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Abstract 

My essay is called Kulan, har den positive eller negative effekten på inlärningen enligt 

lärarna och eleverna and I am writing about the learning space Kulan at Åva Upper 

Secondary School. The aims of the essay are to investigate whether the pedagogical room at 

Åva Upper Secondary School has a positive effect on the learning, and if that is the case, what 

are the reasons for that.  

 How does the pedagogical room at Åva Upper Secondary School operate? 

- What view have the students got of the pedagogical room? 

- What view have the teachers got of the pedagogical room? 

- How do the views of students and teachers affect the room? 

- What are the differences between the views of students and teachers? 

- Is there anything within the shape or construction of the room which generates a 

positive effect? 

  

I will be interviewing the teachers and students at Åva Upper Secondary School as well as 

conducting an observation where I am actively participating. I will then analyse the interviews 

and compare them with my observation. The theory which I will be referring to is Birgitta 

Kullberg’s view of the teaching room, as well as her view of how important it is with a 

distance between the primary processes through activating the secondary processes. I will also 

be referring to Lev Semënovic Vygotskij’s views of the structure of a variety of pedagogical 

rooms, as well as how these relate to the pedagogical space at Åva Upper Secondary School.  

 

In conclusion, the pedagogical room operates well and has a positive effect on the learning. 

The positive effects are as a result of how the room has been constructed in order to provide a 

good environment for learning, which teachers and students want to be a part of.  

 

Author: Anders Olofsson. Mentor: Elin Gardeström. 

Autumn 2009  

 

Key words: Resource center, primary process, secondary process, teacher's room, 

pedagogical room. 
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Inledning och bakgrund 

Jag har skrivit en uppsats om ett pedagogiskt rum på Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium 

är ett kommunalt gymnasium där det finns både högskoleförberedande samt 

yrkesförberedande program. Kulan är en del av deras resurscentrum där elever får den extra 

hjälp de behöver. Åva har blivit ombedd av Skolverket att utvärdera Kulan som resurscentra. 

Kulan finns först och främst till för att vara ett stöd för skolarbete och eleverna. Den skall 

däremot inte vara en del av speciallärarundervisningen. När Kulan togs fram var detta något 

som de tryckte på och ville framhäva eftersom Kulan skall ses som en resurs som gör att 

speciallärarna kan arbeta med de elever som faktiskt behöver deras hjälp medan de andra 

eleverna kan få den hjälp de behöver via Kulan.  

 

Det som undersöks i uppsatsen är ifall detta resurscentrum ger en positiv inverkan på 

inlärningen på Åva gymnasium. Jag hade min praktik på Åva och fick en möjlighet arbeta 

viss tid inne i Kulan och där märkte jag att eleverna använde sig av detta pedagogiska verktyg 

och jag blev intresserad av varför de gjorde det. Jag ville därför göra en undersökning om 

varför det fungerade för att kunna visa hur man kan göra för att effektivisera undervisningen 

på en skola. Först är jag tvungen att ta reda på om det faktiskt fungerar och sedan ifall det 

fungerar måste jag ta reda på varför. Jag kommer att använda mig av intervjuer av både lärare 

och elever inblandade i Kulan och sedan koppla deras svar till en observation jag har gjort av 

resurscentrat. Denna observation gör jag för att kunna se hur Kulan fungerar för att sedan 

jämföra min observation med svaren jag får från intervjuerna.  

 

I projektplanen kan man läsa att grundtanken med Kulan är att ge en likvärdig utbildning till 

samtliga elever. Anledningen är att det finns en hel del elever som behöver mer hjälp inom 

olika ämnen än vad en traditionell skolutbildning ger. Eleverna behöver mer hjälp samt mer 

individuellt arbete inom ämnena. Marie Ackell-Lidén skriver ”… skolans uppdrag är att 

erbjuda likvärdig utbildning till alla elever och i detta bör ingå hjälp med läxläsning för alla 

dem som inte kan få hjälp hemma.”
1
. Därför vill man skapa ett resurscenter som erbjuder 

möjligheter för eleverna att kunna använda sig av håltimmar samt tiden före och efter skolan 

till att arbeta med ämnen som de har svårare för samt att kunna få hjälp med läxläsning. 

Öppettiderna är kl 0900-1700. Något som Ackell-Lidén påpekar är att detta resurscenter inte 

på något sätt skall påverka speciallärarverksamheten. Hon menar att 

                                                 
1
 Projektplanen s.1 Bilaga 1 
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speciallärarundervisningen fungerar bra och Kulan skall handla om att ge eleverna en 

möjlighet att kunna effektivisera sin tid i skolan och kunna ge speciallärarna mer tid till att 

hantera elever som har behov av särskilt stöd. 
2
Lärarna som arbetar där har själva valt att 

arbeta där och det är en del av deras tjänst. Alla lärarna jobbar olika många procent i Kulan.  

 

Jag använder mig av Lpo 94 för att kunna visa på hur Kulan uppmuntrar till olika mål som en 

skola skall sträva emot. Detta är också eftersom i projektplanen för Kulan står det ”… skolans 

uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till alla elever…”
3
. Detta stöds i Lpo 94 där det står 

att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”
4
 samt ” En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika”
5
. Med detta menar Lpo att det finns mer än ett 

sätt att nå målen. Skolans uppgift är att hitta de sätt som ser till att alla elever har lika 

möjlighet att nå de mål som är uppsatta. Det är även skolans uppgift att utveckla en 

nyfikenhet hos elever samt att eleven utvecklar sitt eget sätt att lära sig på.
6
  

                                                 
2
 Projektplanen s.1 Bilaga 1 

3
 Projektplan s.1 Bilaga 1 

4
 Lpo 94 s.6 

5
 Lpo 94 s.6 

6
 Lpo 94 s.9 
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Litteraturöversikt 

Jag att presentera här de teorier som jag stöder min studie på. Det finns ingen tidigare 

forskning kring dessa forskningscentrum. Jag spenderade ganska mycket tid på skolverket för 

att leta efter tidigare rapporter och utvärderingar kring olika resurscentrum. Jag börjar med att 

visa hur Birgittas Kullbergs presenterar Dysthes syn på läranderummet för att sedan gå vidare 

till Leif Strandbergs syn på pedagogen Lev Semënovic Vygotskij.  

Rum och plats 

Jag kommer att använda mig av rumslighet för att förklara hur de olika rummen här nedanför 

appliceras på Kulan. De rum jag använder mig av är både abstrakta rum samt konkreta rum. 

Det som vi skiljer på är plats och rum. Ett abstrakt rum är det vi kallar för rum (rumslighet
7
) 

medans en plats är ett konkret rum. De rum jag använder mig av är Strandbergs åtta olika rum 

medans de platser är de konkreta rummen som redan finns i Kulan och presenteras i 

observationen. Kullbergs läranderum är även de ett exempel på ett abstrakt rum som jag 

använder mig av.  

Pedagogiska rum 

Enligt Brigitta Kullberg, som skrivit Lust- och undervisningsbaserat lärande finns det olika 

typer av läranderum. Vi har den traditionella synen som enligt henne är ett monologiskt 

klassrum. Termen monologiskt klassrum har Kullberg lånat från Olga Dysthes bok Det 

flerstämmiga klassrummet. Det är läraren som förmedlar kunskap till eleverna och samt att 

läraren bestämmer vad som händer i klassrummet. Kullberg skriver ”läraren uppfattas vara 

den som har (är ägare av) kunskap som ska föra över kunskapen till eleverna”
8
. Motsatsen till 

monologiskt klassrum är det dialogiska klasrummet. Dialogiska klassrummet är även detta 

något som Kullberg har lånat från Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet. Kullberg 

skriver om det dialogiska klassrummet 

 

”Klassrummet är ett hemrum där man kan trivas. Man har någonstans att gå. I rummet träffar 

man alltid någon man känner. Det är tryggt att vara i ett klassrum man känner till. Lärare kan 

inspirera och få en att tycka om det man inte vet att man tycker om. Lärare är rättvisa och anser 

                                                 
7
 Gren-Hallin 2003 s.14 

8
 Kullberg 2004 s.115 
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att diskussioner och samarbete är viktiga. När lärare blir glada om man kommer känner man sig 

upplyft. Det är roligt att få beröm. Ibland behöver man det även om det inte gått så bra. Vissa 

lärare litar på att man arbetar även när de inte är där. Då gör man det också. Rummet innehåller 

samarbete, dvs. är dialogiskt. Lärare lyssnar på eleverna och visar dem respekt. Klassrummet 

kan uttryckas flerstämmigt, dvs. både lärares och elevers röster blir hörda.”
9
 

 

Det som beskrivs här är ett hemklassrum där eleverna trivs och uppmuntras till eget arbete. 

Det viktiga här för uppsatsen är att både elever och lärares röster hörs i klassrummet. Även 

fast Kulan inte är ett klassrum i den bemärkelsen som finns i denna förklaring, finns det 

positiva sidor av undervisningen med här. De saker som man vill utveckla hos eleverna är att 

skapa en plats där de kan känna sig trygga och känna att de kan skapa något.  

 

Kullberg skriver sedan om hur elever ibland behöver en distansering från det teoretiska 

arbetet för att kunna skapa ny energi. Hon beskriver en situation där en elev har problem i 

skolan. Läraren ger eleven i uppgift att arbeta med olika uppgifter under sommaren. Eleven 

orkade inte genomföra det arbetet som behövdes för att komma ifatt i ämnet. När eleven 

börjar i skolan igen efter sommaren märker läraren att denna elev verkar ha jobbat väldigt bra 

under sommaren. Detta är eftersom den nu klarar ämnet mycket bättre än innan sommaren. 

Kullberg skriver som svar på situationen ”Vad eleven hade erhållit var distansering till 

skolarbetet. Sekundärprocesser aktiverades och primärprocesser fylldes med ny energi.”
10

 

primärprocessen i detta fall är arbetet som skall utföras i skolan under lektionerna. 

Sekundärprocessen är den paus eleven tog under sommaren istället för att arbeta med att 

komma ifatt i skolan. Kullberg förklarar sedan att distanseringen fungerar bäst om man lägger 

in pauser eller att man har någon form av variation av innehållet på lektionen. Hon förklarar 

också att i den gymnasiala undervisningen är det svårt att ha ett hemklassrum och att därför 

måste ett sådant skapas på ett annat sätt. Kulan kan ses som en sådan förläning av ett 

klassrum.  

 

Vygotskij enligt Strandberg och Forsell 

En annan syn på ett pedagogiskt rum är den som den vitryska pedagogen Vygotskij har. 

Enligt Forsell skriver Vygotskij om en tvåstegsprocess. Enligt Forsell skriver Vygotskij att 

den främsta källan till lärande var interaktionen mellan olika personer. Alltså måste det rum 

                                                 
9
 Kullberg 2004 s.116 

10
 Kullberg 2004 s.117 
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som eleverna skall lära sig vara i ett rum som inspirerar till samspel. Med detta menar 

Vygotskij att det är relationer mellan människor som ligger till grund för det egna 

tankearbetet. Det är alltså ens erfarenheter med andra människor som utgör basen i vårt 

lärande och det är sedan hur vi använder dessa erfarenheter som skapar det som Vygotskij 

säger är vårt inre tal. Det inre talet menar Vygotskij ”hänger ihop med vårt språk som kan 

användas som ett teckensystem också vid tänkande”
11

. Med detta menar Vygotskij att genom 

att vi använder oss av de erfarenheter som bas kan vi sedan ”i vårt eget tänkande rekonstruera 

sociala processer och relationer, och dra slutsatser om hur vi skall handla.”
12

  

 

Alltså måste det finnas flera stycken olika typer av rum för att genomföra den tvåstegsprocess 

som Vygotskij pratar om för att det skall kunna ske någon form av inlärning hos eleven. Först 

måste det finnas ett rum där det inspireras till samarbete mellan elever, grupparbeten samt 

argumentationer. Det behövs också ett rum där elever kan arbeta självständigt och utveckla 

det egna tankearbetet. Leif Strandberg menar i sin bok Vygotskij i praktiken att det skall 

finnas åtta olika typer av rum. De olika rummen är: 

 

Rum för samtal och diskussioner – det är viktigt att detta är ett rum för interaktion mellan 

olika personer. Att det är en öppen dialog där de olika åsikterna är lika viktiga. Eleverna sitter 

i en cirkel för att kunna se samtliga personer i klassrummet. Man utgår ifrån att varje person 

skall föra vidare det den vet och det den inte vet skall eleven be om hjälp med.
13

  

 

Rum för dialog mellan elever – här skall eleverna hjälpa varandra genom att kunna diskutera 

olika problem de har. Det viktiga är att lärarna inte skall arrangera de möten som finns utan 

att eleverna vill. Det lärarna skall trycka på är att eleverna skall hjälpa varandra.
14

  

 

Rum för dialog mellan lärare och elev – detta är ett rum där eleven får sitta ner och prata med 

läraren och få en vuxens blick på hur det har gått än så länge.
15

 

 

                                                 
11

 Forsell 2005 s.129 
12

 Forsell 2005 s.129 
13

 Strandberg 2007 s.37 
14

 Strandberg 2007 s.38 
15

 Strandberg 2007 s.39 
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Rum för enskilt arbete – detta skall vara ett rum bortom klassrummet. Här måste eleven få 

fundera själv och arbeta enskilt och göra det eleven behöver för att kunna gå vidare med sitt 

jobb.
16

 

 

Verktygsrummet – Här skall de olika typer av verktyg som man behöver för inlärning finnas. 

Exempelvis videokameror eller datorer. Här skall eleverna också få lära sig hur de fungerar 

och kunna använda dem. 
17

 

 

Rum för utställning – här skall eleverna få visa upp sina arbeten. Det kan vara olika 

teckningar eller så kan det vara en muntlig redovisning där de använder sig av en projektor. 

Eleven skall kunna visa vad den har utfört för andra. Det är viktigt att eleven kan se att 

lärprocessen leder någonstans. 
18

 

 

Rum för perspektiv och komplexitet – här skall eleven kunna få möta en expert på området 

för att kunna se hur de kan använda sina nya erfarenheter. Ett exempel är att en lärare i 

matematik i nian möter en åttaåring för att se hur den reagerar på olika vetenskapliga 

begrepp.
19

 

 

Uterummet – här får eleverna se att det som finns i böckerna även finns i naturen. Det hela 

handlar om att ta vara på den närmiljö som finns. Att visa att all information inte bara 

existerar i böcker utan att man även kan gå ut i naturen för att förklara väldigt mycket.
20

 

 

Begrepp i uppsatsen 

Rumslighet – Enlig Gren-Hallin är ett rumsligt perspektiv ”att utgå från hur objekt och 

företeelser är (rumsligt) placerade och ordnade i förhållande till varandra.”
21

  

 

Pedagogiskt rum – Detta är ett begrepp jag använder för att beskriva lokalen jag undersöker. 

Kulan är det pedagogiska rum som undersökningen omfattar.   

 

                                                 
16

 Strandberg 2007 s.40 
17

 Strandberg 2007 s. 41 
18

 Strandberg 2007 s.42 
19

 Strandberg 2007 s.44 
20

 Strandberg 2007 s.45 
21

 Gren-Hallin 2003 s.14 
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Cafémodellen – Detta är ett begrepp jag använder för att förklara hur den ena lokalen i Kulan 

fungerar. Det är en öppen verkstad där man kan sitta och arbeta tillsammans i grupp och det 

finns mycket ytor. Det är mer av en social verkstad än ett arbetsrum.  

 

Facebook – ”webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004. 

Facebook utgörs till stor del av dess användares profiler, vilka knyts samman till olika nätverk 

inom vilka interaktionen sker.”
22

 

 

YouTube – ”webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, startad 2005. Till en 

början var tanken bakom YouTube att ge privatpersoner möjlighet att dela med sig av sina 

egenproducerade videofilmer och ge nätanvändare tillgång till material som skilde sig från det 

professionellt producerade. Sådant material återfinns fortfarande på YouTube, men 

webbplatsen domineras nu av professionellt inspelat material i form av bl.a. musikvideor och 

utdrag ur TV-program, främst tillhandahållet av fans, även om spännvidden i sin helhet är 

stor.”
23

 

                                                 
22

 http://www.ne.se/lang/facebook 2009-12-21, 1230 
23

 http://www.ne.se/lang/youtube  2009-12-21, 1230 

 

http://www.ne.se/lang/facebook
http://www.ne.se/lang/youtube


11 

 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall lärarna och eleverna anser att det pedagogiska 

rummet ger en positiv inverkan på inlärningen och vilka skäl de anger.  

Frågeställning 

 Hur fungerar det pedagogiska rummet på Åva gymnasium? 

- Vilken syn har eleverna på det pedagogiska rummet? 

- Vilken syn har lärarna på det pedagogiska rummet? 

- Hur påverkar lärarnas och elevernas synsätt platsen? 

- Vad finns det för skillnad mellan lärarnas och elevernas synsätt? 

- Finns det något i själva rummets utformning eller uppbyggnad som genererar en 

positiv effekt på inlärningen enligt lärarna och eleverna? 

Metod 

Detta är en kvalitativ undersökning som innefattar femton intervjuer av lärare och elever på 

Åva gymnasium. Dessa intervjuer analyseras i två grupper; Lärare- och elever. Denna 

undersökning omfattar också en iakttagande observation av det pedagogiska rummet för att 

kunna förklara hur de två grupperna fungerar på denna plats.  

Intervjuerna 

Intervjuerna görs på Åva gymnasium. Platsen för intervjun varierade beroende på 

omständigheterna. Vissa lärare har inte tid utanför sitt arbete med Kulan och jag gjorde därför 

alla intervjuer med dem där det passar lärarna bäst. Vissa gjordes på deras arbetsrum medan 

andra blev intervjuade inne på Kulan. Elevernas intervjuer kommer att göras antingen i Kulan 

eller i caféet utanför Kulan ifall det är för mycket folk inne i Kulan, vilket kommer att störa 

intervjun. Bland eleverna var det fyra stycken pojkar och fyra stycken flickor. Bland lärarna 

var det sju stycken intervjuer.   
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Lärarintervjuer 

Lärarna som jag intervjuar är de lärare som arbetar på Kulan. Jag har valt att kalla lärarna för 

olika siffror eftersom alla jag har intervjuat är anonyma. De heter i min uppsats Lärare 1 – 

Lärare 7. Lärarna har olika bakgrunder samt att de undervisar i olika ämnen.  

Elevintervjuer 

Jag har intervjuat åtta olika elever som även dessa har jag valt att kalla för siffror eftersom 

även de är anonyma precis som lärarna är. Jag har valt att kalla dem för Elev 1- Elev 8. Det är 

fyra stycken pojkar samt fyra stycken flickor som är intervjuade. De kommer för olika 

program på skolan eftersom jag ville få ett så brett perspektiv på Kulan som möjligt.  

Intervjufrågor till eleverna 

 Varför går du till Kulan? 

 Vad ser du för fördelar med Kulan? 

 Vad ser du för nackdelar med Kulan? 

 Vad tycker du om utformningen av lokalen? 

 Anser du att du kan koncentrera dig lättare i Kulan jämfört med klassrummet/hemmet? 

 

Intervjufrågor till lärarna 

 Vad anser du att det finns för fördelar med Kulan? 

 Vad anser du att det finns för nackdelar med Kulan? 

 Vad tycker du om utformningen av lokalen? 

 Hur fungerar lärare-elev relationen anser du? 

 Anser du att eleverna kan koncentrera sig lättare i Kulan framför ett vanligt 

klassrum/hemmet? 

 

Intervjufrågorna liknar varandra för att kunna se skillnaden mellan elevernas och lärarnas 

svar. Det är endast en fråga per grupp som skiljer sig ifrån varandra och det är första frågan 

hos eleverna medan det är fjärde frågan för lärarna.   

 

Observation av Kulan 

Nedan beskriver jag de olika områdena i Kulan. Jag kommer att beskriva de olika delarna som 

finns genom både bild och text.  Först kommer jag att gå igenom skolans syfte med Kulan 
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utifrån deras projektplan
24

. Sedan kommer det en beskrivning av den icke deltagande 

observation som genomfördes 19-24 nov 2009 i Kulan. Denna skedde i samband med 

intervjuerna. Det fanns mycket tid mellan intervjutiderna och den spenderade jag med att 

observera hur det fungerade i Kulan för att kunna ge en beskrivning samt bättre förstå vad 

eleverna och lärarna svarade i intervjuerna.  

 

Databearbetning  

Jag bearbetar den data som jag har fått in från intervjuerna genom att se vilka likheter som 

finns mellan först och främst eleverna och lärarna enskilt. I sammanställningen av 

intervjuerna har jag skrivit vilka svar som kommer från både lärare och elever. Detta är för att 

i själva analysen kunna dra slutsatser av vilka likheter och skillnader det finns mellan lärarnas 

och elevernas syn på Kulan och för att kunna se vad det är som får Kulan att fungera eller inte 

fungera. Om lärarna och eleverna är positiva till Kulan och sättet de arbetar på kan man dra 

slutsatsen att det fungerar och då är det viktiga att ta reda på varför det fungerar. Detta 

kommer att genomföras genom att ta reda på vad både elever och lärare har för åsikter varför 

det fungerar.  

 

Efter detta kommer jag att jämföra resultatet från intervjuerna med min egen observation av 

Kulan. Detta kopplar jag till Kullbergs och Strandbergs teorier angående det pedagogiska 

rummet.  

Metodkritik 

Jag har inte spelat in intervjuerna på en diktafon utan jag tog anteckningar på datorn under 

själva intervjun istället. Detta gör att jag inte kan komma tillbaka efteråt och lyssna på 

intervjun. Jag måste utgå från att den text som jag har skrivit ner är korrekt. Ett annat problem 

är att jag har arbetat i Kulan och gör detta arbete för att jag anser att det är en bra och 

fungerande resurscentrum. Detta gör att jag redan innan observationen är positiv till Kulan 

och därför letar jag efter fördelarna. Jag ser inte på Kulan med nya ögon. Detta måste jag 

tänka på så att jag gör en så objektiv undersökning som möjligt.  
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Källor 

Källorna består av två olika delar. Den första delen är de intervjuer som har genomförts under 

dagarna 18– 24 nov 2009 på Åva gymnasium. Den andra delen är en observation av Kulan 

som har skett under samma tidsperiod. Under denna period kommer även fotografier att tas av 

Kulan när den är tom för att enklare kunna ge en bild av hur själva Kulan ser ut. En hel del av 

eleverna som jag intervjuade känner jag sedan tidigare. Jag har varit tränare i amerikansk 

fotboll för vissa av dem och vissa av dem har jag undervisat. Detta gjorde att jag kunde prata 

friare med dem. Däremot finns det en fördel med de elever som jag inte känner sedan tidigare 

eftersom de eleverna inte känner att de skulle ge en bild av Kulan som jag vill se utan de kan 

prata friare eftersom jag inte skall träffa dem igen. 

 

Något som underlättar min observation av Kulan är att jag själv har arbetat i Kulan när jag 

hade min praktik på skolan och därför är jag redan insatt i hur det skall fungera där och därför 

behöver jag inte sätta mig in i hur de gör saker där utan jag kan fokusera mig på att se hur 

arbetet fortlöper. Jag har redan tidigare erfarenheter som jag kan ställa mot de nya och därför 

får jag ett mycket större perspektiv på platsen.  

Källkritik 

Lärarintervjuer 

Dessa lärare arbetar på Kulan och har själva valt att göra detta. Eftersom det inte är ett krav att 

man skall göra timmar nere på Kulan kan lärarna försköna bilden. De gillar onekligen Kulan 

och därför finns det en möjlighet att de är mer positiva i sina svar än vad de skulle vara om de 

var tvungna att arbeta i Kulan.  

Elevintervjuer 

Det finns en elev som under själva intervjun sa att eleven sa vad jag ville höra. Jag var 

tvungen att förklara för denna elev att det inte finns något speciellt som jag vill höra. Det kan 

alltså vara så att eleverna inte vågade säga vad de egentligen tyckte. De elever som jag känner 
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sedan tidigare kan känna att de har ett ansvar gentemot mig att försöka försköna Kulan eller ta 

med eller utelämna vissa delar för att förenkla mitt arbete. Två av eleverna som jag intervjuar 

hämtade lärarna som arbetar på Kulan. Efter intervjun gick läraren och bad en elev att jag 

skulle få göra en intervju med denne. Detta gjorde läraren för att jag skulle få med en elev 

från ett specifikt program på skolan som läraren arbetar på. Lärarna på Kulan kan ha ett 

egenintresse att försöka få Kulan att låta som ett så bra resurscentrum som möjligt och har 

kanske därför hämtat eleverna som är positiva till Kulan istället för att välja en elev som de 

vet är negativ till den.  
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Empirisk undersökning 

Här presenteras den empiriska undersökningen. Den skrivs i tre olika delar. Först kommer 

presentationen av själva undersökningsobjektet. Sedan kommer de två olika intervjudelarna 

att presenteras, först lärarintervjuerna och sedan elevintervjuerna.  

Observation av Kulan 

Denna observation genomfördes 19-24 nov 2009 i samband med intervjuerna. Detta är en 

deltagande observation av Kulan. Först skriver jag en övergripande presentation av Kulan. 

Sedan kommer själva observationen där det en kommer presentation av Kulan.   

Övergripande presentation av Kulan 

Kulan är Åva gymnasium resurscentrum dit eleverna går för att få läxhjälp eller att kunna 

använda olika tekniska hjälpmedel när de inte har skoltid. Det arbetar 8 stycken lärare där och 

det är en till två lärare där samtidigt beroende på vilken tid på dagen det är. Kulan består av 3 

stycken rum vilka är tysta rummet, mittenrummet samt cafémodellen. Det finns även tre 

stycken grupprum varav två är små medans det tredje är ungefär lika stort som de andra två 

tillsammans. Det finns även två stycken korridorer som sammanbinder tre rummen. Den 

mellan tysta rummet och mittenrummet går även till de två små grupprummen medans den 

andra är till för skrivare och kopiatorer.  

 

Från att Kulan öppnar till dess att den stänger är det alltid elever där. Det finns däremot två 

perioder på dagen då det är mera elever där. Dessa perioder är under lunchen samt efter 3 när 

de flesta har slutat. Då är det fullt och alla rummen används flitigt. Eleverna som använder 

Kulan är för det mesta inne i samma rum. Om en elev föredrar exempelvis tysta rummet 

kommer den eleven att använda just det rummet mest inne i Kulan.  

Tysta rummet  

Detta är rummet där det skall vara helt tyst. Här inne skall det bedrivas enskilt arbete och är 

till för de elever som känner att de vill ha tystnad när de jobbar. Det finns ett stort bord i 

mitten samt att det finns fyra bord längst väggen där det finns några datorer som är fastsatta. 

Det finns även en stådator vid ena väggen ifall man bara behöver göra något mindre och 

behöver en dator.  
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Detta rum går även att boka ifall man vill hålla en lektion eller en redovisning. Det finns även 

arbetsutrymme för en lärare precis som det står i projektplanen att det skall finnas. Detta rum 

ser ut som ett vanligt klassrum där man har skjutit ihop bänkarna i mitten för att hålla en 

diskussion eller liknande.  

Mittenrummet  

Här finns ingången till Kulan. Det finns här fyra stycken bord men bara tre av dem har ström 

och nätverksuttag. Det är här läraren har sitt bord där man kan låna datorer och andra saker 

som man kan behöva använda sig av.  Detta rum är det som använts minst men samtidigt är 

det där det cirkulerar mest människor på grund av att det är där som dörren finns och det är 

här som läraren mest befinner sig. I mittenrummet finns det även privata skåp där eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter har sina datorer.  

Cafémodellen  

Detta rum är ett av de rum där eleverna har friast händer och är till för grupparbeten. Här finns 

många bord där man skall kunna sitta i grupper och arbeta. Det finns flera små runda bord 

som är till för elever som sitter och arbetar just i grupp. Denna del används väldigt flitigt av 

eleverna. Det är däremot väldigt hög ljudnivå inne i Cafémodellen på grund av att det är 

många elever som sitter och arbetar med grupparbeten samt att det nästan alltid är fullt med 

elever här inne. De runda borden som finns i mitten av rummet har inga ström- eller 

nätverksuttag.  

 

Det finns fem stycken datorer längs väggen där eleverna skall kunna arbeta tillsammans och 

se själva datorskärmen samtidigt och arbeta med olika arbeten. Denna del används oftare av 

elever som inte är inne i Kulan så länge och bara måste vara kortare tid i Kulan.  

Grupprum  

Det finns tre stycken grupprum och det finns två olika storlekar på grupprummen. Ett stort 

grupprum har många fönster och där man kan sitta i en större grupp och arbeta tillsammans. 

De mindre grupprummen är till för mindre grupper eller för enstaka elever som vill läsa ifred. 

Lärarna och eleverna är oense vad dessa små grupprum är till för. En lärare anser att det skall 

vara till för små grupper eller ensamma personer som vill arbeta i tysthet. Många andra anser 

att det är till för grupper som skall kunna prata ostört och att kunna prata utan att störa andra. 

Dessa rum är mycket flitigt använda. Det är bara det stora grupprummet som inte är lika 
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frekvent använt som de andra rummen är. De smågrupprummen brukar vara upptagna från 

tiden som Kulan öppnar till dess att Kulan stänger.  

Intervjuer med lärare 

Här nedan kommer att visas en sammanställning av intervjufrågorna samt svaren som gavs 

under perioden 19-24 nov 2009. Jag radar upp frågorna som besvarades av de olika lärarna.  

Vad anser du att det finns för fördelar med Kulan? 

Här svarade de olika lärarna ganska lika. De svaren som samtliga lärare gav var att eleverna 

har tillgång till modern teknik i Kulan. De har tillgång till datorer, scanner, skrivare samt 

kopiatorer. Tillägg på denna punkt är att vissa lärare la till att denna teknik alltid fungerar 

samt att den hålls uppdaterad. 

 

Den andra punkten som lärarna tog upp är öppettiderna. Här är de lite oense. De är nöjda med 

att Kulan är öppen hela skoldagen men däremot fanns det någon lärare som inte gillade att de 

inte hade öppet efter att de sista eleverna har slutat. Kulan har öppet till kl 1700 och detta är 

samtidigt som de sista eleverna slutar och då kan de inte utnyttja Kulan efter skoltid som de 

elever som inte går lika sent på dagen kan. Detta är ett problem som två av lärarna tar upp.  

 

En stor fördel som lärarna tar upp är att Kulan är inte bara en plats där elever kan få hjälp av 

lärare utan också en plats där eleverna kan hjälpa varandra och detta är något som de 

uppskattar mycket och vill framföra. Det är däremot också en plats där elever kan få ett par 

”lärarögon”
25

 på sitt arbete. En av lärarna sa att ”Det är en hög verkningsgrad på inlärningen 

eftersom elever söker upp lärarna för att lära sig.”
26

. Vissa av lärarna menade också att det 

finns stora fördelar med att eleverna får träffa andra lärare än dem de har i klassrummet. 

Lärarna menar att eleverna kan ställa frågor som de kanske inte vågar ställa i klassrummet till 

lärarna i Kulan eftersom de har mer tid en och en med dem.  De uppskattade också att 

eleverna kunde boka ett grupprum där de kan arbeta med olika grupparbeten tillsammans utan 

att störa andra som arbetar i Kulan. En fördel som flera av lärarna pratar om är att alla lärarna 

som arbetar i Kulan själva har valt detta. De finns inget tvång och detta visar sig i hur arbetet 

på Kulan fungerar.  

 

                                                 
25

 Uttryck från intervju 7 
26

 Intervju 6  
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Vad anser du att det finns för nackdelar med Kulan? 

Här var det mycket mera splittrade svar än på förra frågan. En punkt som de flesta av lärarna 

var överens om var att det behövs flera grupprum inne i lokalen. De är väldigt efterfrågade 

och alltid fulla så det skulle behövas några flera för att mätta den efterfrågan som finns. Det 

var däremot en lärare som tyckte att det finns tillräckligt med grupprum och menade att det är 

för mycket lek inne i grupprummen och för lite arbete. Läraren diskuterade ifall man borde 

sätta upp en gräns för hur många som får vara inne i ett grupprum i taget för att man verkligen 

skall se till att det inte är för många där inne.  

 

Alla lärare ansåg att det ibland kan bli lite stökigt inne i Kulan och det kan bli mer av ett 

uppehållsrum än ett studierum. Elever kommer in och stör de elever som faktiskt är där för att 

arbeta och då måste läraren på plats handskas med detta och det resulterar i att läraren inte kan 

göra det den är tänkt för att göra där och det är att hjälpa eleverna med sina studier. En lärare 

menade att elevrådet borde försöka att lägga pengar på uppehållsrum till eleverna så att de har 

någonstans att vara istället för att umgås i Kulan.  

 

Lärare 3 menar att det inte alltid finns den typen av lärare som efterfrågas inne i Kulan. 

Eftersom det under den mesta tiden finns en lärare där inne och denna lärare inte har 

kunskaper inom samtliga ämnen och därför är läraren lika kapabel att hjälpa till med de 

problem som eleverna presenterar för denne.
27

 Lärare 1 ansåg att det var för mycket jobb med 

att dela ut datorer och att detta borde kunna ske på ett enklare sätt. Då skulle lärarna kunna 

arbeta med eleverna.
28

 

 

Lärare 2 anser att eleverna blir otroligt lata av att använda Kulan. Läraren menar att eleverna 

inte tar ansvar utan att man bara kan gå till Kulan och hämta det man behöver som exempelvis 

pennor eller papper.
29

 Lärare 7 menar istället att eftersom de flesta av eleverna som går till 

Kulan är relativt självgående och detta kan skrämma elever som behöver mer hjälp. Läraren 

menar att det är nästan som om eleverna kommer och ber om ursäkt för att de ber om hjälp. 

Det är viktigt att eleverna känner sig trygga när de kommer till Kulan och inser att det alltid är 

okej att fråga.
30
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 Lärarintervju 3 
28

 Lärarintervju 1 
29

 Lärarintervju 2 
30

 Lärarintervju 7 
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Lärare 5 och 6 anser att det blir för hög ljudnivå med jämna mellanrum. Speciellt mitt på 

dagen samt när det kommer ner hela klasser till Kulan. Det finns även ett problem med klotter 

och förstörelse. Eleverna ritar på bänkarna samt att de flyttar på tangenterna på de stationära 

datorerna vilket skapar problem när det kommer andra elever dit. Lärare 5 vill att eleverna 

skall ta ett större ansvar för vad de gör i Kulan. 
31

 

 

Ett problem som finns med Kulan som lärare 6 tar upp är att det tar upp mer tid på schemat än 

vad vanliga lektioner tar. Detta är eftersom man inte spenderar tid på att förbereda tiden i 

Kulan eller inte har något efterarbete. Detta gör att tiden man spenderar i Kulan inte är lika 

flexibel som den vanliga lektionstiden är.
32

Lärare 4 anser att den enda nackdelen som finns 

med Kulan är att skolledningen ser det som en stödstuga och därför finns det ingen 

stödundervisning. Problemet menar läraren är att tiden inte alltid passar alla elever inom vissa 

ämnen men detta ignorerar skolledningen. Det har visserligen blivit bättre på vissa tider 

eftersom man då har två stycken lärare på plats men det behövs fler perioder med två lärare på 

plats för att verkligen kunna nå ut till samtliga elever. 
33

 

 

Vad tycker du om utformningen av lokalen? 

Här är de flesta lärare ense om en sak och det är att det behövs flera grupprum. Det är bara 

lärare 2 som anser att det inte behövs några flera grupprum. Denna lärare menar att 

grupprummen inte används till det som de är tänkta för. Elever plockar in fyra fem datorer där 

och sitter och spelar spel istället för att arbeta.
34

 Lärare 4 anser att man borde kunna boka 

dessa grupprum också.
35

  

 

Lärare 3 anser också att man borde ta bort köket eftersom det inte används samt att man inte 

får äta mat inne i Kulan så det skulle vara bättre om man gjorde om det till ett grupprum 

istället. Annars anser lärarna att de fungerar bra, speciellt med tanke på att de inte byggdes för 

att fungera för denna typ av verksamhet. Lärarna anser också att det är bra att det finns rum 

där det skall vara olika typer av ljudnivåer. Det blir lite högre ljudnivå inne i cafémodellen 
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men det är där det skall bedrivas grupparbeten och därför blir det lätt lite för högt ljud 

därinne.  

 

Hur fungerar lärare-elev relationen anser du? 

Överlag anser lärarna att det är en god relation mellan lärare och elever. Det är en god 

stämning mellan lärare och elever. Lärare 5 anser att eleverna kan vara lite arroganta när 

lärarna ber dem att vara tysta. Men det brukar bli bättre när man har lärt känna dem och det 

brukar lösa sig desto längre in i terminen man kommer.
36

 Lärare 4 menar att det händer att 

elever säger elaka saker bakom ryggen på en men det är inget som läraren lägger någon stor 

vikt vid. 
37

 

 

Vissa elever är lite rädda i början för att ta kontakt med läraren menar lärare 5. Eleverna kan 

vara lite småblyga under början av terminen men detta är något som löser sig när de har varit i 

kontakt med en lärare. De inser att läraren är där för att hjälpa dem och då brukar det mesta 

ordna sig.
38

 Lärare 1 menar att kemin inte alltid fungerar mellan lärare och elev i klassrummet 

och då är det bra ifall de har en bättre relation med en lärare i Kulan och kan gå och få hjälp 

där istället.
39

  

 

Lärare 7 anser att det blir en annan form av kontakt med eleven i Kulan än i klassrummet. Det 

blir en mer kompisrelation där. Det är mera ”laid-back”
40

 säger läraren och därför fungerar det 

bättre för vissa elever i Kulan jämfört med klassrummet.
41

 Lärare 3 brukar alltid säga 

elevernas namn när denne delar ut datorer till dem för att eleverna skall känna sig sedda av 

läraren och på det sättet känna att de kan komma och fråga om vad som helst och inte känna 

att läraren bara är någon som sitter bakom skrivbordet och delar ut datorer till elever.
42

  

 

Lärare 4 anser att det är enklare att fråga läraren i Kulan jämfört med i klassrummet eftersom 

den läraren inte kommer att betygsätta den som frågar. Eleven behöver inte att känna någon 

oro över en dumt ställd fråga och att läraren tänker på det när den senare sätter betyget. 

Eftersom de flesta av frågorna behandlar uppgiftens uppbyggnad eller formulering och inte 

                                                 
36

 Lärarintervju 5 
37

 Lärarintervju 4 
38

 Lärarintervju 5 
39

 Lärarintervju 1 
40

 Lärarintervju 7 
41

 Lärarintervju 7 
42

 Lärarintervju 3 



22 

 

vad svaret på frågan ska vara klarar de flesta lärarna av att svara på detta även fast det är 

utanför deras ämneskompetens. Problemet är ofta att eleven inte förstår uppgiften och behöver 

hjälp med det och där kan alla lärare hjälpa till oavsett vilket ämne det är. Man blir inte heller 

lika stressad i Kulan som lärare vilket man lätt blir i ett klassrum där man känner att man 

måste hinna nå ut till alla 32 eleverna. Man kan lägga mer tid på eleverna som kommer och 

frågar en eftersom vissa elever som kommer dit inte måste ha hjälp och detta förbättrar 

relationen mellan lärare och eleven. 
43

 

 

Anser du att eleverna kan koncentrera sig lättare i Kulan jämfört med ett vanligt 

klassrum/hemmet? 

Alla lärare är överens om att det varierar från elev till elev när det gäller ifall eleverna kan 

koncentrera sig lättare i hemmet eller Kulan men att det däremot finns färre distraktionsobjekt 

i Kulan än vad det finns hemma. Däremot tror de flesta att de är enklare att koncentrera sig i 

Kulan jämfört med att göra det i klassrummet. Det är en bättre miljö i Kulan jämfört med 

klassrummet menar de. Lärarna säger olika saker men de menar att det är enklare att arbeta i 

sin egen bubbla i Kulan jämfört med klassrummet.  

 

Alla lärare tror däremot att det är enklare att arbeta i gruppform i Kulan jämfört med både i 

hemmet och i klassrummet. De är enklare att samlas där när man ändå är i skolan jämfört med 

att behöva sätta upp olika tider när man skall kunna träffas hemma hos någon.  

 

Intervjuer med elever 

Precis som med lärarna kommer det här nedan att presenteras sammanställningar av 

intervjuerna gjorde med eleverna på Åva gymnasium mellan 19-24 nov 2009.  

 

Varför går du till Kulan? 

Den överhängande anledningen till att eleverna går till Kulan är för att göra skolarbete. Det är 

det som samtliga elever har sagt. Det finns däremot fler anledningar än att göra skolarbete. 

Det är också flera stycken elever som förutom att gå till Kulan för att göra skolarbete går dit 

för att träffas och umgås med sina vänner. Elev 1 menar att om man inte pluggar blir man 
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utkörd från Kulan och därför går den bara dit för att plugga.
44

 Elev 2 går mest dit för att man 

kan låna datorer där och menar att det är bättre att sitta i biblioteket ifall man skall läsa.
45

 Elev 

4 går dit för att göra grupparbeten. Eleven föredrar att göra det mesta av arbetet hemma och 

sedan träffas man i Kulan och sätter ihop sitt arbete. 
46

Vissa av eleverna går till Kulan för att 

kunna plugga inför prov samt att man kan få hjälp av lärare när man behöver det. Det finns 

även mycket teknisk hjälp i Kulan som man inte kan få tag på hemma. Elev 8 säger att den 

ofta är inne i Kulan för att låna en dator på håltimmarna. Eleven sitter mest inne i caférummet 

eftersom man kan föra en normal konversation utan att någon blir för sur på en. Eleven sitter 

mest inne på olika sociala nätverk som exempelvis Facebook. 
47

 

 

Vad ser du för fördelar med Kulan? 

Samtliga elever är överens om att datorer är fördelen med Kulan. Det är däremot inte den 

enda fördelen. Flera av eleverna anser också att det är en stor fördel att man kan få hjälp av 

olika lärare när man är i Kulan. Problemet är att eleverna anser att hjälpen inte alltid finns där. 

De säger att när hjälpen väl finns där är den bra men det är inte alltid som hjälpen finns 

eftersom det är olika lärare på plats. De anser också att det är mycket bra att det finns 

grupprum där som man kan sitta och arbeta tillsammans utan att bli störda av andra 

människor. Elev 5 anser att det är skönt att kunna gå in där för att kunna komma bort från en 

massa oljud som det finns på andra områden i skolan. Det är bekvämt att man kan komma åt 

Internet också eftersom mycket av skolarbetet kräver att man kan komma åt Internet. Om man 

inte har några läxor sitter man på olika sociala nätverk eller så är man inne på exempelvis 

YouTube och sitter och tittar på olika videos.
48

 En stor fördel som elev 6 påpekar är att i 

Kulan kan man få hjälp som man inte får hemifrån. Elevens föräldrar är inte så bra på 

exempelvis fysik eller matematik och då är det bra att den hjälpen finns i Kulan eftersom 

eleven annars inte skulle kunna få den hjälpen utanför klassrummet.  

 

Vad ser du för nackdelar med Kulan? 

Elev 2 ser inga direkta problem med Kulan. Men de andra eleverna ser däremot några 

problem. De andra eleverna anser att en nackdel är att man inte får äta och dricka inne i 
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Kulan.
49

 Elev 1 anser att det med fördel skulle kunna vara ett internetcafé inne i Kulan där 

eleverna skulle kunna fika samt sitta vid datorerna och gå upp på sidor som exempelvis 

Facebook och YouTube. En vanlig nackdel är att det ibland blir väldigt högt ljud inne i Kulan. 

Elev 5 menar att det finns för lite disciplin inne i Kulan. Eleven säger att man inte får glömma 

att det är ungdomar som sitter inne i Kulan och de behöver någon som övervakar dem. 

50
Eleverna anser också att det skulle vara en fördel om man kunde låna pennor samt 

miniräknare också i Kulan. Det är bra med den tekniken som finns men det vore bra om man 

utökade den också till andra delar som man måste ha när man pluggar på gymnasiet. Ett 

problem som elev 8 tar upp är att det under vissa tider väldigt snabbt blir fullt inne i Kulan. 

Under den tiden får man inte så mycket hjälp utan att då är det mest en plats för att plugga 

på.
51

  

 

Elev 7 och elev 4 gillar inte att lärarna går och kontrollerar vad de gör. Elev 7 säger att det 

enda lärarna gör är att gå och kontrollera ifall man sitter på Facebook istället för att plugga.
52

 

En hel del av eleverna anser att det finns för få grupprum också. De anser att de blir fulla på 

en gång och det är svårt att arbeta med grupparbeten utanför grupprummen eftersom de ofta 

blir störda av andra elever.  

 

Vad tycker du om utformningen av lokalen? 

Alla elever anser att grupprummen är det bästa med Kulan. Alla vill ha flera grupprum också 

eftersom de tar slut på en gång. Elev 6 vill att det skall finnas flera grupprum så att man inte 

stör andra elever när man sitter i grupprummet jämfört med att sitta ute i de större rummen.
53

 

Elev 7 vill också ha någon form av läsrum med soffor samt att man skulle kunna få föra in 

mat och dryck. 
54

Några elever tycker att det är bra med den indelning som finns. Problemet är 

att det inte efterföljs. Det är inte tyst inne i det tysta rummet utan ljudnivån är för hög 

eftersom folk inte respekterar reglerna. Elev 1 anser att det är väldigt bra att Kulan ligger 

centralt i skolan men eleven säger att den inte kan arbeta inne i cafémodellen eller tysta 

rummet eftersom ljudnivån är för hög därinne. Denna elev sitter mest inne i mittenrummet 
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och arbetar eftersom ljudnivån är lägst därinne.
55

 Elev 2 skulle vilja att Kulan och biblioteket 

skulle sitta ihop samt säger att planlösningen på Kulan är mindre bra. Det känns dumt att 

öppningen sitter i mitten istället för i ett hörn. Som det är nu måste man gå runt och leta 

överallt efter det man behöver. Det skulle vara mer strukturerat ifall öppningen låg i ett av de 

andra rummen.
56

 Elev 8 anser att lokalen är väldigt bra och att det är bra att man kan boka 

grupprummen samt att man kan boka det tysta rummet ifall man har en redovisning i sin 

klass.
57

 

 

Anser du att du kan koncentrera dig lättare i Kulan jämfört med 
klassrummet/hemmet? 
 

Det finns en hel del åsikter kring ifall det är lättare att koncentrerar sig i Kulan jämfört med 

klassrummet eller hemmet. Elev 4 är den enda som rakt ut säger att den koncentrerar sig 

enklare hemma än i Kulan. Denna elev säger att den har svårt att koncentrera sig när det är 

mycket folk runt omkring.
58

 Elev 1 och 6 är de enda som säger raka motsatsen. Dessa elever 

anser att det är enklare att koncentrera sig i Kulan än i hemmet/klassrummet eftersom i 

klassrummet diskuteras det för mycket medan det hemma finns något annat att göra.
59

 Sedan 

har vi elev 5 som anser att det är mycket enklare att koncentrera sig i klassrummet. Detta 

anser eleven då man i klassrummet måste studera medan man går till Kulan för att man vill 

studera. Eleven anser däremot att det finns för mycket som distraherar hemma. 
60

 

 

De andra eleverna har mer blandade åsikter. Elev 3 säger följande ”hemma koncentrerar jag 

mig väldigt jävligt bra om man väl pluggar. Men det är sjukt svårt att börja plugga hemma 

eftersom man lätt kan hitta på ursäkter. Går man till Kulan går man för att plugga så då 

pluggar man verkligen men däremot finns alla ens polare där så det är störigt på andra sätt.”
61

 

Elev 7 anser däremot att det är enklare att koncentrera sig i klassrummet såvida man inte sitter 

i ett grupprum i Kulan för då fungerar Kulan mycket bättre än klassrummet. 
62
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Analys   

Hur fungerar det pedagogiska rummet på Åva gymnasium? 

Syftet med uppsatsen är att diskutera huruvida denna plats fungerar bra eller inte enligt lärare 

och elever som använder platsen. Platsen i sig själv verkar fungera. Det är en av de saker man 

kan hitta i intervjuerna. Självklart finns det mycket som man kan göra för att förbättra själva 

platsen men den fungerar bra. En intressant inriktning är att skolan inte har låst några 

hemsidor och detta är enligt skolan själv ett sätt att få elever själva att ta ansvar för vilka sidor 

de är inne på. Detta gör att vissa sidor som många andra skolor ser som självklara att man 

skall låsa som exempelvis olika sociala nätverk som Facebook är tillgängligt för elever.  

 

Det finns en till fördel med detta som skolan inte har tänkt på. Enligt Kullberg behöver 

eleverna distansering från skolarbetet för att kunna fylla på sin primärprocess och orka arbeta 

under resten av dagen.
63

 Alltså finns det fördelar med att eleverna kan gå ut på diverse 

hemsidor för att komma bort från skolarbetet en liten stund och tänka på annat. Genom att de 

kan göra detta kommer de att kunna utöka sin effektivitet sedan när de arbetar. Kullberg 

skriver att de absolut bästa är när man kan få små pauser i undervisningen.
64

 Ett exempel som 

används på Kulan är att gå in på Facebook i tio minuter och komma bort från det man arbetar 

med för att sedan kunna arbeta med det igen med ny energi. Det finns däremot nackdelar med 

att man kan göra det i närheten av andra och det är att när man tar en paus brukar man börja 

prata med andra som sitter när och ifall man skall sitta med andra måste man respektera dem 

som är där för att arbeta och inte störa dem.  

 

Kullberg skriver också om vikten av att ha ett hemklassrum samt att hon beskriver 

svårigheten med att ha det i gymnasiet.
65

 Eleverna läser så många olika typer av ämnen där 

det behövs speciella verktyg eller liknande saker att det blir svårt att ha allt man behöver i ett 

klassrum. Där finns ytterligare en fördel med Kulan. De elever som arbetar där kommer att få 

Kulan som en knutpunkt i skolan där de kan komma och gå som de vill och sitta och arbeta. 
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Det är en plats där eleverna har fokus på sig själva och lärarna mer finns för att hjälpa 

eleverna med det eleverna vill arbeta med.  

 

Själva rumsindelningen fungerar för det mesta ganska bra under den tiden som jag var på 

platsen och observerade Kulan. Det är mycket stökigare inne i cafemodellen vilket inte är så 

konstigt men jag anser ändå att platsen fungerar mycket bra eftersom eleverna här verkligen 

får en möjlighet att diskutera med varandra och dra nytta av varandras erfarenheter. Däremot 

finns det problem med att eleverna inte alltid är tysta inne i det tysta rummet. Mittenrummet 

fungerar bra och det pratas väldigt lite där inne och det beror troligen på att det är minst folk 

där samt att det är där läraren sitter och arbetar. Det är en bit att gå till det tysta rummet och 

därför svårt att kunna vara där och kontrollera vilken ljudnivå som det hålls inne i det rummet.   

 

Något som är positivt med Kulan är den valmöjlighet som finns där. Både lärare och elever 

väljer själv att vara där. Eleverna blir inte ditskickade och lärarna är inte tvingade att vara där 

och därför skapar detta goda förutsättningar. Eleverna väljer även själva var och hur de skall 

arbeta. De kan välja mellan olika typer av rum och vilket hjälpmedel de vill använda sig av. 

Dessa valmöjligheter är en av de stora styrkorna hos Kulan anser jag. Detta är även i fas med 

vad Lpo 94 vill att man skall uppnå.
66

 När eleverna ber om hjälp själva blir de mer 

intresserade av svaren och styr därför sin egen utveckling.  

 

Hur denna valmöjlighet kan påverka inlärningen på Kulan vore en intressant undersökning i 

sig själv och är något som jag anser att det borde studeras vidare kring. Jag kan bara spekulera 

kring fördelarna men jag tror att det finns flera fördelar med valmöjligheten och det är även 

något som lärarna anser också.  

Hur påverkar lärarnas och elevernas synsätt inlärningen som sker på 

platsen samt vad är skillnaden mellan dem? 

Lärarna på Kulan har själva valt att arbeta där. Detta är något som en del av lärarna säger är 

det som är positivt med Kulan. Här skiljer lärarnas syn på Kulan från elevernas. Detta kan 

bero på att eleverna inte känner till hur lärarna har blivit valda eller har valt att arbeta på 

Kulan. Eleverna säger heller inget om att lärarna är positiva till själva Kulan som en fördel 

med den men de påstår inte heller att de är negativa. Enligt lärarna finns en stor fördel med att 

lärarna på platsen är positiva till arbetet på Kulan och det har nog hjälp av att de själva har 
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valt att arbetet där. Visst påstår eleverna att de tycker att det är jobbigt att lärarna är på dem 

och klagar när eleverna är där inne och inte gör skolarbete. Men de är ändå positiva till lärarna 

på platsen. Man kan inte dra slutsatsen att bara för att de inte klagar på hur lärarna arbetar är 

det något positivt, men det finns ändå en fördel med att lärarna på plats själva vill vara där tror 

jag. Det skulle kunna vara en fördel om eleverna visste om att lärarna har själva valt att arbeta 

där eftersom att de då vet att de vill vara där.  

 

Både eleverna och lärarna anser att de lärare som är där är ett bra stöd men däremot finns det 

nackdelar med att det stöd som eleverna letar efter inte alltid finns där. De menar att den 

typen av ämneslärare som de söker inte är där. De finns vissa tider då det är två stycken lärare 

där vilket är något positivt anser jag eftersom man kommer åt flera typer av lärare men det är 

väldigt svårt för lärarna att kunna få med alla aspekter. Både lärare och elever påpekar att 

datorerna är en stor fördel med Kulan. Eleverna menar att det är datorerna som är fördelen 

medan lärarna också tar upp de andra tekniska fördelarna som finns på Kulan som exempelvis 

skrivare, scanner och kopiator.  

 

Lärare nr 7 säger att en av anledningarna till att Kulan fungerar så bra är för att det är en plats 

där eleverna själva väljer att söka upp den hjälp de vill ha. De är inte tvingade till att gå dit 

utan de väljer att gå dit och de väljer att be om hjälp. Detta gör att eleverna har ett intresse av 

att hjälpen är bra och att de får den hjälp de behöver. En lärare menar att detta kan vara ett 

problem. Vissa elever kan känna att frågan de skall ställa är dum eller att detta är något som 

de borde kunna och inte borde ha några problem med. Läraren menar att det kan skrämma 

bort vissa elever. Det är bara denna lärare som säger detta och ingen av eleverna har 

diskuterat detta vilket gör att det inte fastslås om detta är ett problem eller inte.  

 

Lär sig eleverna lättare om de har ett intresse för vad de skall lära sig? Det är inte en lärare 

som tvingar dem till att göra det och därför får själva arbetet än högre verkningsgrad. Det 

finns lärare som menar att det är bra att eleverna får träffa andra lärare i Kulan än vad de gör i 

klassrummet. Detta för att då kan de ställa frågor som de kanske inte vågar göra i 

klassrummet. För det mesta är det inte samma lärare och denna lärare kommer inte att 

betygsätta dem och därför är det enklare att ställa vissa frågor eftersom de inte behöver vara 

rädda för att det skall påverka deras betyg.  
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En punkt som lärarna pratade om är att ibland blir det väldigt stökigt inne i Kulan och detta 

gör att lärarna inte kan spendera sin tid med att hjälpa eleverna. Det finns även en elev som 

pratar om att man inte får glömma bort att det är elever som sitter och arbetar inne i Kulan och 

de behöver någon som övervakar dem. På samma sätt finns det en lärare som säger att själva 

arbetet med att låna ut datorer tar upp mycket tid och det borde kunna fungera på ett bättre 

sätt så att lärarna kan lägga sin tid på att hjälpa eleverna. Läraren ger inget förslag på hur man 

skulle kunna förenkla arbetet med att låna ut datorer utan säger bara att det borde finnas ett 

enklare sätt. Det finns även en elev som anser att det enda lärarna gör är att gå omkring och 

kontrollera att eleverna inte är inne och tittar på Facebook eller liknande.  

 

Problemet är alltså att det finns för mycket som tar upp tid för lärarna så att de inte kan lägga 

tiden på att hjälpa eleverna. Både lärare och elev menar också att det under vissa tider på 

dagen blir för fullt inne i Kulan och att det då kan vara svårt att få hjälp av läraren där. Det 

finns helt klart några problem med Kulan och det som kan komma i vägen för inlärningen är 

att kemin mellan lärare och elev inte alltid är på topp. Speciellt inte när eleven ser lärarna som 

ordningsvakter istället för en källa till kunskap.  

 

Däremot svarar lärarna istället på frågan om hur relationen mellan lärare elev fungerar att den 

för det mest är väldigt god. De tar inte upp samma problem utan där pratar de flesta lärarna 

om att det är en god relation. Visst säger de att eleverna kan vara arroganta emot dem men det 

handlar mest om att man bara måste lära känna dem. Lärarna ser det som ett problem att de 

måste säga till eleverna medan eleverna ser det som ett problem att lärarna går omkring och är 

ordningsvakter. 

 

Man kan tolka att den inverkan som lärarnas och elevernas synsätt har på den inlärningen som 

sker på platsen är att eleverna inte använder Kulan som det är tänkt från början. Detta gör att 

lärarna hellre vill se att eleverna enbart jobbar med skolarbete under den tiden de är i Kulan 

medan eleverna bara vill komma bort från skolarbetet och ladda om batterierna och gör det 

genom att använda sig av Facebook eller YouTube. Problemet är att man som elev kan störa 

andra elever på platsen när man inte är där för att arbeta och det gör att vissa elever kan bli 

bortskrämda från Kulan. Däremot är det viktigt att eleverna får en plats där de kan ladda om 

batterierna.  
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Det som kan komma att behövas är att skolan skaffar det som en lärare ville ha; Ett 

uppehållsrum där eleverna kan ladda om sina batterier och komma bort från skolarbetet under 

en tid.  Dessa pauser gör även att arbetet som sker på de vanliga lektionerna kommer att 

fungera bättre enligt Kullberg eftersom de eleverna kan ladda sina batterier inför de 

kommande lektionerna. 
67

 

Finns det något i själva rummets utformning eller uppbyggnad som 

genererar en positiv effekt? 

Det finns stora skillnader i hur lärarna och eleverna har svarat på denna fråga. Visst ville de 

flesta av lärarna ha flera grupprum även fast det fanns en lärare som ansåg att eleverna inte 

använde dessa grupprum rätt. Skillnaden i svaren beror på var fokus ligger. Lärarna hade 

fokus grupprum och sedan diskuterade de det inte mer. Eleverna diskuterade mera vad som 

kanske skulle behövas utöver grupprum samt hur de olika rummen fungerar.  Den lärare som 

menade att det finns tillräckligt med grupprum diskuterade också ifall det kanske är så att man 

borde sätta upp en gräns för hur många som skall få vara inne i grupprummet. Läraren gillade 

inte heller att eleverna tog med sig flera stycken datorer in i grupprummet. Om man tittar 

utifrån det faktum att eleverna behöver pauser i sitt arbetande för att kunna vara så effektiva 

som de behöver så finns det fördelar med att de har mer än en dator där inne. Då kan en del av 

gruppen arbeta med vad som behövs medan en annan del av gruppen kan ta en snabb paus 

utan att arbetet stagnerar. Detta kräver förstås att gruppen som arbetar där inne är överens om 

hur de skall arbeta och är vana att arbeta på detta sätt. Det skulle kanske finnas fördelar med 

att lära eleverna att arbeta i grupp så att de kan effektivisera sitt arbete och på detta sätt kunna 

utnyttja de rum som finns på skolan på ett effektivare sätt. Problemet med att satta en gräns på 

hur många som får vara inne i ett grupprum, blir att då måste denna gräns gälla på hela skolan 

när man skapar grupper.  

 

Kulan enligt Strandberg 

Det är inte riktigt någon av varken lärarna eller eleverna som anser att det finns något speciellt 

som genererar en positiv effekt. Både lärarna och eleverna diskuterar mest hur man skulle 

kunna göra det bättre. Däremot finns det olika delar av Kulan som är gjorda efter hur 

Strandberg anser att man borde använda sig av åtta olika rum. De rum som nu finns är först ett 

rum för samtal och diskussion (cafémodellen), rum för dialoger mellan elever 
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(grupprummen), rum för dialog mellan lärare och elev (mittenrummet), rum för enskilt 

tankearbete (tysta rummet), rum för utställning (tysta rummet när det är bokat för 

redovisning) samt att de har ett rum för verktyg (mittenrummet och gångenrummet). De 

saknar vissa av de rum som Strandberg vill ha hos en perfekt skola. Verktygsrummet är inte 

så som Strandberg menar att det skall vara eftersom man inte lär ut hur man skall använda de 

olika verktyg som finns. Det är något som man gör på andra lektioner. Däremot finns de olika 

dialogrummen, speciellt bra är de grupprum där eleverna kan mötas och diskutera de olika 

delarna som de gör tillsammans. Detta är också så som Strandberg vill att det skall vara, det 

vill säga att lärarna inte säger åt eleverna att göra det tillsammans utan något som de själva 

väljer att göra. Det händer även att eleverna hjälper varandra ute i de andra rummen. Den 

största skillnaden mellan dessa rum och de rum som Strandberg ville ha var att Kulan inte är 

för en klass. Därför fungerar det inte med att ha ett rum för samtal och diskussion på det viset 

som han menar där de skall sitta i en ring och diskutera utan detta är mer ett rum för många 

olika dialoger både mellan elever samt mellan elever och lärare. Strandbergs rum för samtal 

och diskussion är mera likt ett seminarium där det finns en seminarieledare som leder en 

diskussion bland seminariedeltagarna. Cafémodellen är mer ett rum för många olika 

diskussioner utan en ledare. Cafémodellen stämmer alltså inte helt överens med samtal- och 

diskussionsrum utan det bildas flera små samtal- och diskussionsrum i Cafémodellen genom 

att det finns många små diskussionsgrupper.
68

  

 

Kulan har alltså en hel del olika rum där eleverna kan utföra olika aktiviteter. Ett problem 

utifrån Strandberg är att eleverna inte går omkring bland de olika rummen utan att vissa elever 

bara sitter i samma rum istället för att utnyttja de olika rummen. Detta kan förstås även vara 

en stor fördel eftersom nu kan eleverna själva välja hur de vill arbeta. När de får välja själva 

tror jag att de kommer att öka sin inlärning. Det finns alltså olika delar av rummets själva 

utformning som ger en positiv inverkan på själva inlärningen. Jag tror att den största positiva 

delen är att det finns en valmöjlighet hur man vill arbeta och detta gör att studieverkstaden 

blir mer tilltalande för eleverna än om det bara hade varit ett rum som fungerade på ett sätt.   

 

Det finns inte alla delar som Strandberg vill ha med men det som man skall tänka på är att 

Kulan är ett komplement till det vanliga klassrummet och de rum som saknas finns i resten av 

skolan samt i närheten när de vill använda uterummet. Ur Strandbergs synpunkt finns det 
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däremot ett problem med att eleverna själva väljer att gå till Kulan. Strandberg ville att man 

skulle använda sig av alla de olika rummen för att kunna effektivisera inlärningen så mycket 

som möjligt. På Kulan finns det hela tiden en valmöjlighet och eleverna får själva välja ifall 

de vill använda de olika rum som finns och därför kommer de inte att ta del av alla 

möjligheter som finns där.  
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Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall det pedagogiska rummet på Åva gymnasium ger en 

positiv inverkan på inlärningen och ifall det gör det ta reda på varför. Det korta svaret på den 

frågan är att alla de som jag har intervjuat är överens om att Kulan är något bra och det är 

något som de använder sig av förutom en elev som föredrar biblioteket.  

 

Vilket synsätt har eleverna på det pedagogiska rummet? 

Det som är intressant är hur eleverna använder sig av Kulan på så olika och individuella sätt. 

Det var en elev som bara gick till Kulan för att kunna låna en dator och menade att det var 

bättre att sitta i biblioteket om man skulle göra skolarbete. De andra ansåg däremot att Kulan 

är något bra och det handlade inte bara om att kunna låna en dator utan de använde även 

Kulan för att kunna göra skolarbete samt kunna plugga inför prov. Det finns alltså många 

delar som tyder på att det ger en positiv inverkan på inlärningen.  

 

Vilket synsätt har lärarna på det pedagogiska rummet? 

Lärarna har en mycket positiv syn på platsen. De anser att det ibland kan bli lite för mycket av 

ett uppehållsrum men att eleverna för det mesta uppför sig väl. De anser att platsen fungerar 

väl eftersom det är eleverna själva som söker upp den hjälp de behöver. Däremot anser de att 

den administrativa delen av arbetet tar bort möjligheter till att hjälpa studenter, framförallt 

arbetet med datorerna.   

 

Vad finns det för skillnad mellan lärarnas och elevernas synsätt? 

Det finns mer är en skillnad och i analysen finner jag även en anledning till en positiv 

inverkan som lärarna vill ha bort. Det vill inte att eleverna skall kunna sitta på olika sociala 

nätverk på Internet. Men dessa sidor ger eleverna en möjlighet att ta de pauser de behöver för 

att kunna ladda om sina batterier. Sedan finns det en stor valmöjlighet på Kulan som är 

positivt för inlärningen. Eleverna kan själva välja vilket arbetssätt de vill använda sig av samt 

att om de behöver hjälp så finns den hjälpen på plats under hela skoldagen och är inte bara 

lagd under vissa lektionsperioder. Alltså kan eleverna snabbare få den hjälp de behöver och 

kan därför effektivisera sitt arbete. Det finns teknisk hjälp att få i Kulan om man behöver den 

och denna tekniska hjälp är inte bara till för att kunna göra skolarbete utan även för att kunna 
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ta de pauser man behöver för att kunna ladda om sina batterier. Dessa pauser gör att inte bara 

arbetet i Kulan fungerar bättre utan även det arbetet som sker utanför Kulan, vilket stämmer 

överens med Kullberg.  

 

Hur påverkar lärarnas och elevernas synsätt platsen? 

Det finns även fördelar att både lärare och elev vill vara på platsen. Lärarna har själva valt att 

arbeta där samt att eleverna väljer att gå dit. Det är upp till var och en och ingen är tvingad att 

vara där. Det är även eleverna själva som ber om hjälp av lärarna och därför finns det hela 

tiden ett intresse av att lära sig det som lärarna säger åt en. Det är den valmöjlighet som finns 

på Kulan som är den största nyckeln till att det fungerar. De nackdelar som finns  

 

Finns det något i själva rummets utformning eller uppbyggnad som genererar en positiv 

effekt? 

Kulan är uppbyggd för att vara ett komplement till den vanliga undervisningen. Varken 

lärarna eller eleverna anser att det finns något i uppbyggnaden som genererar en positiv 

effekt. Däremot ansåg samtliga att grupprummen var något bra. Observation visade däremot 

att Kulans utformning stämde väl överens med Strandbergs tankar kring uppbyggnaden av en 

skola och innehåller de flesta av de rummen som Strandberg anser att en skola skall inneha 

speciellt med tanke på att det är ett komplement till den vanliga undervisningen.    

 

Slutsatsen är att både lärare och elev ansåg att Kulan fungerar bra och har en positiv inverkan 

på inlärningen. Tack vare att rummet är utformat för att ge goda förutsättningar för inlärning 

och tack vare att både lärare och elev själva vill vara där.  
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Bilaga 1 

 

Projektplan för resurscentrum  2007 – 02 – 14 

Åva gymnasium 

 

 

 

Bakgrund  

Många elever har stort behov av hjälp i olika ämnen men upplever inte att stugorna funkar för 

dem. De behöver mer tid och mer individuell hjälp i flera ämnen. Dessutom ligger det i 

skolans uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till alla elever och i detta bör ingå hjälp med 

läxläsning för alla dem som inte kan få hjälp hemma.  Att kunna använda sig av håltimmar 

och långraster vore att erbjuda möjlighet till en effektiv arbetsdag för dessa elever.  

 

I dag så erbjuds inte hjälpinsatserna lika till alla elever. Det handlar mycket om hur mycket 

psp-timmar den ordinarie läraren har men också i vilken utsträckning den ordinarie läraren 

upptäcker hjälpbehov och önskar att fylla dem. Det händer att elever skickas till speciallärarna 

utan att ha några specifika problem förutom brist på studiehjälp hemma eller bristande 

studiediciplin. Detta tar upp tid för spec.lärarna och försvårar för elever med speciella 

problem att få den hjälp de har rätt till. 

 

Åva behöver ta ett mer samlat grepp kring elevernas hela studiesituation. Observera att denna 

projektplan inte rör speciallärarnas verksamhet. Den verksamheten fungerar utmärkt och skall 

få fortsätta med det den är bra på. Ett studiecentrum skall fylla de ”vanliga elevernas”, på alla 

nivåer, behov av studieanpassad miljö med tillgång till kompetent hjälp, under skoldagens alla 

timmar. 

 

Syften 

1. Alla elever ska ges samma möjligheter oavsett hemmiljö 

2. Effektivisera elevernas arbete  

3. Minska kvälls- och helgarbetet för alla elever och därigenom minska stressen. 
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4. Lättare för lärare att begära läxläsning och eget arbete om vi vet att möjlighet till hjälp 

finnes 

5. Effektivare sätt att använda psp-timmar. Antalet grupprum ger ökade möjligheter till 

självständiga arbetsformer i ordinarie undervisning. 

6. Skapa en multimediaverkstad: Samla datautrustning på ett ställe där elever enkelt har 

tillgång till den (dator, bildredigeringsprogram, scanner, talsyntes, skrivare) 

7. Ge Åva ett ansikte utåt, fysiskt i Centralhallen och för PR; här tar vi studierna på 

allvar, här har alla en chans att bli ännu duktigare! 

8. Duktiga Y-elever kan få möjlighet att gå vidare med B-kurser. 

 

Genomförande 

1. Iordningsställande av lokalerna  

2. Installera datorutrustning 

3. Samarbete med biblioteket 

4. Bemanning heltid enligt rullande schema, fördelat mellan olika lärarkompetenser 

under olika dagar/delar av dagar. 

5. Olika ämneskompetenser bemannar under hela skoldagen, alla dagar i veckan. 
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Tidsplan 

1. Start HT -07 

2. Förslag på bemanningsschema måste vara klart före 15/4, för tjänstefördelningens 

skull. 

 

Tänkt om lokalerna 

1. Hela raden rum från receptionen till 3287 kommer att tas i anspråk. 

2. En lektionssal/större arbetsrum bör utrustas med arbetsbord, med uttag för ström och 

nätverk där laptops kan kopplas in. Där ska också finnas arbetsplats för lärare och en 

vit tavla. 

3. Laptopvagn i ett hörn som tjänstgörande lärare ansvarar för 

4. Kreativt hörn ersätter kreativa rummet 

5. Tysta läsrum och grupprum.  

6. En lärare ska vara lokalansvarig . Lämpligen någon som har mycket tjänst på RC. Det 

ska ingå i tjänsten. Eventuellt kan flera lärare göras ansvariga för delar av lokalerna 

men det ska finnas en med fullständigt och övergripande ansvar. 

 

Viktigt 

1. Elever på alla nivåer ska kunna studera här. 

2. Bemanningen ska vara fastslagen och hållbar. Tydliga skyltar utanför lokalerna talar 

om när eleverna kan träffa vilka ämneskompetenser. 

 

Ekonomi/besparingar 

1. För att skrapa ihop till bemanning: Kan vi skära i kurser? Vissa kurser har överutlagt 

timmar – kanske behovet nu kan minska, när eleverna går till RC på rasten och 

arbetar?  

2. Kan prövningar läggas här nere? (sparar in psp-tid) 

 

Resurser 

Grovt räknat kommer det att gå 2 heltidstjänster för rullande bemanning mellan 8.20 – 17.00, 

fem dagar i veckan.  

 

Närmast 

1. Börja titta på tjänstefördelningen 
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2. Madde tar fram ritningar över lokalerna 

3. Vi behöver göra studiebesök 

 

Viktigt 

Att vi kommer igång snabbt med att planera bemanningen så vi hinner med i tid, för 

tjänstefördelningen. 

 

 

 

För, Arbetsgruppen för Resurscentrum 

Marie Ackell-Lidén 

 


