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Abstract
Many of the schools premises are neglected and the physical environment has not been 

prioritised. Instead the focus is set on scientific learning methods and pedagogic. The need for 

an environmental shift has not got an essential place in the governing documents for schools, 

although the focus on school premises should be suited to the purpose of the activity and for 

the pupils needs. Today the interest and the need of research within the physical environment 

is evermore increasing. The Swedish Work Environment Authority, present in their 

activityplan for 2006, that the schools premises and equipment is not adjusting to today’s 

activity and it is in bad condition that can lead to work-related injuries.

The purpose of this essay is to bring to light a different pedagogic train of thought around the 

surrounding environments importance, for students learning and to compare these with our 

study of a selection of classrooms and what the teachers to these classrooms consider about 

the environments importance. We therefore aim to focus our research on the physical 

environment and how that can influence the learning process. Can one overcome certain 

boundaries and create new possibilities in a different environment of learning?

The research declared a great number of theories that show the environment influenced 

students in many different ways. According to the educationalist in the study, it is important 

to have a miscellaneous environment so all students can learn in their ultimate way. The strict 

budget, schools are often left with, is preventing any positive improvements that could be 

made to create a more positive school environment, physically and mentally. There are many 

ways to get around this problem. Most important is to include everyone in the school so that 

they feel they are a part of that environment and that they have the power to change things.

Nyckelord: skolmiljö, lärande, skolhistoria, pedagogisk filosofi Keywords: school 

environment, learning, school history, philosophy of pedagogic
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Inledning
Bakgrund
Vi har valt att fokusera vår uppsats kring ett ämne som ofta glöms bort när lärande diskuteras, 

men som har stor betydelse för elevers inlärning och framför allt för deras välmående, 

nämligen lärandemiljön. Det finns en mängd forskning om hur elever lär sig och vilka 

metoder som anses bra, men studier av den miljö elever lär sig i är ett relativt nytt område och 

det saknas översikt i litteraturen. Först år 1960 utfördes klassrumsforskning i Sverige 

(Nyström 2002). Vi har själva upplevt att skolans miljö många gånger är bristfällig och att 

den fysiska miljön verkar vara ett framtida problem att ta tag i. Därför vill vi undersöka hur 

miljön påverkar undervisningen och om en genomtänkt miljö kan förbättra undervisningen. 

Idag har intresset och behovet av forskning inom den fysiska miljön i skolan ökat. 

Arbetsmiljöverket lyfter, i sitt verksamhetsprogram 2006, fram att skolans lokaler och 

utrustning inte är anpassade till verksamheten och i dåligt skick vilket kan leda till 

arbetsskador hos både elever och lärare. Även skolverket framhåller att det är hög tid att tänka 

på arbetsmiljön i skolan. Båda myndigheterna inriktar sig på elevernas inflytande och 

ansvarstagande över arbetsmiljön, såväl arbetsmiljöns utformning samt innehållet i 

undervisningen (Arbetsmiljöverket 2006). 

Miljön har ännu inte fått någon väsentlig plats i styrdokumenten för skolan. Där finns endast 

antydningar om att miljön är betydelsefull. Det som tas upp är att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga, tidsenliga och anpassade för elevers behov (Björklid 2005). Alla i skolan ska 

arbeta för en god miljö som utvecklar lärandet (Lpo94). Cold (2002) menat att den estetiska 

miljön har betydelse för välbefinnande och lärande. Ett stökigt intryck ger negativa budskap 

och visar bristande omsorg.  Skantze (1995) påpekar att ett rum kan betyda både möjligheter 

och begränsningar. Det är hur man kan undvika begränsningar och framhäva möjligheterna 

denna uppsats handlar om.

Problemformulering
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram olika pedagogiska tankegångar kring miljöns 

betydelse för elevers inlärning och jämföra dessa med vår studie av ett urval av klassrum och 

vad lärarna till dessa klassrum anser om miljöns betydelse. Arbetet fokuserar därmed på den 



fysiska miljön och hur den påverkar inlärningsförloppet. Det är nödvändigt att även behandla 

teorier om hur elever lär sig eftersom det är via synen på inlärning som miljön utformas (A. 

Skantze, Krupinska & Colven 1979). 

Avgränsningar
Det finns inte bara ett rätt svar på vad som är den bästa fysiska miljön för inlärning. Forskning 

och studier visar på olika sätt att utforma olika miljöer utefter de berördas önskemål och 

behov. Detta innebär att vår studie inte heller kommer med sanningen utan olika sätt att närma 

sig en pedagogisk miljö. Uppsatsen är en beskrivning av olika miljöfaktorers betydelse för 

inlärningen. Det material som ligger till grund för vår forskning är en blandning av de nyare 

forskningarna på området fysisk miljö och äldre litteratur som har relevans till varför skolan 

ser ut som den gör idag och hur den kan förändras. All litteratur på området har inte tagits 

upp, men genom att välja ett omfattande material som vi noggrant penetrerat strävar vi mot att 

litteraturgenomgången är tillförlitlig och täckande (Bell 1993). Litteratur som uteslutits är 

fakta om skolbyggnadens övriga utrymmen som toaletter, uppehållsrum mm. samt elevers 

upplevelser av skolmiljön. Vår begränsning är högstadiet och därför vill vi se hur man kan 

föra över dessa idéer dit och analysera vad som kan göras åt den fysiska miljön i skolan på 

högstadiet. En annan begränsning är skolbyggnaden, eftersom den är omfattande har vi 

fokuserat observationen på klassrummet där majoriteten av undervisningen sker. Det här 

arbetet fokuserar på den fysiska miljön som innefattar hus, lokaler, inredning, uterum och 

konkreta platser man kan ta på och vistas i (Björklid 2005).

Disposition 
I inledningen redogör vi för vikten av att studera det valda området och även avgränsar även 

vilka frågor vi ska besvara och vilka områden vi avgränsar oss från. Efter den inledande delen 

behandlas de teoretiska aspekterna där vi ger en överblick över hur synen på inlärning har 

format skolmiljön. Först tas miljöbegreppet upp och vilken påverkan miljön har på individen 

och vise versa. Därefter vilka pedagogiska tankegångar det finns/funnits om inlärning, 

därefter en redogörelse över skolbyggnadens historia. Under kända pedagoger om skolmiljön 

vill vi lyfta fram den alternativa pedagogiken och deras syn på miljön för att kunna jämföra 

detta med den kommunala, allmänna skolan.  Därefter tittar vi på miljöperspektivet enligt 

olika aktuella forskare. I resultatdelen kommer vi att redogöra för hur vi gick till väga med 

observationerna och intervjuerna samt vilka resultat de gav. Under diskussionen framställer vi 

våra tolkningar av resultaten. Uppsatsen avslutas med en uppmanande avslutning. 
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Litteraturgenomgång
Syfte
Syftet med denna deskriptiva genomgång är att belysa olika tankegångar kring den fysiska 

miljöns påverkan på inlärningen (Ejvegård 2003). Det finns mycket sagt om miljön som inte 

lyfts fram och därför vill vi redogöra för vad de tidigare pedagogerna hade för teorier om 

miljöns samband med inlärning samt vad den nyare forskningen visar. Vi är medvetna om att 

tiderna förändras och därmed tankarna kring hur elever lär sig, men många tankar håller 

fortfarande. Eftersom skolan tar lång tid på sig att förändra sig så slår många av deras tankar 

igenom först på 2000-talet och är därmed högst aktuella. Här tas även miljöbegreppet och 

synen på inlärning upp eftersom de är med och påverkar miljöns utformning i skolan.

1. Miljöbegrepp
1.1 Fysisk- och subjektiv miljö
Miljöbegreppet skiljer på den fysiska och den subjektiva miljön (Björklid & Fishbein 1992). 

Den subjektiva miljön berör hur individer tolkar den miljö de befinner sig i, vilket i stor 

utsträckning påverkar hur de ser på miljön. Tolkningarna är ofta individbundna och bygger på 

tidigare erfarenheter så att till exempel en plats som känns trevlig för en person kan upplevas 

obehaglig för en annan. För samma individ kan den fysiska miljön kännas behaglig vid ett 

tillfälle men obehaglig vid ett annat. Forskning visar att den subjektiva miljön påverkar 

individen mer än den fysiska miljön. ”Lärandet är ett resultat av interaktion mellan såväl  

fysisk och social som kulturell omgivning” (Björklid 2005 s.27)

Det kan förefalla svårt att bygga upp en miljö som tillgodoser alla elevers behov i en klass på 

30 elever så att alla känner sig tillfreds (Björklid & Fishbein 1992). Det behöver dock det inte 

vara så komplicerat om man utgår ifrån att alla individer har vissa grundläggande behov. Alla 

individer måste först och främst känna sig mätta, otörstiga, utvilade och på andra sätt fysiskt 

kapabla att ta in ny kunskap. Därefter har individen behov av att känna sig trygg och socialt 

accepterad. När dessa två behov är uppfyllda kan individen gå vidare mot att hitta en 

meningsfullhet och en möjlighet till självförverkligande och att uppnå sina drömmar.
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1.2 Sociokulturellt lärande
Det är allmänt känt att inlärning inte bara sker i skolan utan även på fritiden. Lärandet sker 

dels i formella miljöer såsom klassrum, dels i informella miljöer utanför skolmiljön (Björklid 

& Fishbein 1992). Skillnaden är att inlärningen i skolan oftast sker individuellt med bestämt 

material och enskilda bedömningar medan kunskapen som tillfogas på fritiden många gånger 

uppkommer genom samarbete där materialet inte är förutbestämt och i avsaknad av en 

bestämd bedömning. Skolan kritiseras för att den inte relaterar till verkligheten och att den 

ligger efter i utvecklingen på hur barn lär sig. Skolans kunskaper är så avskärmade från 

omvärlden att de i många fall inte kan användas utanför skolan (I. Carlgren 1999).

Lärandet är sociokulturellt, det vill säga att det är i samspel med omgivningen och i 

interaktion med andra människor en individ tillhandahåller kunskap (Säljö 2000). Det är 

genom den kultur en individ uppfostras i som den betraktar och bearbetar omvärlden. 

Människan påverkas och formas konstant av den kollektiva kunskapen och de redskap 

kulturen byggt upp sedan tidigare. Mycket av vad en individ lär sig sker alltså tillika i 

vardagliga sammanhang. ”Människan skapar sin omvärld och utvecklas i den värld hon 

skapat.” (Säljö 2000 s.35)

1.3 Aktiv eller passiv påverkan
Växelspelet mellan miljö och individ kan ske på fyra sätt (Björklid & Fishbein 1992). 

Antingen genom att individen påverkar aktivt eller passivt eller om miljön påverkar aktivt 

eller passivt. Det bästa förloppet är om både individen och miljön är aktiva och påverkar 

varandra. Här nedan har vi sammanställt detta i en tabell för att förtydliga sammanhanget.

Tabell 1

Växelspelet mellan miljö och individ
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Individ passiv Individ aktiv
Miljö passiv Oplanerad miljö som individ 

undviker.

Tråkig eventuellt farlig miljö som 

görs rolig av individens fantasi.
Miljö aktiv Miljön är styrd och individen 

tvingas agera i miljön efter ett 

planerat sätt.

Miljön är aktivt planerad med 

individerna och ger utrymmer åt 

fantasin.



I tabellen ovan ser vi att om miljön är oplanerad för barn men att barnen ändå leker och vistas 

där, är det en situation med aktiva barn och en passiv miljö (Björklid & Fishbein 1992). Det 

positiva är att barnen själva med sin fantasi får utveckla sin miljö. Det negativa är att ibland 

kan den passiva miljön vara rent farlig för barn eftersom den inte är planerad efter barnens 

lekar. Om miljön är oplanerad och barnen är passiva blir det en tråkig miljö för barnen som de 

undviker, ogillar eller avskyr. Detta är en miljö där både miljön och individerna är passiva. En 

del barn kan känna att ingen bryr sig om dem och därför bryr de sig inte om vare sig de andra 

barnen eller miljön, och en destruktiv inställning kan uppstå. Om miljön är planerad för 

eleverna är detta ett plus men om miljön är för styrd till vad och hur man ska göra saker, 

exempelvis en inhägnad lekplats, så blir barnen passiva och tillåts bara göra saker på ett visst 

sätt, miljön är aktiv men barnen blir passiva. Slutligen har vi en situation där både barnet och 

miljön är aktiv det kan exempelvis ske genom att man tagit bort alla direkt farliga moment där 

barnen leker men att miljön tillåter olika och fria former av lek, exempelvis en skog, stor 

gräsplan, öppna lekplatser och olika föremål att experimentera med.

1.4 Utvecklingsekologi
Den amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner har konstruerat den utvecklingsekologiska 

modellen som publicerades på 1980-talet. Han riktade kritik mot att mycket forskning 

handlade om hur arvet påverkade individen, så kallad utvecklingspsykologi (Björklid & 

Fishbein 1992). Där får miljön endast en förenklad bild där den kopplas ihop med socialt 

skikt, föräldrarnas utbildningsnivå och social klass men den tar inte upp något om hur miljön 

påverkar individens utveckling. Därför utvecklade Bronfenbrenner den utvecklingsekologiska 

modellen som understryker att miljön påverkar individen i lika stor utsträckning som arvet 

och därför måste tas på större allvar i studier av om utveckling. Utvecklingsekologin menar på 

att inte bara närmiljön utan hela den kända miljön påverkar individen. Dessutom kan man inte 

se miljön som något statiskt som hela tiden ser likadan ut eller påverkar på samma sätt. 

Eftersom individen utvecklas, utvecklas även hennes relation till miljön så för att förstå nuet 

måste vi, enligt utvecklingsekologin även titta på miljöns historia och vad som kan få 

betydelse för framtiden. 

I utvecklingsekologin finns ett systemperspektiv som gör kopplingar till biologins ekosystem, 

det vill säga det samspel mellan djur och växter i naturen som bildar olika biotoper 

exempelvis skog och strand. På samma sätt talar Tiller (1980), som omnämns i Björklid och 
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Fishbeins, Individens samspel med miljön 1992,  om olika sociotoper bland människor där 

den sociala miljön, och individerna inom den, påverkar varandra. Det speciella med 

sociotoper är att en individ kan befinna sig och växelspela i olika sociotoper. För en individ 

bildar varje sociotop ett mikrosystem, det kan vara till exempel familjen, grannarna, skolan, 

fritis, träningen eller vännerna. I alla dessa mikrosystem har individen en viss framarbetad roll 

som påverkar både individen och de andra i mikrosystemet. Ett barns olika mikrosystem 

påverkar dess utveckling och om mikrosystemen drar åt väldigt skilda håll skapas en konflikt 

i hur barnet ska bete sig, en så kallad rollklyvning. För att få en effektiv utveckling och 

inlärning bör alltså så många mikrosystem som möjligt dra i samma riktning så att det som 

händer i ett mikrosystem även kan tillämpas i andra mikrosystem.

Utöver detta påverkas även barn indirekt av det exosystem som finns i barnens närområde. 

Platser som till exempel föräldrarnas arbetsplats, kommunalhuset, lokala krogen tillhör 

exosystemet. Det är platser som barnen inte har tillträde till men som finns i deras 

medvetande och som kanske påverkar dem genom andra individer i de mikronivåer som de 

ingår i. Alla dessa delar bildar tillsammans det makrosystem som barnet eller individen 

känner till. 

I skolan bör man alltså försöka koppla inlärningen med de andra mikrosystemen för att ge en 

konkretare helhet åt eleverna (Björklid & Fishbein 1992). Laborationer som befinner sig 

utanför barnets verklighet och saknar koppling till något av deras mikrosystem är alltså med 

stor sannolikhet dömda att misslyckas. Om man däremot kan koppla laborationerna till 

elevernas naturliga miljö och andra mikrosystem uppnår man en djupare förståelse och större 

mening med undervisningen. Hur påverkar då eleven sin miljö? Generellt kan sägas att 

påverkningsgraden varierar med hur många andra som finns i mikrosystemet och vilken roll 

individen har. Exempelvis så har åskådaren på en konsert med 16 000 personer liten påverkan 

medan artisten uppe på scen påverkar miljön i stor grad. 
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2. Pedagogiska tankegångar om inlärning
2.1 Inledning
Skolmiljöns utformning beror till stor del på hur man ser på intelligens och inlärning (Skantze 

1979). För att studera bra miljöer för undervisning krävs det att vi känner till de 

bakomliggande pedagogiska tankegångarna, vilka har sina rötter långt tillbaka i tiden.

I denna del har vi valt att fokusera på ett urval av de pedagoger som sedan slutet av 1700-talet 

och framåt har påverkat skolutvecklingen i Sverige. Vi tar även upp nyare pedagogiska idéer 

som fått föga genomslag i skolan men som ändå är av intresse för framtiden.

2.2 Humanistisk pedagogik
Den humanistiska pedagogiken har sina rötter ifrån grekiska filosofer såsom Sokrates och 

Aristoteles (Egidius 2001). De förespråkade att kunskapsutbytet skedde genom diskussioner 

mellan mästaren och lärjungarna, där de starkaste bevisen ledde till sanningen. Humanismens 

grundvärdering var därmed att fokusera på eleven och inte på det som skulle läras ut. Genom 

att likställa eleven med läraren utvecklades elevernas självförtroende till att självständigt 

arbete och kritiska tänkande. Den humanistiska pedagogiken fick under lång tid inget gehör i 

den svenska skolan.

Från tidig medeltid var undervisningen antingen styrd av kyrkan, och kunskapen var religiöst 

bunden, eller via privatlärare som mest var till för överklassen och deras kunskapsintressen 

(Egidius 2001). Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) m.fl. motsatte sig detta skolsystem och 

ville att hela folket skulle ha rätt till en skolutbildning oberoende av kyrkan eller förmögenhet. 

Han ansåg att barnet var rent och naturligt från början och inlärningen skulle ske genom aktiv 

pedagogik där barnets uppfostran följde naturens lagar. Detta lade grunden till dagens 

uppgiftsbaserade lärande. Eleverna lär sig genom att lösa uppgifter i verkliga situationer och 

själva tvingas komma underfund med vilka färdigheter som behövs för att hantera 

uppgifterna. 

En förespråkare i modern tid för Rousseaus aktiva pedagogik var Jean Piaget (1896–1980) 

som även han koncentrerade sig på lärandeprocessen. Istället för att studera vad barn lär sig 

intresserade han sig för hur. Vetenskapliga fakta ansågs föränderliga och inte givna en gång 

för alla (Hartman 1995). Nya upptäckter inom forskningen gör så att inget får antas för fast 
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eller orubbligt, utan bara rätt så länge det inte kunnat motbevisas. Piaget kom fram till att 

individen lär sig genom sitt sampel med miljön och drar erfarenheter och slutsatser utifrån vad 

den prövat på. Aktivitet är ett av nyckelorden för inlärning enligt Piaget. Genom olika former 

av aktivitet förstås omvärlden.”När barnet studerar och manipulerar omvärlden fysiskt och 

begreppsligt konstruerar det samtidigt en personlig meningsfull bild av världen.” (Säljö 

2000, s.59)

Vidare ansåg han att människan är styrd av olika utvecklingsstadier där eleven går från 

konkreta operationer till abstrakta resonemang. Denna uppdelning innebär att individen inte 

kan lära sig saker som den ännu inte är mogen för (Arfwedson 1994). Piaget kritiseras ofta för 

att utvecklingsstadierna är för statiska och att de inte tänker på att det finns yttre faktorer som 

påverkar (Norén & Westin 1996). Istället lär sig människor genom olika stimuli och befinner 

sig i olika stadier samtidigt beroende på vilket ämne och vilken situation det gäller. Svenska 

skolan har fått influenser från Piaget i synen på kognitiv undervisning och utformning av 

skollokaler och läroplaner (Säljö 2000). 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859–1952) vidareutvecklade även 

han Rousseaus aktiva pedagogik i början av 1900-talet till en ny progressiv pedagogik. Den 

innebar att barn skulle få arbeta självständigt och utvecklas enligt sin egenart. Han såg hela 

livet som en läroprocess och att skolan skulle vara som samhället så att kunskaperna kunde 

användas (Norén & Westin 1996). Skolan skulle se till barnets intressen för att ta tillvara på 

lusten att lära. Dewey myntade uttrycket Learning by doing som innebar att teori och praktik 

hängde ihop. Idéerna skulle prövas i handling för att veta om de stämde i verkligheten. 

Handlingen behövde inte vara av praktisk art utan även genom diskussioner där erfarenheter 

utbyttes. Hans pedagogik innebar att skolans uppdelning mellan teori och praktik skulle 

överges och eleven skulle få verklighetsbaserade problem att lösa (Hartman & Lundgren 

1980).

Dewey kom att återuppväcka den humanistiska pedagogiken på 1970-talet där elevens 

självständighet och kritiska tänkande lyftes fram (Steinberg 1994). Undervisningsmetoderna 

skulle främja samarbetet mellan eleverna och gynna en demokratisk hållning på skolan där 

alla fick påverka och ta ansvar (Norén & Westin 1996). Eleverna som lärde känna sig själva 

och sina värderingar ledde till ett bättre samhälle enligt Dewey. Även Steiner, Montessori och 

Freinet förespråkade den humanistiska pedagogiken men de tas upp längre fram.
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Inom skolan värderas fortfarande den logisk-matematiska intelligensen högst medan de barn 

med annan intelligens ansetts som dåliga elever. Gardners teori har lett till att man börjat titta 

på andra inlärningsmetoder som gynnar olika intelligenser. 

2.4 Inlärningsstilar
För att veta vilka miljöer som är lämpliga för undervisningen är det av stort intresse att titta på 

hur eleverna lär sig. Här följer ett par teorier om vilka olika sätt en individ tar till sig 

information och färdigheter på. 

Konnotativ inlärning
Redan Piaget tog upp att det fanns olika sätt att lära sig på (Norén och Westin1996). Några 

har lätt att ta till sig abstrakta kunskaper och andra har lättare med de praktiska. Alla kan lära 

sig båda sätten men det ena kommer att dominera. Piaget påpekade även att inget sätt är bättre 

än det andra. Det finns många olika modeller för inlärning som skiljer sig då de lägger 

tonvikten på olika påverkningsfaktorer (Jensen 1996).

Eklind (1978) har vidareutvecklat Piagets teori om passiv och aktiv inlärning. Hon delar upp 

inlärningen i tre olika former som visar på passiv eller aktiv medverkan ifrån lärare och elever 

(Björklid & Fisher 1992). Dessa tre former är operativ, figurativ och konnotativ. Som figuren 

nedan visar får individen i den operativa inlärningen erfarenhet genom handling och att göra 

saker, man går från det konkreta och skapar med det abstrakta sammanhang och helheter 

genom assimilation, dvs. slutsatser dras av tidigare erfarenheter. Lärarens roll är att styra och 

handleda barnen i deras handlingar men inte att vara för aktiv. Förhållandet är att eleverna har 

en aktiv roll medan läraren en tämligen passiv roll. I figurativ inlärning förmedlas 

kunskaperna till eleverna som ska anpassas till undervisningen exempelvis vid språkkunskap 

som enbart måste kopieras. Eleven ackommoderas och deras handlingar anpassas efter 

omgivningen. I denna inlärningsstil har eleven en passiv roll medan läraren har en aktiv roll, 

detta kan leda till dressyr. Slutligen har vi då konnotativ inlärning som är mer av en 

kombination av de två första eleverna arbetar aktivt genom konkreta handlingar men dessa 

diskuteras sedan för att med lärarens hjälp komma fram till rimliga slutsatser. Läraren ger 

tydliga ramar som eleverna får arbeta inom. I detta fall är både eleven och läraren aktiva 

parter. 
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Visuell, auditiv, kinestetisk inlärning
Två amerikanska forskare R. Bandler och J. Gindler kom 1988 med en intressant forskning 

om inlärning som grundar sig i Gardners syn om olika intelligenser. Forskningen pekar på att 

olika intelligenser leder till att människor lär sig olika. Vissa lär sig genom att se, andra 

genom att lyssna och en del genom att göra (Steinberg 1996). Något som kallas visuell, 

auditiv eller kinestetisk inlärning, VAK, se nedanstående figur.  Varje människa har ett 

primärt sätt att lära sig på men de flesta av oss kan ta in information på de andra sätten också. 

Hur ska man då veta vilken som är den primära metoden för varje elev? Det är rätt enkelt 

enligt Bandler & Grindler. Varje person uttrycker sig oftast med adjektiv och verb som 

beskriver vad den ser som viktigast och förväntar sig respons i samma form. Om någon säger 

”Jag ser inget hopp” och en annan person svarar ”Jag förstår hur du känner dig” skapas en 

förvirring där den första talar med visuella jämförelser men får svar i kinestetiska jämförelser. 

Genom att lyssna på hur personer talar kan man få reda på hur de primärt lär sig.

I en normal klass finns det enligt forskningen cirka 3–4 elever som är väldigt låsta till sin 

primära inlärningsstil och inte kan ta in information på något av de andra sätten. Misslyckad 

undervisning beror därför till stor del av att läraren inte använder sig av samma primära 

system som eleverna. Självklart kan inte alla elever ha samma primära inlärningssätt som 

figurati
v

Operati
v

Konnotativ
Aktiv elev
Aktiv lärare

Figurativ
Passiv elev
Aktiv lärare

Operativ
Aktiv elev
Passiv lärare

Figur 1
Operativ, figurativ och konnotativ inlärning
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läraren så svaret är att läraren måste variera undervisningen så att alla elevers primära 

inlärningsstil blir tillgodosedda. De lärare som lyckas bäst med sin undervisning har även 

visat sig är just de som intuitivt varierar sin undervisning mellan visuell, auditiv och 

kinestetisk inlärning. Även vid förklaring åt elever som har fastnat hjälper det inte att försöka 

förklara på samma sätt en gång till fast långsammare, istället ska man ändra formen på hur 

man förklarar.

Figur 2
Auditiv, visuell och kinestetisk inlärning

Sociala påverkningar 
Jensen (1996) har undersökt hur inlärningen påverkas ur det sociala perspektivet. Han menar 

att vissa elever lär sig bäst i sociala sammanhang medan andra arbetar bäst ensamma. Sociala 

elever lär sig bäst om de får arbeta i grupp och diskutera, de måste även ha en positiv relation 

till den som undervisar. För sociala elever är det viktigt med möjlighet till rörelse och 

möjlighet till kommunikation mellan elever och lärare. Individuella elever lär sig tvärtom bäst 

om de får arbeta själva och för dem är informationen och dess värde viktigare än relationen 

till den som uttalar det. Ensamarbetande elever vill helst ha en neutral miljö där de tillåts 

arbeta självständigt, antingen i ett klassrum med bestämda platser eller i enskilda grupprum. 

Variation och lyhördhet för elevernas önskemål är en därmed en viktig del så att alla kan lära 

sig på sitt sätt.

Faktorer som påverkar inlärningen
Medan Brandler & Grinder fokuserar sin forskning om vilka sinnen individer tar till sig 

kunskap har Dunn & Dunn liksom Jensen undersökt olika faktorer som påverkar inlärningen i 

Visuell

Kinestetisk

Auditiv
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negativ och positiv bemärkelse (Steinberg 1996). Deras forskning från 1987 resulterade i fyra 

huvudkategorier som påverkar inlärningssituationen. 

Sociala

Miljö

Fysiska

Emotionell

Figur 3

Fyra faktorer som påverkar inlärningen

• Miljöfaktorer som ljud, ljus, temperatur, inredning som kan vara bra eller störande.

• Fysiska faktorer såsom tid, behov att röra sig och intryck

• Emotionella faktorer såsom motivation, uthållighet, ansvarskänsla, struktur som 

avgör vad man orkar och vad man är motiverad till. 

• Sociologiska faktorer som visar på med vilka man lär sig bäst med. 
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3. Skolbyggnadens historia:
Elevers lärande sker till stor del inom skolans väggar. Skolbyggnaden har sett olika ut under 

olika tider beroende på de bakomliggande pedagogiska idéerna om elevers inlärning. Vi gör 

en historisk tillbakablick för att förstå varför skolbyggnaden ser ut som den gör idag.

Historien om den allmänna skolbyggnadens utformning tar sin början i och med 1842 års 

folkskolestadgar (Landquist & Husén 1969). Visserligen hade privatskolor, sockenskolor och 

andra skolformer funnits redan tidigare i Sverige men i och med folkskolestadgarna blev det 

staten som fick undervisningsskyldighet gentemot landets befolkning. Tanken om att 

medborgarna skulle fostras så de blev nyttiga för den svenska staten och samhället blev alltså 

en viktig grundsyn i den tidiga skolpolitiken. Detta medförde till att en nationell 

undervisningskommitté bildades år 1825 för att bilda en allmän skola. Det var deras starka 

regelstyrning om enhetlig undervisning, om läromedel och skolbyggnadsutformning som kom 

att bli grunden för folkskolestadgarna år 1842. I stadgarna stod det dock bara att alla barn 

skulle få undervisning och ha rätt att börja skolan innan nio års ålder och helst i en 

undervisningsplanerad skolbyggnad. Däremot stod det inget om antalet skolår eller hur 

klasserna skulle delas in och hur stora de fick vara. Det lades även på socknarnas ansvar att 

upprätta skolbyggnad och lön för lärare. Den stora lärar- och lokalbristen ledde till en början 

att man i vissa socknar trängde in många barn i små lokaler där det varken fanns 

uppvärmning, stolar eller belysning (Skantze 1989). På andra håll hade man alla skolmyndiga 

barn i en enda stor sal med upp till 600 elever som alla undervisades av en och samma lärare 

oavsett ålder eller kunskaper. 

Växelundervisningsmetoden mötte med tiden på starkt motstånd, framförallt eftersom barnen 

blev stillasittande objekt som upprepade med hög och tydlig röst vad läraren sa att de skulle 

säga i likhet med dressyr (Landquist & Husén 1969). Även kritik mot de stora salarnas 

utformning fanns, framförallt eftersom det blev trångt och bullrigt med så många personer på 

en och samma yta. Denna kritik ledde till att regeringen år 1865 därför utarbetade 

normalritningar för folkskolebyggnadernas utformning där stora salar med många elever fick 

ge plats för mindre klassrum med ett maximalt antal elever. Där undervisades de direkt av 

läraren, istället för via äldre elever eller lärjungar. Dessa normalritningar med fokus på 

proportionalitet och värdighet kom sedermera att bli standard för de folkskolor som byggdes 

ända fram till 1920-talet då nya normalritningar där även aspekten av barns behov av trygghet 
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och harmoni spelade in på utformningen. År 1882 tillkom en ny sammanställd 

folkskolestadga som var mer ingående än den ifrån år 1842. De nya stadgarna fastställde 

skolans utformning, när barn skulle börja skolan, hur klasserna skulle delas in och hur många 

år det var obligatorisk skolgång, vilket resulterade i att skolan fick 6 klasser. Många av dessa 

beslut från år 1882 påverkar än idag hur vi delar in och bygger upp vår grundskola. Till en 

början var det socknen och sedermera kommunen som själv bekostade såväl lärarlönen och 

lärarbostaden såväl som skolbyggnader och läromedel. Men allteftersom tiden gick fick 

kommunerna alltmer stöd ifrån staten för att utjämna skolförhållandena mellan fattiga och 

rika kommuner. År 1935 stod staten för så mycket som ¾ av kostnaderna vid nybyggnationer 

av skolhus vilket därför kom att påverka utformningen efter de statliga standardlösningarna.

Standardlösningarna av skolbyggnader och statens allt större bekostnad av skolorna ledde till 

att man, framförallt mellan 1940-talet till början av 1980-talet, utformade skolorna till att bli 

så funktionsdugliga och effektiva som möjligt för den ökande befolkningen och 

urbaniseringen efter 2:a världskriget (Skantze 1989). Resultatet blev skolor där alla klasser 

och ämnen kunde få plats under samma tak och där elever och lärare enkelt kunde förflytta sig 

mellan olika delar genom korridorer eller korta gångstråk utomhus. När man läser i Lpo69 så 

betonas tryggheten och trivseln i skolmiljön och att skolan ska berika intresset av kultur, 

litteratur, musik, konst och natur. Det är främst undervisningen man syftar till och det framgår 

inte klart att miljön skulle ha något syfte för att uppnå dessa mål. Kulturen skulle förmedlas 

genom att de lärdes ut eller förmedlades av läraren, den skulle inte visas upp eller tillämpas.

I Lgr80 blir miljön viktigare, där står att elevernas psykiska och fysiska hälsa ska ligga till 

grund för skolans undervisning och miljö (Skantze 1989). En god arbetsmiljö ska eftersträvas 

och även ett skolbibliotek som är öppet större delen av skoldagen bör finnas för eleverna där 

de kan läsa tidskrifter, hämta information och göra sina läxor. Inom undervisningen skulle 

även skilda arbetsformer prövas och utvärderas så att inte katederundervisning blir den enda 

undervisningsformen. Alltså nämns miljön i Lgr80 men bara i allmänna ordalag, det finns 

inga konkreta direktiv eller förslag på hur skolområdet, byggnaden, klassrummen eller 

liknande ska var utformat. Även i Lpo94 står det väldigt lite konkret om hur den fysiska 

miljön bör utformas för att uppnå en bra undervisning. Endast i vaga ordalag kan man se en 

antydan att miljön har betydelse såsom att skolan ska sträva efter social trygghet och att alla 

ska samverka till att skolans miljö främjar god utveckling samt att alla som arbetar i skolan 
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ska utveckla kontakter i kultur och näringsliv så att dessa kan berika skolan som en lärande 

miljö (Lpo 94, sid.16-26). Kort sagt har miljön enligt Lp94 två uppgifter, den ska skapa en 

personlig trygghet och främst vara en god miljö för inlärning. Men vad är då en god miljö för 

trygghet och inlärning? Inga konkreta förslag till detta ges så skolan och lärarna får själva 

försöka ta reda på och utforma detta. 
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4. Kända pedagoger om skolmiljön 
4.1 Montessoripedagogik 
Bakgrund
Maria Montessori (1870–1952) är känd som pedagogen som upptäckte att barn vill pröva sig 

fram och lära sig på egen hand (Reimer-Eriksson 1995). Den vuxne skulle endast hjälpa när 

det behövdes och vara mer av en handledare än den som styrde och ingrep i barns lärande. 

Det var som Italiens förste kvinnliga läkare Montessori blev intresserad av pedagogik. I 

arbetet med mentalt störda och socialt missgynnade barn insåg Montessori att deras problem 

var mer pedagogiska än medicinska. Barnen var känslomässigt- och intellektuellt 

understimulerade. Utefter observationer barn betedde formade hon sin pedagogik i början av 

1900-talet. Observationerna visade att barn var nyfikna av naturen och att intressena varierade 

mellan olika barn och olika åldrar. Slutsatsen hon drog var att anpassa undervisningen efter 

intresse och ålder och ta tillvara på intresseperioderna när de dök upp. Barnen skulle kunna 

välja det material som intresserade dem för stunden tills de behärskade det och valde något 

nytt. På så vis fick barnens rytm bestämma inlärningstakten vilket gjorde barnen till 

självständiga och harmoniska vuxna. Hon kritiserade den dåvarande skolan för att ha en 

onormal miljö som skrämde barn mer än utvecklade dem (Seminarium AB 1998). 1907 

invigdes Barnens hus i den italienska stadsdelen San Lorenzo där det rådde stor fattigdom och 

misär. Detta var Montessoris första skola med syftet att underlätta för mödrarna och för att 

anpassa skolan utefter de fattiga barnens behov. 

Miljöns betydelse
Miljön är en viktig byggsten i Montessoris pedagogik (Seminarium AB 1998). Hon menade 

att barnet växer i alla miljöer men att miljön påverkar hur barnet växer. Hon uppmanade till 

att låta barnen vistas i naturen eftersom den väcker nyfikenhet samtidigt som den ger 

information. Enbart stadsmiljö riskerade att barnen fick ett konstgjort liv. Montessori antog att 

barnen lärde sig bättre när det fick vara ute och röra på sig samt att de lärde sig med hela 

kroppen. Skolan skulle spegla samhället och inte vara någon avskild värld. Därför användes 

vardagliga material och nyttiga sysselsättningar för vardagslivet.

För att barnen skulle kunna arbeta fritt och självständigt var det nödvändigt att ordna en miljö 

som gjorde det möjligt för dem att hämta kunskap själva. Montessori utarbetade en bekväm 
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skolutrustning som var i proportion till barnet. Till exempel lätta, stadiga bord, små pallar, 

låga tvättfat och små skåp. Fastskruvade bänkar och aktiviteter som gjorde barn orörliga var 

hon emot. Om de fick välta saker lärde de sig att vara smidiga. Bänkarna var grupperade och 

lämnade därmed stora fria ytor på golvet där barnet kunde välja den arbetsställning som var 

skönast. Föremålen skulle vara i tilldragande färger och harmoniska former. Olika föremål 

signalerade vad barnen skulle göra med det. Ett rent bord gav signaler att användas försiktigt, 

färgglada föremål sade att de inte vill stå oanvända (Reimer Eriksson 1995). Arbetsmaterielen 

var inom Montessoripedagogiken specialutformat och lättillgängligt efter stadiets intressen 

och behov. Det fanns bara enstaka uppsättningar av varje materiel för att eleverna skulle jobba 

tillsammans med det. Då lärde de sig att jobba i grupp och ta hänsyn till varandra. För att 

barnen skulle lära sig ordning hade alla föremål sin plats, de introducerades innan de 

användes och barnen skulle ställa tillbaka dem i samma skick. 

4.2 Waldorfpedagogik
Bakgrund
Tankarna om hur ett nytt demokratiskt samhälle skulle skapas och hur barn skulle undervisas i 

det oroliga Tyskland, efter 1:a världskriget, låg till grund för antroposofin och 

Waldorfpedagogiken som främst grundades av Rudolf Steiner (1861–1925). År 1919, efter ett 

flertal uppmärksammade föredrag om god undervisning, öppnade Steiner den första skolan. 

Platsen var i anslutning till cigarettfabriken Waldorf-Astoria, vilket sedermera kom att ge 

namn åt Waldorfskolorna. Steiner förespråkade, liksom flera andra pedagoger i sin samtid, en 

skola som var öppen för alla barn. Vidare skulle klasserna kunna vara heterogena och ge stort 

frirum för lärarna att själva planera undervisningen och vilka läromedel som skulle användas. 

Steiner var starkt inspirerad av Friederich von Schiller som menade på att människan stod 

mellan två drifter för förståelse, formdriften och den sinnliga driften (Ritter 1997). 

Formdriften bestod i människans behov av att strukturera och förstå sin omgivning, den 

sinnliga driften är behovet av att skapa känslor, värderingar och ståndpunkter till sin 

omgivning. Mitt emellan förnuft och känsla finns enligt Schiller lek eller konstdriften som 

skapar en harmoni mellan de två motpolerna. Detta synsätt kom att bli viktigt inom 

Waldorfpedagogiken där kunskapsorienterande ämnen och känsloorienterande ämnen kunde 

sammanföras och bearbetas till en full förståelse genom kreativa och lekfulla ämnen. Att 

skapa individer som får en harmoni och förståelse för sin miljö samt sin egen roll och 

påverkan i miljön har alltsedan dess varit en viktig del inom Waldorfpedagogiken.
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Miljöns betydelse
Inom Waldorfpedagogiken som ser människan som en del av resten av kosmos vilket gör att 

hon liksom naturen följer vissa rytmer och flöden (Ritter 1997). Undervisningen läggs upp 

enligt människans naturliga dygnsrytm, årstidsrytm och barnets naturliga utveckling. Det 

innebär för dygnsrytmen att man lägger kunskapsämnen på morgonen, känslorelaterade 

ämnen på förmiddagen och skapande ämnen efter lunch. För årstidsrytmen betyder det att 

Waldorf arbetar med periodinlärning. Under våren vaknar såväl naturen som människan, allt 

föds på nytt och människan blir öppen, positiv och vill vara ute. Då är det perfekt att 

undervisa NO-ämnen och studera naturen vid denna tid. På sommaren är eleverna lediga och 

har mycket tid att vara ute, se nya saker, möta vänner och njuta av naturen. På hösten då 

naturen vilar anser man att även människan blir stillsam, drar sig inomhus och reflekterar över 

allt den gjort under vår och sommar. Under denna tid passar SO-ämnen bra i skolan. Under 

vintern är människan ute så lite som möjligt och är helt koncentrerade på saker som kan göras 

inomhus. Denna ökade koncentration utnyttjas inom Waldorf för att lära ut matematik. Något 

som dock förekommer året runt är språk och skapande ämnen eftersom Waldorf anser att en 

elev måste få växla mellan rörliga och stillsamma aktiviteter för att skapa en harmonisk 

balans mellan aktivitet och passivitet. Waldorfpedagogiken inriktar sig främst på 

undervisningen och reflekterar inte så konkret över miljön och hur skolan ska vara uppbyggd. 

Klassrummen och miljön används och utformas efter årstider och dagsrytmer.

Eftersom Waldorf ser människan som en del av miljön är det viktigt att barnen lär sig att klara 

sig och förstå den miljö hon lever i. Detta kan bara göras genom att hon får gå ut och se, 

känna, höra, lukta och uppleva sin omgivning för att sedan ifrågasätta och reflektera över 

fenomen i såväl naturen som i det samhälle som vi människor byggt upp. På grund av detta är 

undervisning utanför klassrummen, ute i miljön och på olika arbetsplatser en väsentlig del av 

undervisningen (Hellström 1986). Man strävar därmed att lära ut om olika saker i sin rätta 

miljö och få in det på ett naturligt och konkret sätt. Inom biologi går man ut i naturen istället 

för att ta in naturen i klassrummen, inom fysik och kemi har man inga färdiga 

experimentlådor utan bygger upp dem med enkla redskap och saker som eleverna känner igen 

från sin vardag. Inom SO-ämnen besöker man historiska miljöer, kyrkor för olika religioner, 

viktiga byggnader i samhället och olika geografiska platser. Först efter detta intryck från den 

riktiga miljön kan man gå vidare med faktakunskap inne i klassrummen. Waldorf beskriver 
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även att skolan måste kännas trygg och hemtrevlig för individerna eftersom trygghet är ett 

måste innan inlärning kan ske. Därför har man inom Waldorf även samma klasslärare från 

åk1–8 för att eleverna ska kunna få en trygg vuxen i skolan som de kan förlita sig till, istället 

för ett flertal byten vid olika årskurser (F. Carlgren 1980). Waldorf har även mycket kreativa 

ämnen som skapar sammanhang och förståelse genom bilder, former och rörelser framför 

läsning i läroböcker. Eleverna har därför bara läroböcker inom språk och som ett komplement 

i andra ämnen. Istället får eleverna göra sina egna läroböcker med förklaringar och bilder som 

sedan används som underlag för terminsbrev eller betyg (Ritter 1997).

4.3 Freinetpedagogik
Bakgrund
Celestin Freinet (1896–1966) startade Freinetpedgogiken i södra Frankrike efter 1:a 

världskriget. Han ville jämna ut klasskillnaderna så att alla barn fick samma chans att gå i 

skolan (Norén & Westin 1996). Freinet kritiserade den vanliga skolan för att inte ta tillvara på 

elevernas egentliga intressen och att den bara gynnade de elever med studietradition i 

familjen. Freinet ansåg att skolan gav olika bakgrunder olika chans att lyckas. I bildade 

familjer där språket och argumentation tränats, lyckades barnen bättre i skolan än de som 

kommer från hantverksfamiljer.

Freinet startade därför upp en skola för de fattiga böndernas barn i södra Frankrike. Han 

funderade över hur man kunde göra arbetet i skolan mer meningsfullt och utvecklade nya 

metoder för skolarbete. Eftersom barnen kom från hem utan studietradition tog Freinet med 

barnen på utflykter runt i byarna. De besökte olika hantverkare och jordbrukare som de sedan 

skrev och avbildade när de kom till skolan. Det var när Freinet kom över ett litet tryckeri hans 

metod utvecklades (http://www.freinet.se/). Barnen fick nu vara med och göra sina egna 

häften om sina upplevelser. Häftena såldes och barnen fick därmed lära sig att trycka, räkna 

och skriva. En av huvudtankarna med skolan var att den skulle spegla det verkliga livet.

Freniets pedagogik utvecklades till att allt i klassrummet skulle tillverkas av barnen med 

handledning av läraren. De skulle läsa, bearbeta och trycka sina egna skolböcker samt 

tillverka klassrummets möbler. Metoden var att förena teori och praktik så att skolan 

relaterade till elevernas liv och erfarenheter (Norén & Westin 1996). Ideologin var att teorier 

inte existerar utan verkligheten, men att verkligheten existerar utan teorierna. Han 
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respekterade och trodde på barnets förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Genom 

demokrati i skolan skulle barnen fostras till att vara jämlika (http://www.freinet.se/).

Miljöns betydelse 
Miljön har stor betydelse inom Freinetpedagogiken. Dels satte Freinet själv verkligheten 

framför teorierna. Han ansåg att det kunskaper som en individ tar till sig är de som den själv 

upptäckt och tillägnat sig (http://www.freinet.se/). Klassrummet skulle vara som en 

arbetsplats där eleverna och läraren tillsammans gick igenom vad som skulle göras. I 

skolinredningen fanns ingen kateder utan ett skåp där det som tillverkades i de olika 

verkstäderna, tryckeri, målning och snickeri, skulle stå. På väggarna fanns väggtidningar där 

barnen skrev uppmaningar som skulle inspirera arbetet. Där stod bland annat, jag berömmer, 

jag kritiserar, jag föreslår. Det var viktigt att kunna ge och ta kritik. Ljudvolymen var hög men 

arbetet tillförde disciplin för aktiviteten. Det finns många skolor med Freinetinspiration idag 

och de jobbar efter det trevande försöket där eleverna lär sig genom att undersöka 

verkligheten och sedan kunna tillägga teoretisk kunskap till sin världsbild. 

”Grundförutsättningen för Freinetpedagogiken är att skapa en miljö som möjliggör 

experiment och sökande efter kunskap utifrån egna frågeställningar” 

(http://home2.pp.sbbs.se/fredsduvan/Doks/Freinet.html) Världen utanför skolan spelar en stor 

roll i kunskapssökandet (Norén & Westin 1996). Angående skolans lokaler skulle de vara 

ljusa ,nyttobetonade och skapa arbetslust. Eleverna skulle kunna breda ut papper och ordna 

sig i tillfälliga grupper. Även utemiljön var viktig eftersom den stimulerar fantasin och ger en 

bild av verkligheten.

4.4 Suggestopedin
Bakgrund
Suggestopedin är framförallt grundad och utvecklad av den bulgariske psykologen och 

pedagogen Georgi Lozanov som sedan 1960-talet har utvecklat en modell som gett goda 

resultat inom framförallt språkinlärning (Steinberg 1996). Han menar på att människan till 

stor del styrs av omedvetna impulser och att våra medvetna tankar och förnimmelser bara är 

en liten del av allt som påverkar oss. Fastän vi inte tänker på det lär vi oss en mängd saker 

omedvetet genom att observera eller delta i olika sammanhang som inte alls är tänka som 

fokus för inlärningen. I ett optimalt inlärningsklimat är det därför viktigt att samla så många 

positiva stimuli som möjligt och sålla bort så många negativa som möjligt. Grundtanken är att 

23

http://home2.pp.sbbs.se/fredsduvan/Doks/Freinet.html
http://www.freinet.se/
http://www.freinet.se/


ju roligare och ju mer avslappnad man känner sig, desto lättare har man för att ta till sig nya 

kunskaper och lära sig. 

Miljöns betydelse
En del för att uppnå detta tillstånd är genom en trivsam miljö. Eleverna ska tycka det känns 

bra att vara i rummet, det får inte kännas stelt, otryggt, besvärligt eller på andra sätt negativt 

att vara på platsen. Genom många försök och observationer har Lozanov kommit fram till att 

detta bäst uppnås enligt genom att man kan sitta bekvämt och att rummet har en 

vardagsrumsmiljö med bokhyllor, blommor, tavlor, skåp, bord, soffor och stolar. Huvudsaken 

är att klassrummet inte liknar ett vanligt klassrum så att eleverna får positiva associationer till 

rummet och en lust att vara där. Rummet bör även innehålla planscher eller annan utrustning i 

skrift, bilder eller skulpturer som påminner om det eleverna håller på med. Detta har att göra 

med den omedvetna inlärningen. Utan att någon lärare eller annan pedagog påpekar planscher 

eller annan information på väggar eller bord kommer personer som vistas i rummet en längre 

tid omedvetet undersöka, läsa, bearbeta och göra sig trygg med sin omgivning och därmed ta 

till sig informationen. I rummet ska man även vid lämpliga tillfällen tillåta musik med 

funktion att mjuka upp hjärnan och skapa ett harmoniskt tillstånd. Den musik som väljs ska 

väljas ut för just det ämnet men den musik som enligt Lozanov ger bäst harmoni är 

barockmusik av Bach, Corelli, Vivaldi mm.

Inom suggestopedin finns det många fler variabler som påverkar undervisningen och 

elevernas möjligheter att uppnå vissa mål. Variabler såsom kommunikation, 

gruppsammanhållning, förhållningssätt, musik och lärarens funktion. Samtliga handlar om att 

skapa en omgivning där eleverna känner sig trygga och avspända och därmed har lättare för 

att ta till sig kunskaper istället för att blockera och skydda sig.

4.5 Utomhuspedagogik
Bakgrund
En relativt ny pedagogik som utvecklades under 1990-talet är utomhuspedagogiken. I dagens 

skola får eleverna ofta lära sig genom att läsa olika texter (Lundgård, Wikman, Wohlin 2004). 

Men vad är då egentligen en text? En person har upplevt och fått lärdom om något, sedan 

omvandlat upplevelsen till symboliska sammanhang. Sammanhangen formas därefter till en 

förmedlande text som sedan eleven ska läsa för att skapa egna symboliska sammanhang och 
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uppnå en kunskap som kan användas vid en liknande verklighetssituation som 

ursprungsförfattaren. Detta är oerhört många led som lätt leder till missförstånd och 

feltolkningar. Det visar sig i den traditionella skolan att elever bara läser texten för att lära sig 

den utantill, utan att bry sig om hur den kan användas. När de senare ställs inför verkligheten 

vet de inte hur de ska göra. Istället för att läsa om en aktivitet borde de direkt göra den och dra 

lärdom utifrån det. Risken med dagens skola är annars att vi får elever som är proppfulla med 

information men som inte förstår sin omvärld.  Författarna anser att synen på kunskap även 

inbär att man kan använda kunskapen och inte bara veta den. Men i dagens skola är praktisk 

kunskap många gånger oviktig medan teori och datakunskap anses viktigt för 

informationssamhället. Men enbart texter ger ett oreflekterat lärande som snabbt glöms bort 

och därför bör man sträva efter ett växelspel mellan upplevelser och reflekterande texter. 

Genom litteratur får man alltså veta olika fakta men detta är inte samma sak som att förstå 

dem. Skolan ger därmed ofullständiga svar där eleven vet massa saker men inte hur det ska 

användas. Detta kan i många fall skapa en ännu större hopplöshet och känsla av oduglighet än 

om de inte vetat om sakerna alls.

Miljöns betydelse
Grunden till utomhuspedagogiken är att man vill flytta ut all undervisning från klassrummet 

till det riktiga livet (Lundgård, Wikman, Wohlin 2004). Utomhuspedagogikens förespråkare 

anser att alla traditionella skolämnen kan bedrivas utomhus och att den traditionella 

ämnesindelningen bör göras om till teman. Upplevelser är nämligen aldrig är ämnesspecifika 

utan sträcker sig mellan flera ämnen och ger nyttiga helhetsintryck om hur saker hänger 

samman. Fördelarna med att ha utomhusundervisning är att läroböcker inte kan ge dofter, 

smaker och rörelser, såsom naturen och andra platser i samhället. Med andra ord ger 

undervisning ute i närområdet en mer konkret kunskap. 

Syftet med undervisning utanför klassrummen är främst att öka motivationen, nyttan och 

upplevelsen med det som undervisas (Lundgård, Wikman, Wohlin 2004). Vid 

utomhusundervisning får eleverna direkt skapa sina egna upplevelser och se att de redan kan 

väldigt mycket utan att veta om det, genom så kallad tyst kunskap som man tillägnat sig 

genom erfarenhet. Att eleverna får vara med och arbeta och ta till sig informationen med hela 

kroppen är också vetenskapligt bevisat bättre än om de bara kan ta in information genom 

synen eller hörseln som det vanligtvis är i klassrumsmiljön. Neurobiologisk forskning säger 
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att koncentrationsförmåga bara är total i cirka 10-12 minuter, därefter behöver vi en lika lång 

paus. Denna tid kan dock förlängas genom att hela kroppen får vara med och att man 

framförallt får röra sig. Mer rörelse ökar lärandet och koncentrationen, detta är en slutsats som 

kommer igen inom alla ämnen. Orsaken till att det är så lite utomhuspedagogik beror främst 

på osäkerhet från lärarna. De känner sig inte trygga i utemiljön och är rädda för att tappa 

kontrollen, till motsats från om de har ett klassrum där man kan låsa dörren och varje elev har 

en bestämd plats. 

Utomhuspedagogik idag
Tankegångarna bakom utomhuspedagogiken har i praktiken lett till att man runt om i landet 

har startat naturskolor där det mesta av undervisningen bedrivs utomhus och där eleverna i 

stor utsträckning får lära sig genom observationer och experiment i det verkliga livet 

(Lundgård, Wikman, Wohlin 2004). I Naturskolan är även leken en viktig del för inlärningen, 

speciellt i de lägre åldrarna. Skolorna försöker ta vara på barnens energi och lära ut i samband 

med lekar och egna upptäckter. En viktig aspekt med naturskolorna är att naturen inte bara är 

något som kan behandlas inom biologin utan att alla ämnen kan finnas med. Detta beror på att 

skolan i grund och botten bygger på människans möjlighet att överleva i miljön vilket är 

människans främsta fråga och nyttigaste kunskap. 
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5. Miljöperspektivet enligt nyare forskare
5.1 Miljöns påverkan
Olika forskare pekar på att den fysiska miljön är av stor betydelse i skolan. Jensen (1997) 

menar att det traditionella klassrummet är ett av de största hindren för inlärning. En bristfälligt 

utformad miljö kan göra åtskilligt för att försvåra inlärningsprocessen Om klassrummet är 

omsorgsfullt inrett och ger positiva associationer kan det pedagogiska arbetet förbättras ända 

upp till 25 procent. Björklid (2005) menar att det finns ett ökat intresse för miljöns påverkan 

och att skolans fysikiska miljö är eftersatt. Steinberg menar i likhet med bland annat Lozanov 

att miljön har stor påverkan för inlärningen och att även bra pedagogiska idéer kan gå 

förlorade på grund av en stel, tråkig och otrygg miljö för eleverna. Att inte utnyttja miljön i 

sin undervisning anser Steinberg (1998) är ett onödigt missbruk av resurser och ett sätt att ta 

död på spänning och motivation hos eleverna. Björklid (2005) skriver att den estetiska miljön 

har betydelse för välbefinnande och lärande, ett stökigt intryck ger negativa budskap och visar 

bristande omsorg. Eftersom skolmiljön är identitetsskapande platser för eleverna är skolmiljön 

inte bara en arbetsmiljö utan en utvecklingsmiljö. 

5.2 Inspirerande miljö 
5.2.1 Sinnen
Här nedan följer förslag från ett flertal forskare, hur de tycker en mer inspirerande miljö kan 

formas. Enligt (Jensen 1997) sänder miljön i klassrummet undermedvetna budskap som 

påverkar inlärningen såsom exempelvis:

• relationen mellan eleven och ämnet

• relation mellan lärare och elever

• tänkande, kreativitet och nyfikenhet

• självförtroende och egenvärde

• ansvar och pålitlighet

• rättvisa

(Jensen 1997) är övertygad om att omedvetna impulser i miljön styr känslor och 

möjligheterna till inlärning. Synintryck bidrar i stor utsträckning till om vi trivs eller inte i ett 

klassrum. Väggar som är målade i ljusa färger utan alltför starka mönster skapar harmoni och 

lugn som gör individen mer mottaglig för information. I en sådan miljö minns eleverna ofta 

detaljer på väggar såsom planscher och texter, vilket med fördel kan användas för en 
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omedveten inlärning. En god belysning bidrar också till ökad inlärning. Klassrummet ska 

helst vara upplyst genom naturlig belysning från stora fönster och bords- eller golvlampor är 

att föredra framför lysrör från taket. Jensen menar vidare att vid användandet av tavlan är det 

flera faktorer som kan påverka. För det första ska tavlan vara ordentligt upplyst så att eleverna 

ser vad som skrivs eller avbildas utan svårigheter. Det även bra om man kan använda sig av 

flera olika färger, eleverna kopplar då vissa färger med vissa budskap eller lär sig se 

skillnaderna med hjälp av färgerna. Vidare finns det forskning som pekar på att vissa 

reaktioner och känslor leder till olika ögonrörelser, vilket därmed skulle peka på att vissa 

ögonrörelser lättare skulle leda till vissa känslor. Saker placerade på hög höjd fungerar som 

inspirationskällor medan saker i ögonhöjd är bra diskussionskällor. Om saker på hög höjd 

skapar inspiration så skapar de på lägre än ögonhöjd positiva känslor. Där ska något man ska 

värna om, skydda eller vara stolt över placeras. Med detta i åtanke kan alltså samma plansch 

eller text omedvetet få olika resultat på hur den visas för eleverna. Slutligen har vi ljudets 

påverkan av miljön. Det har visat sig att 40 % av eleverna lär sig med auditiv stimuli, vilket 

stämmer väl överens med VAK-forskningen ovan. Musik före, efter eller under lektionen kan 

pigga upp eller varva ner beroende på aktiviteten och sinnesstämningen (Jensen 1997).

5.2.2 Elevansvar
I Lpo 94 står det att alla ska samverka för en god miljö för utveckling och lärande och 

poängterar vikten av elevens delaktighet i miljön. Jensen (1997) anser klassrumsförändringar 

bör diskuteras med berörda elever så att de känner delaktighet samt att en trevlig miljö växer 

fram tillsammans med dem. Genom att involvera eleverna vid ommöblering och inredning får 

de vara med och ta ansvar och även deras ambition av att vilja behålla en trevlig miljö som är 

ren och städad. Det blir inte heller lika jobbigt och tidskrävande för läraren att få ett 

varierande klassrum. 

5.2.3 Möblering
Foster (2000) betonar vikten av en välkommande och trygg inlärningsmiljö med hemkänsla. 

Miljön ska likna ett hem och förmedla trygghet. Till exempel kan man inreda med gardiner, 

krukväxter, soffgrupp, matta tv, bokhyllor samt ha en egen trädgård så den institutionaliserade 

miljön försvinner. Det ska dock finnas en klar uppdelning mellan myshörnor, trädgårdar och 

arbetsplatser med datorer. Alla miljöer ska finnas tillgängliga.
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Fosters möblering kanske kan efterlevas i hemklassrum men i den kommunala skolans 

högstadier är det ofta uppbyggt så att elever och lärare inte har fasta klassrum. De förflyttar 

sig mellan olika klassrum beroende på ämnena. Det är därmed ämnen som styr vilka lokaler 

man ska vara i och inte individernas behov av stimulans och trygghet. Om man måste flytta 

mellan olika klassrum kan man däremot som lärare enkelt ta med rekvisita för en portabel 

miljö som ökar konkretiseringen på det som ska läras in (Jensen 1997). Kanske kan man även 

komma överens med andra lärare som brukar klassrummet om en gemensam mer trivsam 

miljö som förändras då och då genom att olika lärare eller klasser har hand om dekorationen 

för den perioden. Ofta brukar skolledning och lärare skylla på att skolan och miljön ser ut som 

den gör och inte går att förändras men detta behöver inte vara ett problem enligt Steinberg 

(1998). Även om man som ofta i högstadiet inte har ett hemklassrum så kan man snabbt och 

med enkla medel forma om miljön på ett sätt så att undervisningsmiljön istället känns 

behaglig och lustfylld samt att en positiv bild av lärandet uppstår. Ett enkelt exempel är att om 

man har 25 elever som alla sätter upp en plansch eller tavla så har man på mindre än en minut 

dekorerat hela klassrummets väggar. Även Björklid (2005) menar att en god och harmonisk 

möblering märkbart kan ge bättre resultat på inlärningen och motivationen. Hon menar dock 

att det är viktigare för yngre barn att få sina sinnen och känslor stimulerade, äldre barn 

använder inte dem i samma utsträckning utan tolkar miljöer mer symboliskt byter ut leken 

mot allvar. 

5.2.4 Variation
Flera pedagoger har även en gemensam syn av att miljön ska vara möjlig att variera så att den 

hela tiden väcker nyfikenhet. De nya tankarna som finns om skolbyggnadernas utformning 

bygger därför på ytor som ska underlätta valfrihet, integrerade ämne, grupparbeten och 

kommunikation (Björklid 2005). I praktiken rör det sig om genomskinliga skolor med öppna 

ytor och sprängda klassrum där alla kan se varandra. Det ska finnas lite inredning och ingen 

avskildhet samt att det ska vara rent, ha ljusa färger och textiler. Möblerna ska vara 

ergonomiska, skolmiljön estetikisk och vara en bra psykosocial miljö som är pedagogisk 

funktionellt. Att ändra på hela skolbyggnaden är en fin tanke men oftast en omöjlighet i redan 

existerande skolmiljöer, speciellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Istället kan en lokal enligt 

Steinberg (1998) möbleras om ofta och se olika ut för varje ämne, delkurs eller period. Vad 

man kan tänka på för variationen i klassrummet är exempelvis utsmyckningen på väggar och 

tak, möjlighet till grupparbeten, ostördhet, belysning, buller, temperatur, öppna ytor och 
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myshörnor. Därmed kan en lokal visa vad man gjorde förra gången, vad som är påbörjat, vad 

som kommer hända under dagen, dagens mål eller nyheter. På så sätt bearbetas även 

kunskaper i det undermedvetna. Steinberg riktar även kritik mot bord eller bänkar som gör att 

eleverna fastnar på en bestämd plats, bakom sin bänk. Istället ska det vara enkelt att möblera 

om efter det som passar för den lektionen och framförallt ska möbleringen passas in för 

ändamålen och inte tvärtom, vilket många gånger är fallet. 

Även Jensen (1997) håller med om att rummets storlek är något man som lärare inte kan göra 

så mycket åt. Däremot kan man med hjälp av skärmar, speglar och rätt möblering få 

klassrummen att se helt annorlunda ut än fyra väggar med massa utspridda bänkar. De möbler 

som används ska vara både estetiska och nyttiga för sin funktion, en liggsoffa är till exempel 

väldigt mysig för läsning men knappast då man ska sitta ordentligt och skriva. En varierad 

möblering beroende på hur undervisningen ser ut är alltså viktigt och Jensen stöder sig på 

forskningsresultat som visar på att olika möbleringar passar för olika ändamål. Bäst vid 

storklassundervisning är om läraren är längst fram med kort avstånd till eleverna längst bak. 

Han tycker vidare att ett klassrum ska möbleras om och förändras minst en gång i månaden 

för att skapa nyfikenhet och stimulans. Genom att ändra färg på tapeter, tillföra prydnader och 

växter kan man förändra klassrummet så det får en bättre atmosfär. Inhandling på 

loppmarknader, gåvor från föräldrar och elevernas egna verk är flera exempel på billiga 

lösningar för en bättre miljö i klassrummet. Om eleverna får byta platser ofta kan man också 

uppnå variation där alla elever får känna på att sitta i hela klassrummet, med olika 

klasskompisar och i olika grupper. Men det är viktigt att man förklarar för eleverna varför 

man ska byta platser ofta och inte ha samma plats och bänkkamrat hela tiden. Annars kan 

effekten bli den motsatta, att eleverna tappar motivation eftersom de inte får vara med och 

påverka.

Det är lätt att man bara fokuserar på klassrummet men om man ska eftersträva variation och 

meningsfullhet kan man även ta hjälp av andra delar av skolområdet eller ta med eleverna på 

exkursioner i nya, ovana omgivningar som passar för undervisningen. Man ska lära känna 

naturen och samhället i sitt verkliga sammanhang (Björklid 2005).

Genom att ändra miljön med jämna mellanrum väcker man nyfikenhet och utmanar eleverna 

till att bekanta sig med nyheter så att allt inte fortlöper i samma spår och blir för invant 

(Jensen 1997). Med tanke på att lärande sker i olika miljöer, formella – klassrum, som 
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informella – ute, med eller utan vuxna är det bra att använda olika miljöer i undervisningen. 

Samma miljöpåverkan kan nämligen ge olika effekter på individer och förstärka eller 

försämra inlärningssituationen (Björklid 2005). 
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RESULTAT
1. SYFTE
Syftet med undersökningen är att titta på ett urval av klassrum genom valda parametrar för att 

kunna jämföra dem i syfte att se hur klassrum utformas i relation till dagens undervisning. 

Genom undersökningen kan verkligheten studeras och sättas i relation till litteraturen och ge 

en förståelse för hur miljön kan påverka undervisningen. Vi fokuserar på hur eleverna fått 

vara med och påverkat klassrumsmiljön, hur klassrum är möblerade samt vad lärarna i dessa 

klassrum tänker kring den fysiska miljön i undervisningen.

2. METOD
Metodval
Vi har använt två metoder vid insamlingen av data till undersökningen, observation och 

intervju. Observationen utfördes utefter ett par parametrar som bestämts i förväg som gör dem 

kvantitativa och mätbara. Detta gör det därmed möjligt att jämföra olika parametrar. 

Intervjuerna var strukturerade, alla lärare intervjuades utefter en enkät med bestämda frågor 

(Bell 1993). Denna metod är kvalitativ och visar på olika synsätt som finns runt vårt ämne 

samt att åsikterna kring samma fråga lättare kan jämföras. Lärarna fick i en intervjuliknande 

situation besvara frågorna och vi skrev ned svaren. Vi valde denna metod för att lärarna inte 

skulle känna sig styrda av frågorna utan att de kunde bredda svaren. Ingen bandspelare 

användes då svaren inte skulle tolkas i någon större grad. Frågorna är utformade så att de inte 

ska vara ledande eller låsta.   

Urval
Skolorna i undersökningen ligger alla inom Södertälje kommun. Anledningen till detta urval 

är att en undersökning av olika skolor i samma kommun ökar möjligheten till jämförelser dem 

emellan eftersom de bedrivs i samma stadsmiljö och under likartade ekonomiska och politiska 

förhållanden. Vi har valt att endast observera olika klassrumsmiljöer för att begränsa 

omfattningen av observationerna och erhålla jämförbara variabler. I observationen har vi valt 

att endast titta på klassrummens möblering och utsmyckning eftersom detta är mest 

påverkbart. Väggarnas material och utformningen på lokalen är inte så lätt att ändra på och 

därför har vi uteslutigt detta. Vi har valt att titta på högstadiets lokaler samt en 
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mellanstadielokal för att kunna jämföra och för att högstadiets lokaler många gånger upplevs 

kala och oinspirerande. Vi valde att intervjua 5 NO inriktade lärare och 1 klasslärare för att få 

en jämförbar bild av hur klassrummen ser ut i samma ämne.  

3. Observationer och intervjuer
I alla klassrum gör vi nedanstående observationer för att få en jämförbar bild av miljön. 

Utöver detta görs kvalitativa tillägg av sådant som kan vara markant eller av vikt för det 

enskilda klassrummet.

3.1 Observationer av klassrum
Rosenborgsskolan
Rosenborgsskolan är en kommunal grundskola för åk F–9 i Södertälje. Den har 925 elever 

2006. De äldsta delarna av skolan är byggda 1929 och det är från denna del vi har undersökt 

miljön. Skolgården är mestadels en asfalterade ytor runt skolbyggnaderna men i närheten 

finns en större idrottsplats.

Allmänt: 

Klassrummet som vi studerat är ett av de klassrum som den lärare vi har intervjuat använder 

sig mycket av. Lokalen ligger på bottenplan i ett femvånings tegelhus och är tänkt för 

undervisning för 30 elever. Det är inte ett rent hemklassrum, ämnat bara för en viss klass, utan 

används av ett flertal klasser inom främst matematik, fysik och teknikundervisning. I 

anslutning till klassrummet finns ett förråd för laborationsmaterial inom fysik, teknik och till 

viss del kemi.

Väggar:

Väggarna i klassrummet är målade. Upptill huvudhöjd är de gula och ovanför detta är 

väggarna ljust gråvita. På dem hänger, i ögonhöjd, av skolan försedda planscher relaterade till 

ämnet, i detta fall på maskiner inom fysiken.

Tak:

Det är högt i tak och taket är ljust målat men det finns inget upphängt där förutom den 

ordinarie lysrörsbelysningen.
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Golv:

Golvet är standard med vanlig plastmatta i en brungrå nyans och det finns inga mattor eller 

utsmyckning på golvet.

Möblering:

Bänkarna i klassrummet är placerade en och en. Katedern står längst fram vid 

whiteboardtavlan. Bredvid katedern finns en arbetsbänk med skruvstäd, borrmaskin och lite 

andra fasta verktyg. Det står låsta glasskåp placerade längs ena långväggen som innehåller 

utrustning för fysiska och tekniska experiment, denna utrustning kan eleverna se men inte 

själva plocka fram och använda utan att läraren låser upp. På kortväggen längst ner finns 

datorer. I fönstren finns det några blommor och de textilier som finns i klassrummet är 

gardiner vid fönstren. Skåpen längs väggarna tillhör en fast och svårflyttad möblering liksom 

arbetsbänken som är tung och krävande att förflytta. Däremot är bänkar och katedern lätt att 

flytta efter behov. 

Belysning:

Det finns fönster på två väggar i klassrummet, i taket är belysningen lysrör och framme vid 

tavlan. Ingen annan belysning finns.

Brunnsängsskolan
Brunnsängsskolan är en kommunal grundskola för åkF–9 cirka 4 kilometer nordöst om 

Södertäljes centrala delar med drygt 1000 elever. Skolan är byggd 1967 och senare påbyggd 

med flera sektioner med en delvis asfalterad skolgård i mitten men närhet till berg och små 

skogsområden. Den del av skolan som utgör högstadiet representeras främst av en lång 2– 

våningsbyggnad där alla klassrum invändigt är sammankopplade med en rak korridor. 

Korridoren är indelad i tre delar med personliga teman som mottsvarar arbetslag, klassrum 

och klasser.

Väggar:

Klassrummet som vi studerat är ljust och på väggarna hänger planscher och anslagstavlor av 

väv. Inredningen är delvis försedd av skolan och delvis gjorda av eleverna. 

Tak:
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Inga utsmyckningar finns uppsatta i taket. Taket är vitt.

Golv:

Golvet är standard med vanlig plastmatta och det finns inga mattor eller utsmyckning på 

golvet.

Möblering:

Bänkarna är placerade två och två i tre rader. Katedern står längst fram vid whiteboardtavlan. 

Övriga möbler är ett litet tvättställ, skåp i trä och overhead. Skåpen är fasta men resten av 

möblerna är rörliga. Väggarna är målade och prydda av planscher och textilier. Växterna är av 

plast och är placerade över hela rummet. De textilier som finns i klassrummet är gardiner och 

dukar på vissa bord. Materialet i klassrummet är tillgängligt genom öppna skåp, några är låsta. 

Klassrummet är till viss del hemklassrum efter som det bara är ett fåtal klasser i den sektionen 

av skolan som använder det. 

Belysning:

Det finns fönster längs ena långväggen, i taket är belysningen lysrör. Ingen annan belysning 

förekommer.

Oxbacksskolan
Oxbacksskolan är en kommunal åkF–6 grundskola för 340 elever i centrala Södertälje. Skolan 

är en av kommunens äldsta och byggnaderna är uppförda i början av 1900-talet. Skolgården är 

relativt liten och består mest av asfalterade ytor samt små områden med grus eller sand.

Allmänt:

Klassrummet vi har valt är ett hemklassrum för åk6 och ligger på plan i ett tegelhus med tre 

våningar. Läraren har enstaka lektioner med andra klasser i klassrummet och enstaka lektioner 

med hemspråksundervisning.

Väggar:

Klassrummet har bröstpanel i en ljusblå färg och är ovanför det vitmålade. Utsmyckningarna 

är både elevarbeten och skolförsedd. Framme vid tavlan hänger informationspapper om 

sådant som är nyttigt för eleverna att veta. 
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Tak:

Det är högt i tak och sitter ingenting annat än belysningsutrustning i det. Taket är vitmålat.

Golv:

Golvet är standard med vanlig plastmatta och det finns inga mattor eller andra utsmyckningar 

på golvet.

Möblering:

I detta klassrum används bord istället för bänkar. Tre av de större borden är placerade vid 

fönstren. Tre runda bord står på rad i mitten av klassrummet. Katedern är placerad i ena 

hörnet av ena långväggen som saknar fönster. Den är vänd med kortändan mot väggen. Övrig 

möblering är bokhyllor, elevers lådor, tvättställ, ett par och skåp. De står utspridda längs olika 

väggarna i klassrummet, dock inte längs fönsterväggen. Allt är flyttbart utom tvättstället. Det 

finns inga växter och de textilier som finns är gardiner i fönstren. Allt material står öppet för 

alla, mestadels böcker av olika slag. 

Belysning:

Det finns fönster på två av väggarna i klassrummet, på en långvägg och en kortvägg, i taket är 

belysningen punktbelysning i form av kupolformade lampor. Ingen annan belysning finns.

Mariaskolan
Mariaskolan är en fristående grundskola byggd i centrala Järna med Waldorfinriktning. De 

har 100 elever år 2006 i klasser från 1–9. Skolan togs över för drygt 14år sedan och är i sin 

utformning från början inte tänkt som en Waldorfskola. Skolområdet utgörs av en liten 

grusplan och mestadels gräsområden med träd och buskar där eleverna delvis tillsammans 

med lärarna byggt lekplatser, kåta och rabatter. 

Allmänt:

Här tittade vi på flera klassrum och ger en helhetsbild av hur klassrummen såg ut.

Väggar:
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Väggarna i klassrummen är målade i ljusa färger i nyanser av rött, gult, orange, grönt och blått 

med en färg i varje klassrum. På väggarna finns det elevarbeten och tematavlor och planscher 

som är skolförsedda. 

Tak:

Det är högt till taket och vitmålat och finns inga direkta utsmyckningar där.

Golv:

Golvet är parkett av trä och det finns mattor, fällar och kuddar på golvet att sitta på. 

Möblering:

Möblerna är placerade i rader med katedern längst fram. Övrig möblering är bokhyllor i trä, 

klädställningar och tvättbänkar. Det mesta av möbleringen är flyttbar. Det finns gröna växter 

och blommor i fönstren. Gardiner och mattor, fällar och kuddar utgör textilerna i klassummet. 

Även teaterkläder finns. Allt material är öppet för alla. Klassrummen är hemklassrum för en 

viss årskull. 

Belysning:

Det finns fönster på ena långväggen. En lysrörslampa som lyser upp katedern, resten är 

smålampor som hänger ned en bit från taket och lyser upp bänkarna. Vid vår observation stod 

levande ljus tända på bänkar och bord medan lysrör och smålamporna var släckta.

 

Nyckelskolan
Nyckelskolan är en fristående grundskola i Södertälje med Montessoriinriktning som flyttat 

till nya lokaler för bara tre år sedan. Nyckelskolan har typiska Montessoridrag med öppen 

planlösning och åldersintegrerade klasser där alla jobbar var de vill och med vad de själva 

planerat under dagen. Utomhusmiljön har närhet till skog och öppna gräsmarker där föräldrar 

och elever själva har byggt olika ställningar, möbler, kojor och byggnader. I skolan finns det 

bara öppna stora rum för olika ämnen, där vi koncentrerat oss på NO-delen och utförde vår 

observation under pågående aktiviteter hos elever och lärare.

Väggar:
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Väggarna är ljusa och mycket långa eftersom skolan har en öppen planlösning. Det finns gott 

om elevarbeten på väggarna och planscher, även ljusstakar finns uppsatta. Inredningen är 

både elevarbeten och skolförsedd. 

Tak:

Även taket hänger mycket skolförsedd inredning blandat med elevernas egna arbeten.

Lärarna har satt upp planeter i taket, även en vågskål och hela planetsystemet i form av 

uppblåsta badbollar hänger där, liksom dekorerade kvistar och dyl. Ett draperi av paljetter är 

upphängt i taket för att avskärma. Det är ganska lågt i tak, ungefär som i ett vanligt hem.

Golv:

Golvet är standard med vanlig gummimatta. Det finns många stora runda blåa mattor 

placerade på flertal ställen där elever och lärare samlas för genomgångar. En låda med 

madrass i fungerar som myshörna för eleverna att sitta i. Inredningen på golvet är skolförsedd. 

Möblering:

Här används bord istället för bänkar, borden står utspridda över hela rummet och med stora 

avstånd från varandra. Det finns en whiteboardtavla i ena ändan av rummet men ingen 

kateder. Lärare och elever jobbar utspritt över hela skolan. Det finns ett flertal skåp och 

bokhyllor samt en del lägre skåp med lådor som står mitt i rummet. Här finns även ett 

akvarium. Mitt i rummet finns ett kemilaboratorium som är låst, resten av allt material är 

tillgängligt för eleverna att ta och använda när de vill i skolsyfte. Det finns många blommor 

och växter i fönstren och runtom i rummet. Det finns inga gardiner i fönstret, de textilier som 

finns är mattorna på golvet. Det finns inga klassrum, alla elever får vistas överallt i lokalerna 

och all materiel finns lättåtkomliga.

Belysning:

Ett flertal fönster sitter längs ena långa väggen i rummet. I taket är belysningen lysrör. Den 

övriga belysningen består av mindre lampor på väggarna och levande ljus på borden.

Naturskolan
Naturskolan ligger en bit utanför Södertälje och är ett ombyggt torp helt omgiven av skog och 

åkrar. Torpet är från 1920-talet men renovering och verksamhet inom Naturskolans regi har 
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bedrivits i torpet sedan 2001. Skolan har inga kontinuerliga klasser eller elever utan istället är 

den en resurs för hela Södertälje kommuns grundskolor med mål att alla klasser ska få ha 

besökt Naturskolan åtminstone två gånger innan de går ut åk9. Undervisningen har ingen 

heltäckande grund utan är mer tänkt som att ge elever och lärare en ny, annorlunda miljö för 

undervisning och väcka ett intresse för naturen och hur den kan kopplas och användas till det 

som skolan vill förmedla. Den miljö som används är främst de skogar, ängar, gläntor och 

åkrar som finns direkt i anslutning till torpet. 

Allmänt:

Även om den mesta undervisningen bedrivs utomhus har torpet två klassrum med olika elever 

och skolor hela tiden. Dessa rum används främst i början av ett besök  och vid genomgångar. 

Trots att dessa rum används så lite är de ändå försedda med materiel för att väcka nyfikenhet 

och stimulans hos eleverna som kommer dit och det är ett av dessa som gett oss information.

Väggar:

Väggarna är av trä och i en grön nyans som låter träet lysa igenom. På väggarna finns främst 

riktiga material såsom uppstoppade djur, fågelholkar, djurben, fjädrar, torkade växter och 

träslag. Det finns även någon enstaka tavla med naturmotiv. 

Tak:

Även taket är vitmålat trätak i normal rumshöjd och försedd med spotlights och enstaka 

lampor. Uppe i taket sitter även siluetter av flygande fåglar eller fåglar som hänger i trådar ner 

från taket.

Golv:

Golvet är ett parkettgolv av trä som är naturfärgat, på ett ställ i närheten hänger massa fällar 

som kan läggs ut och används att sitta på när skolklasserna kommer på besök.

Möblering:

I rummet finns det ingen kateder och inga bänkar eller stolar för eleverna, de får sitta på 

golvet på fällar istället. Längs väggarna finns det öppna skåp av trä som är fyllda med 

uppstoppade djur, getingbon, fågelbon, insekter, redskap, pälsar, fjädrar och annat som finns 

ute i naturen hos växter och djur. Såväl färska som torkade växter finns runtomkring i 

rummet. Utöver detta finns även en soffa att sitta i och gardiner vid fönstren. Sakerna ligger 
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placerade så att eleverna lätt kan ta dem, hålla dem och se på dem En del saker är även gjorda 

för att direkt väcka överraskningar som t.ex. ett snöre som det står ”dra” på och när man gör 

det åker en fågel ut ur ett fågelbo. All utrustning är rörlig och kan flyttas om det skulle 

behövas när man ändrar teman. 

Belysning:

Belysningen består av dagsljuset utifrån och spotlights och fasta lampor i taket.

3.2 Intervjuer
Vi intervjuade de lärare vars klassrum vi observerade. De fick svara utefter fem 

standardfrågor. Till alla lärare som vi intervjuar ställde vi följande grundfrågor. Utöver detta 

kan vi även ställa en del följdfrågor beroende på tillfället.

Intervjufrågor:

1. Hur tror du miljön påverkar eleverna?

2. Hur tycker du ett bra klassrum ska se ut och vara möblerat?

3. Vilka miljöer använder du in undervisningen?

4. Hur mycket får eleverna vara med och bestämma och ta ansvar för klassrumsmiljön?

5. Hur kan man med enkla medel göra en bättre undervisningsmiljö så att den passar alla 

elever?

3.2.1 Rosenborgsskolan
Här intervjuade vi en NO lärare på högstadiet.

1. En god miljö gör att eleverna känner sig trygga och lär sig bättre.

2. Ett klassrum med anslutande grupprum där eleverna kan arbeta själva i mindre 

grupper. I varje grupprum ska det finnas en dator. Ett problem är dagens dåliga 

ekonomiska resurser och tidsbrist. 

3. I fysiksalar och datorsalar, ibland är vi utomhus och på studiebesök.

4. De har klassråd där hela klassen kan tycka till om sin hemsal sedan elevråd där viktiga 

punkter diskuteras med lärare och ledning för eventuella åtgärder. De har klassråd där 
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hela klassen kan tycka till om sin hemsal sedan elevråd där viktiga punkter diskuteras 

med lärare och ledning för eventuella åtgärder. Eleverna har inte varit med och 

påverkat klassrumsmöbleringen nämnvärt men har i samråd med elevrådet fått igenom 

att nya gardiner kommit upp.

5. Ommöblering av bänkar. Elevarbeten på väggar och montrar.

3.2.2 Brunnsängsskolan
Här intervjuade vi en NO-lärare på högstadiet.

1. Jag tycker att miljön påverkar eleverna mycket. Genom erfarenhet har jag märkt att 

klassen blir lugnare och mer involverade om klassrum och annan miljö är fin. De blir 

gladare och trivs bättre.

2. Hur klassrummet ska se ut och vara möblerat beror på syftet med lektionen. Det man 

kan tänka på är att alltid ha bra belysning, vackra färger, växter och kanske teman för 

det eleverna arbetar med.

3. Vi är i stort sett bara i klassrum och i enstaka fall är vi på studiebesök eller i utemiljö. 

4. De miljöintresserade eleverna har fått bilda en miljögrupp som under elevens val fick 

komma med förslag och göra om i korridorer och klassrum. Utifrån dessa initiativ har 

väggar i klassrum målats om, nya gardiner, plastväxter, dukar, anslagstavlor och stora 

väggmålningar i olika delar av skolan köpts in och satts upp. Elevernas påverkan har 

medverkat till större ansvar bland eleverna. 

5. Variera undervisningsmiljön, fråga eleverna hur de tycker miljön ska se ut och 

möblera efter syfte. 

6. Övrigt: Brist på pengar och påverkan styr att miljön blir trist. Undervisning ute blir 

svår eftersom lektionspassen är så korta innan eleverna ska byta lärare och ämne.

3.2.3 Oxbacksskolan
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Här intervjuade vi en klasslärare för åk6. Vi valde att ta med mellanstadiet för att se 

skillnaden i miljön mellan högstadiet och mellanstadiet.

1. Jag tror att miljö påverkar människor, och därmed elever, mycket. Som lärare ska man 

tänka på att klassrummet är ljust och bra belyst med rätt färger. Att det är ordning och 

reda bland saker är också viktigt. Betydelsefullt för eleverna är också att dekorera 

väggarna med deras arbeten.

2. Egentligen tycker jag inte att dagens pedagogik passar i de traditionella klassrummen. 

Vi har få möjligheter att dela upp klasser och arbeta i mindre rum och i stort sett allt 

arbete ska ske i klassrummet. I klassrummen är det för lite plats för att lämna arbeten 

såsom större bilder eller utställningsmaterial som man kan fortsätta med senare. 

3. De miljöer jag använder i undervisningen är skolmiljö, klassrum och skolgård. Ibland 

gör vi studiebesök till museer m.m. Jag använder även skogen t.ex. genom 

Naturskolan.

4. Eleverna får vara med och ta ansvar för miljön genom att hålla ordning och städa. 

Elevernas arbeten sätts upp på väggarna och byts ut med jämna mellanrum. De får 

även vara med till viss del vid bordsplaceringen. En del idéer om skolmiljön kan 

komma upp spontant eller på klassråd och kan då utföras om det finns pengar och 

godkänns av städpersonalen. Om vi lägger ut mattor måste de till exempel rullas 

undan varje eftermiddag så att städpersonalen kan komma åt att sopa och skura.

5. Variera undervisningsmiljön så att den stimulerar. Ändra möblering, gör utställningar, 

bilder. Men tänk på att var sak har sin plats så eleverna vet var de kan hitta och ställa 

tillbaka viktiga saker.

Mariaskolan
Här intervjuade vi en klasslärare för årskurserna 6–7 som följt klassen sedan åk1.

1. Om man ska tro på något av vad Rudolf Steiner eller Maria Montessori säger, vilket 

jag tycker, så är det att miljön har en oerhört stor betydelse. Främmande människor är 

42



också delvis miljö. När man ser, återskapar ögat det man ser i sina egna finstämda 

rörelser. Raka linjer och tråkiga miljöer är inte stimulerande, inte heller för rörigt och 

för starka färger. 

2. Ett bra klassrum ska kunna ha variation och möjlighet att möbleras om beroende på 

aktivitet. Hur klassrummet ska se ut beror på barnets ålder. I de lägre åldrarna har vi 

fällar och kuddar där vi berättar sagor för barnen medan de ligger och lyssnar. Det 

måste även finnas plats för rörelse och rytmiska lekar för de små barnen. Från årskurs 

fyra är det viktigare med en egen bänk där man kan ha sina saker och där man har en 

plats att gå till där ingen kan rota. Under hela skolgången har vi hemklassrum vilket 

jag föredrar. Eleverna går till andra rum när de har till exempel eurytmi, slöjd eller 

fysik. Som klasslärare har vi barnen från ettan till nian och då har man olika roller som 

lärare beroende på vilken klass de går i. I de yngre åldrarna behöver de mer en som tar 

hand om dem. När de blir äldre kan och vill de jobba mer självständigt och i grupper, 

då är man mer som en handledare. Olika elevarbeten turas om att sitta uppe. Bilder 

som sitter uppe ska relatera till det tema eller ämne man håller på med. Som i femman 

där de arbetar med Egypten och Babylon sitter det bilder uppe som relaterar till vad de 

gör. 

3. Vi är mycket utomhus. I de lägre åldrarna är vi ute en hel dag i veckan. Men vi är 

mycket ute överhuvudtaget. Vi åker även på många studiebesök som till exempel i 

trean då det är bondens år får barnen åka till en bondgård och titta och hjälpa till. 

Sedan har vi mycket undervisning på golvet, vi ritar även på golvet med speciella 

kritor som går att sudda ut. Beroende på undervisningen brukar vi rita symboler, 

mönster, kartor och geometriska figurer. 

4. Eleverna får ta mycket ansvar över skolmiljön. De är med och påverkar

klassrumsmöbleringen genom att bestämma bänkplaceringen, uppsättning av 

elevarbeten och komma med förslag över andra möbler. Vi har gemensamma 

städdagar för skolan och skolgården. Från och med fyran städar eleverna sina 

hemklassrum. De har ansvar för att plocka skräp, sopning och moppning. Innan dess 

är det barnens föräldrar som enligt ett visst schema sköter renhållningen i klassrum 

och anliggande korridor och toalett. Genom detta ansvar lär sig barnen att hålla rent 

och snyggt eftersom det är de själva, kompisarna eller föräldrarna som blir drabbade 
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om de skitar ner och förstör. Det är olika om eleverna får bestämma vart de ska sitta. I 

de yngre klasserna bestämmer läraren för att de behöver veta vem som bestämmer, 

annars tar barnen över ledarrollen. Vi har ett system med ett barn i klassen som den 

dagen får bestämma vissa aktiviteter beroende på deras ålder. På hösten vill jag gärna 

bestämma bänkplaceringen så att det blir lite nya konstellationer i klassen. Så 

småningom får eleverna bestämma själva. Möbleringen ser också olika ut beroende på 

vilket tema vi har. Är det mycket grupparbeten placerar vi borden i öar till exempel. 

Utomhus får eleverna vara med och bestämma en del. Eleverna i fyran byggde en kåta 

med hjälp av lärarna som står på skolgården.

5. Det viktiga är att ha en genomtänkt miljö som är estetiskt vacker. Inom Waldorf målar 

vi väggarna i olika färger t.ex. rött, gult, grönt och blått. Tanken bakom detta är att 

färgerna är kopplade till elevernas olika åldrar och utveckling, där rött i de lägre 

åldrarna anses ge trygghet och varma känslor och de gröna och blå nyanserna i de 

högre åldrarna anses skapa ordning och klarhet. Läraren bör skapa en trivsam och 

mysig miljö. På vissa ställen kan man se att de blandat färger och former hej vilt vilket 

blir för rörigt för barnens sinnen. Mycket textiler och växter och tillräckligt mycket 

ljus i klassrummet är bra att tänka på. Hemtrevligt material kan man antingen köpa in 

genom skolan eller få från loppmarknader och föräldrar. Vi har bara lysrör framme vid 

tavlan eftersom den behöver vara upplyst. I övrigt har vi smålampor som hänger ner 

från taket, det ger ett bättre ljus. Man ska försöka göra klassrummet mysigt. En soffa i 

en del av klassrummet kan vara trevligt för äldre elever. I de yngre åldrarna har de 

filtar, kuddar och fällar de kan ligga på. Att av skorna och använda tofflor inomhus 

gör även så att det blir renare och man kan ha mattor och annat i klassrummen utan att 

de blir skitigt på en gång. 

6. Övrigt: Det är många barn som efter några år i kommunala skolor kommit till 

Mariaskolan eftersom de inte trivs eller har andra problem där, vilket gör att man som 

lärare måste kunna en del om specialpedagogik och hur man vänjer barn vid en annan 

form av skola, pedagogik och miljö.

Nyckelskolan
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Här intervjuade vi en NO lärare som har en ansvarsgrupp i motsvarande årskurser 5–9. De 

arbetar åldersintegrerat.

1. Miljön på vår skola kan påverka både positivt och negativt. Här har vi öppna rum där 

alla elever får gå emellan och arbeta. De flesta klarar av att ha öppna rum men visst 

finns det de elever som behöver en annan typ av miljö också, mer strikt. Vi har mer 

känslomässiga avdelningar som konstrum, små myshörnor mm. Vissa behöver en 

annan typ av miljö. I de flesta fall påverkar vår miljö positivt.

2. Som NO-lärare tycker jag att en NO-sal ska ha en inbyggd valmöjlighet där material 

ska finnas tillgängligt. Man kan jämföra det med ett kök där det finns skåp och lådor 

med material som man kan ta och göra något själv av. Så borde de vara i alla ämnen, 

ta bort elementen som gör det krångligt att genomföra saker. Detta rum mer material 

så att man kan göra experiment. Inspirera eleverna till exempel som med planeterna vi 

hängt upp i taket. Väcka lust att lära genom att materialet är bra. Det ska finnas 

lättillgänglig information att hämta om man veta mera, till exempel planscher på 

väggarna. Man ska använda material som väcker nyfikenhet, om man har en prisma 

hänger i fönstret kanske barnen undrar varför det blir regnbågsfärger på väggen så kan 

man förklara det utifrån barnets nyfikenhet. Det är kreativitetsdödande att tvinga på 

eleverna kunskap. När man stöter på fenomen, ta tag i dem och fundera kring dem. 

3. I NO är vi ute mycket. På onsdagar försöker vi ha temadagar ute där vi dels är i 

naturen och dels på museer och dylikt. Idag ska en grupp till Nobelmuseet eftersom 

det snart är nobelprisutdelning. Barnen lär sig både nya saker runt målet för utflykten 

och nya saker under utflyktens gång. De lär sig en social bit hur man åker buss och tåg 

och lär fostran på det sättet och de lär sig se närområdet och vad det finns för 

möjligheter till kunskapskällor runtomkring dem. På det sättet ger vi eleverna 

verktygen och väcker nyfikenheten så de kan fortsätta sin utforskning utanför skolan. I 

vissa teman är det svårt att hitta relevant innehåll till utedagarna och då blir vi kvar 

inne. 

4. Eleverna får inte vara med och bestämma så mycket över miljön. Vi har ju en 

pedagogisk tanke bakom miljön och vill därför bestämma en del över den. De har 

elevråd som bestämmer vissa saker där vissa går igenom direkt och andra är en 
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ekonomisk fråga. Däremot sätter vi upp mycket elevarbeten så att eleverna får vara 

stolta över det de gjort och dessa byts ut ofta så det hela tiden finns nya saker att bli 

nyfiken på. Ibland får eleverna själva sätta upp sin saker så att de får träna på att göra 

en fin framställning. Vi undviker att ha skärmställningar efter teman. Vi har andra sätt 

att presentera arbetena på. Klimatet mellan vuxna och barn är bra här, vi är nära 

varandra vilket gör att deras åsikter tas på allvar. Eleverna är städansvariga och turas 

om att städa. Fyra elever i veckan har hand om korridorer, toaletter, köket och de olika 

rummen. Det ingår i konsumentkunskapen och betygsätts. Sedan finns det 

städpersonal som moppar, men inte så ofta. Även lärarna städar varje eftermiddag så 

att eleverna kommer till en trivsam och mysig miljö på morgonen. 

5. Att rummet är väl belyst är viktigt. Istället för lysrör i taket så ska man ha ljusstakar 

och låta eleverna känna att de är delaktiga och få säga vad de tycker är mysigt. Låt 

eleverna ta ansvar för städningen så vill de hålla det fint också.

Naturskolan
Här intervjuade vi en av lärarna som tillsammans med andra i lärarkåren arbetade med de 

skolklasser från Södertälje som kommer till Naturskolan.

1. Att barn får vara utomhus och lära känna naturen är nog väldigt viktigt, är man 

utomhus får man uppleva med alla sinnen och inte bara som i ett klassrum där bara 

synen eller hörseln motiveras genom texter, bilder och föreläsningar. Genom att få 

vistas utomhus och använda alla sinnen får barnen lära sig att klä sig rätt efter 

väderleken, röra sig i naturen och lära sig att våga vara ute i skogen utan att bli rädd. 

Ibland dagens barn och även många vuxna är det inte självklart att detta är saker som 

barnen kan och känner sig förtrogna med.

2. Rummet ska helst inte ha några fasta möbler så att man lätt kan flytta om och variera 

efter teman eller arbetsmetoder. När man har olika teman med eleverna ska man även 

ha mycket riktiga saker som eleverna kan se, känna och hålla i och dessa kan bytas ut 

ofta så att det alltid finns lite överraskningar som kan väcka förundran och tankar hos 

eleverna. Om det är lätt att möblera så blir det även lätt att skapa större öppna ytor där 

man kan röra sig för gemensamma lekar och annat.
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3. Vi är i stort sett bara utomhus i vår undervisning och går till olika miljöer som finns i 

närheten eller lite längre ifrån torpet. Platserna för undervisningen kan dels vara i en 

natur som är orörd av människor eller vid huggkubben, pumpen, komposten, 

potatislandet, gärdesgården eller andra platser som ingår i torpets närmiljö. Då vi 

använder oss av klassrummen så är det främst för en introduktion som ska skapa 

nyfikenhet eller vid kortare genomgångar om vad vi ska göra ute.

4. det är hela tiden olika elever från olika skolor som kommer till Naturskolan så all 

utrustning är inköpta och planerade av personalen som arbetar på skolan. Däremot får 

eleverna lära sig att värna om miljön och att vad de gör kan påverka naturen omkring 

dem. De får lära sig om allemansrätten och vilka regler som gäller för att få uppehålla 

sig i den svenska naturen. Tyvärr är det vanligt att barn kastar plastpåsar, juicepaket 

och annat skräp ute i naturen och då är det viktigt att de får lära sig att ta ansvar för 

miljön.

5. En av grundtankarna för detta enligt Naturskolan är att man ska vistas mer utomhus 

och försöka använda andra miljöer mer i sin undervisning för att få en direktkontakt 

till det man ska lära sig. Lärarna borde tänka mer på hur de kan använda miljön i dess 

olika former för just sina ämnen och elever. När man väl är ute är det viktigt att 

eleverna får möjlighet att röra sig och upptäcka själva och inte bara stå där läraren 

tvingat dem att stå. Som lärare ska man även vara förberedd på saker som kan hända 

där man är och som kan göra att vissa elever tappar sugen på grund av fysiska 

faktorer, såsom blöta skor eller skoskav.
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Diskussion
Efter sammanställande av litteratur, observationer av klassrum och intervjuer med lärare har 

vi kommit fram till en del jämförbara resultat som redogörs för i denna del. Det första som 

kan nämnas är att det inte finns en miljö som är optimal. Eftersom olika aktiviteter och 

individer kräver olika miljöer är det bäst om den är föränderlig men ändå planerad med 

eftertanke. Att den fysiska miljön påverkar inlärningen är däremot något som såväl forskare 

och pedagoger tar fasta vid.

1. Framhäva möjligheter och undvika begränsning 
Vi har intervjuat lärare och inte elever eftersom de främst kan påverka planeringen av olika 

miljöer. Lärarna och skolans ledning har ansvaret över hur skolmiljön ska planeras, därför är 

det viktigt att läraren är medveten om hur miljön kan påverkas, till det bättre och det sämre. 

Alla lärare i intervjuerna ansåg att miljön var en viktig faktor som påverkade undervisning 

och elever men att ekonomi och satsning från skolan vara hinder vid förändringar i klassrum 

och undervisning i annan miljö. Även historiskt tycks de svenska kommunala skolorna 

påverkats av funktionalitet och ekonomi framför olika pedagogiska tankegångar om den 

fysiska miljön. 

2. Jämförelse
Idéer om hur den fysiska miljön bör se ut samanfaller under ett flertal punkter medan andra 

förslag bara förespråkas av ett fåtal. För att göra en fortsatt diskussion kring olika förslag mer 

lättgenomskådlig har vi uppfört en tabell. 

Denna tabell strukturerar upp idéerna kring undervisningsmiljön efter elevpåverkan,  

möblering, variation, utomhus och vår observation. Utefter att jämföra dessa parametrar kan 

vi föra diskussionen vidare och komma med eventuella slutsatser om miljön.
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Tabell 2

Samlad tabell av de olika idéerna kring undervisningsmiljöns utformning

Elevinflytande: Möblering: Variation: Utomhus: Vår observation:
Rosenborg-

skolan

Medel Institutionell Delvis Enstaka 

besök

Normal, få dekorationer

Brunnsängs-

skola

Medel Institutionell/

Heminredd

Ja Enstaka 

besök

Normal, viss dekoration

Oxbacksskolan Medel Institutionell Delvis Enstaka 

besök

Normal, viss dekoration

Mariaskolan Medel Heminredd Ja Ca 1 dag/ 

vecka

Normal, heminredd

Nyckelskolan Liten Verkstadsmiljö Ja Ca 1 dag/ 

vecka

Stora rum, verkstadsmiljö

Naturskolan Ingen Verkstadsmiljö Ja Ja Heminredd/verkstadsmiljö

Piaget Blandad för 

teori/ praktik

Ja, mellan 

teori/ 

praktik
Eklund Aktiv elev /

Aktiv lärare

Konnotativ Ja, 

konnotativ
VAK Anpassa. till 

inlärningsstil

För syn, hörsel 

& känsel

Ja, variera 

sinnen
Dunn & Dunn Behovs-

Anpassning

Enligt elevers 

påverkning

Ja

Montessori Hur lära sig 

med 

materialen

Verkstadsmiljö Ja Ja

Waldorf Ansvar, egna 

läromedel

Heminredd Ja Ja

Freinet Gör böcker 

mm. själv

Verkstadsmiljö Ja Ja

Suggestopedi Heminredd

Utomhus-

Pedagogik

Egna 

upptäckter

Verkstadsmiljö Ja Ja

Jensen Samarbete 

lärare/elev

Heminredd Ja, 1ggr/ 

mån

Ja

Foster Heminredd Ja Ja

Steinberg Heminredd/ Ja, ofta
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Verkstadsmiljö
Björklid Heminredd Ja Ja

Variation:

Det kan entydigt konstateras att samtliga pedagoger och forskare håller med om att den 

fysiska miljön ska vara varierad och möjlig att enkelt förändra. En varierande miljö kan väcka 

nyfikenhet, nå alla elevers inlärningsbehov och göra en bättre undervisning. De återhållande 

krafterna ligger främst i att eleverna måste känna en viss trygghet och struktur samt att 

ommöblering måste fungera med undervisningens syfte. Forskare och pedagoger har gett 

följande förslag på hur man med enkla medel kan få en bättre och mer varierad 

undervisningsmiljö. Man bör eftersträva en frekvent ommöblering av bänkar och andra 

möbler samt dekorering efter olika teman och även vara utomhus, göra studiebesök eller 

använda andra ytor i klassrummet, till exempel golv och väggar. Tilldragande information på 

väggarna som byts ut bidrar också till den omedvetna inlärningen. 

Olika inlärningsstilar påverkar vilken miljö som är lämplig och hur den bör utformas. Som 

redogjorts för i litteraturgenomgången finns det flera olika sätt för individer att lära sig på. 

Därför måste man som lärare tänka på att variera undervisningen så att den stimulerar alla 

sinnen. En idé kan vara att miljön erbjuder flera alternativ till att hämta information, så kan 

eleverna välja. 

Utomhus:

Pedagoger och forskare visar även ett gemensamt intresse för att lägga mycket av 

undervisningen utomhus eller i praktiska miljöer för att sammankoppla teori och praktik. I de 

specialpedagogiska skolorna kan vi även se att utomhusundervisningen och studiebesök utgör 

en påtaglig del med cirka en dag i veckan. I de andra skolorna är undervisning utanför 

klassrummet ovanlig, en del lärare säger att det beror på ekonomin och svårigheter att planera 

ihop med lärarkollegiet och binda till ämnena. På ena sidan står de som vill förlägga all 

undervisning utomhus och på andra sidan de som tycker att utomhusundervisningen främst 

passar inom biologiämnet.

Möblering:
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Möbleringen är intressant då så gott som samtliga hade tankar och idéer om den. Förutom den 

gemensamma ståndpunkten att klassrummet skulle vara lätta att möblera om kunde en 

skillnad ses utifrån tre kategorier. Vissa höll sig till en kategori medan en del svävade mellan 

två eller tre kategorier, institutionella, heminredda och verkstadsmiljö. 

De som förespråkade den institutionella miljön såg inlärningsmiljön som ett traditionellt 

klassrum med bänkar, kateder och tavla. En god sådan miljö skulle ha bra belysning, 

ommöblering efter syfte och elevarbeten på väggar och montrar. En annan önskan var 

anliggande grupprum för enskilt arbete och fler datorer som hjälpmedel. 

De som förespråkade den heminredda miljön ville skapa trygghet och harmoni i skolan. 

Klassrummet sågs som ett heminrett vardagsrum försett med skåp, bord, soffor, hyllor, 

gardiner, mattor, tavlor och växter som köpts in i vanliga affärer eller fåtts som gåvor av 

föräldrar. Tanken var att trygghet och harmoni gjorde eleverna mer avslappnade och mer 

mottagliga för information. 

Till sist de som förespråkade verkstadsmiljön såg inlärningsmiljön som en verkstad eller ett 

laboratorium. Miljön skulle väcka nyfikenhet och upptäckarglädje genom lättåtkomligt 

material, uppsatta frågor, experiment och variation. Liksom i en verkstad var individen rörlig 

och inte bunden till en plats utan kunde gå runt mellan olika stationer beroende på vad den 

ville och behövde göra.

Det är därmed inte omöjligt att förändra klassrumsmiljön även på högstadiet. För att lösa 

problemet med att de byter klassrum kan lärarkollegor samt elever tillsammans planera upp 

hur olika klassrum ska utformas. Ett exempel är att bilda en miljögrupp där de elever och 

lärare som är intresserade får vara med och bestämma. Så har man bland annat gjort i 

Brunnsängsskolan.

Elevinlfytande:

Elevernas påverkan på klassrummet är begränsad inom de pedagogiska ramarna och genom 

ekonomiska faktorer. Klassråd, miljögrupper och förslag kan påverka men mer som en 

rådgivande funktion än som en beslutande faktor. Det verkar även tendera åt att ju mer skolan 

eller den pedagogiska inriktningen reflekterat över den fysiska miljön desto mindre kan 

eleverna själva vara med och påverka. I kommunala skolor kan miljöintresserade elever och 
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grupper påverka mer men styrs istället av ekonomi och lämplighet vid städning, ergonomi etc. 

På specialpedagogerna skolorna är däremot elevarbeten, elevansvar och föräldrar engagemang 

viktigare del av miljön än i de kommunala skolorna. 
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Avslutning
Eftersom människan lär sig i många olika miljöer och inte bara i skolan är det enligt 

utvecklingsekologin viktigt att alla dessa miljöer sammanfaller. Rousseau, Piaget, Freinet, 

Montessori, Waldorf, Dewey m.fl. ansåg att barn lär sig genom aktiviteter kopplade till 

verkligheten. De ville överge skolans uppdelning mellan teori och praktik och ha 

verklighetsbaserade problem att lösa. Skolan måste alltså relatera till verkligheten och 

eleverna ska lära sig genom att undersöka den. 

Här nedan ger vi konkreta förslag på hur lärare kan planera och genomföra sin undervisning i 

samspel med den fysiska miljön. Förslagen är baserade på vår studie av olika pedagogers 

tankegångar, observationer och intervjuer. Vi måste dock poängtera att den subjektiva miljön 

och elevers grundläggande behov måste tillgodoses innan planeringen av planscher i klassrum 

och bänkplacering görs. Om eleverna inte är trygga och socialt accepterade är det svårt att 

utföra undervisning i skolan. Vår tanke är dock att miljön kan skapa trygghet genom att tillåta 

eleverna att lära sig på olika sätt och vara unika.

Förslag:

• Se till att variera undervisningsmiljön genom att vara på olika ställen i skolan eller 

utomhus. I klassrummen kan variation skapas genom ommöblering, byte av planscher 

och annan utrustning.

• Låt eleverna få vara med och utforma delar av skolmiljön genom att till exempel måla 

väggar, bestämma inredning eller vara med och påverka undervisningen. Då känner 

eleverna sig delaktiga i att ha skapat miljön själva och känner större lust att värna om 

den och mindre lust att förstöra den eller motsäga sig lektionsprojekten. 

• Tänk på att olika människor lär sig på olika sätt och att därför anpassa undervisningen 

och miljön efter det. Då har alla chans att välja arbetssätt efter egen förmåga och det 

sätt de har lättast att lära sig på.

• Montessoripedagogiken anser att undervisningen ska vara åldersintegrerad och att 

eleverna ska få vara på de platser de vill i skolbyggnaden. Eleverna får planera sin 
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inlärning själv med handledning ifrån en mentor och all material finns framme så 

eleverna kan ta det som de behöver eller vill arbeta med för dagen.

• Waldorfpedagogiken vill göra undervisningen så verklighetstrogen som möjligt och 

skapa upplevelser och inlärning med hela kroppen. Såväl läroböcker som inredning 

ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillverkade av barnen eller föräldrarna och 

ge utrymme åt fantasin. Undervisningen anpassas även till årstiden och dygnsrytmen 

för att göra inlärningen mer anpassad till eleverna.

• Freinetpedagogiken låter också eleverna tillverka all sin skolutrustning själva och 

klassrummet ses som en verkstad där olika materiel har olika bestämda platser dit 

eleverna kan gå för att lösa olika uppgifter och lära sig olika saker.

Trots alla pedagogers anvisningar råder fortfarande på många håll en mer teoretisk och 

abstrakt studiesituation i skolan där den logisk-matematiska intelligensen högst. Frågan är 

varför det fortfarande är så när många pedagoger visat på att motsatsen är bättre för 

inlärningen. En orsak kan vara att miljön är lågt prioriterad i skolans budget. Fler studier 

kring miljöns betydelse för inlärningen måste uppmärksammas för att det ska ske en 

förändring i skolan. 

Vidare forskning
Det vore intressant att lyfta studien i ett utomeuropeiskt perspektiv och se på hur pedagoger 

och forskare ser på undervisningsmiljön. Vilken forskning finns om miljöns påverkan på 

undervisningen och vilka miljöer kan tänkas användas i undervisningen? 
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Sammanfattning 
Många av skolans lokaler eftersatta och den fysiska miljön har inte prioriterats utan fokus har 

legat på inlärningsmetoder och pedagogik. Miljön har ännu inte fått någon väsentlig plats i 

styrdokumenten för skolan. Det som tas upp är att lokalerna ska vara ändamålsenliga, 

tidsenliga och anpassade för elevers behov. Idag har intresset och behovet av forskning inom 

den fysiska miljön i skolan ökat. Arbetsmiljöverket lyfter, i sitt verksamhetsprogram 2006, 

fram att skolans lokaler och utrustning inte är anpassade till verksamheten och i dåligt skick 

vilket kan leda till arbetsskador.  

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram olika pedagogiska tankegångar kring miljöns 

betydelse för elevers inlärning och jämföra dessa med vår studie av ett urval av klassrum och 

vad lärarna till dessa klassrum anser om miljöns betydelse. Arbetet fokuserar därmed på den 

fysiska miljön och hur den påverkar inlärningsförloppet och hur man kan undvika 

begränsningar och framhäva möjligheterna.

Genom undersökningen kom vi fram till att det finns många olika teorier som visar på att 

miljön spelar en stor roll i hur elever lär sig. Enligt pedagogerna i undersökningen ska man 

variera miljö och undervisningsmetod så att alla elever kan lära sig på bästa sätt. Ekonomi är 

ofta ett stort hinder för att ändra på miljön i skolan. Det finns dock många andra sätt som inte 

är ekonomiskt krävande. Det viktigaste är att alla på skolan känner att de får vara med och 

påverka miljön så att de trivs och är en del av den. 
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Bilagor
Standardobservationer av klassrum:
I alla klassrum gör vi nedanstående observationer för att få en jämförbar bild av miljön. 
Utöver detta görs kvalitativa tillägg av sådant som kan vara markant eller av vikt för det 
enskilda klassrummet.

Väggar:
• Vad finns det för utsmyckningar på väggarna?
• Är utsmyckningar elevarbeten eller skolförsedd inredning?

Tak:
• Vad finns det för utsmyckningar som är uppsatta i taket?
• Är utsmyckningar elevarbeten eller skolförsedd inredning?

Golv:
• Vad finns det för mattor/utsmyckning på golvet?
• Är utsmyckningarna elevarbeten eller skolförsedd inredning?

Möblering:
• Hur är bänkarna/borden placerade om det finns sådana?
• Var är katedern placerad?
• Vad finns det för andra möbler och inredning?
• Vad är fast och vad är rörlig inredning?
• Har eleverna påverkat klassrumsmöbleringen?
• Finns det blommor eller växter?
• Finns det textiler i klassrummet?
• Hur är tillgängligheten till dessa material och var är de placerade?
• Är det ett hemklassrum eller används det av flera klasser?

Belysning:
• Finns det fönster i klassrummet?
• Finns det annan belysning än i taket?
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Standardfrågor till lärare:
Till alla lärare som vi intervjuar ställer vi följande grundfrågor. Utöver detta kan vi även ställa 
en del följdfrågor beroende på tillfället.

Intervjufrågor:

Hur tror du miljön påverkar eleverna?

Hur tycker du ett bra klassrum ska se ut och vara möblerad?

Vilka miljöer använder du i undervisningen?

Hur mycket får eleverna vara med och bestämma och ta ansvar för klassrumsmiljön?

Hur kan man med enkla medel göra en bättre undervisningsmiljö så att den passar alla elever? 
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