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ABSTRACT 

 
Syftet med studien är att ta reda på hur elever upplever sin fysiska klassrumsmiljö, 

hur en önskvärd miljö skulle kunna se ut samt vad de tycker är bra respektive dåligt 

med sin klassrumsmiljö. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ intervju med 

elever i år 1-3. Eleverna intervjuades i grupp om tre och två olika skolor var med i 

undersökningen. 

 

Resultatet visar att de flesta elever verkar ganska nöjda med sin klassrumsmiljö. De 

vill gärna ha en plats att sitta avskilt på samt en bekväm plats där de kan sitta och 

exempelvis läsa. Många av dem anser att de störs av ljud från andra klassrum och 

utifrån. De har nästan inga möjligheter att kunna gå undan i klassrummet för att 

arbeta avskilt eller i mindre grupper, utan får vid behov gå ut i korridoren eller 

grupprum. De flesta klassrum i studien har dock en samlingsplats i form av ett bord 

längst ner i klassrummet. Klassrummen är möblerade traditionellt med bänkar eller 

bord vända mot rummets främre del. Hyllor och skåp är placerade utmed väggarna. 

Fönstren är placerade längs med ena långsidan i samtliga klassrum och eleverna 

upplever det som positivt då samtliga fönster är stora och släpper in mycket ljus. Det 

kan dock vara negativt då solen lyser och klassrummet blir för varmt som arbetsplats. 
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1 INTRODUKTION 

 

Klassrummet kan ses som skolans verkstadsgolv. Det är där som skolans verkliga 

arbete bedrivs och det är där mötet mellan läraren och eleverna sker (Granström och 

Einarsson, 1995). Den fysiska miljön är mindre uppmärksammad idag. Förskolans 

miljöer är mer lika hemmiljön medan skolan ofta är utformad traditionellt med 

bänkar i rader vända mot katedern. 

 

I Lpo 94 (1994) finns att läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmuntra elevernas 

vilja och förmåga till inflytande och ansvar över den fysiska skolmiljön. Alla som 

arbetar i skolan ska även tillsammans samverka för att skolan ska vara en god miljö 

för utveckling och lärande. Undervisningen i skolan ska även anpassas så att den 

passar varje elevs förutsättningar och behov.  

 

En pedagogs uppgift är att arbeta för att skapa en miljö som passar alla. Det är ingen 

lätt uppgift. Klassrummet ska möbleras på ett sätt så att det ska gynna alla elever som 

ska vistas och arbeta i det. Det ska även vara inbjudande och locka till skapande, 

arbete, lek och lärande. Eftersom de flesta klassrum möbleras av läraren och ofta 

traditionellt är det intressant att se på hur just barnen upplever sin miljö i skolan samt 

hur de skulle vilja att den ser ut.  
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2 BAKGRUND 

 
Skolan och klassrummet är mötesplatsen för lärare och elever. Här skall de 

arbeta, var och en utifrån sina förutsättningar: Läraren utifrån sin uppgift som 

undervisare och uppfostrare, eleverna utifrån sina föreställningar om ”att gå i 

skolan” och ”att lära sig något. (Imsen 2000, s.26)  

 

Det finns en mängd forskning kring elevens sociala miljö men när man ska titta på 

den fysiska är träffarna desto färre. I bakgrunden finns att läsa om det fysiska 

klassrummet och dess utformning samt normer kring detta. Vidare tas upp om 

samspelet mellan pedagogik och arkitektur, hur olika individer lär samt forskning 

kring social gemenskap och lek.  

 

2.1 Bestämmelser rörande den fysiska klassrumsmiljön 

 

På Arbetsmiljöverkets hemsida har Skolverket och Socialstyrelsen gemensamt tagit 

fram en temasida om skolans arbetsmiljö och hur skolan enligt arbetsmiljöreglerna 

ska utformas. Hur arbetsmiljön upplevs beror på en rad olika faktorer. Ljus, ljud, luft 

och möblering mycket stor betydelse 

 

2.1.1 Ljus 
 

Enligt Arbetsmiljöverkets (2009) bestämmelser rörande ljus och belysning i skolan 

är ljus en mycket viktig faktor. Dess uppgift är exempelvis att göra det lätt att se och 

arbeta. Ljuset ska även bidra till en stimulerande arbetsmiljö och det finns klara 

riktlinjer för hur ljust det ska vara i ett klassrum och i andra skollokaler. Ett exempel 

på problem är flimrande lysrör vilket kan ge huvudvärk och orsaka stress. Vidare 

anses även att det ska finnas en plan för hur underhållet av skolans belysning ska 

skötas där alla lysrör i ett rum bör bytas samtidigt så att det blir samma sorts ljus i 

hela rummet. Ett annat problem som ofta uppstår med belysningen enligt 

Arbetsmiljöverket är att den är alldeles för svag eller riktad fel så att den reflekteras i 

exempelvis tavlan eller bänkar i klassrummet. Vilket kan göra ögonen 

överansträngda och man blir trött och hängig. 

 

Johansson, Skillström-Carlsson och Ring (2007) skriver i ”Ett klassrum som lockar” 

att ljus spelar en avgörande roll för att skapa en inbjudande miljö. De refererar till 

Rita och Ken Dunn att forskning visar att många elever presterar bättre i svagare 

belysning och att starkt ljus kan göra eleverna rastlösa. Starkt ljus kan irritera ögon 

och skapa reflexer på de vita boksidorna. De menar att små arbetslampor vid varje 

arbetsplats gör att intresset fokuseras där och det bildas ett ljusrum runt platsen. 

 

Belysning kan ge upphov till känslor. En väl utformad belysning kan ge rummet ett 

varmt och vänligt uttryck, medan en olämplig belysning kan kännas kall och 

obehaglig. Solljus i rummet kan kännas positivt om inte ljuset ger upphov till 

oangenäm bländning eller värmebelastning (Svensk Byggtjänst, 1998). De anser 

även att ett rum utan fönster helt bör undvikas då det inte finns någon fullgod 

ersättning till naturligt dagsljus. Om ögat utsätts för mer ljus än det är inställt för 
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uppstår bländning. Det kan begränsas genom att placera och välja lysarmaturer 

lämpligt. Allmänbelysningen ska placeras så att hela rummet ljussätts på ett jämnt 

sätt. Men det räcker inte med allmänbelysning det ska även placeras 

belysningsarmaturer med hänsyn till arbetsplatsernas läge (Hellberg, 1996). 

 

2.1.2 Ljud 
 

Ljudmiljön i skolan är viktig då en stor del av undervisningen idag grundas på verbal 

kommunikation. Om bakgrundsbuller är för högt och närmar sig talets nivå kan det 

upplevas som svårt att uppfatta talet vilket ökar kravet på koncentration som i sin tur 

leder till trötta och okoncentrerade elever. En god ljudmiljö är en miljö med bra 

akustik samt att nivån på bakgrundsljuden från exempelvis ventilationer, hissar, 

slamriga möbler, datorer, andra salar och lokaler inte är för hög. Akustiska önskemål 

är att det ska höras tydligt vad läraren eller eleverna säger samt att det inte ska 

förekomma eko eller efterklang. Det ska även gå bra att arbeta avskärmat i små 

grupper. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

 

Betydelsefullt är att skolans miljö är ljudisolerad och insynsskyddad för att miljön 

ska bidra till koncentration för eleverna (Bredmar, 2003). Ett högt bakgrundsbuller i 

exempelvis skolor kan leda till att prestationsförmågan och därmed inlärningen 

försämras. Hörselskadade och barn med annat modersmål är extra känsliga för 

störande ljud (Svensk byggtjänst, 1998). 

 

Valet av möbler i klassrummet spelar stor roll. För att förebygga ljud från möbler, 

exempelvis stolar som skrapar mot golvet och bänklock som stängs, bör därför 

stabila möbler med mjuka tassar användas (Arbetsmiljöverket, 2009). Många saker 

kan fungera som ljudabsorbenter. Det kan vara särskilda produkter avsedda enbart 

för ljudabsorption eller exempelvis gardiner, skärmar, stoppade möbler och 

människor (Hellberg, 1996) 

 

2.1.3 Luft 
 

Lagom temperatur i ett klassrum kan vara ungefär 22 grader beroende på fysisk 

aktivitet och hur du är klädd. Ventilationen i klassrummet ska vara anpassad efter hur 

många som vistas i rummet. För att se om ventilationen fungerar kan man mäta 

koldioxidhalten i klassrummet. Utomhus är koldioxidhalten normalt 300-400 ppm 

(miljondelar) och i ett klassrum ska det helst hållas under 1000 ppm. Överskrider 

koldioxidhalten detta uppfattas luften som dålig och behöver bytas ut exempelvis 

genom att vädra. De anser även att städning är oerhört viktigt för att hålla nere 

partikelhalten i rummet. Damm kan innehålla allergiframkallande ämnen. Även 

fuktskador kan vara en orsak till dålig luft (Arbetsmiljöverket, 2009). 
 

Luftkvaliteten kan beskrivas som ett uttryck för luftens innehåll och föroreningar 

samt hur människor upplever luften i form av exempelvis lukt och irritation. De 

menar även att känsligheten för lukt varierar mellan olika individer och att 

människan lättare vänjer sig vid exempelvis kroppslukt än lukter från byggmaterial 

och tobaksrök (Svensk Byggtjänst, 1998). En långvarig vistelse i ett rum med dålig 
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luft, med en hög koncentration av föroreningar från människor, leder ofta till trötthet 

och huvudvärk (Hellberg, 1996). 

 

Luftkvaliteten har stor betydelse. Ventilationen ska fungera så att den tillför ren luft 

för att späda ut den förorenade luften utan att det känns dragigt i klassrummet. Det är 

inte människans syrebehov som avgör hur stor ventilationen behöver vara utan 

mängden lukter, luftföroreningar och ibland temperaturen i lokalen 

(Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

Under sommarhalvåret kan klassrummets fönster vara ett problem då de orsakar en 

förhöjd temperatur inomhus och gör att lokalen inte kan användas till vare sig studier 

eller andra aktiviteter. Ett sätt att förhindra detta är att sätta upp markiser något annat 

som fungerar solavskärmande (Hellberg, 1996). 

 

2.1.4 Möblering och färgsättning 
 

Den danska forskaren Inge Mette Kirkeby (2006) anser i sin avhandling ”Skolen 

finder sted” att det finns två olika sociala verksamheter inom skolan idag: En som är 

med inåtvänd och gärna vill dra sig undan ensam eller några tillsammans och en 

utåtriktad som vill ha kontakt, lärande och inspiration. Hon menar vidare att de 

utåtriktade har uppmärksammats mer och på bekostnad av de inåtvända. Det är 

viktigt att det finns både robusta, tåliga platser och mjuka, intima där barnen kan dra 

sig undan. Hon Det måste alltid finnas ett överskott av plats och finns det inte fler 

stolar än barn i ett klassrum så är improvisation omöjligt. Även Johansson m.fl. 

(2007) tycker att ett bord med några stolar där ingen har sin fasta plats är en fördel, 

så att elever som behöver särskilt lärarstöd i sitt arbete kan gå dit. Läraren kan även 

använda det extra bordet för undervisning av mindre grupper.  

 

Gunilla Jedeskog har forskat om klassrummets scenografi (i Granström (red), 2007). 

Hon beskriver klassrummet som en teaterföreställning och menar att dess scenografi, 

iscensättning, handlar om de fysiska förutsättningar som rummet erbjuder för 

verksamheten. Jedeskog menar även att 40 procent av tiden i klassrummet ägnas åt 

individuellt arbete och att då placera eleverna parvis i rader kan ge begränsade 

möjligheter till interaktion mellan eleverna. Möjligheten till samarbete ökar om man 

istället placerar eleverna i rader med en kamrat på var sida om sig. Radsystemet 

stärker dock lärarens interaktion med eleverna, gör undervisningen lärarcentrerad 

och ökar lärarens kontroll över elevernas aktiviteter. Jedeskog menar vidare att 

lärarens behov av struktur och disciplin ofta kommer före elevansvar för det 

individuella arbetet samt möjlighet till att arbeta tillsammans med kamrater, vilket 

syns i valet av hur klassrummet möbleras. 

 

Möjligheter för samlärande gynnas av en möblering med möjligheter att vistas i flera 

rum, vilket ger avskildhet för den som önskar samt en valmöjlighet att sitta bredvid 

den man vill. Valfriheten tillåter och inbjuder på ett otvunget och naturligt sätt till 

samarbete (Nyström, 2002). Johansson m.fl. (2007) anser att klassrummet behöver 

innehålla olika ”rum” och arbetsplatser. Möbler, såsom skärmar, skåp, hurtsar och 

hyllor kan användas som rumsavdelare det ska dock inte vara så högt att eleverna 

inte kan se varandra. Varje elev bör få en egen arbetsplats efter sina behov. Någon 

elev kanske behöver sitta ensam medan andra arbetar bäst tillsammans. De tycker 
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även att det måste finnas en samlingsplats där läraren kan samla hela gruppen för 

genomgångar och samlingar. Samlingsplatsen kan exempelvis vara en stor matta där 

eleverna har möjligheten att sitta bekvämt och ger alla möjlighet till ögonkontakt. 

Samlingsplatsen får gärna placeras nära ett fönster så att det ger ett behagligt 

ljusinsläpp anser Johansson m.fl. (2007). De tycker även att eleverna själva ska ha 

tillgång till material i klassrummet och måste själva kunna plocka fram och sätta 

tillbaka på rätt plats. Naturligt är så att skåp, lådor och hyllor ska vara i elevhöjd och 

organiserat till elevernas fördel. 

 

Imsen (2000) beskriver Piagets (1896-1980) teori som menar att all inlärning eller 

utveckling förutsätter aktivitet. Piaget fokuserade i sin forskning på aktivitet mot 

ting. Undervisningen skall vara laborativ och klassrummet skall fungera som en 

verkstad full av material, tillgängligt för eleverna att arbeta med. Björklid (2005) 

refererar till Ann Skantze (1989) som skriver att barn upplever, utforskar och 

upptäcker miljön runt dem med alla sina sinnen. Miljön ska vara tydlig och varierad 

samt inbjuda till sitt ändamål. En otydlig fysisk miljö är likformig, enkel och 

anonym. Miljön ska väcka nyfikenhet och kännas meningsfull och i ett klassrum ska 

barnen känna sig välkomna. För de yngre barnen är det viktiga med en miljö att den 

tillåter utforskning med olika sinnen. Om de ska kunna identifiera miljön behöver de 

använda både sina sinnen och sin kropp. Då kan platsen väcka nyfikenhet och de 

känna att den känns meningsfull. (Björklid, 2005) Om miljön är uppbyggd så att 

eleverna själva kan vara aktiva och erfara, genom till exempel experiment, ges 

eleverna möjlighet att lära sig genom sina sinnen (Bredmar, 2003). 

 

Ljusa väggar, golv och tak får rummet att upplevas större medan mörka ytor får det 

att verka mindre. Färgsättningen inverkar på hur man upplever rummet och ett rum 

med många och brokiga färger gör att det kan upplevas som rörigt och oroligt. En 

lugn färg, menar Svensk Byggtjänst (1998), är framförallt blågrön som ger en 

lugnande känsla. De anser att det är olämpligt att kombinera en varm belysning med 

en kall färgsättning. Ofta känns det naturligt att färgsätta rummet med ett vitt tak, 

ljusa väggar och ett mörkare golv. Mörka tak och väggar ger lätt upphov till en 

bländning som känns obehaglig. Alltför mörka golv minskar dagsljusinfallet och gör 

att hela rummet känns mörkt medan ljusa väggar gör att rummet upplevs som större. 

 

Johansson m.fl. (2007) anser enligt Gordon Dryden och Jeanette Vos att 

klassrummets väggar ska prydas av färgglada affischer, slagkraftiga ord och bilder 

som understryker klassens arbete. Samtidigt som det ger ett trevligt och ombonat 

intryck så tar eleverna omedvetet in budskapet. Affischerna ska sitta ganska högt i 

rummet och längs sidorna vilket gör de mer övertygande. De anser även att man ska 

lägga lite extra krut på eleverna egna alster då de ska vara vackert arrangerade med 

exempelvis passepartout och sitta rakt och snyggt så att eleverna ska känna sig stolta  

när de ser det. Rummet ska innehålla mobiler, stenar, blommor för att skapa 

trivsamhet och hemkänsla.  

 

 

2.2 Samspelet mellan pedagogik och arkitektur 

 

I den danska forskningsrapporten ”Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme” 

av pedagogen Thomas Gitz-Johansen, kulturgeografen Jan Kampmann och 
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arkitekten Inge Mette Kirkeby (2001) försöker författarna finna samband mellan 

pedagogik och den fysiska miljön. De studerade sambandet barn-miljö i tre danska 

skolor med fokus på förskola upp till andra klass. Detta genom intervjuer och 

observationer. I rapporten beskrivs fem teman om samspelet mellan pedagogik och 

arkitektur som de undersöker på de skolor de besöker; möjlighetsfältet 

(mulighedsfeltet), att vilja ordna (viljan til orden), från flexibilitet till differentiering 

(fra fleksibilitet mod differentiering), projekt- och grupparbete (Projekt- og 

gruppearbejde) samt skolbarnomsorgen i skolan (skolefridsordningen ind i skolen). 

 

Det första temat är möjlighetsfältet. Att kunna se möjligheter i ett rum är även en 

förmåga att kunna se en framtida handling. Ett rum med möjligheter är ett rum fullt 

med både påbörjade aktiviteter och idéer till aktiviteter. Den fysiska omgivningen 

skall därför stimulera till aktiviteter. Ett stort möjlighetsfält, menar Gitz-Johansen 

m.fl. (2001), kan även betyda att barnen får vara med och sätta sina spår i miljön och 

om de får den möjligheten att själva vara med och forma sin fysiska miljö får de en 

känsla av att höra hemma där. Barn kan leka i samma grupper i flera dagar så länge 

deras produktioner finns kvar orörda. De menar vidare att möjlighetsfältet begränsas 

när lektionen börjar då det sätts begränsningar för barnens beteende i 

undervisningen. Den fysiska miljön hör ihop med sociala sammanhang. Även miljöer 

som vi uppfattar som tråkiga kan även ses som positiva för ett barn då de sätter ihop 

platsen med vad som sägs och görs där. Barn använder inte bara rum till vad de är 

avsedda till, utan även ser andra möjligheter. (Björklid, 2005). Gitz-Johansen m.fl. 

(2001) menar även att avgränsningar till resten av rummet är viktigt. Det ska vara 

möjligt för eleverna att forma mindre grupper eller avskärma sig helt i 

undervisningen. Exempel kan vara större gruppbord, ett hörn med kuddar eller en 

soffa eller golvet. Det klassrum som fungerar minst avgränsande är det traditionella 

där eleverna sitter en och en eller två och två vid bord eller bänkar som är riktade 

mot katedern och tavlan. Författarna tycker att alla saker i klassrummet inte ska ha 

en förbestämd funktion utan att de ska kunna formas, flyttas och bearbetas efter 

elevernas fantasi. I temat Projekt- och grupparbete diskuterar författarna om dessa 

arbetsformer erbjuds i klassrummet. Det är stor skillnad i hur olika skolor ger den 

möjligheten och författarna menar att även om möbleringen i klassrummet är 

annorlunda gentemot den traditionella uppställningen av bänkar i rader vända mot 

katedern så kan undervisningen ändå fortgå på traditionellt vis. 

 

I temat vilja ordna beskriver Gitz-Johansen m.fl. (2001) både den fysiska 

inredningen och genom det sätt som föremål används dagligen för att upprätthålla en 

önskad ordning. Det handlar även om att vilja skapa ordning bland de personer som 

finns i rummet. Författarna menar att skolans ramar ska skapa begränsningar för 

barnens kroppar. Sättet man inreder en skola på är också ett sätt att delegera 

disciplinen av barnens kropp till de fysiska ramarna. 

 

Temat från flexibilitet till differentiering handlar om att klassrummet ska ha ett rikt 

möjlighetsfält när det gäller möblering och inredning. Även olika rum, menar Gitz-

Johansen m.fl. (2001), ska kunna slås samman och bilda ett större rum för 

exempelvis dans, musik och samlingar och det ska kunna utföras av eleverna själva. 

Det behövs en miljö som innehåller en mångfald platser – en differentierad miljö. 

Författarna anser att den moderna pedagogiken innehåller 

undervisningsdifferentiering, grupparbete och projektarbete och därför måste 

klassrum skapas som stödjer detta. Björklid (2005) beskriver det som att en skola 
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skall rymma ett differentierat barnliv och erbjuda möjligheter till både vild lek samt 

en plats att dra sig undan ensam eller tillsammans i mindre grupper. 

  

Den fysiska miljön är en aktiv del i det pedagogiska arbetet. Miljön sänder signaler 

om vilka aktiviteter som erbjuds i rummet. I förskolan är ofta miljön hemlik medan 

skolans miljö ofta är utformad med bänkar eller bord i rader vända mot den främre 

delen av rummet. Detta gör att miljön i skolan signalerar att det förmedlas kunskap 

medan förskolans miljö inbjuder till aktiviteter som kan ske i hemmet. Skolans miljö 

efterliknar mer kunskapsmiljöer än kreativa, skapande och laborativa miljöer. 

(Skolverket, 1998). 

 

Det allra sista temat i den danska forskningsrapporten är skolbarnomsorgen i skolan. 

I skolbarnomsorgens lokaler finns det en möblering som ger utrymme för avkoppling 

och samvaro i små grupper. Ofta finns det mindre rum i anslutning som innehåller 

spel, leksaker och andra material för skapande. Enligt Gitz-Johansen m.fl. (2001) var 

det svårt att etablera en kontakt mellan skolan och skolbarnomsorgen för att i daglig 

basis använda samtliga lokaler för att kunna bedriva en önskad varierad 

undervisning. 

 

 

2.3 Individanpassning 

 

Inga skolklasser är den andra lik. Lärare gör ofta liknande erfarenhet som 

flerbarnsföräldrar att på det sätt man behandlar den äldste inte passar nästa barn. Inga 

skolklasser är lika därför att de består av olika individer. Det är skolans plikt att 

värna om den enskildes egenskaper och förutsättningar (Imsen, 2000). 

 

Anpassad undervisning är speciellt viktig och att det är skolans skyldighet att 

tillhandahålla det. Undervisningen skall anpassas efter elevernas förutsättningar, 

sociala och kulturella bakgrund, kön och bostad. Det gäller naturligtvis hela elevens 

skolgång. Om det ska vara möjligt för läraren måste de ha kunskap om hur eleverna 

tänker, vad inlärning är och hur den sker i samspel med omgivningen (Imsen, 2000). 

 

Hur vi uppfattar och bearbetar kunskap kan delas in i två sätt; analytiskt och globalt. 

Den högra hjärnhalvan betonar våra globala drag medan den vänstra betonar våra 

analytiska drag. En skillnad kan exempelvis vara när ett pussel ska läggas. Globala 

personer vill först se helheten och sen ta itu med bitarna medan de analytiska 

personerna tar bit för bit för att få ihop en helhet. Analytiska personer föredrar en 

lugn och tyst omgivning i ensamhet eller i par medan de globala gärna har 

bakgrundsljud och väljer helst en bekväm plats att sitta på, helst med dämpad 

belysning (Johansson m.fl. 2007). 
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Analytisk eller global – de fem tydligaste dragen 

 

Analytisk: Global:  

Tystnad Vill ha ljud omkring sig 

Starkt ljus Svagt ljus 

Sitter ensamma eller i par 

vid bord 

Sitter i grupp på golvet eller 

i soffa 

Vill ej äta samtidigt Vill gärna äta samtidigt 

Större uthållighet Vill gärna ta paus 

(Johansson, Skillström-Carlsson och Ring, 2007 s. 10) 

 

Ia Nyström (2007) menar i sin avhandling att en möblering där rummet innehåller 

flera ”rum” och arbetsplatser ger en undervisningsmiljö där undervisningen är 

elevcentrerad. Reglerna är osynliga och läraren styr indirekt. Men ett sådant 

arbetssätt förutsätter att eleverna arbetar självständigt och tar egna initiativ.  
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3 SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i år 1-3 uppfattar sin fysiska 

klassrumsmiljö samt hur de skulle vilja att deras klassrum såg ut.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

 Hur upplever eleverna sin fysiska klassrumsmiljö? 

 

 Vad tycker de är bra/dåligt med sin fysiska klassrumsmiljö  

 

 Hur skulle de önska att miljön var utformad? 
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4 METOD 

 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer (se bilaga 2) utifrån syftet och 

frågeställningarna. De kvalitativa intervjuerna utgick från ett antal huvudfrågor som 

därefter följdes upp på ett individualiserat sätt.  

 

4.1 Urval 

 

Undersökningsgruppen består av elever i år 1-3 och att fokus låg på just deras 

upplevelse av miljön var viktigt. Eleverna intervjuades i grupp om tre och 

klassföreståndaren fick välja ut grupperna så att eleverna skulle känna trygghet med 

de andra under intervjun, våga säga vad de tycker och känna att de alla fick komma 

till tals. Sammanlagt intervjuades 59 elever varav 29 var pojkar och 30 flickor. 

 

Eleverna i undersökningen går i fem olika klasser på två olika skolor som ligger i 

utkanten av en mellanstor kommun i Sverige. En av skolorna är lite större med cirka 

180 barn och den andra är en mindre skola med ungefär 60 barn i år 1-6. Den större 

skolan har hela klasser från år 1 till år 6 och därmed har varje årskurs ett eget 

klassrum. På den mindre skolan har delar år 1 och 2, 3 och 4 samt 5 och 6 klassrum. 

 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

 

Frågorna valdes ut baserade på studiens syfte och frågeställningar. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) användes en kvalitativ intervju (se bilaga 2) för att få en låg grad 

av standardisering och därmed ge utrymme för svar med egna ord. Avsikten med 

intervjun var att barnen skulle berätta utifrån huvudfrågorna om deras upplevelse av 

sin klassrumsmiljö. Dessutom ställdes också följdfrågor efter hand, i den ordning 

som passade bäst. Patel och Davidsson (2003) anser att följdfrågor är ett sätt att 

kontrollera att man uppfattat svaret på rätt sätt. Intervjuaren kan lämpa 

formuleringarna av frågorna efter dem som intervjuas så att det förstår dem på det 

sätt som det var tänkt (Stúkat, 2005). Detta underlättade intervjuerna med eleverna 

eftersom följdfrågorna även blev en hjälp att få dem att förstå huvudfrågorna. 

 

 

4.3 Genomförande 

 

Innan intervjun skickades ett brev (se bilaga 1) hem till samtliga föräldrar i de 

utvalda klasserna där de fick ge sitt medgivande om deras barn fick vara med eller 

inte. Enligt Patel och Davidsson (2003) krävs intervjupersonernas tillstånd för att få 

göra inspelningar och eftersom det var barn under 15 år blev deras vårdnadshavare 

tillfrågade.  

 

En pilotstudie i form av en intervju med en grupp elever genomfördes först. Ingen 

exakt tid sattes för varje intervju utan varje intervju fick ta den tid som behövdes 
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enligt Lantz (2007). Hon menar att det ska finnas tillräckligt med tid avsatt så att 

både den som frågar och den som svarar ska känna att det finns tid både för 

eftertanke och till att kunna stanna upp under intervjun vid behov. Studiens 

intervjuer tog mellan 20-30 minuter per grupp. Sammanlagt intervjuades 18 grupper 

och det gav 6,5 timmes material. 

 

4.4 Databearbetning 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades till utskrivet material för att få en så 

fullständig utskrift som möjligt (Lanz, 2007). Detta genomfördes samma dag och 

dagen efter intervjuerna för att enligt Patel och Davidsson (2003) få ett ”levande” 

förhållande till sitt material då det ligger färskt i minnet. 

 

Arbetet med texten skedde i utskriven form genom att klipp och sorterade textavsnitt 

fysiskt för att hitta samband samt få en överblick. Valet blev sedan att i resultatet 

tematisera efter studiens syfte och frågeställningar. Resultatet skrevs i berättande 

form varvat med citat. Patel och Davidsson (2003) menar att för många citat lastar 

över för mycket av analysen på läsaren medan för få citat ger inte läsaren någon 

möjlighet att tolka och själv avväga dess trovärdighet. 

 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

 

Av etiska skäl utelämnades barnens namn. De fick inte se frågorna innan intervjun 

men en del av dem var dock medvetna om att intervjun handlade om deras 

klassrumsmiljö, då det stod i brevet som gick hem till föräldrarna. Samtliga 

intervjuer spelades in på band och när resultatet var färdigt blev den inspelade 

intervjun ordentligt raderad. Enligt Patel och Davidsson (2003) måste vi värna om 

den enskilda individens integritet och alla uppgifter som vi erhåller från och om 

individen skall behandlas konfidentiellt. 

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Från början var målet att kunna hålla hela intervjuerna i elevernas respektive 

klassrum för att de skulle kunna se sig omkring i rummet medan frågorna ställdes. 

Men detta var svårt då läraren och resten av klassen också behövde någonstans att 

vistas och en intervju i ett klassrum fullt med elever blev rörig samt att det inte gick 

att urskilja vad de intervjuade eleverna sa på bandet. Lantz (2007) menar att rummet 

som intervjun genomförs i bör vara fredat från störande moment såsom telefonsamtal 

och intrång. På den ena skolan satt vi i ett konferensrum vilket var mycket bra då det 

låg avskilt från resten av skolan. På den andra skolan satt vi i skolans bibliotek vilket 

var mindre bra då vi blev störda ganska många gånger av andra elever och personal 

på skolan. Detta gjorde att eleverna som intervjuades kom av sig och vi gick över till 

nästa fråga trots att de egentligen kanske hade haft mer att säga om de fått fortsätta, 
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Intervjuerna genomfördes precis innan jul vilket medförde att många av svaren blev 

anpassade efter det. De pratade exempelvis mycket om att de hade adventsljusstakar 

i fönstren samt tände levande ljus på fredagarna vilket inte förekom under resten av 

året. 

 

Några av frågorna upplevde eleverna som mycket svåra, framförallt frågan om vad 

det tyckte var bra med sitt klassrum. Elever i år 1-3 har oftast inte de erfarenheter 

och den referensram som krävs för att svara på frågor av den typen vilket leder till att 

ganska mycket tid av intervjun gick till att få eleverna att förstå vad som menas med 

frågorna. 

 

 



15 

 15 

5 RESULTAT 

I resultatkapitlet redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuerna i berättande form. 

Svaren har kategoriserats utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Den fysiska miljön 

 

Den första frågan eleverna fick fungerade som en uppvärmingsfråga och den 

handlade om att de skulle beskriva sitt klassrum.  

 

Färg 

Samtliga grupper började med att berätta vilken färg det var på väggarna och alla 

klassrum hade ljusa väggar i någon gulaktig eller beige färg. Dock tyckte de att det 

var svårt att bestämma färgen och samma klassrum kunde beskrivas som både ljust 

beige, grönt och ljust gul.  

 

Möblering 

Hur de sitter i klassrummet varierade mellan bänkar och bord. På den ena skolan 

sitter de i bänkar en och en, det vill säga att det inte har någon bänkkamrat och på 

den andra skolan sitter de vid bord i grupper om fyra eller fem. 

 

De beskriver även hur det ser ut ”längst ner” i klassrummet.  Där har de flesta någon 

form av arbetsplats och det varierade mellan ett bord med plats för flera eller en bänk 

där man kan sitta själv. Majoriteten av klassrum har även en dator längst ner men 

ingen verkade nöjd med hur mycket den får användas. 

 
Längst ner i klassrummet har vi en soffa och en dator. Datorn får man sitta vid 

om man har jobbat jättebra men det är bara en som har fått göra det än så länge. 

 

Prydnad 

När de sedan beskriver hur det ser ut på väggarna börjar de flesta beskriva om de har 

skåp eller bänkar, vilket finns i samtliga klassrum längs med väggarna. Det 

förekommer alltså ingen möblering med avskärmningar eller ”rum i rummet”. De 

berättar även att det finns teckningar på väggarna som de själva gjort och en elev 

berättar att det finns fina saker på väggarna som deras lärare har gjort med. Endast 3 

elever, alla i samma intervjugrupp, är missnöjda och säger att de bara får sätta upp 

sina teckningar ibland och det är inte så ofta. Samtliga grupper berättar att de har 

stora fönster längs med hela ena långsidan av klassrummet. Men bara en grupp 

berättar att de har blommor och växter i fönstren. 

 

Ljus 

Alla elever i studien tycker att de har ett ljust klassrum och i alla klassrum finns det 

lysrör i taket som antingen kan var helt tända eller helt släckta. Två elever beskriver 

även två spotlights som sitter riktade mot svarta tavlan eller whiteboardtavlan. 

 
Vi har sådana där lampor som hänger i taket. Sådana långa. Fast det är ett lysrör 

som håller på att blinka hela tiden. Det är jättejobbigt och störigt när man ska 

jobba. 
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Det var endast två elever som upplevde det jobbigt att ett lysrör blinkade. En elev 

beskriver även lysrören i taket som vanliga men med mycket gulare ljus. Nu i 

december har alla klasser en ljusstake i fönstret samt att de släcker ner och tänder 

ljus på fredagar. Dessa två grejer uppskattas mycket. 

 

Dagsljus kommer det in rikligt i samtliga klassrum och vissa elever upplever det 

nästan som jobbigt. Det finns markiser utanför samtliga fönster som fälls ner och upp 

automatiskt beroende på solens sken. Men det fungerar inte alltid. Ibland räcker inte 

markiserna och då berättar några grupper att de även drar för gardinerna. 

 
När markiserna inte funkar brukar vi dra för gardinerna. Det blir lite mörkt och 

tråkigt i klassrummet då så markiserna är mycket bättre! 

 

Det finns fyra eller fem stora fönster i varje klassrum och de sitter längs med ena 

långsidan i samtliga rum. Eleverna upplever det som bra att de har så många stora 

fönster men att det blir varmt och soligt på somrarna när solen lyser in. 

 
Det kommer in mycket ljus och vi brukar få dra för gardinerna. Annars kan jag 

inte jobba. Vi har även sådana som åker ner av sig själv utanför fönstret. 

 
Det blir ganska varmt på sommaren men då öppnar vi alla fönster och drar för 

gardinerna. 

 

Ljud 

Nästan alla elever berättar att de hör barn från förskoleklassen när de är ute och leker 

på skolgården. Endast eleverna i en klass hör inget ljud alls utifrån. 

 
Jag sitter precis vid fönstret och jag hör massor med ljud när de små barnen leker 

på gården. 6-åringarna brukar skrika och slå med spadar och då hörs det 

jättemycket in till oss. Det tycker jag är jättejobbigt. 

 

Endast tre grupper beskriver att de hör ljud från bilar och flygplan. De eleverna som 

beskriver detta går inte i samma klass men på samma skola. 

 

På den ena skola beskrivs ljud från våningen över som störande. De menar att de hör 

stolar som dras över golvet, sånger och dunsar när de springer eller går ovanför dem. 

På den andra skolan beskrivs istället ljudet från korridoren mer. En elev berättar att 

en annan klass brukar skölja munnen med fluor och det hör väldigt väl in till deras 

klassrum. Samma elev upplever även ljuden från närliggande klassrum och 

grupprum som jättejobbigt. 

 

En av klasserna har klassrum vägg i vägg med förskoleklassen och där är det många 

som beskriver ljuden inifrån 6-åringarnas klassrum som jobbigt och störande. De har 

även en dörr som går mellan klassrummen och den är inte låst vilket medföljer att 

den ibland öppnas av barn från förskoleklassen under deras lekstund. Det anser 

många är mycket störande när de sitter och jobbar. 

 
Klassrummet bredvid oss har f-ettorna. De skriker när de har lekstund och det 

tycker vi är jättejobbigt. Vi blir störda när vi sitter och jobbar. Då går fröken in 

och säger till dem men det hjälper inte. 
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Ingen elev beskriver ljud från ventilationen. Däremot har några reagerat på surret 

från datorn i klassrummet. Fyra elever upplever det jobbigt men säger också att de 

inte hör det så ofta eftersom det sällan är så tyst i klassrummet. En elev beskriver ett 

surrande ljud som kommer från elementet då hon sitter precis bredvid det. 

 

Luft 

Nästan alla elever är mycket nöjda med luften i klassrummet. De tycker att 

temperaturen är behaglig när de kommer på morgonen men dock påpekade några att 

det kan vara lite varmt på eftermiddagen men då brukar de vädra antingen genom 

dörren till korridoren eller genom att öppna ett fönster. På sommaren anser de 

naturligtvis att det är varmt i klassrummet men då brukar de ha ett fönster öppet hela 

dagen. En elev tyckte att det var kallt i klassrummet på morgonen vid skolstart och 

samma elev anser det även vara kallt när de vädrar eller precis har vädrat genom att 

öppna ett fönster. 

 

Många av eleverna i en klass tycker inte om att ett fönster brukar stå öppet under 

deras lunchrast för det är alldeles för kallt när de kommer in efter rasten. 

 
Ibland glöms fönstret öppet och det är jättekallt när man kommer in efter maten 

eller rasten. Vi öppnar fönstret jätteofta när vi går ut på rast. 

 

Lukt 

De flesta beskriver det som att det luktar skola. En elev tycker att det luktar illa i 

korridoren men kan inte beskriva lukten. I en klass har de ställt en hyacint i fönstret 

och samtliga elever i den klassen tycker att det luktar alldeles underbart från den när 

de kommer in i klassrummet.  

 

En elev tycker att finns lukter överallt då alla människor har en egen lukt men tycker 

inte att det luktar illa för det. En annan tycker att det luktar svart tavla i klassrummet 

och att det ofta luktar clementin därför att många har det med sig. 

 

Samtliga klasser berättar att de måste fråga sin lärare innan de hämtar vissa material 

såsom lim, papper och saxar. De flesta har dock saxar i sin bänk eller låda. 
 

Det finns framme hos fröken i hennes lådor och vi får det om vi frågar henne 

först. Ibland får vi hämta själva, om vi frågar först! 

 

Det varierar var materialet finns i klassrummet men antingen ligger det framme i 

lärarens kateder, lärarens skåp eller i ett skåp någonstans i klassrummet. I alla 

klassrum finns det faktaböcker och skönlitterära böcker. Faktaböckerna får de hämta 

och läsa i hur mycket de vill men de skönlitterära fungerar som belöning när de 

jobbat bra. 
 

Vi har bänkböcker och vi har väldigt många faktaböcker på den långa bänken 

och de får vi läsa hur mycket vi vill. 

 

5.2 Klassrummet som arbetsplats 

 

Arbeta själv 
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Svaret på frågan om det finns möjlighet att gå undan och arbeta själv eller i mindre 

grupper utan att bli störd var över lag lika. De flesta svarar att man då får gå ner till 

bordet längst ner i rummet eller gå ut i korridoren. I korridoren finns det på samtliga 

skolor en arbetsplats i form av bänkar eller ett bord. I två av klassrummen finns det 

en soffa man kan sätta sig i om man ville vara ifred och läsa. Endast några grupper 

menar att man inte kan gå till något grupprum. I ett av klassrummen finns det även 

ett bord framme vid läraren som man kan gå till om man ville sitta i lugn och ro. 

Eleverna från en klass berättar att de får sätta sig på golvet under ett bord om de vill 

vara ifred. 

 
 

Om man vill vara helt själv får man sitta på golvet i hörnet eller under ett bord. 

 

En grupp berättar att de har kuddar utanför klassrummet att sitta på och att de då kan 

ta en kudde och sätta sig där de känner att de får vara ifred. 

 
Vi kan sitta några i grupp och jobba vid runda bordet och det går bra. Man blir 

inte störd för att klassrummet är så stort. 

 

Endast eleverna i en grupp tycker att de kan gå iväg i klassrummet och jobba utan att 

bli störda och beskriver sitt klassrum som mycket stort och att det är därför. Dock 

anser en annan grupp ur samma klass att det absolut inte går att jobba i klassrummet 

utan att bli störd av sina klasskamrater. Även de andra tycker att de blir störda av 

sina klasskamrater om de stannar kvar i klassrummet och väljer därför att gå till 

korridoren eller grupprum. 

 
I klassrummet kan man inte gå och sätta sig i ifred. Då måste man gå ut ur 

klassrummet i korridoren. 

 

Fysiska aktiviteter 

I samtliga klasser förekommer det någon form av fysiska aktiviteter och lek. Alla har 

exempelvis spel, pussel och Lego som de får använda på morgonen innan 

lektionsstart och vid vissa tillfällen i veckan. 

 

En klass beskriver att deras lärare leker ”Gömma nyckeln” med dem och då får de 

vänta i korridoren medan läraren gömmer en nyckel och sedan får de använda sig av 

klassrummets möbler, som de klättrar på och kryper under för att hitta nyckeln. 

 

Elever ur en annan klass berättar att de brukar leka ”Kungen befaller” och då står de 

bredvid sin bänk och läraren anpassar då leken till de möjligheter som finns i 

rummet. 

 

Några grupper berättar även att de går iväg till gymnastiksalen om de ska leka lekar 

som kräver plats. De eleverna upplevde det som positivt då de även fick 

miljöombyte. I ett av klassrummen drar de undan bänkarna för att få yta att vara på. 

Och det upplevde eleverna som en bra lösning. Endast i ett av rummen är 

möbleringen löst så att det finns en stor yta i mitten där hela klassen får plats att stå i 

ring om det behövs. 
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Vi har en yta mellan borden i mitten där vi kan dansa och gå på händer och göra 

övningar. Vi kan stå hela klassen i ring. Men vi har ingen matta och det kan vara 

kallt på golvet. 

 

En elev beskriver det som trångt. 

 
Men så fort man börjar gå lite så stöter man in i varandra och det blir trångt. 

Eller så går man in i möblerna. Ofta får man flytta sig så att man inte går in i 

möblerna. 

 

Material 

Samtliga klasser berättar att de måste fråga sin lärare innan de hämtar vissa material 

såsom lim, papper och saxar. De flesta har dock saxar i sin bänk eller låda. 
 

Det finns framme hos fröken i hennes lådor och vi får det om vi frågar henne 

först. Ibland får vi hämta själva, om vi frågar först! 

 

Det varierar var materialet finns i klassrummet men antingen ligger det framme i 

lärarens kateder, lärarens skåp eller i ett skåp någonstans i klassrummet. I alla 

klassrum finns det faktaböcker och skönlitterära böcker. Faktaböckerna får de hämta 

och läsa i hur mycket de vill men de skönlitterära fungerar som belöning när de 

jobbat bra. 
 

Vi har bänkböcker och vi har väldigt många faktaböcker på den långa bänken 

och de får vi läsa hur mycket vi vill. 

 

5.3 Negativt/positivt 

 

Ljudnivån 

På frågan om vad som är mindre bra med deras klassrum svarade många direkt 

ljudnivån i rummet. En elev beskriver sitt missnöje med hur stökigt det alltid är på 

bänkar och skåp samt att saker därför alltid kommer bort och är trasigt. 

 

Fem elever, alla ur samma klass, tycker att det är alldeles för kallt på golvet och 

önskar mattor. Några tycker även att det är smutsigt på golvet. 

 
Att det inte är så rent på golvet. Det blir halt av dammet med. Jag har halkat 

baklänges en gång. Det blir så halt med damm och strumpor. 

 

Dåliga möbler 

I en klass har de olika bänkar och stolar de sitter i. Många elever ur den klassen 

beskriver sitt missnöje i det. De små bänkarna är inte lika sköna som de stora och de 

upplever att de får ont i ryggen. 

 
Våra bänkar är olika stora. I de höga bänkarna sitter man jätteskönt men vi som 

har de små får ont i ryggen. På de höga bänkarna buktar liksom ryggstödet inåt 

och det vill jag med ha. Jag tycker att alla ska ha likadana bänkar och stolar. Det 

är orättvist! 

 

För lite plats 
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I klassrummen där de sitter vid bord är några elever missnöjda med att deras 

bänkkamrat tar så mycket plats med sina böcker att de själva inte får plats med sina. 

De vill ha tydliga gränser på borden. Så alla får lika mycket plats. En elev har 

reagerat på att det står ett skåp bredvid dörren med nycklar som sticker ut och de slår 

sig ofta på dem när alla springer ut ur klassrummet. Eleverna i klassrummet med en 

dörr in till förskoleklassen vill ta bort den dörren eller låsa den så att de inte kan titta 

in på dem när de sitter och jobbar. 

 

I två av klassrummen sitter eleverna i bänkar en och en och där vill de gärna ha en 

bänkkamrat. Så att de får sitta bredvid någon och jobba. I en av klasserna har ingen 

elev något att klaga på utan tycker att allt är bra. 

 

Positivt 

När de sedan ska svara på frågan om vad som är bra med deras klassrum upplevde de 

flesta elever den som den svåraste frågan och hade mycket svårt för att svara på den. 

Kunde inte uppge något svar överhuvudtaget. Av eleverna i de klassrum som har en 

soffa svarade många att den var bra för att de tycker att det är mysigt att sitta där och 

läsa ibland. Många av eleverna svarade även att de var mycket nöjda med hur de 

sitter i klassrummet och vill inte byta plats med någon. De ansåg att de hade mycket 

nytta av sin bänkkamrat både när de gällde skolarbete och sällskap. 

 

Några av eleverna tycker att det är bra att de har så många fönster i klassrummet så 

att de kan se ut samt få in dagsljus. 

 
Att vi har fönster, för annars skulle det vara ganska tråkigt där inne. 

 

De flesta av eleverna anser att allt är bra med deras klassrum och de vill inte ändra på 

något. 

 

Många tycker att det är bra att de har en dator i klassrummet men är missnöjda över 

att de inte får använda den så mycket. Två elever gillar att deras klassrum är så stort. 

 

5.4 Önskad klassrumsmiljö 

 

Här är det väldigt många som vill ha fler datorer och en lärare som är lite mer 

datorkunnig. 

 
Det finns fler datorer att hämta från lärarrummet, bärbara datorer. Men när vi 

gjorde det så kunde fröken inget. Hon kunde inte ens få igång dem! 

 

Många av eleverna önskar en myshörna i klassrummet i form av en soffa, en fåtölj 

eller ett hörn med kuddar. Det är även några som vill ha mattor på golvet för att 

slippa frysa om fötterna. Många vill även ha lite mysigare belysning. De vill ha 

möjlighet att kunna tända lite mer smålampor där man sitter och inte alltid bara de 

stora lysrören i taket. Några av eleverna vill även ha lite mörkare och mysigare färg 

på väggarna i klassrummet. En annan vill gärna ha lite bättre böcker att läsa. 

 

Även missnöjet över att alla inte har likadana bänkar uttrycks här som en önskan om 

att alla ska ha höga, sköna bänkar.  
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En grupp vill gärna ha en scen eller något i klassrummet där de kan uppträda och 

spela teater. Det kommer även önskningar som TV-spel, glassmaskin, en gyllene 

dator, TV i taket och mikrovågsugn. 
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6 DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att ta reda på hur elever upplever sin fysiska klassrumsmiljö samt 

vad de anser är bra respektive dåligt med miljön och hur en önskad miljö skulle 

kunna se ut. 

 

Samtliga klassrum var ljusa i färgsättningen vilket de flesta tyckte om och de 

upplevde även sina klassrum som stora. Svensk Byggtjänst (1998) menar att ljusa 

färgsättningar gör att rummet känns stort. Det känns naturligt att sätta ljusa färger på 

väggarna och i taket och lite mörkare golv. Det är några av eleverna i 

undersökningen som efterlyser mysigare klassrum med bland annat mörkare väggar 

för att förbättra trivseln i rummet. Ett stort och ljust rum kan kännas kallt och tråkigt 

i ett barns ögon. Ett sätt att avhjälpa detta kan vara att sätta upp färgglada affischer 

samt barnens egna alster på väggarna. Alla elever utom tre i intervjun var nöjda med 

hur de fick sätta upp sina egna alster på väggarna. De tre eleverna tyckte att de fick 

sätta upp sina egna teckningar alldeles för sällan. Enligt Johansson m.fl. (2007) ska 

läraren lägga lite engagemang i hur de sätter upp elevernas egna alster och arrangera 

dem snyggt. Eleverna tillbringar mycket av sin tid i skolan idag och då kan den tiden 

upplevas som trevligare om läraren utformar klassrumsmiljön mer lik hemmets miljö 

med exempelvis växter i fönstren och prydnader. Endast elever från en klass 

berättade att de hade växter i fönstren. De berättar även att de hade en hyacint som 

de alla påpekade att det doftar gott från när de kommer in i klassrummet. Ett rum 

med dofter som upplevs positiva är mer inbjudande och trevligare att vistas i.  

 

Skolan fungerar som mottagare från förskolan och som det ser ut idag är det stor 

skillnad på förskolans och skolans miljöer. Även skolan ska, såsom förskolan, 

inbjuda till en laborativ och skapande miljö. Det är gynnsamt att låta olika miljöer 

färga varandra istället för att håller dem åtskilda (Bredmar, 2003). Bland andra 

Skantze (i Björklid 2005) och Gitz-Johansen m.fl. (2001) menar att ett klassrum ska 

visa att barnen är välkomna och erbjuda möjligheter. Miljön i rummet ska väcka 

nyfikenhet och kännas meningsfull för eleverna. Sakerna i klassrummet ska kunna 

flyttas och formas efter elevernas fantasi. 

 

I samtliga klassrum fanns det skåp och bänkar längs med väggarna. Inget klassrum 

hade använt sig av möblerna för att dela in rummet i mindre rum. Enligt Nyström, 

(2002) och Johansson m.fl. (2007) måste möjligheten att vistas i flera rum i 

klassrummet finnas för att eleverna ska kunna gå undan och arbeta ostörda. Eleverna 

i studien beskriver sina klassrum med skåp och hyllor längs med väggarna. 

Klassrummet ska ha ett rikt möjlighetsfält när det gäller möblering. Den moderna 

pedagogiken innehåller undervisningsdifferentiering, grupparbete och projektarbete 

och därför ska även klassrummen anpassas efter det och erbjuda en mängd olika 

aktiviteter och behov (Gitz-Johansen m.fl., 2001 och Björklid, 2005). Detta erbjuds i 

mycket liten mån enligt eleverna i studien. Jedeskog (i Granström, K. red. 2007) 

menar att 40 procent av tiden i klassrummet ägnas åt individuellt arbete och att då 

placera eleverna parvis kan ge begränsade möjligheter, sätter man dem istället i 

grupper om tre eller flera ökar möjligheterna till diskussion. Många lärare placerar 

eleverna i bänkar om två vända mot den främre delen av klassrummet för att det ska 

vara lättare med disciplinen i klassrummet. Då kommer lärarens behov av disciplin 

ofta före elevernas behov av att arbeta tillsammans med och diskutera med sina 
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kamrater. Hur läraren ser på disciplin och samarbete syns ofta när man ser på 

möbleringen av klassrummet de arbetar i. På den ena skolan i studien satt samtliga 

intervjuade elever i bänkar en och en, utan bänkkamrat. De var mycket missnöjda 

med det valet av placering och ville ha en bänkkamrat att kunna arbeta tillsammans 

med och diskutera med. Eleverna på den andra skolan satt vid bord i mindre grupper 

och de gav inte en negativ kommentar angående placeringen i klassrummet. De var 

däremot mycket nöjda med sin plats och sina bänkkamrater då de kände att de kunde 

arbeta tillsammans vid behov men även som trevligt sällskap. 

 

I de flesta av klassrummen fanns det en samlingsplats i form av ett bord eller något 

liknande. Bland andra Johansson m.fl. (2007) och Gitz-Johansen m.fl. (2001) menar 

att det är nödvändigt med en plats i klassrummet där ingen har sin fasta plats och 

som både läraren och en mindre grupp elever kan använda vid behov. I några fall i 

undersökningen berättade eleverna att de hade en soffa i klassrummet som de kunde 

sitta i och exempelvis läsa. Kirkeby (2006) anser att en bekväm plats att sitta på är 

viktigt i klassrummet och de elever som har tillgång till en soffa att sitta i var mycket 

nöjda med detta. Bland de elever som inte har tillgång till någon bekvämare plats i 

klassrummet kommer det upp bland de önskningar de har till sitt klassrum. I studien 

framkom det att lekar och fysiska övningar utövades i klassrum men många upplevde 

det som trångt och begränsat. Lösningen som många lärare använder är att flytta 

undan bänkar och bord för att få mer plats. Det upplevde eleverna som en bra 

lösning. Det går även att utnyttja andra lokaler i skolan vid behov, såsom 

idrottshallar och fritidslokaler. Några elever berättar att de brukar gå till 

gymnastiksalen för fysiska aktiviteter och det upplevde dem som positivt då de även 

fick miljöombyte. Fritidshemmens lokaler används oftast bara innan och efter 

skoldagen och står däremellan tomma. Det är en användbar resurs som många skolor 

inte utnyttjar. Många drar idag en tydlig gräns mellan skola och fritidshem och 

därmed även lokalerna. Som fritidshemmens lokaler ser ut idag går det alldeles 

utmärkt att bedriva en del av undervisningen i dem. 

 

I klassrummet måste det finnas möjligheter för eleverna att lära efter sina olika 

behov och sinnen (Imsen, 2000). Barn behöver en laborativ miljö att kunna utforska 

med sin kropp. Material ska vara lättillgängligt och miljön formbar för att eleverna 

ska uppleva att det känns meningsfullt att vistas i skolan. I studien framkommer att 

eleverna ofta behöver fråga sin lärare om lov innan de får använda viss del av 

materialet i klassrummet men de upplever inte det som något negativt. De upplever 

de mer som att de behöver säga till innan de tar men att de nästan alltid får använda 

det som de behöver. Att som lärare vilja att eleverna frågar först kan även vara ett 

sätt att skapa ordning bland klassrummet material. 

 

Enda möjligheten till att få arbeta enskilt fanns om de valde att gå ut ur klassrummet, 

i korridoren eller till ett grupprum. I korridoren hade de flesta av deras lärare valt att 

ställa några bänkar eller bord att arbeta vid men där finns även störande moment 

såsom elever från andra klasser och skolans personal. Några av eleverna berättar att 

de får sätta sig på golvet i ett hörn, under ett bord eller en bänk för om de vill ha lugn 

och ro. Elever från samma klass betonar senare att det är mycket kallt på golven och 

att de gärna skulle vilja ha en stor matta i klassrummet samt små mattor att sitta på. 

 

De flesta intervjuade elever tycker att temperaturen i klassrummet är behaglig dock 

påpekades det att det kunde bli varmt på eftermiddagarna då solen låg på. Samtliga 
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klassrum hade markiser som styrdes beroende på solen. Många av eleverna berättade 

att de ofta vädrade och ibland glömde fönstret öppet och att det då blev mycket kallt 

när de kom in i klassrummet efter exempelvis rasten. Det är bra att vädra för att 

”byta ut” luften i klassrummet men med en fungerande ventilation så ska det räcka 

enligt Arbetsmiljöverket (2009). Något som många skolor inte tänker på är att man 

kan mäta koldioxidhalten i klassrummet för att kontrollera att ventilationen fungerar 

som den ska.  

 

Nästan alla klassrum i dag har valt att sätta lysrör i taket och så även de klassrum 

som ingick i studien. Eleverna berättar alla att de har enbart lysrör i taket och 

spotlights vända mot svarta tavlan eller whiteboardtavlan. Johansson m.fl. (2007) 

menar att forskning visar att elever presterar bättre i svagare ljus och att det ska 

finnas små lampor vid varje arbetsplats. Bland de intervjuade eleverna kom det 

önskemål om fler smålampor i klassrummet istället för de starka lysrören. Ett 

klassrum kan ha både stark belysning i taket i form av lysrör samt små lampor 

anpassade efter arbetsplats.  För att kunna behålla koncentrationen krävs en god 

allmänbelysning så att arbetsmaterial blir tydligt. Endast två elever påpekade att de 

hade att lysrör som blinkar i klassrummet och upplevde det som mycket jobbigt. 

Lysrör som blinkar kan upplevas som oerhört jobbigt och ge upphov till huvudvärk 

och koncentrationssvårigheter (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

Samtliga klassrum de intervjuade eleverna beskriver hade fönster längs med ena 

långsidan av rummet. De hade alla stora och mellan fyra och fem fönster i varje 

klassrum. Eleverna upplever det som trevligt med fönster. Det är till och med några 

som nämner det som det bästa med sitt klassrum. Nackdelen med de stora fönstren, 

anser många, är att det blir varmt och solen lyser in så att det blir svårt för eleverna 

att arbeta. Både Arbetsmiljöverket (2009) och Svensk Byggtjänst (1998) anser att 

dagsljus är mycket viktigt och att det inte finns någon fullgod ersättning till det 

naturliga dagsljuset. Det ska finnas fungerande markiser eller persienner i 

klassrummen för att arbetsmiljön i rummet ska vara tillfredställande. En alldeles för 

varm miljö gör det omöjligt att arbeta och vistas i under en längre tid. 

 

Eleverna i undersökningen stördes nästan alla av något slags ljud, dock inte surrande 

ljud från ventilationen, element eller datorer. Däremot hör de ofta ljus från eleverna i 

andra klasser och då främst förskoleklassen med sexåringar som de upplever som 

jobbigt. Det vistas ofta många elever i olika åldersgrupper på en skola och ofta har de 

inte rast samtidigt. Då det är många av eleverna som påpekar problemet kan ett 

behov av förändring finnas. På en av skolorna påpekar de att de hör ljud från 

våningen över när exempelvis stolar skrapar mot golvet. Enligt Arbetsmiljöverket 

spelar valet av möbler i ett klassrum stor roll. Det bör vara stabila möbler med mjuka 

tassar för att förhindra missljuden. Nästan alla elever upplevde själva ljudnivån i 

klassrummet som sämst med sitt klassrum. Ett klassrum som är avgränsat med ”rum i 

rummet” kan även fungera som ljuddämpande då det bildas olika små rum åt 

eleverna att vistas i. Stoppade möbler, gardiner och människor fungerar även 

ljuddämpande (Hellberg, 1996). 

 

Alla elever är olika individer och därför måste alla pedagoger sträva efter att skapa 

en klassrumsmiljö som passar alla inlärningssätt. Det är ingen lätt uppgift. Enligt 

många forskare och pedagoger, såsom Piaget och Björklid (2005), kräver nästan all 

inlärning någon slags aktivitet och att det är viktigt att klassrummet erbjuder det.  



25 

 25 

6.1 Slutsats 

Bland andra Nyström (2002), Kirkeby (2008) och Johansson m.fl. (2007) tar upp hur 

viktigt det är att möblera klassrummet rätt. Det ska finnas samlingsplatser och platser 

som erbjuder arbete i avskildhet. De pratar om ”rum i rummet”. Det är något som 

inte förekommer i skolan så ofta. Som pedagog idag kan det ibland känns svårt att 

räcka till för alla och då kan det underlätta om eleverna stannar i samma rum istället 

för att bege sig ut i korridorerna eller grupprum. 

 

De flesta av eleverna i arbetets studie var nöjda med sitt klassrum men hade ändå 

svårt att berätta vad som var bra med deras klassrum. Många hade inte funderat 

mycket på hur de upplever sin klassrumsmiljö och då inte heller vad som är bra 

respektive dåligt. Många barn har redan en bild av hur ett klassrum ska se ut när de 

börjar skolan och det är ofta bänkar i rader vända mot katedern och 

whiteboardtavlan, skåp och hyllor längs med sidorna med böcker och papper. Det är 

ofta mer likt ett kontorslandskap än ett rum för barn att lära, skapa och utvecklas i. 

 

Gitz-Johansen m.fl. anser att även om möbleringen inte är traditionellt utformad med 

bänkar i par vända mot katedern så kan undervisningen ändå fortgå på traditionellt 

vis. En idé är att samarbeta mer med skolbarnomsorgen i skolan, där det ofta finns 

möblering som erbjuder avkoppling och arbete i små grupper, för att lättare kunna 

bedriva en varierad undervisning. Detta är inte heller något som ofta förekommer i 

skolan då det ofta säras på skolan och fritidshemmen.   

 

6.2 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att även intervjua lärarna i klasserna för att se 

om deras upplevelse och syn på den fysiska klassrumsmiljön överensstämmer med 

elevernas. Med lite mer tid för uppsatsen skulle man även kunna hitta skolor med 

miljöer som skiljer sig mycket från varandra och intervjua elever ifrån. Intressant 

skulle även vara att låta elever prova att arbeta i olika klassrumsmiljöer och sedan 

undersöka hur de upplevt de olika miljöerna. 

 

Ett annat förslag kan vara att jämföra hur den fysiska klassrumsmiljön uppfattas i en 

kommunalskola gentemot exempelvis en skola inom Waldorfpedagogiken. 
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BILAGA 1 

Hej! 

 

Jag heter Therése Fridell och skriver just nu mitt examensarbete på 

lärarprogrammet vid högskolan i Kalmar. Mitt examensarbete handlar 

om hur barn upplever sin fysiska klassrumsmiljö och det kommer bland 

annat att baseras på intervjuer med barn i år 1-3 om hur de upplever just 

sin klassrumsmiljö. Barnen kommer att intervjuas i grupp om 3-4 i varje, 

deras svar kommer att spelas in på band och det beräknas ta ungefär 15-

20 minuter per grupp beroende på samtalets utformning och innehåll. 

Intervjun kommer att innehålla öppna frågor med följdfrågor som vi 

diskuterar tillsammans och den kommer att baseras på frågor kring hur 

det upplever sin fysiska klassrumsmiljö, ljud, ljus, luft, möblemang, 

möjligheter samt hur de själva skulle vilja utforma sitt klassrum. Inga 

barn kommer att benämnas vid namn utan självklart vara anonyma! 

 

Jag vore mycket tacksam om ert/era barn vill vara med och hjälpa mig 

med detta! 

 

För vidare frågor kontakta mig gärna: tf22an@student.hik.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Therése Fridell 

 

 
Klipp ut och lämna till klassföreståndaren snarast. 

 

 

 

Vårt barn får gärna medverka i intervjuerna 

 

Vi vill inte att vårt barn ska medverka i intervjuerna 

 

Barnets namn: ___________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _______________________________ 

mailto:tf22an@student.hik.se
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BILAGA 2 

Intervjuguide 
 

Jag inleder med att berätta för barnen vad jag håller på med och vad jag menar med 

fysisk klassrumsmiljö. 

 

 Hur ser ert klassrum ut? 

Bänkar? Bord? Rum i rummet? Avgränsat? Med vad? Samlingsplats? 

Ljusa/mörka väggar? Fönster? 

 Finns det möjlighet att arbeta ensam? I grupp? 

Vart kan man gå om man vill arbeta i lugn och ro ensam? Några få 

tillsammans? 

 Finns det möjlighet till fysiska aktiviteter eller lek? 

Sång och dans osv. 

 Hur har ni tillgång till material att arbeta med? 

Var förvarar läraren saxar, lim, böcker, pennor osv. 

 Vad tycker ni om ljuset i ert klassrum? 

För starkt? För svagt? Hur skulle ni vilja ha det? Fönstrens placering? 

Dagsljus? 

 Hör ni några ljud i klassrummet? Vilka? 

Hörs det mycket ljud utifrån? Från andra närliggande rum? Ventilation? 

 Hur är luften?  

Lukter? Varmt? Kallt? 

 Vad tycker ni är mindre bra med ert klassrum? 

 Vad tycker ni är bra med ert klassrum?  

 Hur skulle ni vilja att ert klassrum såg ut? 

Hur skulle ni vilja sitta? Möblering? Färger? Möjligheter? 

 

 

 

 


