
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Klassrummet speglar mig -  
Lärares tankar om att utforma ett klassrum 

Åsa Gelin 

 

Examensarbete 15 hp 

Lärarprogrammet 210 hp 

Höstterminen 2012 

Handledare: Gunnel Persson 

Examinator: Lena Swalander 

Institutionen för pedagogik, 

psykologi och idrottsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Klassrummet speglar mig – Lärares tankar om att utforma ett 
klassrum 

Författare: Åsa Gelin 

Handledare: Gunnel Persson 

ABSTRAKT 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare tänker när de planerar miljön i 

klassrummet och vilka aspekter som är viktiga när de utformar sina klassrum. Studien 

avser att ge små verklighetsbilder av lärarnas tankar om klassrumsmiljön, inte till några 

generella slutsatser. Det är en kvalitativ studie som undersöker några lärares personliga 

tankar i ämnet.  

Studiens material består av sex intervjuer genomförda med lärare i årskurs ett till tre. 

Dessa lärare har besvarat frågor om deras klassrum och beskrivit sina tankar kring 

klassrummets utformning.  

Resultatet visar att lärarna utformar sina klassrum utifrån elevernas behov, de fysiska 

ramarna och vilket undervisningssätt lärarens själv har och målen med utformningen är 

att skapa trivsel och arbetsro. Hur klassrummen är utformade skiljer sig därför åt 

emellan de olika lärarnas rum. 
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1 INLEDNING 

Roskos och Neuman (2011) konstaterar att det är först under 1900- talet som det 

blivit aktuellt för lärare att själva välja hur de vill möblera och inreda sina klassrum. 

Under lång tid i historien har det funnits en självklar placering av bänkar och 

bänkarna har många gånger varit fastskruvade i golvet. Även katedern har haft sin 

fasta plats framför tavlan och väggarna sin självklara dekoration. Eftersom det inte 

längre finns någon regel för hur ett klassrum ska se ut är det intressant att se hur 

lärare har tänkt då de utformat sina klassrum. De riktlinjer som finns för 

utformningen av klassrummet är enligt läroplanen (utbildningsdepartementet 2011) 

att lokalerna ska utformas ändamålsenligt utifrån den verksamhet som ska bedrivas 

där.  

En orsak till att undersöka hur människors närmiljö är organiserad är att miljön kan 

påverka människor på olika sätt. Då lärare och elever tillbringar mycket tid i 

klassrummet blir klassrummets miljö betydelsefull. Lärare och elever utvecklar olika 

relationer till rummet och därmed påverkas de av miljön. Det är intressant att 

undersöka vad lärare själva påverkar för att lyckas skapa en så bra miljö som möjligt 

för elevernas lärande. 

I denna studie presenteras hur några lärare tänkt då de utformat sina klassrum. Dels 

vilka övergripande tankar de grundar sina beslut på, men även deras funderingar 

kring några utvalda faktorer. De faktorer som diskuteras i studien är elevernas 

bänkar, katedern, belysning, materialets placering och andra arbetsplatser. De har 

valts ut eftersom det är faktorer som varje enskild lärare själv kan påverka i 

klassrummets utformning. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrundskapitlet beskriver inledningsvis miljöns betydelse i klassrummet utifrån ett 

miljöpsykologiskt perspektiv. Kapitlet tar också upp hur lärarens arbetssätt kan 

påverka utformningen och hur miljön i klassrummet ska klara av att möta många 

olika behov. Kapitlet behandlar även områden som varit särskilt intressanta i denna 

studie, nämligen elevernas bänkar, katedern, ljus, materialets placering och andra 

arbetsplatser.  

2.1 Miljöpsykologi  

Küller (2007) beskriver ett experiment av forskarna Maslow och Mintz där de 

presenterar ett och samma ansikte men med olika bakgrunder för en grupp 

människor. Resultatet visar att ansiktet, trots att det är precis samma, uppfattas olika 

beroende på vilken bakgrund det är. Han beskriver också olika teorier om 

miljöpsykologi och han sammanfattar begreppet med att det handlar om samspelet 

mellan människan och miljön. Detta samspel resulterar i att människor påverkar sin 

miljö och miljön påverkar människor. Miljöpsykologi handlar alltså om hur 

människor uppfattar sin närmiljö och utgångspunkten är att omgivningen skapar 

ramar för våra upplevelser. Küller (2007) skriver också att forskning inom 

miljöpsykologi bland annat fokuserar på formgivning, färgsättning, rumsupplevelse, 

möbler, belysning, buller och andra estetiska faktorer. Hur miljön ordnas i 

klassrummet kommer att påverka hur elever och lärare upplever arbetet. 

Björklid (2005) har i sin studie, om lärande och fysisk miljö, ett miljöpsykologiskt 

perspektiv och hon skriver att människan utforskar och prövar sin miljö, samt att 

miljön sätter upp ramar som ger förutsättningar eller sätter gränser. Då människor 

tillbringar mycket tid på samma plats, exempelvis arbetsplatsen, hemmet eller skolan 

blir det viktigt hur miljön är utformad. För att verksamheten i skolan ska lyckas är 

det enligt henne nödvändigt att en god lärandemiljö skapas. 

Även Nilsson och Prytz (2008) har undersökt hur miljön påverkar människor och de 

hävdar att alla byggnader på något sätt säger något till betraktaren. Därmed kan 

skolmiljön bidra till hur lärandet går till. De resonerar även om att påverkan sker 

omedvetet och att vi oftast inte reflekterar över att det är just miljön som påverkar 

oss. Miljön har också effekt på de sociala interaktioner som sker i rummet eftersom 

den sätter upp ramar för vilka beteenden som är tillåtna och inte.  

2.2 Platsanknytning 

Kudryavtsev, Stedman och Krasny (2012) har studerat hur människor skapar sig 

känslor för platser, platsanknytning. Deras slutsatser är att människor skapar sig 

relation till platser genom att vistas i miljön ofta och under lång tid. De menar vidare 

att det är först när människor har förankring till en plats som de känner ansvar för 

just den miljön. Detta betyder alltså att elever och lärare skapar sig relationer och 

känslor för miljön som i detta fall är klassrummet eftersom alla tillbringar mycket tid 

där.  

Scannell och Gifford (2010) har även de försökt reda ut begreppet platsanknytning 

och de har i sin framställning kommit fram till tre viktiga dimensioner som påverkar 

människors anknytning till platser. För det första är den egna personen viktig och det 

handlar både om individen själv och individen i grupp, denna dimension handlar om 

den personliga identiteten. Den andra dimensionen är de psykologiska processer som 
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sker, alltså vilka beteenden som kopplas till platsen. Den tredje dimensionen är 

självklart platsen. Vad det är för plats och vilka egenskaper platsen har är då det 

viktiga. Dessa tre dimensioner är avgörande då platsanknytning skapas och de är 

olika hos varje individ. Vissa element är starkare på vissa platser och för vissa 

personer. Det innebär att alla eleverna i en klass och ett klassrum kommer att 

påverkas olika starkt av olika detaljer i miljön, exempelvis kommer vissa elever 

påverkas mer än andra av vilket material som sitter på väggarna.  

2.3 Hur arbetssätt kan påverka utformning av miljön 

Horne Martin (2002) har gjort en studie där hon undersökt hur lärare påverkar och 

påverkas av klassrumsmiljön och om hur lärares medvetenhet kring miljön påverkar 

undervisningen, samt vilken kontroll på miljön som lärare anser sig ha. Hon har 

fokuserat på vilket undervisningssätt lärarna anser sig använda och ställer detta mot 

faktorer som hur bänkarna arrangeras och hur lärarna rör sig i klassrummet. 

Undervisningssätten handlar om att undervisningen antingen är lärarcentrerad eller 

elevcentrerad. Studiens resultat visar att de lärare som anser sig använda 

lärarcentrerad undervisning oftare ställer bänkarna i hästsko eller cirkel och att de 

själva rör sig mycket i hela rummet. Dessa lärare anser sig ha lite inflytande på hur 

miljön i klassrummet är utformad och tenderar även att tycka att miljön inte är 

avgörande för undervisningen. De lärare som anser att de använder ett elevcentrerat 

arbetssätt däremot väljer ofta grupper eller rader med elevbänkar och de rör sig 

mindre i klassrummet, samt anser de att miljön är betydelsefull för elevernas lärande. 

Horne Martin (2002) har även hittat tre attityder bland lärarna. Den första är att 

miljön inte påverkar undervisningen. Den andra attityden är att lärare förstår att 

miljön påverkar men att de inte vet hur. Den tredje attityden och den som Horne 

Martin själv förespråkar är att lärarna är medvetna om att miljön påverkar, samt att 

lärare har kunskap om hur de ska använda miljön för att förbättra undervisningen. 

Jedeskog (2007) beskriver i sin studie varför miljön påverkar undervisningen. Hon 

menar att miljön skapar maktrelationer mellan lärare och elever genom de signaler 

som sänds ut i klassrummet. På så sätt menar hon att möbleringen i klassrummet ger 

läraren kontroll och där har bänkarna och katedern en central roll. Valet av bänkarnas 

placering gör det möjligt för läraren att se och höra det som är nödvändigt för läraren 

att uppmärksamma, såsom hur mycket eleverna samtalar och hur de arbetar. Även 

katedern har betydelse menar Jedeskog (2007) eftersom det är en stark symbolisk 

möbel. Genom att placera katedern längst fram i rummet markeras att läraren är 

central i klassrummet, menar hon.  

2.4 Klassrummet ska möta många behov 

Elever har olika behov och därmed krävs olika typer av klassrumsmiljöer. Nordin 

Hultman (2004) hävdar i sin studie att barn uppfattas på olika sätt i olika miljöer. I 

hennes studie jämförs engelska och svenska pedagogiska miljöer och slutligen 

jämför hon barns självbildsskapande mot denna bakgrund. En av de viktigaste 

slutsatserna hon drar är att barn har olika behov och därmed krävs olika pedagogiska 

miljöer för att tillgodose alla barnen. Hon vill i sin studie lyfta fram miljöns 

betydelse för barns möjligheter att lyckas, alltså att miljön skapar möjligheter eller 

hinder för barnen. I avhandlingen skriver Nordin Hultman (2004) att det är upp till 

pedagogerna inom verksamheterna att skapa miljöer som ger eleverna rätten och 

möjligheten att lyckas. För att lyckas bör, enligt henne, den pedagogiska miljön 
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beaktas och lärare bör reflektera kring miljön och hur miljön fungerar i olika 

situationer. 

Vilken typ av utformning ett rum får har betydelse för vilka inlärningstyper läraren 

ser. Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007) redovisar två lärstilar bland 

eleverna. En del elever har en holistisk lärstil, alltså kan ha många bollar i luften, 

byta uppgifter ofta, fatta snabba beslut, gärna arbeta på golvet med mera.  Andra 

elever har en analytisk lärstil vilket innebär att eleven gör en sak i taget, helst arbetar 

vid bord, planerar mycket och klarar av att koncentrera sig länge på en uppgift. 

Johansson, Skillström Carlsson och Ring menar att elever på grund av dessa olika 

lärstilar har olika behov i undervisningen och därmed i utformningen av 

klassrummet. Även Nyström (2002) visar att elever lär sig på olika sätt och behöver 

olika miljöer. I hennes studie jämförs två klassrum, samt lärarnas olika 

undervisningsmetoder för läsinlärning. Resultatet visar att eleverna har olika 

förutsättningar att lära sig bättre eller sämre i den ena eller den andra miljön. Därmed 

rekommenderar Nordin Hultman (2004), Johansson, Skillström Carlsson och Ring 

(2007) och Nyström (2002) läraren att lägga stor vikt vid elevernas behov då 

klassrummet utformas. Rummet ska ju tillgodose de olika elevernas krav så att en bra 

miljö skapas. 

2.5 Faktorer i klassrumsmiljön 

Roskos och Neuman (2011) menar att utformning av klassrum är en utmaning och att 

det finns ramar som läraren inte kan påverka, exempelvis klassrummets storlek. Men 

vissa faktorer kan påverkas och Roskos och Neuman förespråkar att läraren ska 

utforma klassrummet så flexibelt som möjligt för att passa så många ändamål som 

möjligt. Några av de faktorer som lärare kan påverka är elevernas bänkar, kateder, 

ljus, materialets placering och andra arbetsplatser. 

2.5.1 Elevernas bänkar 

Rosenfield (1985) har undersökt bänkarnas placering i klassrummet. Han utgår från 

tre olika möbleringar, rader, grupper/kluster eller en stor cirkel. De antaganden som 

studien utgår ifrån är att cirkeln gynnar det sociala samspelet mest och rader minst. 

Resultatet visar att möbleringen av bänkar har betydelse för elevernas beteende och 

att socialt samspel gynnas av en cirkelformad möblering. Detta innebär att lärare som 

förespråkar och strävar efter mycket socialt samspel i klassrummet bör ordna 

bänkarna i en cirkel eller grupper/kluster, men undvika rader. Även Jedeskogs (2007) 

har studerat bänkarnas möblering, men hon konstaterar att det är vanligast att 

antingen möblera bänkarna i rader där eleverna sitter själva eller mindre grupper. 

Hon beskriver fler sätt att placera bänkarna, bland annat i form av ett U eller parvis i 

rader, men de är enligt henne inte lika vanliga möbleringar.  

Jedeskogs (2007) resonerar även om för- och nackdelar med elevbänk kontra 

elevbord. Med elevbänk avses en bänk med lock där eleverna förvarar sina saker och 

med elevbord avses bord utan förvaring och eleverna har sina saker i någon form av 

förvaringsskåp. Fördelen med elevbänken påstår hon är att eleverna har sitt 

arbetsmaterial lättillgängligt medan nackdelen är att det finns riska att eleverna 

plockar onödigt mycket i sin bänk och därmed blir en distraktion från skolarbetet.  

Fördelen med elevbordet är i stället att eleverna inte blir störda av att ha sitt material 

så nära och nackdelen handlar om att det kan bli mycket spring för att hämta och 
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lämna saker i förvaringsskåpen då eleverna ska byta arbetsuppgift eller glömt något 

material. 

2.5.2 Katedern 

Jedeskog (2007) lyfter fram katederns roll i klassrummet och visar på två vanliga 

placeringar av den. Antingen står den längst fram eller längst bak i klassrummet. Då 

katedern är placerad längt fram i klassrummet framstår den och därmed läraren som 

det centrala i rummet. När katedern är placerad längst bak i rummet tonas lärarens 

roll ner något och fokus hamnar i stället på eleverna. Hennes undersökning visar att 

det är vanligare att katedern är placerad längst bak i rummet i de klassrum där de 

yngre barnen går och att den i de äldre barnens klassrum ofta står längst fram. 

Björklid (2005) resonerar också om katedern och hon beskriver ytterligare en lösning 

på katederns placering, nämligen att den helt och hållet tas bort från klassrummet. 

Detta för att tona ner symboliken med katedern som säger att läraren är det centrala i 

klassrummet. Lärare får då hitta andra ytor att använda som arbetsyta. 

2.5.3 Belysning  

Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007) anser att olikheterna mellan elever 

bör tas i eftertanke i organisationen av belysning i klassrummet. De menar att det ska 

finnas vägglampor och bordslampor som ett alternativ till de starka lysrören som 

vanligtvis sitter i taket. Dessa mindre lampor skapar en mysigare atmosfär att jobba i 

för de elever som vill. Det finns visserligen föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

(2011) om hur ljus ska vara installerat i klassrum. Föreskrifterna säger att det ska 

vara bra arbetsljus så att det är lätt för eleverna att se och arbeta. De konstaterar att 

det är vanligast med lysrörsbelysning i klassrum och de uppmanar då att vara 

observant så att det är bra ljus. Dåliga lysrör, alltså dåligt ljus eller flimrande ljus kan 

leda till antingen koncentrationsproblem eller huvudvärk uppger Arbetsmiljöverket 

(2011). 

2.5.4 Materialets placering 

Nordin Hultman (2004) har i sin studie undersökt hur arbetsmaterial, exempelvis 

spel, laborativtmaterial i matematik, målarfärger och böcker, ordnas i svenska och 

engelska pedagogiska verksamheter och hon har sett att svenska skolor ofta har 

materialet otillgängligt för eleverna. I de svenska skolorna arrangeras materialet så 

att eleverna behöver lärarens hjälp för att utnyttja materialet. I de engelska 

verksamheterna är det istället tvärtom så att arbetsmaterial finns lättillgängligt för 

eleverna och de har därmed fri tillgång till exempelvis målarfärgerna. Den engelska 

verksamheten har, enligt Nordin Hultman (2004), en verkstadskaraktär som syftar till 

att uppmuntra eleverna att använda materialet genom att exponera det. Hon förklarar 

att de svenska verksamheterna baserar sina städade miljöer på att för mycket intryck 

stör elevernas koncentration. 

Nordin Hultmans (2004) jämförelse och orsakssamband sträcker sig även till hur 

klassrummens väggar inreds. Den svenska skolan har relativt kala väggar med lite 

material av den orsaken att inte distrahera eleverna, medan den engelska skolan 

dekorerar sina väggar mer eftersom detta kan inspirera till arbete. Jedeskog (2007) 

drar samma slutsats som Nordin Hultman (2004) när det gäller materialet på 

väggarna i den svenska skolan. Nämligen att mycket material skulle distrahera vissa 
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elever och att det därför blir avskalade väggar i klassrummen. Jedeskog (2007) tror 

dock att mer material på väggarna skulle kunna inspirerar elever i skolarbetet. 

2.5.5 Andra arbetsplatser 

Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007) beskriver andra möbler som, enligt 

dem, med fördel kan finnas i ett klassrum. Dessa möbler kan vara rund matta för 

samlingar, soffor eller fåtölj, kuddar och mindre bord med mera. Dels för att skapa 

trivsel och vackra rum, men även för att skapa fler ytor som eleverna kan arbeta på. 

De förespråkar även en ”rum i rummet”- lösning, alltså flera små hörnor i ett rum 

med olika teman eller möjligheter. En hörna kan bestå av sittplatser och en annan 

med ståplatser, i en hörna kan det vara fullt med material och i en annan mindre 

material och så vidare. Det är enligt Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007) 

viktigt att det finns en gemensam samlingsplats, exempelvis en stor rund matta och 

genom ”rum i rummet” har de hittat en lösning för att skapa flexibla rum som kan 

passa många elever på en och samma gång. De diskuterar inte möjligheten för elever 

att arbeta i andra rum än klassrummet, men det gör Jedeskog (2007) som anser att 

korridoren absolut kan användas som arbetsyta i undervisningen. Hon menar att 

korridoren kan uppfylla de krav som klassrummet inte gör för att tillgodo se 

elevernas behov av avskildhet och tystnad. Därmed kan elever vid behov byta från 

sin plats i klassrummet till en plats i korridoren när extra avskildhet behövs. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare har för avsikt när de utformar den 

fysiska miljön i klassrummet. Intentionen är att lyfta fram deras personliga tankar 

och ställningstaganden då de formger sina klassrum. Studien har fokuserat särskilt på 

faktorerna elevbänkar, katedern, belysning i klassrummet, hur lärarna placerar 

material och andra arbetsplatser än elevernas egna bänkplatser. 
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4 METOD 
Metodkapitlet innehåller en redogörelse för metodval, urval av undersökningsgrupp, 

hur intervjuguiden växt fram, genomförandet av intervjuerna, databearbetning, etiska 

ställningstaganden som varit viktiga i denna studie. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

4.1 Metodval 

I denna studie är ansatsen att försöka förstå några lärares tankar och därför valdes en 

öppen intervju. En öppen intervju innebär att intervjuguiden bygger på temaområden 

med frågor, istället för många detaljerade frågor. Stukát (2005) skriver att denna 

intervjuform är bra för att tränga ner på djupet i ämnen, men detta kräver då att 

intervjuaren är skicklig.  Intervjuformen ger även lärarna möjlighet att utrycka sig 

själva och de får stort inflytande på vad som sägs under intervjun. Intervjuguiden 

(bilaga 1) fungerade då som en mall och utgångspunkt för intervjun. Följdfrågorna 

var inte detaljerade och knutna till de planerade frågorna, istället var de inriktade på 

att lärarna fick utveckla sina svar och vidare förklarar vad de menat. Stukát (2005) 

skriver att den öppna formen av intervjuer ger stort utrymme för följdfrågor för att 

hjälpa intervjuaren att få bättre förståelse för det undersökta fenomenet. 

4.2 Undersökningsgrupp 

Jag tog kontakt med lärare som jag träffat på under utbildningens gång, dels genom 

VFU och dels genom fältstudier. De kriterier eller avgränsningar som satts för 

lärarna var att de hade arbetat som lärare i några år, eftersom det kan behövas 

erfarenhet inom yrket för att hinna reflektera över utformningen av klassrummet. 

Lärarna skulle även arbeta i årskurs ett, två eller tre eftersom dessa årskurser oftast 

bara har ett klassrum som de använder till många olika ämnen. Intervjuer 

genomfördes med sex lärare som alla är kvinnor och de har jobbat mellan tre och 

tjugo år. De nuvarande klasser som de undervisar i är ettor, tvåor, treor eller 

åldersintegrerat ett/tvåa och två/trea och i dessa klasser går mellan 14 och 28 elever. 

4.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 1) utgår från studiens frågeställningar och från den litteratur 

som ligger till grund för bakgrunden i denna studie. Exempelvis finns frågor som 

handlar om faktorerna kateder, ljus och material. Frågorna följdes upp med 

följdfrågor som syftade till att skapa mer förståelse. Lärarna fick bland annat förklara 

sig och beskriv mer om olika områden som behandlades under intervjun. En 

pilotintervju genomfördes för att kontrollera upplägget och kvaliteten på svaren. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det ofta efter en pilotintervju sker förändringar 

i intervjuguiden och vissa frågor tas bort och andra tillkommer. De rekommenderar 

även att göra pilotintervjuer på personer som tillhör samma kategori som den riktiga 

gruppen gör. Utifrån dessa råd genomfördes pilotintervjun med en lärare som 

uppfyllde samma krav som den riktiga intervjugruppen. Efter pilotintervjun kastades 

ordningen på frågorna om. Den första intervjuguiden inleddes med detaljfrågor för 

att avslutas med helhetstankarna. Under pilotintervjun märktes att det var naturligare 

för läraren att starta med att prata om helheten och de generella tankar som fanns 

kring klassrummets utformning för att sedan prata om detaljerna. Dessutom blev 

frågorna mer detaljerade och i stället för att be läraren beskriva sitt rum med möbler 

tillkom frågor som specifikt tog upp exempelvis katedern och elevernas bänkar.  
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4.4 Genomförande 

Vid den första kontakten med lärarna fick de information om ämnet för studien och 

inför intervjun fick de som ville ta del av bakgrunden för att kunna förbereda sig 

inför intervjun. Intervjutillfällena inleddes med att beskriva de etiska 

ställningstagandena och en försäkran att lärarna fortfarande var intresserade av att 

delta. Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att intervjuer genomförs i lugna 

miljöer och utan störning, men detta uppfylldes inte i alla intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes i lärarnas klassrum och vid några tillfällen kom barn eller andra vuxna 

in.  

Lantz (2007) rekommenderar att varje intervju får gott om tid så att varken den 

intervjuade eller den som intervjuar känner sig stressad. Till varje intervju bokades 

en timme, detta i och med att lärarna själva inte kunde avvara mer tid än så. Tiden 

som hade avsatts för intervjuerna räckte i alla intervjuer. Men om mer tid hade 

funnits hade jag självklart kunnat tränga djupare ner i svaren med hjälp av fler 

följdfrågor. 

4.5 Databearbetning  

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkribering skedde successivt 

vart efter intervjuerna genomfördes. Efter transkribering började databearbetning 

genom att söka likheter och skillnader. Denna process genomfördes i flera omgångar 

och efter gallringarna fanns flera mönster och kategorier som var intressanta för 

studien. Därefter kunde citat väljas ut som speglar helheten från intervjuerna. Detta 

förlopp har stora likheter med det Lantz (2007) rekommenderar och processen ska 

enligt henne avslutas med kritisk granskning. De utvalda citaten för denna studie är 

de som granskades. 

4.6 Etiska ställningstaganden  

De etiska ställningstaganden som denna studie tagit hänsyn till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

som finns beskrivna av Stukát (2005). Informationskravet tillgodosågs genom att 

lärarna delgavs studiens syfte i samband med att de tillfrågades om deltagande. 

Lärarna upplystes också vid den första kontakten, men även vid själva 

intervjutillfället, om att de när som helst fick avbryta och på så vis tillgodosågs 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att inget material i efterhand 

ska kunna kopplas till en enskild deltagare och alla lärare är därför namnlösa i 

materialet. Slutligen garanterades att materialet enbart skulle användas i denna 

studie, för att uppfylla nyttjandekravet. 

4.7 Metoddiskussion  

När det gäller formen av intervju så finns självklart för- och nackdelar med de olika 

typerna. I denna studie är avsikten att förstå lärares val och då är den öppna intervjun 

lämplig. Nackdelen med en öppen intervju kan vara att svaren blir präglade av 

intervjuaren eftersom intervjun bygger på ett samspel mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Stukát (2005) skriver om skicklighet hos intervjuaren och jag kände att 

mer träning och erfarenhet av denna typ av intervju gör att intervjusvaren blir mer 

givande. Det hade även varit bra med fler pilotintervjuer för att få bättre erfarenhet 

av den öppna intervjun. 
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Intervjuerna i studien genomfördes i lärarnas egna klassrum. Det blev då både ostörd 

miljö och i miljö där elever och andra vuxna befann sig i samma lokal stundvis. Patel 

och Davidsson (2003) förespråkar en lugn miljö och det hade varit bättre med den 

lugna miljön, såväl för samspelet men även för efterarbetet med transkribering av 

materialet. Jag tycker dock att det var viktigt att intervjun genomfördes i 

klassrummet eftersom miljön i klassrummet är fokus för studien. I och med att vi satt 

i miljön kunde läraren se sig omkring och reflektera och jag som intervjuare fick 

chansen att se mig omkring och ställa följdfrågor som var anpassade efter den 

aktuella miljön. 

Att bearbeta kvalitativ data är tidskrävande och svårt. Lantz (2007) process gav råd 

om hur bearbetningen kan gå till och jag följde hennes råd så gott jag kunde. Men det 

tog mycket tid och det var stundvis svårt att hitta mönster i intervjuerna. Lättast var 

det att gallra bort sådant som jag inte tyckte var relevant och efter dessa gallringar 

uppstod allt fler olikheter och likheter. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Kategorierna, 

lärares ramar vid utformning av klassrummet, att trivas i klassrummet och att skapa 

arbetsro i klassrummet används för att redovisa de resultat som studien lett fram till. 

5.1 Lärares ramar vid utformning av klassrummet 

5.1.1 Placering av klassrummet 

Lärarna har inte möjlighet att påverka allt som har med utformning av klassrummet 

att göra, det finns några ramar som de inte kan inverka på. Dessa ramar är bland 

annat, placeringen av klassrummet i förhållande till korridorer, skolgård och 

trapphus. Det handlar då om hur lyhört det blir från miljöerna utanför rummet, alltså 

från elever som har rast och leker precis utanför eller springer i trapporna för att 

komma in eller ut. 

Klassrummets placering är ju inte heller optimalt eftersom det är korridor vägg i 

vägg, och vid lunch och raster stör det mycket. 

5.1.2 Storlek och form på klassrummet 

Det handlar även om storleken på klassrummet och vilken form klassrummet har. 

Några av klassrummen i studien har ett traditionellt rektangulärt utseende, medan 

andra klassrum har mindre rum som är öppna mot klassrummet. Många lärare är inte 

nöjda med storleken på sina klassrum och en lärare säger att hon nog aldrig kommer 

att bli nöjd och att hon alltid vill ha större. Att rummet inte är tillräckligt stort gäller 

främst golvyta.  

Om man jämför med förra året då jag hade nio elever färre, på samma yta, då hade 

jag ju hela den delen som mysig läshörna med extra matta och arbetsplatser som 

inte tillhörde någon. Då fanns det större möjlighet att få rum i rummet som jag är 

ute efter. 

En lärare önskar sig även mer väggyta.  

Jag har ju hängt saker över allt, man får plocka ner och upp, mitt rum klara 

egentligen inte allt, jag skulle behöva mer plats. 

5.1.3 Grupprum och andra arbetsplatser  

Även grupprum och andra arbetsplatser är viktiga när lärarna planerar sina klassrum, 

eftersom de vill ha platser som eleverna kan variera arbetet under dagen emellan. 

Tillgången till olika platser för eleverna är också en sådan faktor som lärarna inte kan 

påverka. Några har rum i anslutning till klassrummet som är öppna, några har 

grupprum och några lärare använder korridoren. 

Man kan sitta i grupprummet om det är ledigt eller ute i korridoren. Det är inga 

andra elever än våra som ska vara i denna korridor så det fungerar bra att de sitter 

där ute och arbetar. 

Lärarna nämner även inredning såsom elevbänkar, soffor och bokhyllor, som 

faktorer de inte kan påverka. De har fått ta det som fanns i klassrummet när de tog 

över rummet. Alla lärare är inte nöjda med sina möbler.  

Det hade varit jätteskönt att ha bänkar med barnens saker, men jag har inte fått välja 

bänkar eller bord. 
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Huruvida de har bänkar eller bord skapar även konsekvenser för miljön i 

klassrummet. En lärare som har bänkar i sitt klassrum säger: 

De måste ju inte springa till en låda varje gång de ska ha ett arbete eller pennor, det 

blir mindre spring. Det negativa är ju att om de har bordet fullt med jobb och 

kommer på att de behöver något, är att allt rasar ner. Sedan tappas det ju också 

lock, några tycker även att det är lite häftigt. 

5.1.4 Fritidsverksamheten 

Alla klassrum utom ett av de som ingår i studien används även av fritidshemmens 

verksamhet när skolan är slut. Även detta får lärarna ta hänsyn till och saker som de 

tar hänsyn till är bland annat hur de placerat undervisningsmaterial och hur de ordnat 

med sina egna arbetsplatser. 

Fritids anpassar sig efter de behov som skolan har. Dom har ju möjlighet att under 

eftermiddagarna använda och göra tillfälliga ommöbleringar, dealen är att de ska 

ställa tillbaka allt så att det är fit for fight på morgonen. Det gäller även materialet, 

de vet också vilka barn som klarar att använda vissa saker, annars är det tänkt att 

skolmaterialet ska de inte använda under fritids, de har eget material. 

5.2 Att trivas i klassrummet 

Då eleverna och lärarna tillbringar mycket tid i klassrummet framstår det att 

trivselfaktorn är viktig när rummet ska utformas. Lärare försöker skapa en miljö där 

både de själva och eleverna kan trivas. De använder begreppen mysigt och 

hemtrevligt för att förklara sin önskan. Några faktorer som de påverkar trivseln med 

är väggarnas dekoration, arbetsmaterialets placering och hur lärarna ordnar med 

belysningen i klassrummet. 

5.2.1 Lärarens undervisningsstil 

Att läraren själv trivs i sitt klassrum är viktigt för att denne ska kunna göra ett bra 

jobb och en lärare säger att: 

Klassrummet speglar mig tycker jag nog, det passar min stil 

Hon har försökt skapa ett rum som tilltalar hennes personlighet och undervisningsstil 

för att kunna förmedla en trivsam känsla till sina elever. 

5.2.2 Väggdekoration  

Lärarnas inställning till vad och hur mycket material som ska sättas upp på väggarna 

varierar. En lärare menar att hennes grupp inte blir störd av det material som är 

uppsatt och hon tycker att det är inspirerande att se många olika material, medan 

andra lärare tycker att deras elevgrupp lätt blir distraherade av sådant material. 

Men annars så försöker jag att inte har jätteplottrigt utan ganska ordning och 

struktur på saker. Jag har märkt att endel barn blir ganska så störda av att ha för 

mycket saker och väggarna fulla med grejer och att det sitter lappar över allt och att 

tavlan är fullplottrad med saker. Framför allt om man har barn med särskilda behov, 

det märks att de behöver struktur. 

Alla lärare är överens om att vissa saker bör sitta på klassrumsväggarna när man 

undervisar i en etta eller tvåa. Det material som bör sitta på väggarna är till exempel 

alfabetet, vokaler, talrad, samt aktuella teman som klassen arbetar med. 

Vi sätter upp det barnen jobbar med, det ska synas vad man gör. 
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Genom valen av vad som sätt upp på väggarna skapas en personlig prägel på 

klassrummet och de olika klassrummen förmedlar olika känslor. 

5.2.3 Arbetsmaterial 

När det gäller arbetsmaterial såsom spel, målarfärger eller laborativa material och 

deras placering så skiljer sig lärarnas åsikter åt. Alla har valt att ställa fram en viss 

del av materialet så att det är synligt och tillgängligt för eleverna. 

 Jag har bokhyllor och jag har försökt att organisera så att jag har matte på ett ställe 

och naturkunskap på ett, SO och NO på ett och en planeringshylla. En bok- och 

bibliotekshylla. Alltså uppdelat. När det gäller matte är hyllorna uppmärkta. […] 

Materialet på planeringshyllan använder barnen när de har sin planering så har de 

uppskrivet vilken hylla de ska gå till, bildsystem för att välja rätt material. Detta gör 

barnen fritt. 

Men allt material finns inte framme och det beror på olika saker. Någon lärare menar 

att det helt enkelt inte finns plats för allt material, någon lärare säger att eleverna inte 

ska ha tillgång till allt material och någon lärare upplever att deras nuvarande 

elevgrupp inte klarar ansvaret. Alla klassrum, utom ett, används dessutom av 

fritidshemmets verksamhet efter skoltid och detta är också ett skäl att visst material 

får stå i skåp. 

Jag har funderat på att lyfta bort dörrarna från alla skåp så att man ser hyllorna. 

Men istället har jag valt att plocka fram det material som är aktuellt. 

Utöver väggdekoration och arbetsmaterialets placering har även belysningen i 

klassrum inflytande på trivseln. 

5.2.4 Beslysning 

I alla klassrum finns lysrör i taket, samt ett lysrör som är riktat mot tavlan. Dessa 

olika lampor används av flera lärare för att rikta elevernas uppmärksamhet. Alla är 

överens om att lysrören skapar en bra arbetsmiljö för eleverna. Flera lärare pratar om 

mysbelysning, vilket innebär att de släcker ner lite för att skapa en lugn stämning i 

klassrummet. Två av lärarna har bordslampor eller mindre vägglampor som de också 

använder. 

Ljuset ska ju givetvis vara bra när man arbetar, men samtidigt kan det vara mysigt 

när man har vissa samlingar och morgonstund och smålamporna att tända upp. Jag 

har alltid smålampor i fönstret och på arbetsbord. Nu när det är mörkt och de små 

bordlamporna lyser skapar det ett lugn också. När det är upptänt blir eleverna pigga 

och mer igång. 

Genom de olika faktorerna ovan försöker lärarna skapa ett trivsamt klassrum för 

både sig själva och sina elever. De menar att det ska vara mysigt och vad mysigt 

innebär varierar mellan de olika lärarna. Även bänkarnas placering, katederns 

placering och så vidare påverkar trivseln i klassrummet, men i studien framgår att 

valen som görs kring dessa faktorer baseras på att elevernas behov och därmed 

möjligheten att skapa arbetsro i klassrummet mer än att skapa trivsel. 

5.3 Att skapa arbetsro i klassrummet 

Att skapa arbetsro är alltså viktigt när lärarna utformar klassrummet. För att skapa 

arbetsro strävar lärarna efter att tillgodose elevernas behov. En sätt att lyckas anpassa 

miljö till elevernas olika behov är att skapa en flexibel miljö. 
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5.3.1 Elevernas behov 

Lärarna är överens om är att klassrummets utformning måste bero på vilken 

elevgrupp som ska vara där och vilka behov eleverna har. Om miljön kan tillgodose 

elevernas behov så kan det skapas arbetsro i klassrummet. Lärarna pratar om 

individen och vad den enskilda eleven klarar av. Hur klassrummet sedan utformas 

ändras varje gång de byter klass, men även då klassen utvecklas och mognar. 

Det handlar ju om att man ska göra det så bra som möjligt för den barngrupp man 

har för tillfället, sen kan man ju tycka att det är mer eller mindre mysigt själv. 

Barngruppen ska styra. Det kan vara väldigt stora skillnader mellan hur en och 

samma lärare väljer att möblera. 

Behov som styr utformningen är behovet av tystnad och möjlighet att sitta 

tillsammans med andra utan att störas, hur eleverna påverkas av väggdekoration, hur 

eleverna klarar av att sitta still på en och samma plats hela dagen och behovet av 

struktur och regler. 

Jag tänker lite på olika inlärningsstilar när jag jobbar. Att det måste finnas 

någonting för alla, alla barn klarar inte av att sitta och jobba vid en bänk, de kan 

lika gärna ligga på en matta. Men det måste ju finnas yta till det också. 

5.3.2 Flexibilitet 

Lärarna anser att flexibilitet är viktigt i klassrummet och de försöker därför skapa 

många olika platser där eleverna kan arbeta under dagen. Antingen olika hörnor eller 

som de säger ”rum i rummet” eller om de har tillgång till grupprum eller korridor. 

Det handlar ju om att det ska finnas delar i klassrummet där man kan få vara som 

elev om man inte vill sitta på sin plats. Det är okej att skriva en gåta i 

bibliotekshörnan eller soffan eller något annat. Jag har ju tänkt att vi inte gör 

samma saker hela tiden, för alla barn har olika behov. Någon kan jobba med en 

uppgift en hel lektion medan en annan är färdig blixtsnabbt, då måste det ju finnas 

något för den eleven. Då behöver den kunna gå undan och göra något annat. Att 

kunna gå undan tilltalar de flesta eleverna. Det ska finnas något för alla, det ska 

finnas platser att utnyttja och inte bara sin bänk. Det är inte där man lär sig mest. 

Den stora runda mattan verkar vara den i särklass viktigaste arbetsplatsen vid sidan 

om elevernas bänkar. Dock inte för alla lärare och en av lärarna säger: 

Mattan trodde jag skulle ha väldigt stor betydelse när jag tänkte på det innan 

terminen och att vi skulle ha mycket samlingar på mattan eftersom min förra grupp 

alltid satt på mattan när vi pratade. Det var där vi befann oss när vi gick igenom 

saker och så. Men i den här gruppen blev det tvärt om och mattan var bara till 

besvär när man skulle sitta still och lyssna på instruktioner eller så. 

Andra arbetsplatser är soffor, fåtöljer och små mattor. 

Soffa vill jag gärna ha eftersom den är bra till mys och läshörna, det ska finnas 

möjlighet för barn att gå undan till soffan om det behövs.  

5.3.3 Möblering med bänkar och katedern 

Den faktor som har störst betydelse för att lärarna ska lyckas skapa arbetsro är hur de 

väljer att möblera klassrummet med elevernas bänkar och katedern. Hur lärare valt 

att möblera beror till största del på elevernas förmåga att klara relationer till andra 

elever. Ju fler elever som sitter tillsammans och har kontakt desto fler relationer 

måste de klara av samtidigt som skolarbetet. 

Det ska ju vara flexibelt och kunna flytta om efter behov. Klarar de att sitta i en 

grupp ska de göra det. 
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Just med de här barnen har det varit två och två eftersom det är en rörig och rörlig 

grupp. Förut hade jag långbord och det kändes trevligare. Men jag fick en 

tankeställare då en förälder tog upp att det inte var ergonomiskt. Så det är två och 

två så att alla kan vara framåtvända. Det funkar bra, i alla fall med den här gruppen. 

Genom att ställa bänkarna på ett sätt som tillgodoser elevernas behov och förmåga 

skapas förutsättningar för arbetsro i klassrummet, menar lärarna. 

Hur lärarna väljer att använda katedern varierar och det beror på lärarens egna tankar 

om undervisning och på hur elevgruppen fungerar. En lärare sitter vid sin kateder 

under lektionerna för att kunna hjälpa alla i tur och ordning och för att ha uppsikt 

över klassen. Andra lärare säger att de aldrig sitter vid katedern under lektionstid 

utan rör sig bland eleverna. 

Den har ju också haft olika funktioner under mina år. Förra året när mina elever var 

tvåor kunde jag sitta där och de kom och gick igenom saker, det blev en plats där de 

fick en egen plats för genomgång. Nu däremot behövs jag hela tiden ute i 

klassrummet så nu sitter jag inte där. Kanske blir det annorlunda sen när de här är 

tvåor. 

Några lärare har valt att ta bort katedern helt och hållet ur rummet eftersom den 

aldrig används utan bara tar upp plats, plats som lärarna anser att eleverna behöver 

bättre. 

Det har jag inte någon, jag har valt att inte ha någon plats som är min som tar plats i 

detta rum. Jag prioriterar att det ska vara luftigt och att det ska finnas barnanpassade 

miljöer. 

Alltså kan katederns placering vara avgörande för lärarens insats att hjälpa eleverna 

skapa en bra arbetsmiljö med arbetsro. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten och de ställs mot tidigare forskning. Studien visar 

att målen lärarna har när de utformar sina klassrum är att skapa trivsel och arbetsro, 

samt att utformningen styrs av olika ramar. 

6.1 Lärarnas ramar vid utformning av klassrummet 

Undersökningsgruppen var eniga om att det finns ramar som de måste anpassa sig 

efter när de utformar sina klassrum. Dessa ramar består av sådan faktorer som lärarna 

inte kan påverka och förändra, såsom klassrummets placering och storlek, tillgång 

till grupprum eller korridor, typen av möbler som finns i klassrummet och även att 

rummet delas av fritidsverksamheten. Samtligare lärare blev tillfrågade om vad de 

uppfattar som hinder eller begränsningar för att uppnå den klassrumsmiljö som de 

strävar efter. De flesta lärarna uppgav att det var just sådana faktorer som 

klassrummets storlek, placering eller exempelvis tillgången till grupprum som 

begränsade dem. De flesta ramarna är svåra för den enskilda läraren att förändra, till 

exempel klassrummets form, då det kräver större ombyggnationer. Medan inredning 

såsom soffor, bänkar eller bord och hyllor till viss del är påverkningsbart för lärarna, 

då de kan flytta ut och byta inredning med andra klassrum. Lärarna uppgav 

exempelvis att de inte fått välja om de vill ha bänkar eller bord till eleverna. 

Jedeskog (2007) förklarar att det finns för- och nackdelar med de olika typerna av 

bord och lärarna i denna studie ser samma plus och minus med borden eller bänkarna 

som Jedeskog nämner. Vilken av möbeltyperna de föredrar är individuellt, men de 

får ändå acceptera de möbler som står i klassrummet. Lärarna i studien uppfattade 

alltså att det finns några faktorer som fungerar som ramar för utformningen och de 

arbetade istället med sådana faktorer som de har större inflytande över för att nå sina 

mål. 

6.2 Att trivas i klassrummet 

Lärarna är angelägna om att både de själva och eleverna ska trivas i klassrummet och 

de grundar några av sina beslut i utformningen på trivseln. En tänkbar anledning till 

att lärarna lägger stor vikt på trivsel är att människor skapar relation till platser de 

tillbringar mycket tid på, som Kudryavtsev, Stedman och Krasny (2012) och 

Scannell och Gifford (2010) kallar platsanknytning. Klassrummet blir därmed en 

viktig plats för elever och lärare. För att skapa trivsel vill lärarna sätta en personlig 

prägel på rummet, de använder dekoration på väggarna och placering av 

arbetsmaterialet för att ge rummet karaktär och de använder sig även av belysningen 

i rummet för att skapa en trivsam stämning. 

6.2.1 Lärarens undervisningsstil 
Hur varje lärare vill undervisa speglas alltså i utformningen av klassrummet. Någon 

lärare säger själv att hon inte vill ha rader med bänkar eftersom det är för strikt för 

henne. En annan lärare menar att hon inte behöver ha rader som vätter mot tavlan 

eftersom hon inte jobbar så. En tredje lärare menar att klassrummet speglar hennes 

sätt att undervisa på. Överlag har lärarna som deltagit i studien ett elevcentrerat 

arbetssätt och enligt Horne Martin (2002) skulle dessa lärare möblera sina bänkar i 

rader eller grupper och dessutom skulle läraren inte röra sig så mycket i 

klassrummet. Denna studie visar dock att möbleringen varierar och att rader eller 

grupper inte dominerar, samt att de flesta lärare rör sig runt i hela sina klassrum. En 
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tänkbar anledning till skillnaderna är att lärarna i denna studie har den enskilda 

individen i fokus och ser att andra möbleringar än rader och grupper har sina 

fördelar. 

6.2.2 Väggdekoration 
När det gäller klassrummens väggar så väljer alla lärare utom en att bara ha lite 

material uppsatt och detta för att inte störa elevernas fokus. Distraktion är den orsak 

som Jedeskog (2007) och Nordin Hultman (2004) skriver om som den vanligaste till 

att lärare väljer att ha lite material framme och uppsatt. Den lärare som väljer att sätta 

upp mycket material på väggarna tycker inte att det stör hennes elever utan att de 

vant sig. Det verkar som att eleverna anpassar sig till den miljö som läraren skapar. I 

de klassrum där det är lite material på väggarna störs eleverna kanske lättare när 

något nytt sätts upp. Medan det i ett klassrum med mycket material kan passera 

eleverna utan att störa dem. Visst material är lärarna eniga om att det måste sitta 

uppe och finnas framme när de jobbar med yngre elever, exempelvis alfabetet och 

talraden. Dessutom tycker lärarna att det är viktigt att sätta upp sådant material som 

de jobbar med för tillfället så att eleverna tydligt ska kunna se det och påminnas om 

det. Det visuella behovet är större hos yngre elever och därmed verkar det naturligt 

att vissa material ska sitta upp så att eleverna kan se det. 

6.2.3 Arbetsmaterial 
Hur arbetsmaterialet är ordnat beror på hur lärarna uppfattar att elevernas förmåga är. 

Nordin Hultman (2004) kontaterar att det är vanligt att pedagogiska verksamheter i 

Sverige har lite material framme. Detta visar resultaten i denna studie också men det 

är för litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser om det är så eller inte. 

En viktig aspekt om arbetsmaterialets placering som lärarna nämner är att 

fritidsverksamheten delar lokaler med skolan. I och med detta förlorar lärarna 

kontrollen över hur arbetsmaterialet som finns framme används. Under skoltid har ju 

läraren ansvar för eleverna i klassrummen, men under fritidsverksamheten är det 

fritidspersonalens ansvar och därmed behandlas materialet på olika sätt. Lärarna är 

inte helt nöjda med skötseln under fritidsverksamheten och ställer därför undan visst 

material. 

6.2.4 Belysning 
Det är intressant att lärarna använder belysningen i klassrummet för att rikta 

elevernas uppmärksamhet och att skapa olika atmosfärer. Genom att tända vid tavlan 

fokuserar eleverna på vad som händer där. Det verkar som att eleverna är mycket 

mottagliga för denna användning av lyset. Några lärare har även mindre lampor för 

att kunna skapa ytterligare variation och mysbelysning som de uttrycker det. 

Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007) som skriver om elevernas olika 

behov menar att elever även har olika behov när det gäller ljuset i rummet. För de 

lärare som enbart har takbelysningen är det svårt att ta hänsyn till de enskilda 

elevernas önskningar när det gäller ljuset, antingen är takbelysningen tänd eller 

släckt. I studien deltog två lärare som använde mindre lampor för att tillgodose 

elevernas olikheter, men även för att skapa olika atmosfärer. Med atmosfär avses här 

det lärarna kallar mysbelysning. Alla lärare väljer att ha så kallad mysbelysning 

under samlingar och högläsning för att detta lugnar eleverna. Alltså kan lärarna styra 

gruppen med hjälp av ljuset. Dels hur stämningen är i klassrummet, men även vart de 

ska fokusera sin uppmärksamhet. Viktigt att tänka på, vilket lärarna i studien gör, är 

att tända upp för arbetet eftersom det då behövs god arbetsbelysning. 
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6.3 Att skapa arbetsro i klassrummet 

Dessutom framgår det av lärarna att arbetsro är det andra målet som de vill uppnå i 

utformningen av klassrummen. För att uppnå arbetsro menar lärarna att det är 

elevernas behov som styr. Eftersom eleverna har så olika behov strävar lärarna efter 

flexibilitet i sina rum. Det är framförallt möbleringen av elevernas bänkar och 

katedern som bidrar till att skapa flexibilitet, men även tillgången till andra platser 

som eleverna kan arbeta vid. 

6.3.1 Elevernas behov 
Lärarna i studien är överens om att eleverna har olika behov när de ska göra 

skolarbete. Olikheterna mellan eleverna är just vad Nordin Hultman (2004) anser att 

läraren måste ta hänsyn till i utformningen av miljön. För att uppnå flexibilitet talar 

lärarna om olika möbleringar av bänkar och att skapa flera olika arbetsytor som 

eleverna kan variera sig emellan. Några exempel är att ge elever avskildhet genom 

flyttbara skärmar eller möjlighet att variera arbetsplatser under dagen. Då kan de 

antingen sitta vid sin bänk, i soffor eller på runda matten. Skälet lärarna ger till att 

det är viktigt med flexibilitet, är att att eleverna har olika lärstilar. Elevernas olika 

lärstilar är det som motiverar Johanssons, Skillström Carlssons och Rings (2007) och 

Nyströms (2002) ansatser att olika klassrumsmiljöer bör skapas. Det verkar som en 

av lärarnas stora problem är att skapa en klassrumsmiljö som kan tillgodose alla 

elevers olika behov. I undersökningens klasser går allt ifrån 14 till 28 elever och 

läraren ska alltså försöka anpassa rummet till var och en av eleverna. En fundering är 

om det är möjligt för lärare att lyckas med denna utmaning. En lärare menar även att 

gruppen förändras mycket från höstterminen i årskurs ett till vårterminen i årskurs 

två. Därför behöver utformningen vara anpassningsbar och föränderlig hela tiden. 

6.3.2 Flexibilitet 
Flexibilitet är ytterligare en aspekt som är viktig för lärarna i studien. Det är genom 

flexibilitet som lärarna anser att de lyckas tillgodose elevernas olika behov och det är 

precis detta som Roskos och Neuman (2011) rekommenderar i sina resonemang 

kring utformningen av klassrum. Lärarna försöker skapa en flexibel klassrumsmiljö 

bland annat genom att ordna med många olika arbetsplatser till eleverna. Att olika 

arbetsplatser behövs för att tillgodo se elevernas behov förspråkas av både Jedeskog 

(2007) och Johansson, Skillström Carlsson och Ring (2007). Jedeskog (2007) 

uppmanar även att använda korridoren som arbetsplats. En lärare i denna 

undersökning har arbetsplatser till sina elever i korridoren, men deras korridor är 

avsedd bara för de elever som går i hennes klass. Om korridoren ska användas av 

andra vuxna och barn på skolan finns dock en risk att det blir spring som stör 

eleverna, i stället för att ge dem avskildhet och tystnad. Johansson, Skillström 

Carlsson och Ring (2007) förespåkar även att det i klassrum skapas ”rum i rummet”. 

Två av klassrummen i studien hade möjlighet att ordna sådana miljöer med tanke på 

klassrummens form. De andra klassrummen hade en traditionell rektangulär form 

och lärarna hade svårt att skapa olika hörnor. De flytt- och vikbara skärmarna 

återfanns i de flesta klassrum och dessa skärmar ger lärarna möjlighet att skapa 

avskilda arbetsplatser oavsett klassrummets form. Flera lärare hade även ordnat med 

mattor och soffor för att ge eleverna olika arbetsplatser. Det absolut mest omtalade 

arbetsytan är den stora runda mattan. Fem av de sex lärarna i denna studie har en stor 

rund matta och den används under hela dagarna. Exempelvis användas den vid 

samling och högläsning då har den funktionen att samla ihop eleverna och ge läraren 

möjlighet att nå ut till alla bättre. 
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6.3.3 Möblering med bänkar och katedern 
Det är främst genom att ordna elevernas bänkar och katedern på olika sätt som 

lärarna kan skapa arbetsro i klassrummet och detta genom att hitta lösningar som är 

anpassade efter elevernas förmåga och behov. I studien ingick klassrum med grupper 

eller rader och två rum hade mixad ordning bland bänkarna. Jedeskog (2007) skriver 

att det är vanligast med rader eller grupper. Det är dock för få klassrum som deltagit i 

denna studie för att kunna säga om det är något generellt eller inte.  Jedeskog (2007) 

skriver också om hur bänkarnas placering hjälper läraren att hålla ordning på 

eleverna i  klassrummet. Lärarnas motivering till val av möblering handlar främst om 

att uppfylla elevernas behov, men genom att välja att placera vissa elever själva eller 

i par kontrollerar läraren hur mycket kontakt med klasskamraterna denne elev får. 

Dessutom kan lärarna välja vart i klassrummet de placerar eleverna, exempelvis långt 

bak i rummet eller långt ifrån fönstren. När lärarna i denna studie pratade om hur de 

valt att möblera talade de om att eleverna var tvungna att ha någon form av relation 

till de klasskompisar som de satt tillsammans med. Det sociala samspelet har även 

diskuterat av Rosenfield (1985) som även han drar slutsatsen att det är när eleverna 

ser varandra som kontakt skapas och därmed relation. Dessa relationer lägger lärarna 

i studien stor vikt på och någon lärare har valt att placera eleverna parvis i rader mot 

tavlan just för att eleverna blir för pratiga och störda av varandra då de sitter i 

grupper. Ett av klassrummen i denna studie utmärker sig då möbleringen av 

bänkarna varierar sig mellan grupper, rader, par och enkilt. Dessutom finns både 

bänkar och bord som eleverna har beroende på sina behov. På detta sätt har läraren 

lyckats tillgodose elevernas behov och lyckas få bra arbetsro i klassrummet. 

Hur lärarna väljer att placera katedern varierar och denna studie omfattar de 

variationer som bakgrundskapitlet tar upp. Jedeskog (2007) talar om ställa katedern 

längst fram eller längst bak i rummet och Björklid (2005) säger att det på senare år 

blivit vanligare att ta bort katedern från rummet. Resultaten i denna studie visar att 

katederns placering är grundad på lärarens undervisningsstil, alltså vilka behov de 

själva har av den. En lärare väljer att sitta vid sin kateder under lektionerna för att på 

bästa sätt kunna hjälpa sina elever men framförallt  för att kunna se ut över dem och 

tillrättavisa dem om det behövs. Genom att se ut över klassen och kunna överblicka 

klassrummet kan läraren hjälpa sina elever att skapa arbetsro till skolarbetet. 

Jedeskog (2007) resonerar om möbleringen för att kontrollera gruppen och om den 

maktsymbol katederna är. I denna studie framstår inte maktsymbolen som avgörande 

och lärarna nämner inte att katedern skulle ha den funktionen. Dock kan det antas att 

makt används på ett omedvetet sätt och detta skulle kunna förklara varför lärarna inte 

medvetet diskuterar maktaspekten i katederns position. I stället menar de att 

placeringen av katedern handlar om vad som är mest praktiskt för deras sätt att 

undervisa på.  

6.4 Slutsatser 

Lärarna eftersträvar främst trivsel och arbetsro då de utformar sina klassrum. Någon 

lärare använde även uttryck som mysigt och hemtrevligt. När det gäller utformningen 

av klassrummet är det vikigaste för lärarna att försöka tillgodose elevernas behov. 

Detta görs ofta genom att skapa en flexibel miljö med arbetsytor som kan tilltala 

olika elever och även ge möjlighet för olika sorters arbete. De fysiska ramarna verkar 

ofta vara ett hinder för lärare när de ska utforma sina klassrum. Flera lärare upplever 

att de inte kan påverka dessa ramar, men att de ändå, genom andra faktorer lyckas 

skapa klassrum såsom de vill. De accepterar det de inte kan förändra och förändrar 
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det de kan. Lärarna beskriver också att de anser att det är viktigt att vara lyhörd och 

observant på elevgruppen. Lika mycket som det skiljer sig mellan olika elevgrupper 

så har samma grupp med elever olika behov från höstterminen i ettan till vårterminen 

i tvåan. 

När lärarna planerar och reflekterar kring de olika faktorer som denna studie 

fokuserat på skiljer det sig mellan de olika lärarnas åsikter. Det framgår att det finns 

både för- och nackdelar med de flesta val lärare gör när det gäller elevernas bänkar, 

katederns placering, belysningen, material och arbetsplatser. Det verkar som att 

lärare gör sina val och de tror på sina ideer. När de ändrar åsikter så är de inte rädda 

att förändra sin miljö. En lärare säger att det är viktigt att förändra klassrummet 

också, bara för att de valt en möblering innebär det inte att det måste se ut så för 

evigt. 

Lärarna i denna studie har den andra eller den tredje av, Horne Martins (2002), 

attityder till miljön. De förstår att miljön har betydelse för undervisningen, men i 

vilken utsträckning de känner till hur de kan använda miljön varierar mellan lärarna, 

men alla anser som sagt att miljön har betydelse. Det teoretiska perspektivet som är 

utgångspunkten för denna studie är ingenting som de deltagande lärarna direkt 

pratade om. Miljöspykologins utgångspunkt att miljön påverkar människor, som 

Küller (2007) och Björklid (2005) beskriver, verkar lärarna ha tillägnat sig. Lärarna 

använder inte begreppen från miljöpsykologi, men utifrån resultaten i studien dras 

slutsatsen att lärarna är medvetna om att miljön påverkar eftersom de gjort många 

medvetna val i tron att undervisningen blir bättre om klassrumsmiljön är bra. Detta är 

precis det som Nilsson och Prytz (2008) resonerar om när de drar slutsatsen att 

tankarna om miljön ofta sker omedvetet.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka hur eleverna uppfattar sina 

klassrum. Då lärarna strävar efter trivsel och arbetsro skulle det vara intressant att se 

om eleverna också ser dessa aspekter som viktiga i klassrummet. 

Det skulle också vara intressant att göra en observationsstudie som undersöker hur 

lärare använder sig av miljön de skapat. Exempelvis hur möbleringen av bänkarna 

påverkar undervisningen eller hur de själva rör sig runt i klassrummet under 

lektionerna. 

Ett annat intressant och aktuellt område att undersöka är hur mångkulturen spelar roll 

i klassrummets utformning. Eftersom rummet bygger på elevernas olikheter så kan 

ett förslag till forskning vara hur den kulturella bakgrunden kan spela roll i 

utformningen. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

LÄRAREN 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande klassrum? 

3. Hur ser din elevgrupp ut just nu? 

GENERELLT OM RUMMET 

1. Hur har du tänkt när du utformat ditt rum? 

2. Vilka var dina mål med just denna utformning? 

3. Vilka möjligheter och begränsningar ser du med utformningen? 

4. Något du vill ändra på i ditt rum? 

5. Har du anpassat ditt arbetssätt efter rummet på något sätt? 

FAKTORER I KLASSRUMMET 

1. Hur har du tänkt kring elevernas bänkar? 

2. Vad tänker du om katedern? 

3. Vilka övriga möbler är viktiga för dig? 

4. Fler platser än klassrummet för undervisning, ex grupprum? 

5. Hur har du tänkt kring ljus och ljud då du utformat rummet? 

6. Vad väljer du att sätta upp på väggarna? Varför? 

7. Skolmaterialet, finns det framme eller tar du fram när det behövs? 

 


