolor som tror på en skola som främjar ansvarskultur snarare 
än lydnadskultur. Tornberg, rektor på Gunneboskolan menar att ett reformarbete måste ske 
kring hur eleverna kan utveckla sin förmåga till eget lärande (Pedagogiska magasinet 4; 2008).  

 
Det är genom uppfostran och utbildning vi överför värderingar, kunskaper och språk vilket möjliggör för nästa 
generation att komma in i samhället och överta och utveckla samhället (Dewey 2004:40). 

 

                                                 
1 John Dewey (1859-1952) en av de främsta amerikanska pragmatikerna som påverkat nutidens pedagogik i 
många länder. Han tog fram teorier som var applicerbara på vardagen, speciellt pedagogiska teorier (ne.se) 
2 Lev S Vygotskij (1896-1934) rysk kulturhistorisk filosof inriktad på det kognitiva som berör språkets utveckling 
(ne.se). 
3 Maria Montessori (1870-1952) tog fram pedagogiskt användbart metoder och material för barn i behov av stöd 
(ne.se). 
4 Celestine Freinet (1896-1966) var en mycket framgångsrik fransk pedagog som startade upp den praktiska teorin 
kring arbetetspedagogik (ne.se). 
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2.1.1 Eleven i centrum 
I lärarutbildningen och bland verksamma lärare pågår ständigt diskussionen om den 
demokratiska pedagogiken som ska introducera eleven i det svenska samhället. I klasserna 
lever lärare upp till det genom att följa läroplanerna och verka för ett demokratiskt arbetssätt. 
 
Dewey menar att förhållandet mellan individen och kollektivet är ömsesidigt och utvecklingen 
sker jämsides (Wikipedia, Dewey). Steiner5 ville att eleverna skulle kunna fatta egna beslut i 
undervisningen eftersom de ska utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer 
(Hellström 1986). Vygotskij ansåg att den egna erfarenheten i ett socialt/kulturellt nätverk är 
mycket viktig för utvecklingsprocessen (jfr. Kroksmark 2003, Vygotskij 2002). Enligt 
Vygotskijs teorier lär eleven genom en social kontext. Daniil Elkonin, en student och 
medhjälpare till Vygotskij arbetade fram teorin om ”Learning activity” där eleven under 
självinlärning avgör sin insamling av kunskap genom tidigare erfarenhet, vetskap, kunskaper 
och med olika metoder i beredskap. Här är eleven i centrum och deltar aktivt i 
förändringsarbetet för att undervisningen ska anpassas till deras behov (Kozulin 2003). Det är 
ett förhållningssätt som skiljer sig från att elever ska lära sig så effektivt som möjligt och där 
undervisning sker på kommando där eleverna inte hinner landa mellan informationsinlärningen 
(Kroksmark 2003). Freinet (1976) talar för att eleven bestämmer undervisningsinnehållet och 
metod i ”framtidens skola”.  
 
Det Dewey, Steiner, Freinet och Vygotskij tar upp är centralbegrepp i Montessoris pedagogik; 
frihet, ansvar, självständighet, individualisering och elevaktivt arbetssätt (Reimer-Eriksson 
1995). 
 

Alltför ofta begärs det av barnen att de genast skall anpassa sig efter omvärlden. Det vore mera ändamålsenligt 
om omvärlden anpassade sig efter dem (Montessori 1998:7). 

 
Eleverna ska ges frihet att anpassa skolgången efter sina möjligheter istället för att samhället 
ska ändra individen i en speciell form. I det demokratiska samhället läggs stor tyngd på 
förmågan att använda det kognitiva sinnet för att självständigt och kritiskt granska, analysera, 
jämföra och sammanfatta för att kunna ta beslut. Sokrates är en av historiens mest kända 
pedagoger som hade stora tankar redan under antiken runt pedagogik och människan. Han 
ansåg att människan genom sitt förnuft och sin kreativa/skapande förmåga kunde förlösa 
kunskaper (Hellström 1986). Såsom människan genom skapande förmåga kan locka fram 
kunskaper har Wallin tankar kring det kreativa barnet som en viktig och självständig individ i 
samhället. Wallin (2003) berättar om hur en förskola byggdes upp där tanken på barnet som en 
betydelsefull medborgare och individ stod i fokus. Wallin är inspirerad av Reggio Emilia. Från 
starten ville lärarkåren för denna förskola att allt skulle kretsa kring barn som behärskar att 
tänka själva. Barnen ska få tid till att samtala med varandra, barnen är varandras lärare och 
resurser. De lär sig både enskilt och kollektivt (Wallin 2003). Dessa principer finns även i 
läroplan för grundskolan, exempelvis ”utvecklar sitt eget sätt att lära” i mål att sträva mot (Lpo 
94). Freinet utvecklade en arbetspedagogik baserad på trevande forskning, fria uttrycksformer, 
kommunikation och demokrati (Isaksson 1996).   

                                                 
5 Rudolf Steiner (1861-1925) österrikisk skriftställare som grundade Waldorfpedagogiken vars grundtanke 
återfinns i antroposofin (ne.se).  
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2.2 Två olika förhållningssätt 
Som tidigare nämnts bör eleverna delta i undervisningen och bemötas med ett öppet och 
varierat arbetssätt för att uppfylla läroplanens krav. I detta avsnitt visas att lärarens arbetssätt i 
klassrummet kan se olika ut och färgas av den lärarens förhållningssätt till kunskap och lärande 
(Landahl 2006). Carlgren och Marton (2003) skildrar sex lärare med olika arbetssätt. Här 
beskriver vi två exempel på förhållningssätt där lärarnas metodarbete skiljer sig från varandra.  
 
 I den första klassen jobbar eleverna mycket enskilt och under tiden går läraren från elev till 
elev och hjälper så många som möjligt. Elever som arbetar snabbt får en extra uppgift medan 
de som är långsamma kan få någon uppgift struken. Genomgångarna på tavlan varierar från att 
vara långa, framförallt då i matematik till obefintliga. Ibland räcker det att läraren säger vad 
eleverna ska göra, sen plockar de fram material. Läraren hjälper de elever som har svårt att 
komma igång. Läroboken är central i lärarens arbete och han har inställningen att övning ger 
färdighet. Elevinflytande i undervisningen finns inte även om läraren skulle vilja ha det, men 
han anser att det inte går med den klassen. Eleverna vet inte hur de ska komma med förslag och 
de har svårt att komma överens. (Carlgren & Marton 2003) 
 
Den andra läraren jobbar mycket tematiskt med projekt och grupparbeten genom 
upplevelsebaserat lärande som innehåller drama. Läraren anser att inlärning ska vara roligt och 
lustfyllt, eleverna lär sig mer på det. Författarna tycker inte att den traditionella 
bänkundervisningen syns lika tydligt här. Klassläraren vill inte höra negativa kommentarer 
innan lektionen börjat eftersom utvärdering endast kan göras i slutet av lektionen. Läraren och 
eleverna utvärderar lektionerna tillsammans på varierande sätt där de diskuterar vad de lärt sig, 
metoden, förbättringar och förväntningar. Elevinflytande finns även i form av 
lektionsplaneringen där läraren har ansvaret över basen; något som alla elever ska ta del av. 
Sedan får eleverna själva välja vad de vill ta reda på mer inom området och bestämma hur de 
ska gå till väga (Carlgren & Marton 2003). 
 
Enligt Carlgren & Marton (2003) visar dessa exempel på förekommande arbetssätt som på 
olika sätt kan få konsekvenser för elevers lärande. Varav det ena arbetssättet författarna ser 
som ”traditionellt” medan det andra ses ur ett mer praktisk/estetiskt perspektiv. Många lärare 
integrerar inte de estetiska ämnena med de teoretiska för att de anser att det inte ingår i de 
praktiska momenten inom pedagogiken. Sundin menar att frågan kring det estetiska har varit 
tveksam bland lärare. Han anser att det finns en koppling mellan pedagogik och estetik, men 
oftast läggs ingen vikt vid det (Sundin 2003). Skolledningar har en avgörande roll när det 
gäller att applicera kultur i skolarbetet, ett jobb som fordrar en utveckling av skolan på sikt 
(Marner 2003). 
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2.2.1 Arbetssätt i klassrummet  
På grund av en förändrad lärarroll har elevens behov alltmer hamnat i centrum. Genom att 
undervisningen ska baseras på elevers intresse blir undervisningen mer demokratisk, där elever 
ges mer plats till inflytande. Ett arbetssätt som skulle kunna tillfredställa en del elevers behov 
är aktivitetspedagogik. Ibland ses aktivitetspedagogik som ett gemensamt namn på de teorier 
där eleven får använda kroppen och alla sinnen för att lära. Dewey (2004) myntade begreppet 
Learning by doing som än idag är ett koncept för många lärares verksamhet där teori, praktik, 
reflektion och handling är varandras förutsättningar för att ge en rik utbildning. Med denna 
metod menas att vi befäster våra kunskaper genom praktisk prövning och socialt samspel.  
 
Andra teorier kring arbetet i klassrummet har bland annat varit Piagets6 mening att kognitivt 
arbete i undervisningen är positivt för elevens utveckling. Piaget menade att början till abstrakt 
tänkande tar sig uttryck i fantasilekar där barnet i socialt samspel med andra kan ta del av 
andras åsikter och jämföra dem med sina egna. Samtal med dem som har annan erfarenhet 
och/eller åsikt är en central väg till kunskap (Jfr Piaget 1968, Wallin 2003). Människan når 
kunskap genom att skapa egna upplevelser som representerar verkligheten, detta menar 
Kroksmark (2003) är vad Piagets forskning säger. Undervisningen i skolan ska ge eleven 
tillfälle att uppleva verkligheten. För att inte värdet på kunskapen ska minska måste 
undervisningen sättas i rätt kontext/sammanhang. Dahlin mfl. (2002) tar upp begreppet 
KASAM känsla av sammanhang, myntat av Aaron Anotonovsky, professor i medicinsk 
sociologi. Han menar att människan måste få uppleva att företeelser har en mening och finns i 
ett begripligt sammanhang, det är viktigt för sinnet att uppleva tillvaron som en helhet. Detta är 
en betydelsefull del av skolans uppdrag där läroplanen beskriver det som; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet (Lpo 94). Vidare ansåg Vygotskij att känsla och tanke var två 
viktiga delar i en medvetandeprocess där fantasi enligt honom var en kreativ förmåga som inte 
ska begränsas. Leken spelar en stor roll för fantasin där barnet/eleven gör sina erfarenheter och 
kunskaper verkliga och prövar dem på ett naturligt sätt. Det är genom leken vi reflekterar över 
viktiga händelser tagna ur våra egna liv (Vygotskij 2002).  Mycket av praktiskt prövande i 
leken och i socialt samspel återkommer i estetiska arbetsmetoder. Marner menar att estetiska 
arbetsmetoder kan vara frigörande och stärker barns självkänsla samt lyfter fram alternativa 
uttryckssätt för lärande. För att öka arbetslusten hos individen kan eventuella svårigheter för 
denne att lära på ett visst sätt kompenseras genom en anpassad metod (Marner 2003). 
 
Ytterligare är konsten och kulturarvet av stor vikt i Vygotskijs teori (Vygotskij 2001). Det 
forskande barnet bör experimentera med färger och få stor frihet i målandet för att stärka 
kreativiteten. Skapandeprocessen är viktig och bilden ett centralt uttryckssätt. Barnen ska få 
vara inne i det de gör, men även ges tid att kunna ta ett steg tillbaka och reflektera över saker 
de skapat. Lärarna ska inte visa barnen hur saker och ting är, barnen ska själva få upptäcka och 
experimentera när de ska lära sig nya saker (Wallin 2003). Freinet menade att det hände att 
elever var uppstudsiga mot bänkundervisning men gjorde utmärkt ifrån sig vid konstnärliga 
aktiviteter. Det skulle vara synd om eleven tvingades vara från denna typ av möjlighet där 
känslan av självtillit och självförverkligande ges mening (Freinet 1976). Inlärning, tanke, 
intelligens och kreativitet pågår inte bara i hjärnan utan i hela kroppen. Förnimmelser, rörelser, 

                                                 
6 Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog (Piaget 1968). 
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känslor och hjärnans inneboende funktioner är grundade i kroppen. Det är vår rörelse som 
skapar kunskap och underlättar kognitivt tänkande, detta är det samband som neurologisk 
forskning stöder alltmer (Hannaford 1997). Dewey anser att den aktiva sidan infinner sig före 
den passiva i barns utveckling. Rörelser infinner sig innan vi får ett sinnesintryck, medvetenhet 
är en drivande faktor eller impuls och medvetna tillstånd syftar till att uttrycka sig i handlingar 
(Dewey 2004). Montessori skildrar denna medvetenhet som en drivkraft där rörelsen är en 
kreativ motivation i livet. I skapelseprocessen blir denna drivkraft till kärlek, denna fyller 
barnets medvetenhet och påverkar dess självförverkligande. Om människan under sin uppväxt 
inte får sitt rörelsebehov tillfredställt, kommer hennes utveckling hindras och når inte sin fulla 
förmåga. Brist på rörelse är mer kritiskt än om ett utav de intellektuella sinnena skulle saknas 
som syn och hörsel. För att utveckla sitt psyke behöver barnet tillgång till saker han/hon både 
kan se och höra. När barnet ska bygga upp sin rörelseförmåga och använda sina händer behövs 
objekt som de kan hantera och som de lockar till aktivitet (Montessori 1998).  
Montessoriklasser präglas av ihållande aktivitet samt lugn och harmoni där barnen på ett tidigt 
stadium får framställa sin kreativitet och tro på sin förmåga (Reimer-Eriksson 1995). Det finns 
impulser och tankar hos barnen som måste få komma till uttryck, genom att gestalta och att 
göra. Det estetiska området är inte något barn måste ta del av, men det är en stor del av livet i 
förskolan, och även av livet. Det är inte överensstämmande med dagens skolning att lämna det 
utanför (Pramling mfl. 2008). 
 

2.3 Rum för lärande  
Troligen har vi alla en föreställning om vad ett klassrum betyder för var och en av oss. Vad är 
ett klassrum? Vilken roll kan klassrummet spela för lärarens val av arbetssätt? Här följer fyra 
definitioner av vad begreppet klassrum kan stå för. 
 

A room where a class of children or students is taught. 
 
Classrooms are settings specifically intended to promote children’s development. 
 
A classroom is a behavior setting, that is, an ecobehavioral unit composed 
of segments that surround and regulate behavior . 
 
Classrooms are places where students construct, in their discourse with 
teachers and one another, institutional biographies which follow them through 
school and help to shape their life changes (Granström 2007:110). 

 
Definitionerna visar på att klassrummet kan vara fysiskt avgränsat, ett rum som påverkar 
elevers lärande, utveckling och identitetsskapande. Samtidigt inkluderas både lärares och 
elevers beteende i det avseende att deras roller utvecklas i symbios. De två första citaten är 
tydliga i sin beskrivning när det handlar om utveckling och lärande. De sistnämnda tillägger 
hur elever och lärare påverkar varandra i klassrummet. 
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2.3.1 Utformningens betydelse 
Vi har tidigare tagit upp en förändrad lärarroll och olika arbetssätt samt hur dessa faktorer 
påverkar elevinflytandet i skolan. I avsnittet som följer för olika författare fram utformningens 
betydelse för lärande i klassrummet. En lärares medel för att förändra undervisningen kan vara 
själva utformningen av klassrummets innehåll. Hur klassrummet är utformat kan få betydelse 
för hur eleven får möjlighet till interaktion med kamraterna. Bland annat Vygotskij (2002) 
menar att vi utvecklar lärandet i socialt samspel.  
 
Hellström (1986) skriver om Kristofferskolan och hur personal samt elever arbetar med 
waldorfpedagogiken. Skolan står för att människans utveckling påverkas av den fysiska miljön. 
Carlgren och Marton (2003) beskriver en lärare som tycker att eleverna ska ha inflytande samt 
vara med och påverka klassrumsmiljön. Läraren har valt att sätta upp plakat på väggen med 
uppmuntrande ord till eleverna för att skapa bra och trygg atmosfär och för att skapa 
förutsättningar för lärande (Carlgren & Marton 2003). Att miljön var hemtrevlig och 
stimulerande var viktigt även för Maria Montessori när hon 1907 startade daghemmet Casa Dei 
Bambini. Hon talar om en preparerande omgivning som var psykiskt och fysiskt 
tillfredsställande för barn i olika åldrar och utvecklingsstadium. Miljön ska vara lockande ur 
estetisk och praktisk synvinkel samt locka till meningsfull aktivitet. Var sak har sin plats, 
sakerna ska synas, inget ska låsas in och det bör vara funktionella föremål. Bord och stolar ska 
vara lätta att möblera om. Barnen har tillgång till enskilda arbetsplatser (Hanson 1997). Inom 
waldorfpedagogiken beskriver Hellström att färgsättning varierar med syftet att visa på vilka 
åldrar och ämnen som hålls i rummen. Sal och klasstorlek varierar inom waldorfpedagogiken 
för de anser att de äldre orkar mer socialt umgänge och behöver större utrymme (Hellström 
1986). Även om läraren kan lägga upp en bra undervisning i slitna lokaler är det viktigt att 
läraren har tillgång till nödvändigt material och bra lokaler för att arbetet ska gå framåt. Genom 
att erbjuda en miljö, material och teknik som intresserar och fyller elevens egna behov skapas 
en rik, stödjande omgivning och pedagogik som främjar elevens utveckling (Freinet 1976).  
 
Ansvaret för skolans miljö är delat mellan skolmyndigheten som ansvarar för undervisning och 
arbetsmiljöverket som svarar för den fysiska miljön angående ljudisolering samt hygien etc. 
(Arkitekten 2007). Jedeskog (2007) beskriver klassrummet som ett rum där den psykosociala 
miljön granskas av media. Hur mår våra elever och lärare i skolan? Hon menar också att den 
fysiska arbetsmiljön som ibland granskas är ventilationen, ljudnivån eller hygienen. Men det 
Jedeskog vill närma sig i denna forskningsartikel är grundtanken i vår egen studie. Hon kopplar 
samman klassrummets betydelse för arbetet mellan lärare och elev, med lärarens val av metod 
(Granström 2007). Skolan ska vara en arena för aktiviteter som utgår från hemmiljön i den 
meningen att eleven ska känna en trygghet och genom den kunna utvecklas i egen takt. Den 
sociala kontakt som eleven får genom samspel med lärare och klasskamrater bidrar till att en 
sådan utveckling kan ske (Kroksmark 2003). 
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Den utvecklingspsykologi som Steiner tar sin utgångspunkt i är att människan påverkas av 
miljön och socialt, där vi som lärare är viktiga för att se processen hos varje individ (Hellström 
1986). Detta går att jämföra med Vygotskijs allmänna lag för utveckling där eleven först 
utvecklas på ett socialt plan och därefter på individuell nivå, genom fysiska relationer och sist 
psykiskt inom individen. För att denna verksamhet ska bli verklighet behövs det en miljö som 
kan motivera och stimulera individen att skapa goda relationer och utvecklas psykiskt. 
Strandberg tar hjälp av Vygotskijs tankar när han beskriver att vi i dialog med våra elever ska 
arbeta fram klassrum där eleverna kan utvecklas och lockas till aktivitet, interaktion och 
kreativitet (Strandberg 2006). I läroplanen (Lpo 94) framhålls att elever och skolpersonal ska 
vara delaktiga i arbetet för en bättre miljö som främjar goda möjligheter till lärande och 
utveckling. Samtidigt ska skolpersonalen också uppmuntra eleven till ansvar och inflytande 
över sin vardag i skolan, som innefattar såväl det sociala, kulturella som skolmiljön. Barnet 
utforskar sin miljö med alla sinnen och läser av rummet de befinner sig i, det tar sig uttryck i 
barnets aktivitet genom att klättra, gömma sig, springa eller krypa (Björklid 2005). Vygotskij 
menar att barnen medverkar aktivt i sin miljö och tilldelar den en mening, barnen tar del av 
fenomen som utvecklar dem på ett kreativt sätt (Strandberg 2006).  
 

2.3.2 Andra röster kring klassrumsmiljö 
Det är inte bara reformpedagoger, lärare och forskare som belyser klassrummets betydelse för 
lärandet. Johansson mfl (2008) som skrivit klassrum som lockar menar att det finns olika sätt 
att utforma klassrumsmiljön. Författarna beskriver sin egen arbetssituation och hur de arbetat 
fram en miljö som de anser ger större möjlighet att bemöta alla elever. Det kan vara lampor 
med svag belysning vid borden som hjälper eleverna att fokusera och koncentrera sig bättre, 
andra bord kan stå nära fönstren för de eleverna som behöver mer ljus. En röd matta placeras 
på en fri yta där eleverna kan välja om de vill sitta med ryggen mot väggarna och fönstren för 
att inte störas av andra stimuli vid samling. Även utrymme finns här för kinestetiska aktiviteter 
som exempelvis arbeta laborativt (Specialpedagogisk tidskrift Att undervisa 4:2008). Hur den 
fysiska miljön skulle kunna spela roll för lärandet är en fråga som diskuteras även i 
sammanhang utanför skolan som exempelvis i tidningen Arkitekten. Genom BSF Building 
schools for the future, ett projekt i Storbritannien hämtade de projektansvariga sin inspiration 
och kunskap till deras projekt i Stockholm. Det var den största investeringen i skolbyggnader 
på 50 år. Projektet i Stockholm innehöll en konferens med rundabordssamtal, föreläsningar 
kring den fysiska miljön i skolan och vad det innebär för undervisning och lärande. Den 
innehöll hur arkitektur och design kan öka trivsel samt stödja undervisningen (Arkitekten 
2007). Rådet för arkitektur, form och design (RAFD 2008) har sammanställt 
rekommendationer till regeringens kulturdepartement där de tar upp att den fysiska miljön är 
föråldrad på många håll och en förbättring måste ske. Rådet har sett ett samband mellan 
skadegörelse och studieresultat vilket kan ses som en effekt av den fysiska skolmiljön 
(Arkitekten 2008).   
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Efter dialogen med myndigheter, arbetssätter och experter på området lämnar rådet nu följande tre 
rekommendationer till regeringen att: 
 
1. Nationella måldokument för barn och unga i skola och skolbarnsomsorg förtydligas när det gäller 
betydelsen av en god fysisk miljö. 
 
2. Kunskapsbildning och forskning om skolmiljön skall bedrivas fortlöpande. 
 
3. Funktioner inrättas på nationell nivå för rådgivning respektive tillsyn av fysiska skolmiljöer, både som 
arbetsmiljö och som livsmiljö (Newsdesk 2008). 
 

RAFD (2008). söker en förändring i synen på utformningens betydelse, att vikten av en god 
fysisk miljö bör uppmärksammas bland de verksamma i skolan. I en förändrad lärarroll har 
fokus flyttats från lärare till elev, det vill säga att anpassa undervisningen efter eleverna. 
Samtliga författare i rapporten talar för en rik och stödjande miljö för lärandet både när det 
kommer till arbetssätt och utformning.  
 
 

3 Metod 
I detta metodavsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga för att finna litteratur som använts som 
underlag i litteraturstudien, samt hur vi genomfört empiriinsamlingen. Vi har även med en 
beskrivning av vilken forskningsstrategi vi valt samt etiska ställningstaganden. 
 

3.1 Val av litteratur 
Växjö universitets bibliotekskatalog blev vår sökmotor för böcker och artiklar kring arbetssätt 
och utformning i klassrummet. Även litteratur som berörde den förändrade lärarrollen. Genom 
internetsidan www.google.se fann vi artiklar där arkitekter skrivit om klassrumsmiljön. 
Google.se gav också förslag på andra examensuppsatser som berörde vårt ämne och deras 
referenslistor blev vägledning för oss. De sökord som användes inför litteraturstudien var 
övergripande klassrumsmiljö/arbetssätt, arkitektur i skolan och reformpedagogernas namn. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Med en induktiv forskningsstrategi söker forskaren genom empiriinsamling att utvinna en eller 
fler teorier som kan vara applicerbara på en utvald kontext. Motsatsen till induktiv strategi är 
deduktiv som innebär något förenklat att forskaren utgår från en teori eller hypotes som prövas 
i verksamheten (Bryman 2002). Eftersom vi inte hade någon bestämd teori att utgå ifrån men 
ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i framförallt Vygotskij, Dewey samt 
reformpedagogerna som vi sedan prövade mot den empiri som vi samlat in, kan vår strategi 
mer liknas vid en deduktiv.  Vi ville fånga deltagarnas uppfattning om de frågor vi ställt i vårt 
syfte och få en fördjupad förståelse för hur lärare resonerar. Därför valde vi sedan en kvalitativ 
metod.   
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Vårt resultat bygger på verksamma lärares erfarenheter där deras intervjusvar tolkats vilket gör 
att vår undersökning har en hermeneutisk tolkande ansats (Bryman, 2002). I enlighet med 
hermeneutiken, till skillnad från positivismen, har vi tolkat empirin för att få en fördjupad 
förståelse för vad lärarna har sagt i de transkriberade intervjuerna, vilket sedan har kopplats till 
vår litteraturstudie. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Med vår forskningsstrategi och vårt syfte som grund genomfördes intervjuer med verksamma 
lärare. Intervjuerna tillät oss att ge följdfrågor på de vi redan skrivit i vår intervjuguide (se 
bilaga) kring klassrum och hur de diskuterade runt deras utformning och arbetssätt.  
 
Bryman (2002) belyser olika sätt att genomföra intervjuer och skillnaderna. Dessa varianter är 
strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun liknar en 
enkät men i formen av en intervju där en mall av frågor används och följs strikt. Därefter finns 
intervjun som liknar ett samtal och kallas för en ostrukturerad intervju där den som intervjuar 
har ett PM där den fungerar som en minneshjälp över frågeteman. Till sist benämns 
semistrukturerad som liknar den vi använt oss av i våra intervjuer. Där intervjun tar stöd från 
en intervjuguide med formulerade frågor som man ofta följer men det är tillåtande för 
följdfrågor. En strukturerad enkätliknande intervju skulle inte ge oss de tankar som öppna 
frågor ger. För att lättare få en överblick och kunna analysera intervjuerna transkriberade vi 
dem. 
 

3.3.1 Urval av lärare 
Via kommunens skolwebb tog vi kontakt med fyra rektorer på låg- och mellanstadieskolor i en 
medelstor stad i södra Sverige. Genom rektorerna blev fem lärare tillfrågade via telefon om de 
ville medverka i vår undersökning som innebar att vi kom ut till deras skola för intervju. Vi 
valde lärare inom samma kommun för att det skulle finnas större möjlighet att ha flera 
intervjuer på samma dag. Vi fick en spridning mellan lärarnas lärarbakgrund, år av erfarenhet 
och vilken årskurs de denna termin undervisade i. Antalet intervjuer var rimligt inom den 
tidsram vi hade och gav oss det vi behövde för att sammanställa resultatet. För att få en inblick 
i lärarens vardag bad vi att få genomföra intervjun i deras klassrum. Med hjälp av en diktafon 
spelade vi in samtalet för att vid ett senare tillfälle transkribera intervjun. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 
För att genomföra forskning som innebär medverkan av andra människors ställningstaganden 
och personlig information bör vi ha fyra krav i åtanke för att skydda individen. Dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se). 
I följande avsnitt beskrivs hur dessa krav använts i detta examensarbete. 
 

3.4.1 Informationskravet 
Detta krav säger att de medverkande ska få den viktiga information som visar vad deras 
deltagande innebär och att det finns en säkerhet att inget av det de säger kommer att användas 
mot dem. I detta examensarbete har lärarna som medverkat fått förhandsinformation kring 
uppsatsens syfte och att vi tänkt spela in och transkribera intervjun. De har även informerats 
om att det de sagt till oss inte kommer användas i andra avseenden än vår uppsats (www.vr.se). 
 

3.4.2 Samtyckeskravet 
När intervjupersonerna gick med på en intervju, samtyckte de samtidigt att delta i vår 
undersökning. Deltagandet var dock frivilligt varpå deltagarna hade rätt att avbryta intervjun 
om de ville det. Vi har även förmedlat syftet med våra intervjuer till rektorer på de berörda 
skolorna. Intervjuerna ägde rum på lärarnas ordinarie arbetstid, och då personerna i fråga inte 
var under 15 år behövdes inte heller förmyndare eller vårdnadshavare ge samtycke till 
intervjun. Undersökningen var inte heller av etiskt känslig karaktär varpå vi godtagit ett 
muntligt samtycke (www.vr.se). 
 

3.4.3 Konfidentialitetskravet 
De svar vi fick via intervjun behandlades konfidentiellt, inga skolor eller personer har 
namngivits. Vetenskapsrådet rekommenderar att undersökningspersonerna skriver på en 
tystnadsplikt om frågorna berör känsliga områden. Vi ansåg att vår undersökning inte berörde 
frågor av känslig karaktär, därför har ingen tystnadsplikt utformats. Men vi är väl medvetna om 
att informationen som framgår under intervjun ska hållas anonym och vi kommer att förstöra 
materialet när undersökningen blivit godkänd (www.vr.se). 

3.4.4 Nyttjandekravet 
Informationen som kom fram vid intervjuerna användes enbart i syfte att utveckla vårt arbete. 
Vi kommer inte sprida upplysningen i annat syfte än vår egen redovisning. Enligt 
nyttjandekravet får vi inte sprida materialet för kommersiella syften eller avsikter som inte hör 
till undersökningen eller försöka vända upplysningarna mot deltagarna. Detta har vi tagit i 
beaktelse (www.vr.se).  
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4 Resultat och analys 
Här kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer. Intervjuerna gjordes med lärare i 
en förskoleklass, i två årskurs ettor, en årskurs tvåa, en årskurs trea samt en årskurs sexa. För 
att göra det enklare att hålla reda på vilka de olika lärarna är, har de fått fiktiva namn i vårt 
resultat och vår analysdel. Förskoleläraren kallas i arbetet för Carina, läraren i ettan Pernilla, 
läraren i tvåan kallar vi Sara, läraren i trean Gerd och läraren i sexan Ann. Det vi tolkar i 
lärarnas svar kopplas till vårt teoretiska ramverk.  
 

4.1 Lärarrollens betydelse för arbetssätten 
I våra intervjuer frågar vi efter vilken roll eller egenskaper lärarna tycker är viktiga för det 
arbete som pågår i klassrummet. Det finns många likheter i svaren, men även en del skillnader 
kan urskiljas. Några av deltagarna ger tydliga motiv till varför en viss egenskap hos läraren är 
viktig i relation till arbetssätten i klassrummet.   
 
Sara och Carina tycker att struktur och tydlighet är viktig i undervisningen, speciellt för de 
tidiga läsåren. Samtidigt behövs flexibilitet, inom de givna ramarna där läraren vet syftet med 
aktiviteten. Sara anser att en del av hennes läraruppdrag är att se till att reglerna i klassrummet 
följs för att skapa en trygg lärandemiljö och erfarenhet säger att elever uppskattar detta. Även 
Gerd och Ann poängterar ordning, fast de resonerar kring det på olika sätt. Ordning för Gerd är 
att eleverna måste lyssna till hennes instruktioner och följa dem medan Ann undviker att agera 
”polis”. Med polis menar Ann att behöva vakta klassen. Trots struktur och ordning vill Sara, 
Carina och Ann att deras elever ska känna att de kan komma till dem om det är något de 
behöver prata om. De vill kunna stå för trygghet, förtroende, respekt och på ett socialt plan 
utveckla elevernas självkänsla. Särskilt Sara uttrycker att eleverna ska visa respekt gentemot 
andras olikheter, genom att hon respekterar elevernas olikheter vill hon vara en bra förebild. 
Vidare menar Pernilla att lärare har en socialiserande roll; ”jag kan ju inte gå och hålla dem i 
handen” och att hon inte följer dem resten av livet. ”De är ju här för att de ska träffa sina 
kompisar”. Även Sara tycker att hon har en socialiserande roll som innebär att utveckla 
eleverna till självständiga individer. ”Som sen ska gå ut och möta samhället och allt vad det 
innebär”. Vägledning har betydelse i Ann och Saras undervisning i den meningen att de vill 
visa eleven vägen mot kunskap. Ann tycker att hennes uppgift är att komma med idéer och 
Pernilla beskriver sig själv med orden kreativ och ”pysslig” som stämmer in på hennes 
arbetssätt. Pernilla jobbar mycket kreativt och laborativt med sina elever där de får plocka och 
arbeta med kreativt material. Carina tycker också att kreativitet är viktigt men även att ha 
förmågan att ligga steget före, så barnen får en klar bild av vad som förväntas av dem. Carina 
har både läst en fritidspedagogutbildning och ämnena svenska och matematik. Hon tycker att 
det är en bra kombination för arbetet i förskoleklass där både det teoretiska och praktiska 
behövs. Sedan nämner Gerd ”Och varje lektion är ju teater kan man säga, en föreställning”. 
Det är viktigt att fånga elevernas intresse och hålla det vid liv under hela lektionen där lärare 
ska visa stort engagemang.  
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I vårt avsnitt om den förändrade lärarrollen menar Landahl (2006) att media har målat upp 
läraren som svag och att den tidigare auktoriteten inte längre finns. Bilden av att läraren skulle 
vara svag märktes inte i intervjuerna. Deltagarna pekar istället på regler, struktur, ordning och 
reda samt tydlighet från lärarnas sida för att skapa en trygg lärandemiljö. Freinet (1976) vill 
utveckla barnens självkänsla och respekt i ett naturligt samspel mellan lärare- elev, vilket flera 
av lärarna också menar är viktigt, och det naturliga samspelet innebär förtroendet som lärarna 
också vill skapa till sina elever. Strandberg (2006) menar att om vi ska skapa goda relationer 
och utvecklas psykiskt behövs en miljö som utvecklar detta. Sara upplever att regler skapar en 
trygg lärandemiljö och eleverna ska känna förtroende och respektera varandra. Två av lärarna 
påpekar att de måste förbereda eleverna på att möta samhället. Dewey (2004) menar att det är 
genom uppfostran och utbildning som vi överför värderingar och att detta spelar roll för hur 
eleverna sedan deltar i utvecklingen av samhället. Carina tror att hennes 
fritidspedagogutbildning och kunskaper om den tidiga inlärningen i svenska och matte är en 
bra kombination, vilket går att styrka med Dewey (2004) som ställer höga krav på lärarens 
ämnes- och pedagogikkunskaper. Pernilla betonar att hennes elever ska få känna och plocka 
med kreativt material, vilket kan tolkas som att hon likt Freinet menar att det pedagogiska 
materialet är viktigt.  
 

4.2 Motiv till utformningen i förhållande till arbetssätten 
I följande avsnitt redogörs för lärarnas resonemang kring de delar av klassrummets utformning 
som de anser får konsekvenser i fråga om val av arbetssätt. Här tas fyra starka områden upp 
som nämnts i intervjuerna. 
 

4.2.1 Bord eller bänkar 
Vi kan se både likheter och skillnader i de olika lärarnas intervjusvar angående de frågor som 
rör klassrummet. Alla kommer in på diskussionen om bänkar eller bord är det bästa alternativet 
i arbetet med barn i de olika stadierna. Vilka är fördelarna med bord respektive bänkar? Här 
ska fördelarna fångas genom lärarnas egna kommentarer och tankar. 
 
Carina som är lärare i en förskoleklass har möjlighet att använda bord. Dessa nyttjar hon vid 
arbete med kreativt material samt vid undervisning i halvklass. Sedan tycker Pernilla mycket 
om de bord hon har placerade i öar för att eleverna ska kunna ta del av varandras hjälp ”så 
länge man pratar jobb” och ”ta hänsyn till varandra”. Pernillas tanke med att hon bestämmer 
placeringen av eleverna är att skapa arbetsro kring öarna. Till skillnad från Pernilla grupperar 
Ann eleverna två och två riktade mot tavlan för att skapa arbetsro. Sara i årskurs två har 
erfarenhet av båda alternativen. Hon måste använda bord på grund av att de stod där året innan 
men trivs egentligen bättre med bänkar. Saras argument för att ha sina bord riktade framåt är 
för att få ögonkontakt med eleverna då den större delen av undervisningen och genomgångarna 
sker framme vid tavlan. Hon anser att fördelen med bord är att de lättare kan skjutas ihop vid 
gruppuppgifter. Detta menar även läraren Gerd som anser att bord ger större 
variationsmöjligheter i placeringen/grupperingar av eleverna. I intervjun med Ann framkom att 
det klassrum hon arbetar i hade bord redan när hon kom dit och att hon tycker att bord är att 
föredra framför bänkar. Carina tar upp att på hennes skola har lärarna tillgång till både bänkar 
och bord. Carina, Sara och Gerd anser att användandet av bänkar ger eleverna närhet till sitt 
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arbetsmaterial. Risken är också mindre att de glömmer att ta fram det material de behöver. 
Carina menar också att utrymmet i klassrummet kan nyttjas på ett annat sätt då materialet 
förvaras i bänkarna. Enligt Sara skulle oroligheterna minska och koncentrationen öka hos 
eleverna om hon haft tillgång till bänkar. För att undvika att ”springa i deras lådor” har Sara 
istället insamling av arbetsböckerna. Gerd påpekar att bänkar ger en tydlig yta för eleven att 
begränsa sitt arbete till, så slipper eleven inkräkta på bordskompisens yta, ”för många barn 
trivs att ha sitt”. Pernilla, Sara och Gerd är de lärare som i klassrummet placerat vissa bord 
utmed väggarna eller med avskärmning för att ge en avskildhet åt elevens arbete med tanke för 
att öka koncentrationen hos denna elev. 
 
I denna diskussion kring bord eller bänkar tolkar vi en vilja att ha kontroll över vad som pågår i 
klassrummet. Kontrollen visas genom att läraren är den som bestämmer placeringen av 
bord/bänkar och elever. Grundtanken med placeringen speglar lärarens arbetssätt i den 
meningen att hon väljer olika varianter av placering, enskilt eller grupperingar, som passar 
hennes klass bäst. Lpo 94 ger riktlinjer att vi ska bemöta varje elevs behov och i detta fall 
gäller det placering av bord/bänkar på ett sätt som ger dem bästa möjlighet att delta i 
undervisningen. Hanson (1997) nämner att Montessoripedagogiken belyser funktionaliteten 
och att möblerna bör vara lätta att flytta på, men också det positiva med tillgången på enskilda 
arbetsplatser. Pernilla, Sara och Gerd har placerat vissa bord som ger en möjlighet till 
avskildhet med en medveten avskärmning. Dessa lärare för också ett resonemang kring en av 
fördelarna med bord som är att de är lätta att möblera om. Vidare menar Pernilla med sin ö-
formation av borden att det ger eleverna möjlighet att hjälpa varandra. Det är ett påstående som 
kan tolkas som att läraren utgår från Vygotskijs (2002) teori om utveckling genom socialt 
samspel. Piaget (1968) uttrycker det som att barn ska få tid att samtala med varandra och som 
Pernilla säger att de hjälper varandra genom att prata ”jobb”. Lärarnas motiv för att använda 
bänkar underlättar för de elever som behöver sin egen yta samt ha sitt material nära. Borden 
föredras eftersom de är lättmöblerade och eleverna kan samtala i grupp samt lära av varandra.  
 

4.2.2 ”Den röda mattan” 
Samlingsplatsen var en central del i tre av våra fem besökta klassrum. Denna plats var placerad 
längst fram i klassrummet och nära en whiteboard med möjlighet för anteckningar eller i närhet 
till material för undervisning. Medan i de andra två klassrummen var ringsamlingsutrymmet 
begränsat, men vi tog del av deras tankar kring att kunna samlas. 
 
Pernillas samlingsplats var ”den röda mattan” där hon startade upp varje ny skoldag. På mattan 
genomförde hon de flesta genomgångarna med praktiskt material. Pernilla ansåg sig inte vara 
en ”katederfröken” utan förespråkade ”den röda matta” starkt. Här hade klassen fruktstund och 
senare avslutning av skoldagen. Samlingsplats i form av matta finns även hos Sara och här 
används den minst en gång om dagen till högläsning, berättarsituationer eller som tidigare 
nämnts praktiska genomgångar främst i ämnena svenska och matematik. Hos Carina i 
förskoleklassen finns ingen matta men samlingen sker i ring på golvet i ”samlingsrummet”. 
Betydelsen hon såg med samlingen var delaktigheten i vad som händer varje elev, öva eleven 
på att sitta still i ringen, fånga barnens uppmärksamhet mellan aktiviteterna och berätta vad 
som händer härnäst. Undervisningsmässigt genomfördes musik-, rörelse-, stavningsövningar 
och som hos Sara, berättarsituationer. Alla tre ser fördelen med denna plats som att den ger 
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dem bättre chans till ögonkontakt där de kan se och möta varje elev bättre än när de sitter vid 
borden. Pernilla säger i intervjun; ”Jag har ju en liten stol som jag sitter på och lite symboliskt 
är det väl säkert att tala om att jag är ledaren”. Carina tycker det känns bättre att sitta på golvet, 
för att hamna på samma nivå som eleverna, men hon är ändå ledaren genom att hon styr 
aktiviteten. Det Sara anser kan ge samlingen en negativ utgång är att vissa elever har svårt att 
koncentrera sig och förflyttning sker ofta. Carina menar att det är lättare att upptäcka när någon 
elev behöver röra på sig om de sitter i ring än om eleverna sitter vid borden. Vid behov kan 
hon då genomföra ”nån liten rörelseövning”. Gerd och Ann som har begränsad tillgång till 
utrymme för att lägga ut en matta eller kontinuerligt sätta sig i ring har ändå tagit upp 
samlingen som en del i undervisningen. Gerd ser inget hinder i att skapa sig plats för 
ringsamling eller annan aktivitet genom att fösa borden åt sidan. När hon har samling sker det 
oftast i bänkarna där eleverna går till sin plats och får lyssna till hennes instruktioner. Ann med 
sitt stora antal elever och många bord i klassrummet, genomför hellre 
ringsamlingsundervisning när hon har halvklass på grund av att det är så trångt. Med sin 
erfarenhet beskriver hon en tidigare undervisning med samma klass när de gick årskurs tre där 
de hade nästan varje matematikgenomgång på mattan. Men Ann tror att de växt ifrån det och 
nu ser hon att de hellre vill sitta vid sina bord/bänkar än i ring.  
 
Learning by doing (Dewey 2004) är något som kan urskiljas i arbetet på mattan. Pernilla vill att 
eleverna ska ha tillgång till material och hon lägger tid på praktisk undervisning. Sedan 
använder Pernilla, Sara och Carina platsen väl när de tar del av varandras erfarenheter och 
därigenom tränar det sociala samspel som förespråkas av Vygotskij (2002). Det är genom 
denna aktivitet som eleverna i likhet med Freinets (1976) teori visar på naturlig disciplin som 
formas i gemenskapen. Exempelvis visar Pernilla det genom att sitta på en stol medan Carina 
ser sin roll i gruppen som ledande trots att hon sitter på samma nivå som eleverna. Lärarnas 
motiv för samlingsplatsen är att det ger förstärkning åt den sociala kontakten mellan lärare och 
elev. 
 

4.2.3 Tillgång på yta och material 
I vår litteraturstudie betonar många av författarna (jfr. Freinet 1976, Montessori 1998)  hur 
miljön och material är betydelsefullt för undervisningen. I intervjuerna med lärarna har 
tillgången på yta och material diskuterats där yta också kan innefatta hur miljön ser ut och är 
indelad.  
 
Pernilla nämner att hon både köpt in samt tagit med möbler hemifrån till sitt klassrum. Hon har 
bland annat ett antikt bord där hon förvarar matematikmaterial. Pernilla och Sara har skåp där 
eleverna får hämta material som pussel, spel och annat praktiskt material. Pernilla placerar 
dock material hon vill ha ifred i skåp högt upp. Hon vill att eleverna ska veta var de får gå och 
plocka så de inte går bärsärkagång. Gerd brukar spela ukulele med barnen och menar att ”Ska 
man ha och genomföra en lektion så måste man ju ha materialet för det, det är helt klart.” Gerd 
menar att utan ukulelen kan hon inte spela ukulele. Vidare skulle Pernilla och Gerd gärna ha 
tillgång till ett grupprum. Pernilla av den anledningen att det skulle vara skönt att ha ett rum 
där eleverna kan stänga dörren och arbeta ostört. Gerd menar att hon i annat fall får passa på 
om ett annat klassrum är ledigt. Saras och Anns elever har tillgång till grupprum vilket de 
tycker är positivt. Grupprummen utnyttjas för elever som kan jobba ihop eller om någon vill 
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jobba ostört. Ann tycker grupprummet är bra eftersom eleverna är många och hon kan 
nivågruppera sina elever i två grupper. Sedan önskar Pernilla att hon hade en större diskbänk 
eller ett extrarum för att underlätta ämnet bild. Pernilla och Carina tycker vaxduk är bra att ha 
vid bild för att skydda borden så att eleverna kan producera utan hinder. Ann vill också ha ett 
extrarum där hon skulle vilja ha utställningar. Sara har ett eget litet skolbibliotek med 
skönlitterära, lättlästa böcker men Sara har även gamla läromedel som inte utnyttjas. Sara kan 
utnyttja dvd, teve och dator i sin undervisning. Ann poängterar att tillgång till datorer, 
bandspelare eller annan funktionell media är av vikt, och dessa ska helst finnas inne i 
klassrummet. Gerd ser fram emot att få en interaktiv tavla. Då kommer hon att kunna ta hem 
saker från nätet om hon vill illustrera något för eleverna och även kunna spara det hon 
antecknar. Pernilla, Sara och Ann är nöjda med storleken på sina klassrum. Sara, Ann, Gerd 
och Carina menar att ytan har betydelse. Sara och Gerd har stött på klassrum som är trånga där 
eleverna sitter för tätt. Sara resonerar också kring hur det hade varit om hon haft mindre yta att 
röra sig med. Då hade hon inte kunnat genomföra sin nuvarande placering av eleverna och 
möjligheten att kunna skapa avskärmade platser hade begränsats. Gerd menar att ytan krävs för 
att ha möjligheten till att flytta undan bänkarna om de till exempel ska ha dans eller drama. 
Ann tycker att större ytor medför större flexibilitet. Till exempel skulle ett större utrymme 
innebära möjligheter till teaterövningar. Ann menar ändå att hon aldrig har haft det så här bra 
innan med både grupp- och materialrum. Det som däremot saknas är fria ytor för att det är så 
många bord i klassrummet, så Ann tycker att rörelsefriheten är liten. Där Carina jobbar finns 
det mycket fria golvytor vilket möjliggör för bland annat organiserade lekar och 
musikaktiviteter. Carina är tacksam över att ha tillgång till flera rum och fria ytor. Hon 
tillägger att konflikter minskas genom att exempelvis ytan för fri lek och den där barnen kan 
bygga är belägna i olika rum. ”Då blir det lätt konflikt om man kommer famlandes där och 
river ner”. Positivt med ett enskilt byggrym är också att barnen kan spara sina konstruktioner, 
de behöver inte riva ner det inför samling.  
 
Montessori (Hanson 1997) pratar om en omgivning som ska vara estetiskt och praktiskt 
lockande där det finns tillgång till funktionella föremål som inte bör låsas in. Ute bland lärarna 
finns det delade meningar kring det som kan liknas vid Montessoris krav. Både Sara och 
Pernilla har skåp där barnen har tillgång till praktiskt och kreativt material, men Pernilla låser 
in en del av materialet. Sara har kvar böcker som inte utnyttjas vilket säger emot kravet om 
funktionellt material. Wallin (2003) menar att barn måste få experimentera med färger för att 
utveckla kreativiteten och få tid till att vara inne i det de gör. Även två av lärarna betonar att 
material för att kunna genomföra ämnet bild är av vikt. Finns det dugligt material kan eleverna 
producera utan hinder. Många av lärarna anser att det har betydelse att ha tillgång till 
funktionellt material. Diskussionen går bland annat kring tillgång på material och yta som 
underlättar ämnet bild, musik, dans och drama men även hur de kan fördela eleverna på ett bra 
sätt om mycket yta finns. Hos Carina har de bland annat kunna gynna den fria leken genom att 
barnen har stort utrymme att vistas på. Enligt Vygotskij (2002) skulle detta kunna ses som bra 
möjligheter för barnen att utvecklas. Han betonar särskilt att leken är av stor betydelse där 
barnen reflekterar över händelser de varit med om och i leken beprövar de sina upplevelser på 
ett naturligt sätt. Möjliga ytor till aktiv pedagogik varierar mellan klassrummen men i Anns 
klassrum är rörelsefriheten mycket liten. Såväl Hannaford (1997), Dewey (2004) och 
Montessori (1998) betonar att rörelse är av värde när vi ska utvecklas och befästa kunskaper 
och detta värde begränsas om ytan är liten. Till sist betonar Freinet (1976) att vi ska erbjuda en 
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miljö, material och teknik som fyller elevernas egna behov vilket också lärarna visar avsikt till 
att erbjuda. Sammanfattningsvis tycker lärarna att tillgången på yta och material spelar roll för 
möjligheten att genomföra vissa aktiviteter. Det gäller bland annat bild, drama, musik och dans 
som kräver rörelse och speciell utrustning. Två av lärarna tycker det är positivt att kunna dela 
upp eleverna för att kunna förebygga konflikter eller nivågruppera dem. Lärarna menar även att 
tillgången på yta spelar roll för hur de har möjlighet att gruppera eleverna.  
 

4.3 Hur lärare resonerar kring relationen utformning och arbetssätt 
Ovan har lärarna resonerat om hur de utformar sina klassrum utifrån ett tänkt arbetssätt samt 
hur faktorer som yta och material kan påverka undervisningen. Här diskuterar lärarna vidare 
kring om det finns någon koppling mellan utformning och arbetssätt. 
 
Pernilla tycker relationen har att göra med hur läraren ställer borden, men hur klassrummets 
planlösning är, tror hon inte har någon betydelse för hur hon vill arbeta i sitt klassrum. Hon tror 
att hennes utformning kan passa de flesta klassrum. Pernilla lägger stor vikt vid mysfaktorn 
och vill ha mycket gardiner och tyg i klassrummet. Hon menar att det är viktigt att läraren trivs 
med sitt klassrum samt att det smittar av sig på eleverna. Däremot skiljer sig Saras uppfattning 
mot Pernillas. Sara vill inte att klassrummet blir för personligt eller pyntat, för mycket detaljer 
distraherar vissa elever. Hon vill att miljön ska vara hemtrevlig men det får inte bli en 
hemmiljö, inte för överdrivet. Något som hon däremot lägger vikt vid är att sätta upp elevernas 
alster på väggarna som de kan se och känna sig stolta över. Ann säger ”Det är svårt att säga att 
det inte har någon betydelse för då tror jag att jag ljuger också egentligen”. Hon nämner att hon 
en gång hade ett klassrum i källaren och inte trivdes med det. Hon anser emellertid att läraren 
kan skapa en sorts trivsamhet även om klassrummet är slitet. I Carinas klass är de nöjda med 
att ha flera rum då en förskoleklass har behov av mer än bara ett klassrum för att kunna fördela 
aktiviteterna. Annars får läraren göra rum i rummet vilket inte är lika effektivt. Carina tillägger 
”För att man får nog tänka ut rätt så mycket hur det är organiserat, miljön runtomkring för att 
arbetet ska fungera”. Det Gerd nämner som ingen annan lärare nämner är att rätt belysning är 
viktig när eleverna ska läsa. Gerd tror inte att utformningen har stor betydelse för arbetssättet 
förutom klassrummets storlek, men fria ytor ser hon däremot inga problem med. Behöver de 
fria ytor så ställer de bara undan bänkarna utmed väggarna, men det är mest på elevernas 
initiativ. De estetiska ämnena integreras inte i undervisningen.   
 
Sara tycker att eleverna ska vara stolta över sina alster och sätter upp en del av deras arbeten på 
väggarna. Detta arbetssätt liknar det Carlgren mfl (2003) skildrar, men där vill de gynna 
eleverna genom att sätta upp plakat med uppmuntrande ord. Ann nämner att även om ett 
klassrum är slitet så kan läraren skapa en trivsamhet i alla fall. Freinet (1976) poängterar dock 
att även om läraren kan lägga upp en god undervisning i slitna lokaler är det nödvändigt att ha 
tillgång till bra lokaler för att arbetet ska gå framåt. Gerd menar att belysning har betydelse i 
undervisningen precis som Johansson mfl (2008) berör belysningens värde för arbetet med 
elever. Gerd är en av lärarna som nämner estetiska metoder i klassrummet men det finns inget 
som tyder på att det är integrerat med de andra skolämnena. Sundin (2003) menar att det finns 
en koppling mellan estetik och pedagogik men den kopplingen är osynlig för många, vilket vi 
tolkar in i lärarnas svar. Endast Gerd betonar estetiska metoder. Slutligen menar Marner (2003) 
att skolledningen har ett ansvar för att kultur ska bli en del av skolarbetet. I vår tolkning av 
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lärarnas diskussion kan man se att trivsel, funktionalitet och utrymme har betydelse för 
relationen mellan utformning och arbetssätt. 

5 Slutdiskussion 
Som avslutning diskuteras tillvägagångssättet, hur vi fått fram vår empiri. Efter det för vi en 
reflekterande diskussion kring trovärdigheten av våra kvalitativa intervjuer. Sedan granskar vi 
kritiskt vårt resultat i förhållande till vår egen erfarenhet, vad som överraskat oss samt vilka 
lärdomar vi kan dra av den genomförda undersökningen. Vidare kommer vi att ta upp huruvida 
denna forskning kan fördjupas genom att presentera några tänkbara frågor att gå vidare med. 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
För att få en fördjupad förståelse för vårt valda syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med 
fem yrkesverksamma lärare. Syftet var att ta reda på vilken betydelse som klassrummets 
utformning har för lärarens arbetssätt. Variationen mellan lärarna skiftade i ålder, antal 
verksamma år, lärarbakgrund och nuvarande årskurs som de undervisade i. Att vi besökte 
klassrummen och fick möjlighet att genomföra intervjun i lärarnas undervisningsmiljö gav oss 
en inblick i vilken klassrumsmiljö som elever och lärare befinner sig i varje dag. Det hjälpte 
oss i arbetet med att senare reflektera över vårt syfte och vad som är betydelsefullt beträffande 
utformning och arbetssätt. 
 
Att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju med en semistrukturerad guide där man 
tillåts att gå ifrån ramfrågorna med hjälp av följdfrågor har varit en fungerande metod. Vi har 
som frågeställare haft möjligheten att få djupare svar och deltagaren har inte varit strikt hållen 
till att svara efter en viss mall/formulär. Nackdelen kan däremot bli att deltagaren svävar iväg 
på ett eget spår som är långt ifrån den ursprungliga frågan. I den situationen är det viktigt att 
frågeställaren snabbt fångar deltagaren och för den tillbaka. Om vi haft mer tid hade vi gärna 
genomfört fler intervjuer och gärna med manliga deltagare, för att om möjligt upptäcka ifall det 
finns några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare avseende våra frågor. 
 

5.2 Trovärdighet 
I vår uppsats kan vi inte göra någon generalisering eftersom deltagarna i våra intervjuer endast 
varit fem stycken och därför inte kan anses representera hela lärarkåren. Skulle det vara möjligt 
att lärarna i Norrland har samma funderingar som de vi fått fram? Det har varit mycket 
intressant att träffa verksamma lärare med olika erfarenheter som kunnat besvara syftet ur sina 
perspektiv. 
 
Angående undersökningens reliabilitet så skulle undersökningen om möjligt kunna ge samma 
resultat två gånger om man genomförde det med samma lärare och inom en snar framtid. 
Skulle undersökningen göras efter en lång tid är det inte säkert att svaren skulle bli likartade. 
Skolan är under ständig förändring och stabiliteten i resultatet tror vi kommer att förändras 
över tid. I användandet av en semistrukturerad intervjuguide där öppna svar är tillåtna blev 
tolkningarna varierande och överensstämmelsen bland svaren var ganska liten även om vissa 
deltagare hade likartade svar. För att få ett resultat med större reliabilitet hade vi behövt ett 
medvetet större urval. 
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I relation med vårt syfte anser vi att undersökningen har hög validitet på grund av att lärarna 
tydligt visat genom intervjuerna att utformningen har betydelse för arbetssätten. Vi ser att 
slutsatserna säkrar validiteten i vår undersökning eftersom vi i resultatet klart kan se de 
huvudbegrepp som används i våra frågor från problemställningen. 
 

5.3 Det fysiska klassrummet 
Det som förvånade oss lite var de positiva kommentarerna kring bänkar, framförallt att det 
fanns de lärare som allra helst förespråkade bänkar. Vi hade en föreställning om att nästan alla 
skulle tycka att bord var det bästa alternativet eftersom det underlättar vid grupparbeten. Vi 
förknippar bänkar med individuellt arbete och hur undervisningen såg ut ”förr”. I dagsläget 
förekom grupparbeten men inte i lika stor utsträckning som vi förväntade oss. Kanske kan 
inställningen till bänkar ha något med det att göra, då bänkar är bra när eleverna sitter själva 
och arbetar. Vi menar att grupparbete vid bord är mer processinriktat där själva processen är 
viktig, men när eleverna sitter i bänkar handlar det mer om resultat. Med processinriktat menas 
att det är fokus på hur eleverna arbetar fram till målet av uppgiften eller lektionen. Det bästa 
vore att hitta en balans mellan de två. Vissa av lärarna nämnde inte samtal i grupp som någon 
viktig del men Vygotskij (2002) pekar på att samtalet är viktigt för lärandet. Skolan borde 
organisera för mer grupparbeten. Vidare framkom det att en del lärare använde samlingsplatsen 
vid mattan som en betydelsefull plats i rummet för barnens lärande. Läraren förespråkade bord 
då hon menade att samtalet och att lära genom att göra är viktigt. Detta syntes även när 
samlingsmattan var placerad vid tavlan där genomgångarna var kreativa och laborativa. En 
tendens vi kunde se var att samlingsplatsen försvann högre upp i åldrarna. Det var heller ingen 
av lärarna som betonade samtal eller ”lära i grupp”. Däremot var det flera lärare som 
problematiserade tillgången på grupprum, fria ytor och material som underlättar i ämnen som 
musik, drama, dans och bild. En fråga vi ställt under arbetets gång är huruvida det är tids- och 
arbetskrävande för lärarna att flytta bänkar för att exempelvis kunna genomföra 
aktivitetspedagogik såsom drama och dans. En av lärarna menade att hon inte såg något hinder 
för det. Vi tror ändå det kan vara en faktor som påverkar i vilken utsträckning lärarna väljer att 
genomföra en sådan arbetssätt. Vi är dock medvetna om att vi inte ställde frågan rätt förutom 
till en av lärarna. I vår undersökning framkom inte något om eventuell ämnesintegrering med 
de estetiska ämnena eller huruvida dessa ämnen kan utgå ifrån elevernas intressen på ett sådant 
sätt som bland annat Montessori (1998) och Freinet (1976) förespråkar. En lärare nämnde 
förvisso att väcka ett intresse, men ingen nämnde klart och tydligt att de utgick från elevernas 
intressen i undervisningen. Det visar ändå att lärarna har tänkt på det faktum att klassrummets 
utformning faktiskt spelar roll i vissa avseenden och att det förekommer både hinder och 
möjligheter i det fysiska klassrummet i förhållande till arbetssätt.  
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5.4 Lärarens arbetssätt och läroplanen 
De fem lärare vi fick möjlighet att träffa, arbetade större delen ensamma med en klass på 15-28 
elever. Deras arbetssätt/arbetssätt avspeglades i klassrummet genom deras planering av den 
fysiska utformningen. Det blev synligt även genom deras svar där de beskrev den vanligaste 
förekommande metoden som de använde sig av i undervisningen. Det kunde vara samling och 
undervisning i ring på golvet eller på ”den röda mattan”. Det var intressant att höra variationen 
och skillnaden i lärarnas svar genom vilka vi också kunde se olika lärarroller som den 
vägledande, den inspirerande, den dramatiska, den hjälpande och den pedagogiska med mera. 
Vi tror liksom lärarna att det är viktigt att vi har kontakt med eleverna eftersom det är för dem 
vi finns till och det är de som ska lära sig något genom undervisningen. Hur en undervisning 
tog form påverkades av de materiella förutsättningar som läraren hade tillgång till men också 
vilken inställning som läraren själv hade inför de medel som fanns i klassrummet. Lärarna 
visade på att deras intresse fanns där för att genomföra aktiviteter med den utrustning som 
fanns som exempelvis bildverksamhet, dataundervisning eller dansträning och de försökte göra 
det bästa av situationen. 
 
Lärarna överraskande oss och gav både lika svar men även i vissa fall skilda svar gällande 
klassrummets fysiska förutsättningar och deras syn på vad som har betydelse för deras arbete. 
Alla diskuterade valet av att använda bord eller bänkar i undervisningen samt för- och 
nackdelar med användandet. Trots att antalet deltagare var få fick vi flera perspektiv på våra 
frågor och funderingar gällande syftet och lärarens roll i klassrummet. Läraren har en viktig 
roll i klassrumsarbetet eftersom det är lärarens inställning som påverkar undervisningen. 
Mycket ansvar ligger på lärarens axlar för att anpassa undervisningen så att varje individ kan 
uppnå läroplanens mål. Här anser vi att utformning och arbetssätt bör finnas med inför 
undervisningsplaneringen då utformningen talar om vilken arbetssätt som pågår. 
 
Lgr 80 innehåller praktiska handledningsmoment till skillnad från Lpo 94 som är tolkningsbar i 
den meningen att läraren kan forma sin egen undervisningsmetod. Därför tycker vi att lärare i 
större utsträckning borde våga prova andra möjligheter angående arbetssätt och utformning då 
Lpo 94 ger fria händer gällande metodarbete. Vi ser en tendens hos lärarna i undersökningen 
att de sedan länge har format ett arbetssätt som de känner sig trygga med, medan vi menar att 
en variation i undervisningen kan gynna fler elever. Vi kan se att Tillbergs målning lever kvar i 
samtligas klassrum, men att lärarna insett fördelarna med annan arbetssätt såsom ringsamling. 
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5.5 Lärdomar och konsekvenser 
Som en sammanfattning vill vi här ta fasta på det vi lärt oss under arbetet med examensarbetet 
och av de lärare vi intervjuat. Vi vet nu att klassrummets utformning har betydelse för 
arbetssätten. Insikten vi fått är att det är viktigt att planera arbetssätten i god tid för att få det att 
fungera med den utformning som läraren har tillgång till. De hinder som vi ser i lärarnas 
beskrivningar har varit att det känns tidskrävande att behöva ändra utformningen såsom flytta 
bänkar för att kunna genomföra en viss undervisning. Lärarnas inställning till undervisning och 
ambition spelar stor roll för hur klassrummet utformas. Vi ser att faktorer som klassrummets 
storlek, extra utrymmen och ekonomi är svåra att påverka. 
 
Både lärarna och litteraturen belyser den sociala delen av arbetet i skolan och undervisningen 
och att det är viktigt att kunna ta del av varandras tankar. Något som litteraturstudien inte tar 
upp i lika stor utsträckning, men som lärarna starkt betonar är tillgången på avskärmade platser 
för elever med koncentrationssvårigheter. Vi har fått insikt i hur undervisningen även kan 
anpassas till dessa elever och det faktum att de trivs och lär bäst avskärmat från andra stimuli.  
 

5.6 Fortsatt forskning 
I vårt arbete har vi begränsat oss till inomhusmiljön angående lärarens utformning och 
arbetssätt. Två av lärarna har nämnt utomhusmiljön som användbart utrymme. Fortsatt 
forskning skulle kunna vara att ta reda på hur lärare utformar och organiserar 
utomhusaktiviteter samt vilka hinder och möjligheter de ser med det. Vi frågar oss också om 
kombinationen mellan inomhus- och utomhuspedagogik är den bästa lösningen för eleverna. 
En annan inriktning kan vara att fördjupa sig på elever med koncentrationssvårigheter och 
vilken utformning och arbetssätt som passar dem bäst. Vilka möjligheter och hinder ses i 
utformningen och arbetssätt för dessa elever? 
 
Som tidigare nämnts anser arkitekter att de vill ha större kontakt med lärare när de ritar skolor. 
Det är där vi får börja. Arbetet med att få en fungerande utformning måste starta redan i första 
stadiet av byggandet. Många äldre skolor idag begränsas i form av sämre tillgång på 
utrymmen. Lärare bör ha en öppen dialog, både lärare emellan och med ledningen på skolan, 
kring hur de kan utforma den tillgängliga ytan på bästa sätt så att den passar elevgrupperna på 
deras skola. Hur diskuteras utformningen på olika skolor? Är beslutsfattare intresserade av 
miljön/utformningen i skolan? Även detta ser vi som en relevant fortsatt forskning.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
 
1.a Vilken är din lärarbakgrund?  

1.b Hur länge har du jobbat på skolan? 

1.c Hur länge har du haft ditt nuvarande klassrum? 

2. Beskriv ditt klassrum  

Exempelvis: 
• Placering av kateder, bänkar/bord, extra sittplatser. 

• Gemensamma materialutrymmen, bokhyllor m.m. 

• Fria ytor, extra arbetsytor/arbetsrum kopplat till klassrummet. 

• Övrigt att tillägga. 

 
3. Varför ser ditt klassrum ut som det gör idag? 

4.a Hur skulle du vilja att ditt klassrum såg ut?  

4.b Vad hindrar dig från att förändra? 

5.a På vilket sätt har klassrummets utfomning betydelse för ditt och elevernas arbetssätt? 

5.b Påverkas ditt sätt att arbeta av hur klassrummet är utformat? 

6. Beskriv en vanlig skolvecka i din klass, vilket är det/de vanligaste arbetssätten som 

förekommer(metoden)? 

7.a Vilka möjligheter ser du med ditt klassrum när det gäller val av arbetssätt? 

7.b Vilka hinder ser du med ditt klassrum när det gäller val av arbetssätt? 

8.a Hur skulle du beskriva din roll i detta arbete? 

8.b Vilka egenskaper anser du är viktiga i ditt arbete? 


