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My main purpose for this paper was to find out what the four teachers I interviewed thought 

about the design of their classroom and how they linked that to pedagogy, pupils learning and 

policy documents. I also wanted to find out if classroom design were something they discuss 

and reflects on in the college.    

My questions for this study were: What do some teachers who work in the early ages in the 

school think about the classroom design? Do these teachers link the classroom design to 

policy documents or pedagogy? Do these teachers consider classroom design to be something 

that should be discussed in the same way as other factors (for example teaching aids, 

resources etc.) within the college? 

My method was to make qualitative interviews with four teachers, analyze their answers and 

link them to my main theories and research in the area of the study. My main theories were 

multimodal communication, which means that there are several systems of signs in 

communication, which all have an essential function for the meaning of the communicated. It 

also means that learning happens both individually and socially and that school is a social 

construction, and that the system of opportunities and boundaries in which it takes form is 

mediated within our multimodal systems. Another theory for the study is Interaktionism, 

which means that learning is context-dependent and that learning happens in an interaction 

with the environment, both in and amongst persons.      

Summary conclusions of the study are that the teachers have a conceived idea of what they 

want their classroom environment to mediate to their pupils and what kind of teaching they 

want to accomplish with it. Purchase to improve the physical environment in school often has 

to stand back because of lack of resources. The study also showed that classroom environment 

seldom is discussed within the college and that the teacher’s didn´t link it to the policy 

documents.    
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1. Inledning 

I Sverige spenderar vi många år av våra liv i skolan och då främst i olika klassrum. Vi har nio 

års obligatorisk skolgång för alla. Därutöver går de flesta barn i förskoleklass och i gymnasiet. 

Allt som allt blir det tretton år, vilket är större delen av barn- och ungdomen. Denna tid i 

klassrum har lärande som huvudfokus och dessutom så sker där ständigt socialt samspel av 

varierande slag. Som snart färdig lärare så vill jag själv kunna skapa en miljö som är 

pedagogisk, utvecklande och trivsam för mina elever.  

Inom förskolan anger pedagoger ofta det fysiska rummet som ”den tredje pedagogen”, vilket 

är en del av inriktningen i den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia som belyser vikten av 

miljön för barnens lust till utveckling och lärande (Dahlberg & Åsén 2005 s. 202). Många av 

dagens förskolor använder sig i varierande grad av denna pedagogik. Även om inte alla 

förskolor gör det så är miljön inom förskola ändå oftast strukturerad utifrån en tanke om att 

den spelar en viktig roll för barnens utveckling och lärande. Detta innebär i praktiken att 

lokalernas utformning i förskolan oftast är välplanerade och har ett specifikt syfte som 

pedagogerna har reflekterat kring. 

Regleringen kring skolans utformning är fåordig och i debatten kring dagens skola nämns inte 

utformningen av klassrummen som en viktig faktor för elevernas lärande i samma omfattning 

såsom inom förskolan. Det är även svårt att finna någon omfattande forskning inom detta 

område.  

Varje lärare är en egen individ, likväl som att varje elev är en egen individ. Dessa individer 

har olika förutsättningar och egenskaper och ska samsas inom samma skola. Likvärdighet 

beskrivs i läroplanen som en viktig faktor för skolan och innebär att utbildningen inom skolan 

ska anpassas för alla individers behov och utifrån deras förutsättningar. Likvärdigheten skall 

inte jämställas med en rättvisa som baserar sig på enformighet, utan en social rättvisa som ska 

främja varje elevs särart (Skolverket 2011 s. 8). Klassrummet blir sådeles en samlingspunkt 

för ett flertal individer som ska kunna verka, samspela och lära tillsammans utifrån sina egna 

premisser. Detta medför att det finns ett stort krav på att miljön är utformad på ett sätt som 

fungerar för alla som ska vistas i den. Vikten av reflektion och planering av miljön ter sig 

därför som en viktig faktor i det som innefattar lärares uppdrag i skolans verksamhet. 
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För alla verksamma lärare eller lärarstudenter som en gång ska ha ett klassrum så finns det 

möjligheter att utforma klassrummet någorlunda som man vill ha det. Denna möblering kan 

basera sig på en eller flera faktorer som exempelvis elevernas behov, lärande, styrdokument 

eller pedagogiska tankar. Om detta inte lyfts till debatt eller forskas kring, så finns risken att 

utformningen av klassrummen förblir oreflekterad och inte ses som en viktig del i barns 

lärande. 

De skolsalar jag själv genom mina år vistats i som elev, förälder och student har sett 

förvånansvärt lika ut. De flesta av dem med barn som sitter parvis vid bänkar i rader som är 

riktade mot tavlan, alternativt med elever som sitter i små grupperingar av bänkar. Detta har 

fått mig att fundera över hur lärare funderar och reflekterar över vad klassrumsutformningen 

gör för pedagogiken, vilket lade grunden till min frågeställning i denna undersökning.  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt så har jag gjort en presentation av vilka ramar skolor har att förhålla sig till, vad 

gäller utformning av den fysiska miljön.  

I första kapitlet § 4 i grundskoleförordningen står det att ”grundskolan skall ha 

ändamålsenliga lokaler. Den ska också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning” 

(SFS 1994:1194). Denna formulering är vag och ger relativt stora friheter för skolorna vad 

gäller miljön då, vad som är ändamålsenligt kan variera beroende på personliga åsikter, 

storlek på skola, klasser och individbehov. Denna frihet kan vara positiv om det bidrar till att 

skolorna ser det som att de ges flexibilitet att utforma skolan utifrån elevernas behov. Denna 

frihet kan även vara negativ om det bidrar till att skapa ett synsätt som ser det som att miljön 

inte har en hög prioritet i utformningen av skolan. 

När miljö i klassrummen dyker upp som ämne i exempelvis lärarutbildningen och i det 

offentliga rummet så handlar det ofta om annat än den rent fysiska miljön. Det kan 

exempelvis handla om skapandet av en demokratisk miljö, ett dialogiskt klassrum, alltså med 

fokus på den sociala miljön. Den sociala miljön är det även som främst framhålls i läroplanen, 

där man belyser demokrati, jämställdhet mellan könen, likvärdighet o s v samt mer 

innehållsbaserade faktorer som lek, språk, skapande, internationalitet, miljö etc. Det som står 

under värdegrund och uppdrag som man kan koppla till den fysiska miljön är att ”Skolan 

verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
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samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” (Skolverket 

2011 s. 7ff). När jag i denna undersökning använder mig av begreppet miljö så syftar jag på 

den fysiska miljön, alltså rummets utformning och möblering.  

3. Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vad några lärare tänker angående utformningen av 

deras klassrum och hur de knyter denna till pedagogik, elevernas lärande och styrdokument 

samt om klassrumsutformning är något de diskuterar och reflekterar kring inom kollegiet.    

4. Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 Hur tänker några lärare som arbetar i de yngre åldrarna angående utformningen av 

klassrummet? 

 Kopplar dessa lärare klassrumsutformningen till styrdokument eller pedagogik? 

 Anser dessa lärare att möblering är något som diskuteras på samma sätt som andra 

faktorer (t ex läromedel, resurser etc.) inom kollegiet? 

5. Teori  

I detta avsnitt har jag tagit upp olika perspektiv som jag anser viktiga för min undersökning 

och utifrån vilka man kan se på lärande och/eller miljö. 

5.1.  Multimodal kommunikation 

Selander och Rostvall hävdar att kommunikation är multimodal, vilket betyder att det finns 

flera system av tecken i kommunikationen som alla har en essentiell funktion för meningen av 

det kommunicerade (Selander och Rostvall 2010 s. 13). De menar att lärande både sker 

individuellt och socialt och att skolan är en social konstruktion som har sin form, möjligheter 

och begränsningar genom hur den kommuniceras och att kunskap förmedlas genom våra 

multimodala system (Selander och Rostvall 2010 s. 15fs). Författarna använder sig av 

begreppet design, som utformande av såväl rent fysiska faktorer i miljön, som 
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mottagande/implicerande av kunskap och sättet vi formar och förmedlar det vi vill lära ut 

(Selander och Rostvall 2010 s. 20fs).  

Jewitt menar att en lärares utformning av klassrummet kan visa helt andra signaler än det 

förhållningssätt läraren förmedlar genom sin sociala kommunikation. En lärare förmedlar 

mycket i både sitt sätt att möblera, sin klädstil, sätt att vara och vad denne förmedlar i sin 

undervisning, en lärare kan alltså förmedla en gammaldags utformning av klassrummet, men 

ha en pedagogik som inte är gammaldags (Jewitt 2010 s. 243).  

5.2. Interaktionism 

I Lärande och fysisk miljö antar Björklid ett interaktionistiskt förhållningssätt till miljön. 

Detta förklarar hon som att personer och miljöer påverkar varandra och att samma påverkan 

kan ge olika resultat för olika personer och att olika typer av påverkan kan ge samma resultat 

för olika personer. Hon menar vidare att lärande är situationsberoende och att lärande sker i 

interaktion med omgivningen, både inom personen och mellan personer. Lärandet sker 

dessutom överallt, inte bara inom skolans verksamhet. Den fysiska miljön har både en 

objektiv och en subjektiv dimension, alltså den rent materiella/konkreta fysiska miljön och 

hur olika personer upplever den fysiska miljön (Björklid 2005 s. 28ff).  

5.3. Skolans utformning 

Björklid menar att utformning och underhåll av skolmiljön och alla dess beståndsdelar ger en 

fingervisning till barnen om vilka förväntningar det finns från skolans håll på verksamhetens 

kvalitet, men även samhällets attityder mot barn och deras arbete i skolan. Genom 

utformningen visar en skola även hur lokalerna ska användas och vad de är tänkta till, vilket i 

en omodern skola kan bidra till att skicka signaler om och skapa förutsättningar för hur 

verksamheten ska bedrivas som inte är tidsenliga (Björklid 2005 s. 34, 51, 56). Läroplanen 

ställer, enligt Björklid krav på att skolans verksamhet ska kunna erbjuda olika typer av 

arbetssätt och hon menar att många skolmiljöer i samhället ofta försvårar detta. Anledningen 

till det är att skolorna ofta är byggda på en tid som hade en annan inställning till vilken 

verksamhet och undervisning som ska bedrivas där. Så sett är skolor i många fall stödjande 

för en förlegad syn på pedagogik (Björklid 2005 s. 61-62).  
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6. Tidigare forskning 

Jag har här tagit upp olika områden som det forskats i kring utformning av skolan som är av 

vikt för min undersökning.  

6.1.  Utformning och didaktik/lärande 

Kress och Sidiropoulou har undersökt hur möbleringen i klassrum påverkar didaktiken. De 

menar att möbleringen i klassrummet påverkar både didaktiken och det sociala samspelet 

genom vilka möjligheter den erbjuder eleverna. Genom att välja en viss typ av utformning så 

skapar man särskilda förutsättningar för hur verksamheten kommer att fungera genom hur 

läraren är placerad i klassrummet och hur eleverna placeras i förhållande till varandra. Dessa 

förutsättningar kan även bidra till att inkludera eller exkludera vissa elever beroende på hur 

läraren i rummet har möjlighet att rikta sin uppmärksamhet. Som lärare bör man avväga vad 

man vill betona i undervisningen och om denna utformning stödjer detta. Vidare menar de att 

miljön för lärande bör inbegripa de faktorer som fyller en funktion för lärandet (Kress och 

Sidiropoulou 2010 s. 108ff, 116).  

6.2. Utformning och arkitektur 

Törnquist hävdar att det för de yngre åldrarna i skolan har skett en betydande förändring 

sedan avregleringen på 90-talet och kommunaliseringen som gjorde att skolorna började 

erbjuda omsorg för barnen hela dagarna. Detta innebar att fritids flyttade in i skolans lokaler 

och att det i förlängningen bidrog till att lokalerna för de yngre eleverna förändrades drastiskt, 

genom att inte enbart innefatta en miljö som stödjer skolverksamhet utan även 

fritidsverksamhet som är mer lekbetonad. Även friskolorna har betytt en förändring, genom 

att skapa konkurrens, där man framhäver pedagogiska tankesätt, arbetsmetoder och profiler 

för att nischa sig. Hon menar vidare att arkitekturen har en stor betydelse för skolorna och att 

den både kan främja, begränsa och hämma den tänkta funktionen i skolan. Törnquist fortsätter 

med att belysa att det i många fall kan vara så att lärarkårens förutfattade meningar om sin 

verksamhet bidrar till att hålla verksamheten och då även arkitekturen statisk genom att 

motarbeta för stora förändringar, även om förändringen sker i enlighet med styrdokumenten. 

Detta kan bero på att det kan finnas olika syn på hur man arbetar i relation till 

styrdokumenten, då dessa ofta ger möjligheter till tolkningar. Hon menar även att det finns en 

syn på hur skolans verksamhet och dess utformning som är hårt rotad och svår att bryta samt 
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att det även finns en ekonomisk faktor som ofta sätter hinder för vad som är möjligt att göra 

med arkitekturen (Törnquist 2010 s. 134fs och s.137ff).  

Lundvall menar att det finns en inbyggd ram kring arkitekturen i byggnader som skapar en 

fast ordning i hur den kan och ska användas. Den skapar strukturer i vem som använder vad i 

byggnaden, vad olika personer har tillträde till, hur saker ska vara placerade och vilken typ av 

funktion varje rum har, vilket i allra högsta grad gäller skolor. Som exempel ges bland annat 

att elever inte arbetar i lärarrummet och att elever från olika klasser inte arbetar i varandras 

klassrum (Lundvall 2010 s. 118). 

6.3. Skola 2000  

Björklid tar upp projektet ”Skola 2000” som framhåller den fysiska miljön som en viktig 

stöttepelare för skolans verksamhet. Projektet ville förändra den fysiska miljön i skolan vad 

gällde ergonomi och estetik för att barnens miljö skulle bli bättre både vad gäller pedagogiken 

och det psykosociala. I projektet utformade man olika former och storlekar på rum inom 

arbetsenheten, centrala bibliotek med en tanke om att formatet skulle stödja ett elevaktivt 

lärande. Några av de problem som togs upp i ”Skola 2000” var att den försvårade 

gemensamma undervisningstillfällen och att det uppstod problem när elevantalet blev högre 

än lokalerna var utformade för (Björklid 2005 s. 70, 78).  

6.4. Utveckling av skolmiljöer  

Schürer har i sin avhandling ”Utveckling av skolmiljöer – aktiviteter och mening i småskaligt 

arbete” forskat kring miljön i skolan och undersökt hur skolor kan arbeta med att förändra och 

förbättra sin redan existerande miljö, både vad gäller den fysiska såväl som den psykosociala 

aspekten av miljön. Arbetet med miljöförbättringarna har skett på flera plan, både 

ekonomiskt, fysiskt, socialt och pedagogiskt (Schürer 2006 s. 2ff).  

Schürer har deltagit i ett projekt som heter ”En skola att tycka om” som är ett antal skolors 

arbete med att förbättra och utveckla sin miljö (Schürer 2006 s. 38ff). Han menar att det i 

arbeten med förbättring av lokalutformning finns olika perspektiv man kan anta. Det kan vara 

elevernas, lärarnas, vaktmästarens, städerskans etc. och att personer som arbetar med att 

utveckla miljön behöver beakta så många perspektiv som möjligt för att se problemet med så 
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brett fokus som möjligt. Vidare menar han att man i dessa typer av förbättringsarbeten 

behöver göra en grundlig analys på problemområdet (Schürer 2006 s. 174ff).  

Det Schürer kommit fram till är att det är viktigt att förbereda arbeten med miljöer i skolan på 

alla nivåer, från arkitekter och skolledning till eleverna. Vidare menar han att det är viktigt att 

undersöka problemområdena och hur man ska lösa dessa, inte bara genom att hitta snabba 

lösningar utan göra problemanalyser som hjälper till att finna hållbara lösningar och sedan 

analysera vems perspektiv man intar när man ser på problemen (Schürer 2006 s. 215ff). 

Schürer menar att hans avhandling visar på att arbeten med skolans miljö är positivt för arbete 

med elevers inflytande och att det är viktigt att inkludera alla skolans aktörer när man 

undersöker problemområden och lösningsförslag (Schürer 2006 s. 267ff).       

7. Material och metod  

Detta avsnitt är en redovisning av mitt material och min metod, för att läsaren ska kunna 

granska undersökningen kritiskt och kunna se vilken relevans och giltighet undersökningen 

har. Jag har även motiverat mina val av material och metod, samt diskuterat dess för- och 

nackdelar för att ge läsaren en inblick i hur jag tagit de beslut jag gjort och varför.   

7.1. Undersökningsmetod 

Metoden för min undersökning är kvalitativ, då den gäller åsikter och tankar hos några få 

lärare. Jag vill att informanterna ska kunna ge individuella och djupgående svar på mina 

frågor och att frågorna ska vara flexibla i den bemärkelsen att det går att ställa följdfrågor för 

att ytterligare belysa någon faktor inom ämnet. Om jag hade velat göra en undersökning som 

ämnade vara statistiskt representerbar så hade den bästa metod varit att göra kvantitativa 

intervjuer med fasta svarsalternativ, för att nå ut till fler informanter och sedan jämföra deras 

svar statistiskt (Stukát 2005 s. 123).  

För att samla in data så har jag genomfört kvalitativa intervjuer med fyra lärare i de yngre 

åldrarna för att fånga deras syn på möblering i förhållande till pedagogik och barns lärande. 

Därutöver så har jag observerat hur dessa lärares klassrum är utformade för att kunna skapa 

mig en uppfattning om fenomenet de pratar om. Dessa intervjuer och observationer har jag 

sedan haft som underlag när jag gjort mina analyser. 
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7.2. Intervju och intervjufrågor 

För att på bästa sätt kunna fånga in lärarnas åsikter och tankar i ämnet så valde jag att 

genomföra kvalitativa, ostrukturerade intervjuer utifrån Larsens formulering för att få 

djupgående svar, men ändå kunna komplettera med följdfrågor om det finns behov för detta 

(Larsen 2009 s. 84). För att undvika korta svar så såg jag till att utforma öppna frågor, som 

helst inte besvaras med ja eller nej. Med en kvantitativ forskningsmetod så hade jag kunnat få 

en bild av lärares åsikter i ett större och vidare perspektiv, men då hade jag inte kunnat 

komma åt samma djupgående och reflekterande svar som med kvalitativa intervjuer, vilket är 

vad min undersökning fokuserar på. 

Val av intervjufrågor gjorde jag utifrån syftet och frågeställningarna för att se till att mina 

intervjufrågor besvarade mitt undersökningsområde. Informanterna fick veta ämnet för 

undersökningen i förväg i våra första kontakter, men de fick inte intervjufrågorna innan 

intervjun, för att det då finns en risk att svaren blir tillrättalagda när de inte kommer spontant. 

Ingen av informanterna önskade heller att få frågorna på förhand, så detta blev inget problem. 

Jag har valt att inte ställa direkta frågor om hur lärarna ser på utformning i relation till 

lärande, av den anledningen att jag ville undersöka om det var en faktor som läraren tog med 

självmant i intervjuerna. Jag ansåg att det fanns en risk att lärarna annars skulle ge 

tillrättalagda svar på frågorna, alltså att den typen av frågor skulle vara för ledande.  

Jag har i intervjufrågorna använt mig av både möblering och klassrumsutformning. Min tanke 

med detta var att informanterna inte skulle låsa sig vid ett specifikt begrepp. Jag tror dock att 

det hade varit bättre att enbart använda uttrycket klassrumsutformning och att starta 

intervjuerna med att förklara vad jag menar med begreppet. Det skapades dock ingen 

problematik på grund av mitt användande av de två lika begreppen, men det hade kunnat bli 

ett problem om informanterna hade låst sig vid det valda begreppet inom varje fråga. 

Nedan tar jag upp vilka frågor jag valt att ta med i min intervju och min motivering till varför 

jag valde just de frågorna. Jag tar inte med spontana följdfrågor här, utan de tar jag med i 

resultatredovisningsdelen.  

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  
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 Har du enbart arbetat som lärare under ditt yrkesverksamma liv? 

 Har du endast arbetat med de yngre åldrarna under din tid som lärare?  

Dessa frågor använde jag mig av som en mjukstart för intervjun, för att informanten inte 

skulle känna att det blev en krävande start med svåra frågor på en gång. Samtidigt så 

ansåg jag att det kan vara intressant för undersökningen att veta informantens bakgrund. 

 Finns det några direktiv från ledningen om hur klassrummen ska utformas i den här 

skolan? 

 Om ja, vilka typer av direktiv och hur anser du att de fungerar i verksamheten och för 

din pedagogik?  

Denna fråga belyser i vilken grad läraren är styrd av ledningen i utformandet av 

klassrummet. Frågan är relevant för att den belyser om det finns faktorer i 

klassrumsutformningen som inte läraren själv rår över. Ett jakande svar på första frågan 

kräver en följdfråga för att lyfta fram lärarens syn på styrningen.  

 Hur ser resurserna ut för inredning av klassrum i skolan? 

Skolan i dagens samhälle har ofta stora sparkrav och snäva budgetar. Jag ansåg att frågan 

var viktig genom att den belyser hur stort ekonomiskt utrymme i budgeten man ger 

möbler och andra faktorer som hör till utformningen. Det är även genom de ekonomiska 

ramarna för utformning och möblering skolan kan ge signaler i hur viktig man anser att 

barns arbetsmiljö är för deras lärande. 

 Hur har du möblerat ditt klassrum? 

 Hur kommer det sig att du valde just det sättet/upplägget?  

Dessa frågor var en start till intervjudelen som fokuserar på lärarens personliga 

upplevelser och tankar på klassrumsutformning.  

 Vad tänker du att eleverna vinner med den typen av möblering du har valt? 

Här fick läraren chans att motivera och förtydliga svaren på de förra frågorna, samt 

möjlighet att fritt knyta an tanken på möbleringen till faktorer som exempelvis läroplan, 

lärande, individuella faktorer hos eleverna som kan påverka etc. Anledningen till att jag 

inte preciserade frågan med dessa faktorer var att undvika tillrättalagda svar.    

 Har du provat olika typer av möbleringar under din tid som lärare?  

 Om ja, anser du att det finns några väsentliga skillnader i hur de olika möbleringarna 

fungerade, både pedagogiskt för eleverna och funktionellt för verksamheten? 

Genom dessa frågor belystes alternativa utformningar som läraren provat och hur läraren 

anser att de har fungerat. Detta kan i analysen användas till att jämföra olika utformningar 
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läraren har erfarenhet av och hur denne ser på dessa i relation till utformningen hon/han 

har nu, samt jämföra synen på olika klassrumsutformningar informanterna emellan.   

 Anser du att du skulle möblera på något annat sätt om du hade haft större resurser till 

detta?  

 Om ja, på vilket sätt? Vad skulle det medföra för pedagogiska fördelar för eleverna i 

så fall, anser du? 

Med dessa frågor ville jag undersöka vad lärarna anser att de saknar och hur deras syn på 

det ”utopiska” klassrummet ser ut, alltså att de får önska fritt.  

 Kopplar du möbleringen av klassrummet till styrdokumenten på liknande/samma sätt 

som själva innehållet i undervisningen? 

Detta ansåg jag vara relevant i den bemärkelsen att det går att se om klassrumsutformning, 

enligt läraren är något som är styrt genom innehållet i läroplanen.      

 Är klassrumsutformning något du reflekterar över som del av ditt pedagogiska 

upplägg? 

Denna frågas relevans ansåg jag låg i att se hur informanten tänker och reflekterar kring 

klassrumsutformning i relation till lärande och pedagogik, då detta är centralt för 

undersökningen.  

 I vilken omfattning diskuterar ni klassrumsmöblering inom kollegiet?  

 Hur viktigt anser du att det är att diskutera och utvärdera möbleringen?  

Genom att belysa dessa frågor kan jag analysera om och hur både lärarkollegiet och de 

enskilda informanterna förhåller sig till reflektion kring utformning. 

 Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

Denna fråga valde jag som en avrundning av intervjuerna för att den signalerar att jag inte 

har fler specifika frågor, för att se om informanten kommit på något ytterligare som denne 

anser är viktigt att få med samt att frågan i sig känns neutral och värderingsfri.  

7.3. Observation  

Observation där forskaren observerar situationer i miljöer där undersökningsfenomenet 

återfinns naturligt kallas fältundersökningar. En icke-deltagande observation är när forskaren 

väljer att inte själv ingå i det sammanhang denne tänkt undersöka, utan fungerar som åskådare 

(Larsen 2009 s. 89fs). För att kunna få en bättre inblick i vad lärarna menar när de talar om 

klassrumsutformningen och sina egna klassrum, så valde jag även att göra observationer av 



 

11 

 

klassrummen. Jag gjorde inte observationerna under undervisning, utan i tomma klassrum. 

Anledningen till detta är att jag i undersökningen inte var ute efter att göra jämförelser av 

lärarnas åsikter i relation till verkligheten. Hade jag haft en undersökning som riktar sig mot 

att se hur väl olika klassrumsutformningar fungerar i praktiken så hade jag valt att observera 

klassrummet under undervisning. En sådan metod riskerar att skapa en undersökning som blir 

mer av en kontroll av hur väl lärarnas åsikter stämmer med empirin.  

7.4. Urval 

Jag bestämde mig för att begränsa min undersökning till grundskolans yngre åldrar, mellan 

årskurs 1 till årskurs 3. Detta på grund av att det är de årskurserna jag kommer att vara 

behörig att undervisa i inom grundskolan. Anledningen till att jag har valt bort att undersöka 

förskoleklass är att det där inte förekommer undervisning i samma utsträckning och att deras 

verksamhet inte följer läroplanen för grundskolan. För att få en undersökning där jag skulle 

kunna analysera och göra jämförelser på olika plan så valde jag att försöka få kontakt med två 

olika skolor och i dessa få intervjua två olika lärare. Detta på grund av att jag då skulle kunna 

göra analyser av lärare från samma skola, lärare i olika skolor och även mellan de olika 

skolorna. Genom att välja fler skolor och informanter så skulle jag ha kunnat få ett statistiskt 

starkare dataunderlag, som skulle göra att undersökningen blev mer generaliserbar. Det skulle 

dock innebära antingen ett mycket större arbete som inte ryms för denna undersökning, eller 

att jag skulle få välja bort vissa frågor från intervjuguiden för att få ett mindre datamaterial, 

vilket jag inte ville.     

För att komma i kontakt med skolor så valde jag ut en kommun att göra min undersökning i 

och sökte mig fram på internet till kontaktuppgifter för olika skolor som jag sedan kontaktade 

via e-mail. Denna förfaringsmetod visade sig inte vara optimal, då jag inte fick några svar 

alls. Jag valde därför att ringa till skolorna för att få en direktkontakt som dessutom blir mer 

personlig. Denna metod fungerade betydligt bättre och jag fick kontakt med fyra lärare från 

två skolor, vilket var det jag önskat.     

7.5. Reliabilitet/Validitet/Generaliserbarhet  

I detta stycke använder jag mig av Stukáts (2005) tolkningar av begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet och relaterar dem till min undersökning. 
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Det jag har gjort för att minska osäkerhetsfaktorer kring reliabiliteten i undersökningen är att 

informanterna har fått bestämma intervjutiden utifrån vad som passar dem bäst för att undvika 

stressade situationer där informanterna känner att de inte har tid att ge så långa och utförliga 

svar som de egentligen velat. Intervjuerna är gjorda i lokaler där risken att andra kommer in 

och stör är låg. Observationerna är gjorda i klassrummen när det inte pågår undervisning, 

vilket stärker reliabiliteten. Orsaken till detta är att undervisning av barn i hög grad styrs av 

barnens dagsform, gruppens storlek, vilket undervisningsämne och vilken typ av undervisning 

som bedrivs. Det som kan sänka reliabiliteten i undersökningen är att analysen endast görs av 

en person, vilket kan riskera att jag tolkar datamaterialet fel. Ytterligare faktor kan vara att 

kommunikationsbrister mellan mig och informanterna skapar missförstånd (Stukát 2005 s. 

125fs).  

För att stärka validiteten i en underökning så ska forskaren se till att undersökningens 

mätningar följer syftet, alltså vad forskaren vill få kunskap om genom undersökningen (Stukát 

2005 s.125ff). Validiteten har jag försökt stärka genom att utveckla intervjufrågor som inte 

ska kännas kritiserande eller ifrågasättande, för att undvika svar som inte är sanningsenliga 

för att det ska ”låta bättre”. Frågornas fokus är ställt på klassrumsutformning för att undvika 

ovidkommande ämnen som inte har med undersökningen att göra. Att informanterna inte har 

fått se intervjufrågorna på förhand har jag valt för att de i högre grad ska svara utifrån det de 

spontant kommer att tänka på och ges då mindre möjlighet att ge tillrättalagda svar. Risken 

finns dock alltid att svar kan vara tillrättalagda om informanten exempelvis tror att denne kan 

öka sin trovärdighet eller upplever att de svar denne har att ge inte låter professionella nog. 

Genom att observera tomma klassrum så observerar jag endast klassrumsutformningen och 

undviker risken att observera ovidkommande saker på det sociala planet, vilket inte hör till 

mitt undersökningssyfte.  

Generaliserbarhet i forskning beror på i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra 

personer eller grupper än den undersökta. En svagare generaliserbarhet kan kallas 

relaterbarhet, vilket innebär att forskaren jämför sina resultat med liknande situationer, med 

syftet att andra sedan ska kunna jämföra forskningen med egna situationer (Stukát 2005 s. 

129). Generaliserbarheten i denna undersökning är låg, då det är en undersökning som syftar 

att ta reda på vad några få lärare har för åsikter och tankar kring klassrumsutformning. Dessa 

åsikter och tankar är individuella och kan vara ovanliga eller unika och kanske inte alls 

representerar lärarkollegiet i stort. Detta är svårt att ta reda på utan någon form av statistisk 
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undersökning som komplement. Denna undersökning är relaterbar snarare än generaliserbar 

på grund av att antalet informanter är för få för att resultatet ska kunna vara representativt i sig 

själv. I undersökningen har jag jämfört mina resultat med annan forskning i området. Min 

undersökning kan användas av andra för jämförelse av egna resultat eller situationer. En 

ytterligare orsak till låg generaliserbarhet är att tillgången på villiga informanter var låg, så jag 

kunde inte välja ut informanter utifrån några specifika generaliserbara kriterier, utan fick 

använda mig av de som ställde upp.    

7.6. Etiska ställningstaganden  

De etiska ställningstaganden som forskare som utför vetenskapliga undersökningar på 

människor har att beakta är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Stukát 2005 s130 ff.).  

När jag fick kontakt med mina informanter så informerade jag dem om vem jag var, var och 

vad jag studerar till, vad min undersökning skulle handla om och att deras medverkan var 

frivillig och att de fick avbryta sin medverkan när som helst om de önskade, vilket uppfyller 

informationskravet (Stukát 2005 s.131). 

I denna undersökning ingick endast vuxna personer så för att beakta samtyckeskravet så 

behövde jag endast informera informanten personligen om att dennes inblandning i 

undersökningen är på frivillig basis och att informanten har rätt att när som helt avbryta sin 

medverkan i den (Stukát 2005 s. 131). 

Utifrån konfidentialitetskravet så såg jag till att informera alla mina informanter om att deras 

medverkan skedde anonymt, att de i min redovisning av intervjuerna skulle vara 

avidentifierade och att jag efter undersökningen var slutförd och godkänd skulle förstöra 

ljudinspelningarna av intervjuerna och all annan information som kan knytas till person 

(Stukát 2005 s. 131fs). 

Vad gäller nyttjandekravet så tog jag hänsyn till det genom att endast använda informationen 

från intervjuerna till uppsatsen, att det endast var jag som hade tillgång till allt material från 

undersökningen samt att materialet förstörs efter undersökningen är avslutad och uppsatsen 

godkänd (Stukát 2005 s. 132fs). 
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Till observationerna så behöver jag inte beakta några etiska ställningstaganden eftersom att 

det inte kommer att befinna sig några personer där och att jag inte fotograferar eller 

återberättar något som skulle kunna avslöja någon persons identitet.   

7.7. Utförande  

Intervjuerna gjordes i informanternas klassrum. Intervjuerna spelades in för att jag skulle 

kunna ägna mig åt vad informanten sade och kunna föra anteckningar som stöd för minnet om 

informanten visade något speciellt i anknytning till frågorna vad gäller kroppsspråk eller peka 

på något i rummet och så vidare. Direkt efter intervjuerna satte jag mig och skrev ner hur 

klassrummen såg ut och gjorde en grovskiss av dem för att sedan komma ihåg dem bättre.  

7.8. Analys av data  

För analysen så valde jag att inte transkribera intervjuerna utan göra sammanfattningar av de 

teman jag valt att dela upp intervjuerna i och välja ut enskilda citat som direktutdrag ur 

intervjumaterialet. Detta gjorde jag för att spara tid, då jag ändå kunde gå tillbaka till 

ljudupptagningarna närhelst jag önskade. Sammanställningen hjälpte mig fram till 

analysdelens teman under vilka jag valde ut citat och sammanställningar från intervjuerna 

som jag sedan jämför med varandra och med tidigare forskning.  

8. Resultatredovisning och analys 

I det här avsnittet redovisar jag resultatet av mina intervjuer och observationer under teman, 

som jag anser var huvuddragen i mina intervjuer och för min undersökning. Dessa teman är: 

bakgrundsinformation, observationer av klassrummen, ledningsdirektiv, vald 

klassrumsutformning, om man får önska, styrdokument, reflektion och diskussion, 

tillägg/förtydliganden/följdfrågor. Jag har lagt upp resultatredovisningen under dessa teman 

genom att först redovisa resultaten från Skola 1 och lärarna från denna skola, sedan resultaten 

från Skola 2 och lärarna från denna skola. Efter dessa redovisningar har jag jämfört resultaten 

och kopplat dem till forskning och teorier. 

Jag har avidentifierat mina informanter och skolorna de arbetar på genom att ge dem fiktiva 

namn. När jag redovisar mina resultat så har jag valt att ge skolorna namnen Skola 1 och 

Skola 2. Lärarna från Skola 1 har jag gett de fiktiva namnen Maja och Anette. Lärarna från 

Skola 2 har jag gett de fiktiva namnen Ingrid och Lilly.   
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8.1. Bakgrundsinformation  

Skolorna är båda placerade i samma kommun, som är en kommun söder om Stockholm. 

Skolorna har elever från förskoleklass till årskurs 9.   

Skola 1: 

Maja: 

Maja är lärare i årskurs 1 och har arbetat i skolan sedan starten på höstterminen. Hon är 28 år 

och har arbetat som lärare i fyra år.  

Anette: 

Anette är 53 år och arbetar för tillfället som en resurslärare som är verksam i tre klasser, varav 

den ena är Majas klass. Hon har arbetat som lärare sedan 1986, till och från. Jag frågade 

Anette varför hon valde att ta resurslärartjänsten. Hon sa att det var för att hon ville prova 

något annat och för att det innebär en lättare arbetsbörda. Jag frågade henne om hon är nöjd 

med detta beslut, vilket hon svarade att det var hon jättenöjd och att det är ett kul och 

varierande arbete. De grupper hon har är olika stora, från några få barn till att rycka in och ha 

helklasser. Jag frågade om hon planerar in lektionerna tillsammans med klassläraren och hon 

svarade att det är lite olika. 

Skola 2: 

Ingrid:  

Ingrid är 62 år och har arbetat i snart fyrtioett år. Just nu har hon en klass som går i årskurs 2, 

som hon har haft i snart en termin. 

Lilly:  

Lilly är 56 år och har arbetat som lärare i cirka trettio år. Just nu är hon lärare till en klass som 

går i årskurs 3 och har varit lärare till dem i snart en termin.  
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8.2. Observationer av klassrummen 

Skola 1: 

Maja: 

I Majas klassrum sitter barnen gruppvis, med ungefär åtta barn i varje grupp. Vid ingången till 

klassrummet på höger sida finns det en hörnsoffa och vidare längs den väggen finns det en 

whiteboardtavla och bredvid den så finns det även en Smartboard, vilket är som en projektor 

med interaktiv duk. Framför dessa två tavlor/dukar så ligger det en stor matta på golvet. 

Bredvid Smartboardtavlan står det en hög bokhylla med ett draperi för. Vid andra sidan av 

Smartboarden finns en liten hurts med en datordockningsstation. Längs väggen på den andra 

sidan om dörren finns det bänkskåp och väggskåp. På nästa vägg, (som är väggen mittemot 

whiteboarden och Smartboarden) så finns det ingångar till två grupprum och den sista väggen 

(som är väggen mittemot ingången) är en fönstervägg. 

Anette: 

Anette har inget eget klassrum för tillfället, då hon är resurslärare för flera klasser.  

Skola 2: 

Ingrid:  

I Ingrids klassrum sitter barnen två och två vid bänkar som är placerade i rader som är vända 

mot whiteboarden. Längs väggen vid ingången finns det en rad med bänkskåp och väggskåp. 

Vid nästa vägg som är väggen mittemot whiteboarden finns det låga skåp med barnens 

personliga lådor. Väggen mittemot ingången, (alltså mellan whiteboarden och bortre väggen) 

är en fönstervägg. Vid denna fönstervägg, framme vid tavlan har Ingrid sitt bord/kateder. Hon 

har ingen Smartboard eller projektor i taket, utan en projektor på en vagn. Utanför 

klassrummet så finns ett grupprum som går att se från klassrummet genom glaspartier bredvid 

klassrumsdörren.  

Lilly: 

I Lillys klassrum så finns det bänkskåp och överskåp längs väggen som löper till vänster om 

dörren. Längs den högra väggen sitter en whiteboard, en Smartboard och sedan Lillys 
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bord/kateder. Väggen mittemot ingången är en fönstervägg och längs väggen mittemot 

whiteboarden finns låga skåp med barnens personliga lådor. Utanför klassrummet finns ett 

grupprum som via glasvägg går att se från klassrummet.     

8.3. Ledningsdirektiv och resurser 

Skola 1: 

Maja: 

Maja berättade att det inte finns några direktiv från ledningen vad gäller utformningen av 

klassrummen och sa att resurserna för inredning är väldigt små. Hon sa att det klassrum hon 

undervisar i hade de möbler hon nu har och fick hålla tillgodo med dem. Hon menade att hon 

gärna skulle byta möbler, men att det inte finns resurser till detta. Vidare så berättade hon att 

hon på sin förra arbetsplats hade större möjligheter att få de möbler hon ville ha och att det 

där fanns större resurser. Hon sa även att hon på sin nuvarande arbetsplats inte gjort så stora 

ansträngningar att få ändra inredningen, men att hon vid tillfällen känner att hon skulle vilja 

ha något annat. Jag frågade Maja om hon ansåg att hon med de större resurserna i förra skolan 

hade gjort på något annat sätt med utformningen. Hon svarade att hon hade samma typ av 

möblering på den förra skolan, men att borden i Skola 1 gjorde möbleringen svår och att hon 

med andra bord hade möblerat lite annorlunda. Det hon främst tyckte var problematiskt var att 

borden var för stora. 

Anette:  

Vi har… jag tror tre eller fyra gånger har vi fått skicka in önskemål om möblering… Du ser ju 

hur det ser ut här (pekar på bordet) aa… förskräckliga ...(ohörbart) … och det… jag vet inte… vi 

får inge. För det är ju jätteskruttigt… […]Det här hela huset är ju ett… skrutt… det har ju varit 

nåt kommunkontor eller nåt. 

Anettes svar på resursfrågan är att resurserna till klassrumsutformning är nästintill obefintliga. 

Hon sa att de vid några tillfällen under hennes år på skolan fått skicka in önskemål om 

möblering, men att de ändå inte fick något av det de önskade. Hon tycker att inredningen är i 

dåligt skick, både vad gäller möbler och annan inredning. Hon sa att de får vara glada om de 

får fönstren putsade. 
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Skola 2: 

Ingrid: 

Ingrid sa att det inte finns några direktiv angående hur klassrummen ska utformas, men att 

rektorn de har nu har haft mycket synpunkter på hur det ska vara. Hon hade hört att läraren i 

en klass ville möblera så att ett klassrum delades av så att det blev som flera, men att hon inte 

fått göra på det sättet. Vad gäller resurserna för inredning så sa Ingrid att det finns ett konto 

till detta och att när hon vid ett tillfälle kommit till ett klassrum med jätteslitna bord så 

lyckades hon tjata sig till nya bord. Men inköp av möbler hör till undantagen och att när 

klasserna blivit färre på skolan så har det blivit ett överskott av möbler som lärarna får hålla 

tillgodo med om det behövs något.   

Lilly:  

Ja… de resurserna som finns, mig veterligen är väl noll… i dagsläget. Nu är det ju i slutet av 

året, budgetåret… du vet då stoppar man ju alla eventuella inköp. 

Lilly sa att det inte finns direktiv angående hur klassrummen ska utformas. Och vad gäller 

resurser så är de i det närmsta obefintliga. Hon påpekar att budgetåret nästan är slut och att det 

då finns ännu färre möjligheter till inköp. 

Jämförelser med kopplingar till teori och forskning: 

Maja sa att det inte fanns några direktiv kring klassrumsutformningen. 

Anette sa också att det inte fanns direktiv angående utformningen i klassrummen. 

Vad gällde direktiv så sa Ingrid att den nuvarande rektorn hade haft vissa åsikter om hur det 

skulle vara i klassrummen, eller snarare hur det inte fick vara. Det fanns inga offentliga 

direktiv, men hon sa längre fram i intervjun att det hade funnits en grundtanke i skolan att det 

skulle finnas ett visst standardutbud av skåp och liknande i varje klassrum. Detta var dock 

något som inte hade verkställts fullt ut i praktiken.  

Lilly sa att det inte fanns några direktiv kring klassrumsutformningen. Hon nämnde inte något 

om standardutbud eller åsikter från rektorn, vilket kan bero på att de arbetat olika länge eller 



 

19 

 

uppfattat skilda saker från det som händer inom skolan. Lilly kanske inte alls hört något om 

att rektorn sagt ifrån till viss utformning. 

Det finns få påverkansfaktorer för skolan vad gäller skrivelser och regler för utformningen av 

lokalerna, vilket kan leda till att det inte finns någon framtagen, grundläggande vision 

angående vad skolan vill att dess fysiska miljö ska erbjuda eleverna. Detta kan härledas till 

grundskoleförordningen som anger att ”grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den ska 

också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS 1994:1194). 

Angående resurser så sa Anette att personalen vid några tillfällen hade fått önska möbler, men 

att de ändå inte fått något av det de önskat. Det tyder på att skolan tänkt eller funderat på att 

genomföra inköp till skolmiljön. Anette är den av det två lärarna på Skola 1 som visar störst 

misstycke kring skicket på miljön och menade att önskningarna mest fått henne att känna det 

som att de fått ett erbjudande som inte var sant, som att önska till tomten. 

Maja har inte upplevt några önskelistor så hennes svar var att hon fått hålla tillgodo med det 

som fanns. Hon tar upp att resurserna på hennes förra arbetsplats varit större och att det där 

varit friare att köpa in de möbler de ville, vilket kan tyda på att det var något hon ansåg 

positivt.  

Ingrid sa att det inte fanns några resurser till möbler men att hon lyckats tjata sig till nya 

möbler för några år sedan, men att det hade varit svårt att få igenom detta. Hon påpekade även 

att det fanns ett överskott av möbler som lärarna fick ta av.  

Lilly sa att det inte fanns resurser till möbler, men hon sa även att budgetåret snart var slut, 

vilket gjorde att de fick ännu snävare ekonomiska ramar.  

Att ha begränsade resurser till att skapa ett klassrum med den verksamhet och 

kunskapsförmedling läraren vill överföra till sina elever kopplar jag till begreppet design, som 

utformande av såväl rent fysiska faktorer i miljön, som mottagande/implicerande av kunskap 

och sättet vi formar och förmedlar det vi vill lära ut (Selander och Rostvall 2010 s. 20fs). Det 

går även att koppla till ett interaktionistiskt förhållningssätt, som Björklid menar är påverkan 

mellan personer och miljön (Björklid 2005 s. 28ff).  

En miljö som inte får resurser till förbättringar kan enligt Björklid ge en fingervisning till 

barnen om vilka förväntningar det finns från skolans håll på verksamhetens kvalitet och 
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samhällets attityder mot barn och deras arbete i skolan, men även skicka signaler om och 

skapa förutsättningar för hur verksamheten ska bedrivas som inte är tidsenliga (Björklid 2005 

s. 34, 51, 56). Läroplanen ställer, enligt Björklid krav på att skolans verksamhet ska kunna 

erbjuda olika typer av arbetssätt och hon menar att många skolmiljöer i samhället ofta 

försvårar detta. Anledningen till det är att skolorna ofta är byggda på en tid som hade en 

annan inställning till vilken verksamhet och undervisning som ska bedrivas där. Så sett är 

skolor i många fall stödjande för en förlegad syn på pedagogik (Björklid 2005 s. 61-62). 

Törnquist hävdar att det finns en ekonomisk faktor som ofta sätter hinder för vad som är 

möjligt att göra med arkitekturen (Törnquist 2010 s. 134fs och s.137ff).  

8.4. Vald klassrumsutformning 

Skola 1: 

Maja: 

Nä, men jag vill att de ska sitta i grupper just för att de ska ha utbyte av varandra… och så tycker 

jag att det blir mer dyn- dynamist, alltså dynamiskt när de sitter i grupper… och så… det tycker 

jag. 

Maja sa att hon har trettio elever i klassen och att de sitter i grupper. Hon tyckte att ett 

problem med klassrummet är att det är litet och borden så stora att det inte går att få in fler 

bord i rummet och på så sätt göra så att det blir fler grupper med färre elever i varje grupp. 

Hon sa att problemet avhjälps av att de oftast har undervisning i halvklass och att det på så 

sätt inte blir så många barn i varje grupp. Maja sa att hon då ser till att barnens placeringar blir 

jämnt fördelade över klassrummet och att det då finns större möjlighet att placera barnen 

utifrån vilka behov de har. Jag frågar Maja om de är två lärare när de har halvklasser och hon 

svarade att de har en resurslärare som arbetar i tre olika klasser, och att de även har en 

fritidspedagog i varje klass, vilket hon tyckte var positivt. Att hon valt en klassrumsmöblering 

med barnen i grupper sa hon beror på att hon anser att det är den utformningen som stödjer 

hennes pedagogik bäst. Jag frågade om Maja utformade arbetet utifrån att de sitter i grupper, 

om det var något i hennes arbetssätt som gör att hon har denna utformning. Maja svarade att 

hon arbetar på olika sätt, att barnen ibland arbetar enskilt, men även två och två, eller i grupp 

och att möbleringen då fungerar enklare med alla arbetssätten. Hon anser att elevernas vinster 

med utformningen är just interaktionen med varandra och att dessa vinster inte ges eleverna 

med att sitta i ”buss”, som hon kallade möbleringen med elever som sitter parvis i rader i 
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klassrummet. Hon vill heller inte bedriva en förmedlingspedagogik där hon står framme vid 

tavlan utan ha mycket samarbete mellan eleverna. Hennes erfarenheter av andra typer av 

möbleringar är att hon alltid har haft grupper, men i olika storlekar. Hon sa att hon är mer 

säker på vad hon inte vill ha och det är ”buss” eller att barnen sitter i hästsko. Maja berättade 

att hon vill ha är större möjlighet att låta vissa barn sitta mer enskilt för de elever som har 

behov av att sitta ifred, just för att de kan bli störda av varandra. Sedan säger hon att det är 

viktigt att tänka på hur borden är placerade i rummet för att inte en del av eleverna ska sitta 

med ryggen mot tavlan och Smartboarden vid genomgångar, men att det alltid blir så att vissa 

behöver vrida sig vid sådana tillfällen. Maja sa att det till dessa platser är viktigt att välja ut 

vilka elever som klarar en sådan uppgift.    

Anette: 

Anette sa att hennes val av möblering när hon hade Majas klass påminde om den Maja nu har, 

det vill säga att eleverna sitter i grupper i klassrummet. Hon sa att hon hade någon mer 

extrastol för att eleverna skulle flytta runt mer. Hon sa att hon valde denna utformning för att 

det möjliggör samarbete och att det finns gott om plats på borden för exempelvis stora papper 

och spela olika spel. Hon sa att alla elever har gemensamt material, som pennor och sudd för 

att lära sig att ha sakerna tillsammans. Hon tycker att materialet genom detta blir en 

gemensam angelägenhet. Elevernas vinster med utformningen ansåg hon var just samarbetet 

och gemenskapen. Jag frågade om det finns några negativa aspekter med utformningen och på 

detta svarade hon att det krävdes att man tränar eleverna i hur det fungerar, men hon tyckte 

inte att det var ett större jobb än något annat inom skolan. Hon ansåg att det kan vara enklare 

för en kort stund i att ha eleverna sitta en och en och fokusera på sitt, men att det står att 

barnen ska lära sig samarbeta i läroplanen. Vad gäller erfarenheter av andra 

klassrumsutformningar så sa hon att hon mest haft grupper men att de när hon arbetade på 

särskolan ibland hade elevernas bänkar i formen av ett U. Anette menade att det gav eleverna 

möjlighet att se alla, men att det även kan vara en nackdel att se alla när man är liten. Det hon 

sa var negativt med grupperna som de har nu är att det alltid är någon som sitter åt fel håll och 

behöver vrida på sig. Hon menade att det idag har blivit ett återtåg av lektioner som fokuserar 

på tavlan, att de tidigare kunde bedriva undervisningen på olika positioner i klassrummet. Att 

eleverna behöver vrida på sig gör att hon önskar att de hade möbler som går att förflytta lite 

tystare för att miljön inte ska bli så bullrig när klasserna är så stora. Jag frågade om storleken 

på klasserna fungerar väl med gruppmöbleringen. Hon svarade att det beror på vad man vill 
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ha. Hon sa då att om man vill att de ska lära sig samarbeta lite grann och kunna hjälpa 

varandra (för att man inte hinner hjälpa trettio elever på samma gång), så måste de sitta 

bredvid någon och kunna fråga varandra. Jag frågade hur hon tänker att man lägger upp 

placeringen av eleverna i grupperna, exempelvis livliga – rörliga etc. På det svarade hon att 

hon aldrig har satt eleverna ”pojke – flicka” för att flickorna ska sitta mellan pojkarna för att 

det inte ska bli stökigt. Hon sa vidare att hon placerade ut barnen så att alla skulle trivas och 

för att de ska träna sig att vara med andra, alltså inte så ofta efter vem barnen är bästis med, 

men så lade hon till att hon ändå har gjort så i vissa fall när det varit en elev som inte har 

någon kompis, som fått en bästis. Annars placerar hon barnen för att det ska vara lugnt men 

samtidigt för att det ska vara kreativt, så att det inte bara är lugna i en grupp och stökiga i en. 

Hon vill att det ska vara trevligt och okej för alla.     

Skola 2: 

Ingrid:  

Ingrid sa att hennes möblering, med barnen sittandes två och två i rader har hon haft under 

flera år. Anledningen till detta sa hon är att alla sitter riktade år samma håll och att hon brukar 

se till att det sitter en kille och en tjej bredvid varandra. Elevernas vinning tycker hon är att 

ingen behöver vrida sig och att ingen behöver sitta själv. Sedan sa hon att hon tycker att det 

med den möbleringen är lätt att byta platser om det är någon konstellation som inte fungerar 

så bra. Hon sa att hon tidigare har provat grupplaceringar, även med den klassen hon har nu, 

då de satt så när hon började med dem. Hon sa att hon tycker att det blev lugnare när hon 

bytte till den nuvarande möbleringen och att det kan vara ännu svårare för de elever som har 

koncentrationsvårigheter om det finns flera runt omkring att hålla koll på och att prata med. 

Ingrid sa att hon är en människa som mår bäst när rummet är möblerat symmetriskt och att det 

är svårt att få till med grupper. Hon sa att hon tycker att hennes nuvarande upplägg blir 

vilsamt för ögonen och att det bidrar till ett lugn även för barnen. Sedan fortsatte hon med att 

säga att hon inte vet om det gör någon egentlig skillnad för barnen, eller om det är hennes 

upplevelse av de olika möbleringarna.  

Lilly: 

Lilly sa att hon i sitt klassrum har bord som rymmer två elever och att de sitter parvis i rader. 

Anledningen till detta var att hon ville börja så för att hon och eleverna är nya för varandra 
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och att hon då ville se hur eleverna fungerar innan hon börjar med några andra möblemang. 

Hon fortsatte med att säga att de inte alltid behövde sitta så då det finns andra utrymmen att 

sitta på som till exempel grupprum och skolfritids som erbjuder andra möjligheter. Jag 

frågade om hon, nu när hon börjat lära känna eleverna funderade på att ändra möbleringen, 

men hon svarade att hon är nöjd, så det funderade hon inte på. Hon ansåg att eleverna i hennes 

klass vann en större arbetsro och en egen yta som de själva rår om. Dessutom så menade hon 

att eleverna kunde se Smartboarden utan att vrida på sig, vilket är bra för nacken. Hon har i 

tidigare klasser provat att ha eleverna placerade i ett U så att alla kan se varandra och i olika 

storlekar på grupper och även att man sitter en och en. Hon menar att barnen inte behöver titta 

in i varandras nackar när de sitter i ett U och att alla ser alla. När de sitter i grupp anser hon att 

det är lätt att skapa situationer när eleverna ska samarbeta. Hon sa att hon anser att om 

placeringen av elever i grupplaceringar är noga genomtänkt så kan man ta tillvara barnens 

individuella kvalitéer och dra nytta av samspelet i en fungerande grupp. Nackdelar med dessa 

typer av möbleringar sa Lilly var att de ofta blir ergonomiskt problematiska för vissa av 

eleverna vid exempelvis genomgångar och användning av Smartboard, då det innebär att 

eleverna inte sitter vända åt samma håll. Hon sa vidare att sådana typer av placeringar kan 

vara svåra för barn med koncentrationssvårigheter. Lilly sa att hon tyckte att det som borde 

styra valet av möblering är vad man har för aktivitet och vad man har för elever. 

Jämförelser med kopplingar till teori och forskning: 

Maja möblerat bänkarna i grupper med ungefär åtta elever i varje grupp. Hon hade bord som 

var större än de bänkar som är gjorda för två elever. Dessa bord tyckte hon var begränsande, 

för att det blev trångt i klassrummet. Ytterligare en faktor som hon såg som problematisk var 

relationen storlek på klass och storlek på klassrum, då hon tyckte att det var en för stor klass 

för storleken på rummet. Hon ansåg att barnens vinster genom möbleringen var, goda 

möjligheter till interaktion och samarbete för barnen och att hennes pedagogik baserar sig 

mycket på detta. Hon sa att problemet med hennes val av utformning var att en del av barnen 

inte satt rakt fram mot tavlan och Smartboarden och att det krävdes planering och 

medvetenhet om vilka elever som klarade uppgiften att vrida sig vid genomgångar. 

När Anette hade Majas klass så hade även hon barnen placerade i grupper och ansåg att 

vinsterna för barnen var samarbete och gemenskap. Hon menade att det i stora klasser var 

svårt att hinna hjälpa alla elever och att de då hade möjlighet att hjälpa varandra. Redan här 
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kopplade Anette utformningen till läroplanen och sa att det står mycket om samarbete i denna. 

Hon sa att hon tänker på att miljön ska vara lugn och kreativ när hon placerar ut eleverna. 

Ingrid hade möblerat genom att låta barnen sitta två och två vid bänkarna som stod i rader 

vända mot whiteboardtavlan. Hon ansåg att denna möblering gav barnen en trygghet och ett 

lugn i klassrummet. Hon sa att det är bra för barn med koncentrationssvårigheter då 

placeringar i grupper kan göra att det blir för många för dessa barn att bli distraherade av. Hon 

sa även att de elever som behövde, kunde placeras på annat sätt i klassrummet, exempelvis 

med egen bänk lite mer avskilt.    

Även Lilly hade eleverna sittandes parvis, med bänkarna i tre rader vända mot whiteboarden 

och Smartboarden. Hon ansåg att eleverna vann arbetsro och en egen yta, samt att ingen 

behövde vrida på nacken när de använde Smartboarden. Hon hade provat andra typer av 

möbleringar förut, som att barnen sitter som i ett U och tyckte att fördelen med det var att 

eleverna såg varandra. Hon hade även haft eleverna i grupper och fördelarna med det var att 

det är lätt för eleverna att samarbeta. Hon ansåg att möbleringen bör styras av 

undervisningsmetoden och vilka elever som går i klassen. Att designa klassrummet efter vilka 

tankar man har om verksamheten som ska ske däri, kopplas till tanken på multimodal 

kommunikation (Selander och Rostvall 2010 s. 15fs).  

Lärarna i undersökningen, har alla en tanke om hur de vill förmedla sin pedagogik och varför 

de har utformat sina klassrum på det sätt de gjort. Att ha en medveten tanke om hur man vill 

bedriva sin undervisning och på vilket sätt det bäst förankras i verksamheten och 

klassrumsutformningen är viktigt, enligt Kress och Sidiropoulou som även menar att genom 

att välja en viss typ av utformning så skapar man särskilda förutsättningar för hur 

verksamheten kommer att fungera. Som lärare bör man avväga vad man vill betona i 

undervisningen och om denna utformning stödjer detta och hur det påverkar lärandet (Kress 

och Sidiropoulou 2010 s. 108ff, 116).  

Törnquist menar att det finns en syn på hur skolans verksamhet, utformning och vad den ska 

innefatta som är hårt rotad och svår att bryta, vilket man skulle kunna tolka den lilla 

variationen vad gäller olika möblering i klassrummen och lärarnas svar på vad de tycks anse 

vara möjliga utformningsvariationer i denna undersökning (Törnquist 2010 s. 134fs och 

s.137ff). Lundvall menar att det finns en inbyggd ram kring arkitekturen i byggnader som 

skapar en fast ordning i hur den kan och ska användas, som fungerar som en social kontext 
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som reglerar hur lokalerna kan och ska användas, vilket man även kan knyta an till lärarnas 

syn på vad som verkar var möjliga utformningar (Lundvall 2010 s. 118). 

8.5. Om man får önska 

Skola 1: 

Maja: 

Maja säger att hon skulle vilja ha barnen i grupper med fyra elever vid varje bord om hon 

skulle ha haft andra resurser, men att det befintliga klassrummet inte är stort nog för så många 

bord eftersom att det är så många elever i klassen. Ett större klassrum menade hon skulle 

krävas för en sådan möblering. Hon sa även att hon i sin förra skola hade stora mattor på två 

olika ställen i klassrummet, vilket gjorde att barnen fick lite mer rörelse mellan momenten 

som kunde hjälpa dem att orka lite bättre och att hon gärna ville ha så igen.  

Anette:  

Anette sa att hon inte skulle ha gjort något annorlunda om hon haft andra resurser, men att om 

det hade varit mindre klasser så hade de inte behövt sitta lika många vid varje bord. Att det då 

skulle vara ännu mera fritt om barnen skulle kunna sitta fyra vid varje bord och det finns 

lediga platser så att de kan byta och att även hon som lärare skulle kunna komma och sätta 

sig. Som det är nu är det så fullt vid borden att hon får svårt att sitta med, sa hon.  

Skola 2 

Ingrid:  

Ja det vet jag inte… det är klart att det finns säker en massa olika typer av snitsiga bord och 

hurtsar… om man liksom fick önska sig helt fritt, men nje… nä, jag tycker att det här är bra. 

Ingrid sa att hon inte vet om hon skulle göra på något annat sätt med större resurser. Hon sa 

att hon tycker att det hon har är bra. Jag frågade om hon haft de äldre modellerna av bänkar 

med lock och förvaring och om det i så fall finns några väsentliga skillnader mellan dessa och 

bänkarna utan förvaring. Hon sa att det hade hon haft och att skillnaden är att läraren idag 

behöver planera vad eleverna behöver för material till lektionerna och ligga steget före för att 

undvika för mycket extra spring som tar tid och gör det rörigt. Hon sa att hon tycker att dessa 
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bänkar är ganska bra för att de gör att det blir lättare att möblera om i klassrummet, då inte 

bänken behöver flyttas med utan enbart eleven. Hon sa att hon har haft några bänkar med lock 

och förvaring även sedan de slutat med dem, som var till elever som behövde sitta själv i en 

bänk.  

Lilly:  

Lilly sa att hon skulle tycka att det var spännande att ha möbler som var lätta att flytta på i 

klassrummet om det hade funnits större resurser. Hon sa vidare att många elever hon haft 

genom åren har önskat att de fick ha den gamla typen av bänkar, som hade förvaring för 

böcker, pennor och dylikt under bänklocket. Hon menar att det finns fördelar med att inte ha 

sina saker i sin bänk och det är att barnen får resa sig och sträcka på sig emellanåt, men att 

detta även skapar tillfällen då det blir rörigt.  

Jämförelser med kopplingar till teori och forskning:  

Maja sa att hon gärna hade haft mindre, men fler grupperingar i sitt klassrum, men att 

klassrummet i sig var för litet för det med det antal elever hon har. Sedan önskade hon sig 

plats för fler samlingsmattor så att eleverna fick röra sig lite mer under skoldagen. 

Anette sa att hon inte skulle ha gjort något annorlunda, men att hon skulle önska sig mindre 

klasser för att det skulle vara färre elever med samma antal bord. Detta ville hon för att öka 

flexibiliteten och för att hon som lärare skulle kunna få plats att komma och sitta med 

eleverna. 

Ingrid sa att hon var nöjd. 

Lilly sa att hon gärna skulle ha möbler som var utvecklade för vara lätta att flytta på för ökad 

flexibilitet.   

Lilly var den enda läraren som funderade kring andra sätt att utforma klassrummet på annat 

sätt än det hon hade nu. Ingrid funderade inte alls över andra möjligheter. Anette tänkte sig 

inte heller någon förändring av den grundläggande strukturen, förutom färre elever för att 

minska trängseln. Maja funderade också över trängseln, men önskade sig fler samlingsmattor, 

vilket kan ändra strukturen i arbetssättet. Tre av lärarna hade alltså inga visioner om 

annorlunda sätt att utforma sina klassrum, när tillfälle till att fantisera och önska fritt. Detta 
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avsnitt kan man koppla till Törnquists tankar om att lärarkårens syn på hur skolans fysiska 

miljö ska och kan användas är hårt rotad och kan medföra att lärarna bidrar till att hålla 

arkitekturen statisk genom att motarbeta stora förändringar (Törnquist 2010 s. 134fs och 

s.137ff). Detta var även vad Lundvall menade med att det finns en inbyggd ram kring 

arkitekturen som styr hur den ska användas (Lundvall 2010 s. 118). 

8.6. Styrdokument 

Skola 1: 

Maja: 

Maja säger att hon inte kopplar möbleringen direkt till styrdokumenten, men att möbleringen 

ska ge barnen möjligheter och förutsättningar till samtal. Vid denna fråga så blir Maja lite mer 

osäker i sitt uttryckssätt och frågar mig om läroplanen säger något om möblering och 

utformningen av klassrummen.  

Anette:  

Anette sa att hon anser att det ska vara en lärande miljö, att eleverna ska samarbeta, vara 

kreativa och komma fram till lösningar och att man då behöver vara fler och att hon på det 

sättet kopplar möbleringen till läroplanen. 

Skola 2: 

Ingrid: 

På frågan om hon kopplar möbleringen till styrdokumenten så svarade Ingrid att hon inte gör 

det alls och inte haft en tanke på det.   

Lilly: 

Lilly svarade att hon inte kopplar möbleringen till styrdokumenten, men att hon tycker att hon 

strävar efter att skapa arbetsro när hon möblerar. Vidare sa hon att det ska skapas tillfällen till 

samarbete i klassrummen. Lilly sa att förutom klassrummen så finns det så många fler 

utrymmen i skolan som är minst lika viktiga och att det är viktigt att eleverna inte alltid måste 

sitta på samma ställe hela dagen och att de kan flytta till andra arbetsplatser, som exempelvis 

grupprum och skolfritids.  
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Jämförelser med kopplingar till teori och forskning:  

Maja sa att hon inte kopplar utformningen till läroplanen, men att hon ändå vill att 

möbleringen ska ge möjligheter och förutsättningar för samtal.  

Anette ansåg att hon vill att miljön ska vara lärande, stödja samarbete, kreativitet och att 

barnen ska få arbeta sig fram till lösningar, vilket hon kopplar till läroplanen. 

Ingrid sa att hon inte kopplar utformningen till läroplanen alls. 

Lilly sa att hon inte kopplade utformningen till läroplanen, men att hon vill skapa arbetsro och 

sedan sa hon att det i ett klassrum ska skapas möjligheter till samarbete.    

Björklid menar att personer och miljö påverkar varandra (Björklid 2005 s. 28ff). Läroplanen 

ställer, enligt Björklid krav på att skolans verksamhet ska kunna erbjuda olika typer av 

arbetssätt. (Björklid 2005 s. 61-62). ”Skolan verkar i en omgivning med många 

kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” (Skolverket 2011 s. 7ff).  

8.7. Reflektion och diskussion 

Skola 1: 

Maja: 

Maja säger att hon reflekterar mycket kring utformningen av klassrummen, men att hon i detta 

klassrum har svårare med det på grund av att hon har så få valmöjligheter både vad gäller 

form och storlek på klassrum i relation till antal elever, men även för att det finns så lite 

resurser till att göra ändringar i möblemanget. Hon menade att hon ändå är rätt nöjd och 

tycker att det är viktigt att fundera över hur man utformar klassrummet bäst efter 

verksamheten. I kollegiet diskuterar de inte klassrumsutformningen, sa Maja. Hon sa att hon 

gärna skulle diskutera klassrumsutformning mer för att utbyta erfarenheter.   

Anette:  

Anette menade att hon reflekterar över miljön, att hon vill ha en soffa där barnen kan läsa, ha 

mattor för genomgångar och lekar. I grupprummen ville hon att barnen skulle kunna bygga 

och därför inte ha för många bord. I kollegiet diskuterar de inte utformning, sa Anette men 
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fortsatte med att säga att de ibland diskuterar hur eleverna ska sitta. Annars blir det mer att de 

pratar om möblerna de inte får och varför. Hon ansåg att de nog kunde diskutera miljön lite 

mer för att arbeta fram en stimulerande miljö för barnen som är kreativ och lärande. Hon sa 

att hon trodde att det dåliga skicket på klassrummen gör att det inte är lika roligt att lägga krut 

på miljön. 

Skola 2: 

Ingrid: 

Ingrid sa att hon funderar över hur möbleringen ska bli så bra som möjligt. Hon sa att hon inte 

tycker att de diskuterar möblering i kollegiet, men att många av lärarna verkar möblera på 

samma sätt som hon gjort. Hon sa att hon tyckte att det skulle kunna vara bra att diskutera 

möblering, för att det säkert finns någon som har jättebra idéer kring detta, men att de inte 

gjort det. Hon sa att det alltid är så mycket annat som lärare måste göra och hinna, så att det 

”kommer längre ner på listan”. Hon tog upp en gammal kollega som hade vänt hela 

möbleringen åt andra hållet i klassrummet (alltså, bakvänt mot vad Ingrid hade) och att det 

säkert finns många olika sätt. 

Lilly: 

Lilly sa att hon anser att det är jätteviktigt att man tänker på var i klassrummet barn med 

koncentrationssvårigheter sitter och att man kan göra ändringar i klassrummet efter behov. 

Hon sa att hon tycker att den möbleringen hon har nu är bra på engelskan, då de arbetar 

mycket med dialoger. Lilly sa att en sak som hon anser är viktig är något man gjorde förr i 

skolan. Detta var att kontrollera att barnen satt bra i sina bänkar, ergonomiskt sett. Hon sa att 

det borde finnas någon som tog hand om det idag också och att det är viktigt även med tanke 

på att eleverna sitter mer vid datorer idag. Lilly berättade att hon vid ett tillfälle haft en elev 

med fysiska problem och att hon då fått gå en kurs som fick henne att öppna ögonen för hur 

exempelvis datorn var placerad i förhållande till fönstren, vilken belysning är det i 

klassrummet, vilken färg använder man när man skriver på tavlan och att det finns väldigt 

mycket att lära sig. Hon sa att det vore intressant att ta in en expert som fick utveckla miljön 

med bra belysning, färgsättning, förvaring och ergonomiskt sittriktiga möbler. Hon trodde att 

det skulle bidra till att barnen skulle bli piggare och även lärarna. Hon sa att den enda gången 

hon kunde tänka sig att de diskuterar möblering i kollegiet var när de får elever med svåra 
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koncentrationssvårigheter och att de då diskuterar hjälp och lösningar. Hon ansåg att de 

diskuterar detta ämne alldeles för lite och att det borde göras oftare. Hon sa att hon under 

intervjun kände att det är viktigt att diskutera miljön och att det är ett eftersatt ämne.   

Jämförelser med kopplingar till teori och forskning: 

Maja ansåg att hon reflekterar mycket över klassrumsutformningen och hur den bäst stödjer 

verksamheten och att det är viktigt att göra det.  

Anette sa att hon reflekterar över miljön och hur hon vill att den ska var utformad.  

Ingrid sa att hon funderar över hur möbleringen ska bli så bra som möjligt. 

Lilly reflekterar över utformningen av klassrummet, och sa att det var viktigt att se till 

elevernas behov. Hon sa även att det vore bra att kontrollera hur barnen sitter, rent 

ergonomiskt och att det var något man brukade göra förr. Hon menade att skulle vara bra att 

få experthjälp i utformningen av miljön, och att det skulle vara bra för både elever och lärare. 

Maja ställde sig positiv till att diskutera utformning mer i kollegiet för att utbyta erfarenheter, 

men att de inte gör detta så mycket för tillfället.  

Anette ansåg att det skulle vara bra att diskutera miljön mer, men att de nu enbart diskuterar 

placeringar av elever vid vissa tillfällen. Hon trodde att det dåliga skicket i klassrummen 

bidrog till att det inte var så roligt att anstränga sig vad gällde utformningen. 

Ingrid ansåg att det skulle vara positivt att diskutera klassrumsutformning, för att utbyta idéer 

med varandra, men att det fanns så mycket lärare måste hinna med att det inte var 

högprioriterat att diskutera möblering. 

Lilly sa att den enda gången de diskuterar möblering i kollegiet var när de får elever med 

svåra koncentrationssvårigheter och att de då diskuterar hjälp och lösningar. Hon ansåg att de 

borde diskutera utformningen oftare. Hon sa att hon under intervjun kände att det är viktigt att 

diskutera miljön och att det är ett eftersatt ämne.   

Att diskutera utformningen av miljö verkar, enligt denna undersökning vara ett ämne som 

lärarna inte ställer sig negativa till, men som ändå inte är ett aktuellt ämne som de samtalar 

om i kollegiet. Selander och Rostvall menar att kommunikation innehar flera system av 
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tecken i kommunikationen som alla har en essentiell funktion för meningen av det 

kommunicerade (Selander och Rostvall 2010 s. 13). De menar att lärande både sker 

individuellt och socialt samt att skolan är en social konstruktion som har sin form, möjligheter 

och begränsningar genom hur den kommuniceras (Selander och Rostvall 2010 s. 15fs). I tider 

där lärare ska diskutera och utvärdera sin verksamhet och barnens lärande, så diskuterar man 

ändå inte sin egen och barnens arbetsmiljö. 

8.8. Tillägg/förtydliganden 

Skola 1: 

Maja: 

Maja återkommer till att hon var mer nöjd med sin förra möblering. Sedan påpekade hon att 

hon inte har en kateder i sitt klassrum. Att hon inte har det beror på att hon inte vill ha det. Det 

hon hade i sitt förra klassrum var en bokhylla för sina saker, där hon även kunde ha sin dator. 

Hon menade att hon i detta klassrum har sämre möjligheter till en liknande plats för saker, 

som var placerad så att hon kan stå vid datorn. Placeringen nu gör att hon vid genomgångar 

nästan får stå med ryggen mot barnen, vilket hon inte ansåg var bra. Jag frågade om hon 

tycker att det är något i miljön som hon tycker fungerar bra, eller som fungerar sämre. Hon 

svarade att hon tycker att hon under sin VFU varit i klassrum där barnen satt två och två, 

vilket hon inte tyckte var bra. Jag frågade vilken typ av arbetsklimat hon vill ha i sitt 

klassrum, och då svarade hon att hon är tydlig med vilken typ av arbete hon förväntar sig av 

barnen. Om det är enskilt arbete så ska det vara ganska lugnt och tyst och om barnen ska 

samarbeta på olika sätt så måste de få kommunicera, men att det även då är viktigt att det inte 

blir skrikigt. Hon sa att hon är väldigt ljudkänslig själv och att detta har gjort att hon tänker på 

att miljön inte ska bli för högljudd. Hon sa att om hon själv inte orkar med arbetsklimatet, hur 

ska då barnen orka med? 

Anette: 

Det är viktigt hur det ser ut… det borde vara viktigt och det… att det ger signaler till barn och 

vuxna, är vi viktiga, våran arbetsmiljö och arbetsplats för både barn och vuxna liksom, jag 

menar när både hyllorna hänger och gardinerna hänger, det känns inte som att det var så viktigt 

då. 
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Anette menade att miljön signalerar vilken vikt man lägger vid barnens och lärarnas 

arbetsmiljö och att det finns mycket att önska vad gäller miljö. Sedan sa hon att när det inte 

finns tillräckliga resurser för skolorna så prioriteras annat som är viktigare. Hon sa att det i 

verksamheten finns så mycket annat pedagogerna behöver lägga fokus på, att de mest skrattar 

åt att de luras att skriva lappar om vilka möbler de önskar när de ändå inte får några och att 

det känns som att de skickar en önskelista till jultomten.  

Skola 2: 

Ingrid: 

Ingrid tog upp att det är tänkt sedan tidigare att det ska finnas en standardutrustning i 

klassrummen vad gäller skåp och sådant, men att det sällan fungerat och att i alla fall är olika i 

olika klassrum. Hon sa att hon är glad över att hon har ett skåp med glasdörrar i den bortre 

delen av klassrummet, för att det i öppna skåp blir så dammigt och att hennes låga skåp med 

barnens egna lådor har hjul så att de går att rulla till andra platser om det behövs. Hon sa att 

hon tycker att det är bra att sprida ut dessa skåp med lådor så att inte alla barn behöver trängas 

på samma ställe när de ska hämta sina saker och att hon då gärna ser till att barnen ska ha så 

nära som möjligt till sin låda från sin plats. Hon sa vidare att hon inte kunde ha så just nu, för 

att hon inte har en projektor uppe i taket. Projektorn har hon istället på en vagn som behöver 

rullas fram när hon ska använda den och att det blir för rörigt om barnens lådor ska vara på 

samma ställe. Att hon inte fått projektorn uppsatt i taket, berättade hon beror på den 

ekonomiska faktorn, att det inte finns pengar till det. Hon sa att hon ändå är glad att hon fick 

vagnen, för i början så skulle hon inte ha fått någon projektor alls i klassrummet, utan ha 

behövt gå till ett annat klassrum för denna typ av undervisning. Ett annat alternativ sa Ingrid 

hade varit att byta klassrum till ett som hade projektor, men att de då redan hade börjat flytta 

in i det nuvarande klassrummet och hon sa vidare att detta klassrum låg bättre placerat än det 

som annars skulle varit aktuellt.     

Lilly: 

Lilly sa att hon tyckte att det är viktigt att barnen har en bestämd plats som är barnets egen. 

Hon sa att hon hade hört någonstans att barn idag förväntas vara okej med att byta platser 

otaliga gånger under en dag på ett sätt som vuxna förmodligen inte skulle orka med och att det 

då inte är så konstigt om vissa elever ”faller ur ramen”. Hon sa att hon tycker att det är 
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konstigt att det i högstadiet är eleverna som byter salar till varje ämne och inte lärarna, för att 

det tar så mycket energi från barnen när de inte vet var de får sitta och bredvid vem.  

Jämförelser med kopplingar till teori och forskning:  

Maja sa att hon inte har eller vill ha en kateder, utan har sina saker i en bokhylla. Hon tyckte 

att den hyllan inte är placerad så att hon står bra när hon använder datorn. Hon sa att arbetsro 

är viktigt och att det inte blir för skrikigt. Hon menade att om de vuxna inte orkar med så gör 

inte barnen det heller. Maja visa att hon i sin bild av hur hon vill ha sin verksamhet i 

klassrummet inte har kateder, vilket man tolka som att hon frångår Törnquists tankar om den 

hårt rotade synen på vad som är möjligt i skolans utformning (Törnquist 2010 s. 134fs och 

s.137ff). 

Anette menade att miljön signalerar hur viktig barnens och lärarnas arbete är och att den inte 

är bra. Hon sa att när det saknas resurser så prioriteras annat. Hon sa även att det finns så 

mycket annat pedagogerna behöver lägga fokus på, att de mest skrattar åt att de luras att 

skriva lappar om vilka möbler de önskar när de ändå inte får några. Här kopplar Anette 

skicket på miljön till vilka signaler det ger till barnen. Detta menar även Björklid: att 

utformning och underhåll av skolmiljön ger barnen en fingervisning om förväntningar på 

verksamhetens kvalitet, men även samhällets attityder mot barn och deras arbete i skolan. 

(Björklid 2005 s. 34, 51, 56). 

Ingrid tog här upp standardutrustningen som var tänkt att finnas i varje rum, men som inte 

fungerade. Sedan sa hon att hon brukade tänka på att skåpen där barnen hade sina lådor skulle 

vara placerade så att det inte blev trängsel och röra kring dem, men att det var svårt nu, då hon 

har en projektor på vagn som behöver få plats i klassrummet. 

Lilly sa att hon tycker att det är viktigt att eleverna har egna platser, för att de tvingas byta 

platser så ofta under en dag ändå och vuxna förmodligen inte skulle tycka att det var okej att 

flytta runt så mycket som barn gör.  

9. Sammanfattning och slutsatser  

I detta avsnitt har jag lyft fram slutsatserna av min undersökning. Jag har tagit upp likheter 

som förekommit, men främst vilka skillnader/variationer som framkommit. Detta för att se 
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och föra fram de olika variationer i arbets- och förhållningssätt som visat sig och för att jag 

anser att det är relevant för relaterbarheten för de som läser denna uppsats. 

Likheter:    

Lärarnas likheter i arbets- och förhållningssätt i denna undersökning är att lärarna tycktes 

fundera en hel del kring möbleringen i sina klassrum, men att det var en faktor som de sällan 

diskuterade eller reflekterade kring tillsammans med sina kollegor. Klassrumsmiljöer 

diskuterades inte mer än vid enstaka tillfällen, exempelvis då det uppkommit svårigheter att 

placera någon elev i klassrummet. Undersökningen visade också att lärarna ansåg att det inte 

finns resurser till klassrumsutformning. 

Likheterna som framkommit i undersökningen kan inte generaliseras, på grund av att 

undersökningens är så liten i omfattning och inbegriper så få informanter samt att dessa inte 

varit representativa för lärarkåren som helhet. De går dock att använda till att relatera till 

annan forskning, för att se och jämföra resultat. Likheterna vad gäller brist på ekonomiska 

resurser som här har framkommit kan bero på att det är ett faktum att skolor har stora sparkrav 

på sig i allmänhet, eller på att det är en kommun med dålig ekonomi, eller på att skolorna 

satsar mer pengar på de mänskliga faktorerna i skolan (som högre löner eller personaltäthet). 

Lärarna hade uppfattningen att det inte diskuterades klassrumsutformning. Detta kan bero på 

att det är en faktor i skolans kultur som inte tas upp som diskuterbart, utan ses som en 

individuell avvägning för läraren att göra. Det kan även bero på att den fysiska 

klassrumsmiljön har fåordiga regleringar kring sig och därför inte ses som lika viktig som 

exempelvis innehållet i undervisningen och kunskapskrav. Dessa likheter kan även bero på 

slumpen, om det skulle vara så att jag har råkat hitta enstaka individer som har åsikter som 

kan ses som avvikande i relation till lärarkåren i stort.  

Skillnader/nyanser:  

Vad gäller skillnader och nyanser i lärarnas svar i undersökningen så fanns det både större och 

mindre variationer.  

Angående resurser så verkade det överlag som att det inte finns så mycket pengar till 

klassrumsutformning på någon av skolorna. I dagens skolor finns ofta strikta sparkrav och 
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förmodligen så är det inte ett unikt fenomen att dessa två skolor inte har pengar att lägga på 

möbler och dylikt.  

Den ena läraren på Skola 1 fokuserade mycket på bristen på pengar till utformningen under 

intervjun, då hon ansåg att skolmiljön var i dåligt skick och att de skulle behöva köpa in nya 

möbler. Hon ansåg även att det visade en syn på att barn och lärares arbetsmiljö inte var 

viktig. 

Den andra läraren på samma skola ville gärna byta möbler, men inte specifikt beroende på 

möblernas skick, utan snarare på grund av att hon inte tyckte om formatet.  

Den ena läraren på Skola 2 hade för några år sedan fått igenom ett möbelköp och hon verkade 

inte bekymrad över de hon nu hade. Hon menade även att skolan hade ett överskott av möbler 

som lärarna fick använda sig av. 

Den andra läraren på samma skola sa inte något angående att det inte fanns pengar till inköp 

för att klassrumsutformning. 

Tre av lärarna ansåg att de inte skulle ha förändrat struktur eller utformning av klassrummen 

om de haft bättre resurser. Det kan tyda på att de anser att nuvarande utformningen är något 

de tycker är den bästa, men det kan även vara tyda på att de anser att skolans utformning har 

en fast ram och att det då kan vara svårt för lärarna att tänka sig att göra på något annat sätt. 

Av möjliga sätt att utforma klassrum på så verkar det som att lärarna ansåg att det fanns tre 

huvudsakliga utformningssätt. Dessa var grupper, parvis i rader och bänkarna formade som ett 

U. En av lärarna visade nyfikenhet på möbler som ökade flexibiliteten i klassrummet, vilket 

kan tyda på att hon ansåg att det fanns flera möjliga sätt att utforma klassrummet, men det kan 

även vara så att hon ville kunna växla mellan de tre olika ”huvudutformningarna”.  

Två av lärarna hade barnen i grupper i klassrummet. De resonerade mycket kring samarbete 

och klassens storlek. Av dessa två så hade var det en lärare som ansåg att hon inte var 

intresserad av de andra två ”huvudutformningarna”, och hade inte prövat dem heller. Hennes 

pedagogik fokuserade mycket på samarbete och hon framhöll att hon inte ville vara en lärare 

som står och förmedlar kunskap till barnen. Den andra av de två lärarna hade prövat U-

utformningen vid några tillfällen. Hon framhöll att det fanns både för- och nackdelar, med 

olika typer av utformningar, men att hon föredrog grupper på grund av sin pedagogik. Dessa 
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två lärare arbetade på samma skola, men utformningen berodde inte på några 

ledningsdirektiv, utan de kom från lärarna själva som hade sina individuella förklaringar till 

vald utformning. 

De två andra lärarna hade båda barnen placerade parvis i rader mot tavlan. Den ena läraren 

hade startat på detta sätt för att hon ansåg att det var ett bra sätt att skapa arbetsro medan hon 

lärde känna barnen, som var nya för henne. Hon var dock nöjd med utformningen och 

funderade inte på att ändra den. Hon ansåg att det fanns alternativa ställen att sitta på som gav 

andra möjligheter i arbetssätt. Hon ansåg att utformningen skapade arbetsro och var bra 

ergonomiskt. Hon hade provat båda de övriga ”huvudutformningarna” och menade att det 

fanns fördelar med dem också, men att de inte var bra ergonomiskt för barnen. Den andra 

läraren som hade denna utformning ansåg att den gav barnen ett lugnt klassrum som var 

tryggt och att det var en bra utformning för elever med koncentrationssvårigheter. Hon 

framhöll även att det fanns möjligheter till att vara flexibel med möbleringen inom denna 

utformning, om det fanns specifika elevbehov. Hon hade även provat utformning i grupper, 

men ansåg att det inte blev lika bra arbetsro då och att hon själv föredrog sin nuvarande 

utformning. Dessa båda lärare arbetade på samma skola, men utformningen berodde inte på 

ledningsdirektiv, utan de kom från lärarna själva som hade sina individuella förklaringar till 

vald utformning. Det var dock en av lärarna på denna skola som framhöll att det visserligen 

inte fanns ledningsdirektiv angående utformningen, men att rektorn vid något tillfälle satt 

stopp för en lärares val av utformning, vilket tyder på att det från rektorns sida finns en 

uppfattning om hur denne vill, eller inte vill att klassrummen ska vara utformade på skolan. 

Vad gäller anknytande av utformning till styrdokumenten så sa tre av lärarna att de inte 

kopplat dem, men två av lärarna gjorde det under intervjun efter lite funderande. De kunde 

alltså knyta dem till varandra när de blev uppmärksammade på detta, men hade inte gjort det 

tidigare.   

Den första läraren sa att hon inte kopplar den till läroplanen, men påpekade att hon vill att 

utformningen ska främja samtal som för att där och då koppla dem till varandra.  

Den andra läraren kopplade redan tidigt läroplanen till utformningen, innan frågan dykt upp i 

intervjun, vilket tyder på att det är något hon medvetet kopplat dessa redan innan intervjun. 

Hon ansåg att miljön ska främja samarbete, kreativitet och låta barnen arbeta sig fram till 

lösningar. 
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Den tredje sa att hon inte kopplade utformningen till läroplanen alls. 

Den fjärde läraren sa att hon inte kopplade dem till varandra, men sa att hon ansåg att 

utformningen ska skapa arbetsro och stödja samarbete som för att där och då göra en 

koppling. 

Att lärarna hade olika åsikter i dessa frågor, kan bero på att de är olika gamla och har arbetat 

olika länge. Ålder är en kulturell faktor som kan påverka vilka åsikter en individ har. 

Skillnaderna kan även bero på att innehållet i lärarutbildningen har skiftat genom åren och det 

kan även bero på att verksamheten i skolorna och pedagogiken har skiftat genom åren. Skolan 

är en kulturell kontext såsom alla andra sociala sammanhang och därför kommer innehållet 

och värderingarna inom den att skifta genom åren. Dessa faktorer kan bidra till att lärare som 

har varit verksamma olika länge har olika erfarenheter att förhålla sig till.  

10. Slutdiskussion 

I detta avsnitt så har jag gjort en jämförelse av min undersökning och vad tidigare forskning 

har kommit fram till. Jag har även gjort ett avsnitt med en diskussion av min undersöknings 

relevans och användbarhet inom forskningsområdet.  

Lärarnas syn på lärandet och styrdokumenten i relation till den fysiska miljön: 

Från tidigare forskning har det framkommit att klassrummets utformning påverkar didaktiken 

och på vilket sätt elever inkluderas eller exkluderas i undervisningen. Det framhölls även att 

läraren bör avväga om utformningen stödjer vad denne vill betona i undervisningen (Kress & 

Sidiropoulou 2010 s. 108ff, 116). Undersökningen visade att lärarna i Skola 2 tänkte på att 

välja en klassrumsutformning som även ska passa elever med koncentrationssvårigheter. Båda 

lärarna i Skola 1 valde klassrumsutformning efter att de fördrog en undervisningsmetod som 

fokuserade mycket på grupparbeten och samarbete. Lärarna hade trots vissa likheter i svaren, 

alla individuella förklaringar till sina valda utformningar som de baserade på sin pedagogik 

och undervisning.   

Det har framkommit att det finns en hårt rotad syn på skolans verksamhet och att lärare i 

många fall kan ställa sig negativa till förändringar, även om förändringen i sig stöder 

läroplanen (Törnquist 2010 s. 134fs och 137ff). Det har även framkommit att det finns en ram 

kring skolans arkitektur, som anger hur den kan och ska användas (Lundvall 2010 s. 118). 
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Vissa delar av min undersökning stödjer dessa resultat, men inte på ett sätt som gör att jag 

anser mig ha belägg för att det är åsikter mina informanter har fullt ut. Min undersökning 

visar att endast en lärare tänkte sig en annorlunda struktur på klassrummens utformning när de 

fick tillfälle att fundera över vad de skulle ha gjort med fria ekonomiska resurser. Därmed är 

det inte sagt att dessa lärare skulle ställa sig negativa till en stor ombyggnad av skolorna. 

Lärarna hade individuella förklaringar till sin valda klassrumsutformning, men visade alla att 

de inte var intresserade av att byta till någon annan möblering. Av min undersökning 

framkom det att det, utifrån lärarnas svar fanns tre huvudformer på klassrumsmöblering. 

Ingen av lärarna nämnde något annat alternativ, vilket kan tyda på att det finns en ram kring 

vad som är möjligt att göra med skolors utformning. 

Innehållet för skolundervisningen styrs av läroplanen. Didaktik och pedagogik är verktyg som 

ska hjälpa lärare att förmedla detta undervisningsinnehåll till eleverna. Klassrummets 

utformning påverkar didaktiken och erbjuder eleverna vissa möjligheter(Kress & 

Sidiropoulou 2010 s. 108ff, 116). Endast en av lärarna tycktes ha tänkt på att koppla 

klassrumsutformningen till läroplanen. Två kunde relatera dem till varandra under intervjun. 

En kopplade inte dem samman alls. 

Lärarnas syn på reflektion och diskussion inom kollegiet: 

I ”Skola 2000” framhölls den fysiska miljön som en viktig stöttepelare för verksamheten i 

skolan och den ämnade göra en förbättring av både vad gällde pedagogiken såväl som den 

psykosociala miljön. Svårigheter i projektet var att miljöns tänkta verksamhet inte fungerade 

optimalt när elevantalet blev högre än vad det var tänkt till (Björklid 2005 s. 70, 78). I ”En 

skola att tycka om” så ämnade man att också att förbättra både den fysiska och psykosociala 

sidan av miljön (Schürer 2006 s. 2ff och 38ff). Detta arbete inkluderade både lärare och elever 

och krävde såväl analyser, som utvärderingar och reflektioner (Schürer 2006 s. 174ff, 215ff 

och 267ff). Dessa forskningar framhåller vikten av att reflektera kring utformningen av miljön 

för att få den optimal för verksamheten och jag anser att dessa tankar kan vara applicerbara 

även när det endast handlar om att möblera ett klassrum och inte bygga om en skola. 

Forskningen framhåller även vikten av att dela med sig av erfarenheter för att tillsammans 

samla en så bred bild av miljön som möjligt. Lärarna i min undersökning tycktes ha 

reflekterat kring sin utformning och ställt den i relation till sin verksamhet, men att dela med 
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sig av sina tankar och erfarenheter inom kollegiet var inget de gjorde om de inte hade någon 

specifik elevproblematik.    

Undersökningens relevans:  

Relevansen i denna undersökning ligger främst i att den kan erbjuda människor en inblick i 

några lärares tankar och åsikter kring möblering i klassrum. Uppsatsen är relaterbar, då den 

erbjuder läsaren en möjlighet att reflektera dess innehåll i relation till egna erfarenheter. 

Uppsatsen är inte ett försök att få fram fakta som är tänkta att generaliseras till lärarkåren i 

stort, utan fokuserar på åsikter hos ett fåtal individer. Uppsatsen kan även visa på hur man kan 

koppla möblering till olika faktorer, som jag har gjort här med lärande och styrdokument. 
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12. Bilagor  

INTERVJUGUIDE 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 Har du enbart arbetat som lärare under ditt yrkesverksamma liv? 

 Har du endast arbetat med de yngre åldrarna under din tid som lärare? 

 Finns det några direktiv från ledningen om hur klassrummen ska utformas i den här 

skolan? 

  Om ja, vilka typer av direktiv och hur anser du att de fungerar i verksamheten och för 

din pedagogik?  

 Hur ser resurserna ut för inredning av klassrum i skolan? 

 Hur har du möblerat ditt klassrum? 

 Hur kommer det sig att du valde just det sättet/upplägget?  

 Vad tänker du att eleverna vinner med den typen av möblering du har valt? 

 Har du provat olika typer av möbleringar under din tid som lärare?  

 Om ja, anser du att det finns några väsentliga skillnader i hur de olika möbleringarna 

fungerade, både pedagogiskt för eleverna och funktionellt för verksamheten? 

 Anser du att du skulle möblera på något annat sätt om du hade haft större resurser till 

detta?  

 Om ja, på vilket sätt? Vad skulle det medföra för pedagogiska fördelar för eleverna i 

så fall, anser du? 

 Kopplar du möbleringen av klassrummet till styrdokumenten på liknande/samma sätt 

som själva innehållet i undervisningen? 

 Är klassrumsutformning något du reflekterar över som del av ditt pedagogiska 

upplägg? 

 I vilken omfattning diskuterar ni klassrumsmöblering inom kollegiet?  

 Hur viktigt anser du att det är att diskutera och utvärdera möbleringen?  

 Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

Tusen tack för din medverkan! 

 


