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Sammanfattning 

Skolan är en plats där elever ska inhämta kunskap och hur den platsen är utformad, i form av 
elevernas placering och klassrummets möblering, kan påverka elevernas möjligheter till inlärning. 
Den här studien är en kvalitativ intervjustudie där vi samlat in reflektioner, från sju verksamma 
lärare inom Uppsala län, gällande klassrumsmöblering. Lärarna upplevde att klassrummets 
möblering, elevers placering och klassrummets utformning har påverkan på elevernas studiero 
och sociala interaktion. Vidare ämnar studien undersöka om lärare uppfattar några begränsningar 
att möblera klassrum. Dessutom har en analys gjorts av hur sju lärare resonerar kring 
klassrumsmöblering för att främja elevernas studiero och sociala interaktion.  

Studiens resultat visar tydliga kopplingar mellan klassrumsmöblering och att skapa och 
upprätthålla studiero. Studiens lärare ser möbleringen som ett verktyg för elevernas sociala 
interaktion och betonar även vikten av att möbleringen öppnar upp för samtal och 
kamratinlärning. Några av lärarna möblerade sina klassrum i syfte att ge eleven förutsättningar att 
kunna koncentrera sig och arbeta för att utveckla kunskap i lugn och ro. De flesta av lärarna 
möblerade sina klassrum i syfte att utöka elevernas möjlighet till samtal, diskussioner och 
interaktion. Även aspekter som särskilda behov samt elevrelationer kom till uttryck i 
möblemanget. Samtliga lärare möblerade med hänsyn till såväl elevgruppens som individernas 
behov och olika sätt att lära. 

Vidare visade resultatet att eleverna inte gavs inflytande över vilken möblering som skulle 
vara gällande för klassrummet, men att vissa elevgrupper fick säga till om sina egna placeringar. 
Studiens slutsatser är att lärarna pekar på att elevers förmåga att koncentrera sig och prestera är 
kopplad till deras sociala och fysiska skolmiljö och genom att möblera med hänsyn till elevernas 
möjligheter till studiero och sociala interaktion kan klassrumsmöbleringen fungera som ett direkt 
verktyg för lärande. 

Under det självständiga arbetet har jämförelser gjorts mellan olika klassrumsmöbleringar i 
syfte att få fram resultat till hur lärare upplever klassrumsmöbleringens påverkan på 
klassrumsmiljö, undervisning samt elevers inlärning.      

Nyckelord: studiero, social interaktion, ramfaktorteori, klassrumsmöblering, klassrumsmiljö, 
elever i särskilda behov, inlärningsstilar.  
 
  



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Förklaring av nyckelbegrepp ...................................................................................................... 7 

1.1.1 Studiero .................................................................................................................................. 7 

1.1.2 Social interaktion .................................................................................................................. 8 

1.1.3 Klassrumsmöblering ............................................................................................................ 8 

1.1.4 Klassrumsmiljö ..................................................................................................................... 8 

1.1.5 Elever i särskilda behov ....................................................................................................... 9 

1.1.6 Inlärningsstilar ....................................................................................................................... 9 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 9 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 11 

2.1 Forskning i Sverige .................................................................................................................... 11 

3. Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................................. 13 

3.1 Ramfaktorteori enligt Urban Dahllöf ...................................................................................... 13 

3.2 Ramfaktorteori enligt Ulf Lundgren ....................................................................................... 14 

4. Metod ................................................................................................................................................. 16 

4.1 Urval ............................................................................................................................................. 16 

4.1.1 Val av skolor ....................................................................................................................... 17 

4.2 Genomförande ........................................................................................................................... 17 

4.2.1 Missivbrev och medgivarblankett .................................................................................... 18 

4.2.2 Intervjuerna ......................................................................................................................... 19 

4.2.3 Intervjufrågor ...................................................................................................................... 19 

4.2.4 Bearbetning av intervjumaterial ........................................................................................ 19 

4.3 Analysmetod ............................................................................................................................... 20 

4.4 Konfidentialitet........................................................................................................................... 20 

5. Resultat ............................................................................................................................................... 21 

5.1 Klassrumsmiljö ........................................................................................................................... 21 

5.1.1 Klassrumsmiljö som lockar och leder till lärande .......................................................... 21 



 

 4 

5.2 Att planera sitt klassrum............................................................................................................ 22 

5.3 Relationen mellan studiero och möblering ............................................................................. 23 

5.4 Kopplingen mellan social interaktion och klassrumsmöblering ......................................... 23 

5.5 Inlärningsstilar ............................................................................................................................ 24 

5.6 Begränsningar gällande möblering ........................................................................................... 26 

6. Analys ................................................................................................................................................. 27 

6.1 Faktorer som begränsar klassrum och undervisning ............................................................ 27 

6.2 Med eleven i fokus ..................................................................................................................... 28 

6.2.1 Möblering med hänsyn till inlärningsstilar ...................................................................... 28 

6.2.2 Elever i särskilda behov ..................................................................................................... 29 

6.3 Med gruppen i fokus.................................................................................................................. 30 

6.3.1 En dominerande klassrumsmöblering ............................................................................. 31 

6.3.2 Hästsko ................................................................................................................................ 31 

6.4 Studiero och social interaktion ................................................................................................. 32 

7. Diskussion ......................................................................................................................................... 34 

7.1 Olika sätt att lära ........................................................................................................................ 35 

7.2 En möblering för olika aktiviteter ........................................................................................... 35 

7.2.1 Fasta platser i klassrummet ............................................................................................... 36 

7.3 Möblernas påverkan på elevernas lärande .............................................................................. 36 

7.4 Elevinflytande ............................................................................................................................. 37 

7.4 Undersökningens validitet och reliabilitet .............................................................................. 38 

7.5 Vidare forskning inom ämnet .................................................................................................. 39 

8. Konklusion ........................................................................................................................................ 40 

Referenslista ........................................................................................................................................... 42 

Bilaga 1. Informationsbrev .................................................................................................................. 47 

Bilaga 2. Medgivarblankett ................................................................................................................... 48 

Bilaga 3. Intervjufrågor......................................................................................................................... 49 

Bilaga 4. Donna ..................................................................................................................................... 50 

Bilaga 5. Berit ......................................................................................................................................... 51 

Bilaga 6. Elizabeth ................................................................................................................................. 52 



 

 5 

Bilaga 7. Cecilia ...................................................................................................................................... 53 

Bilaga 8. Alva ......................................................................................................................................... 54 

 

 



 

 6 

1. Inledning 

I skolans miljö är det främst i klassrummet som undervisning bedrivs och det är även där som 

eleverna spenderar mest tid. Därmed bör sättet ett klassrum möbleras spela roll i aspekter kring 

elevernas studiero och sociala interaktion. Enligt Brophy & Good beskrivs skolans fysiska och 

sociala miljö som betydelsefulla för barns framgång i skolan eftersom klassrumsmiljön kan påverka 

barns engagemang och vilja att lära (1984, s. 28, 109). Dessutom har en studie gällande hur lärare 

kan främja inlärning och studieresultat visat att klassrumsmiljön är en av de viktigaste faktorerna 

för elevers inlärning och att klassrummet är betydande för den enskilda elevens lärande (Hattie, 

2012, s. 99-100). Även Evertson och Emmer (2013) betonar klassrumsmiljöns betydelse för 

elevernas lärande och menar att en positiv klassrumsmiljö är en förutsättning för att lärande ska 

kunna ske. Dels behöver klassrummets fysiska miljö organiseras och dels behöver klassrummets 

sociala miljö och elevernas interaktioner förutsägas och regleras i syfte att skapa positiva relationer 

(Evertson & Emmer, 2013, s. 403). Skolmiljön kan därmed vara en bidragande orsak till elevernas 

studiero, sociala interaktion och kunskapsinhämtning och det är viktigt att lärare undersöker hur 

miljön är utformad i just deras klassrum (Hedström, 2011, s. 13). 

I skollagen står följande: ”För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som 

behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas” (SFS 2010:800, s. 11). Målet med 

utbildningen är lärande och fostrandet av demokratiska individer (SFS 2010:800, s. 2). Därmed är 

det av vikt för skolorna att tillgodose lokaler med god miljö för lärande samt lokaler för samspel 

mellan individer i förhållande till elevernas utveckling. Det är även av intresse som blivande lärare 

att reflektera kring utformningen av klassrummet i förhållande till skollagens bestämmelser.  

Studien inriktar sig på lärares tankar om klassrumsmöblering i förhållande till studiero och elevers 

sociala interaktion. Intresset för ämnet väcktes under den senaste VFU-perioden där vi fick se olika 

typer av klassrumsmöbleringar samt observera vilka för- och nackdelar en specifik möblering har. 

Egna tankar och frågor väcktes om olika sätt att möblera genom läsning av skolbloggar med 

debatter om klassrumsmöblering och dess betydelse för elevernas inlärning ökade vårt intresse 

ytterligare. 

Enligt Boström och Wallenberg ska skolans miljö vara av ett positivt slag och möjliggöra att 

lärande sker (2003, s. 16). Därmed anser vi att det är viktigt för redan verksamma lärare, samt 

blivande lärare, att reflektera över klassrumsmiljön för att främja elevernas inlärning i sån stor mån 

som möjligt. Gudmundsson beskriver vidare klassrummets betydelse för inlärningsprocessen som 

en bidragande orsak till barns sociala, emotionella och intellektuella utveckling (1997, s. 5). 

Ett välorganiserat klassrum är ett inbjudande utrymme som erbjuder plats att arbeta både 

enskilt och i grupp (Mcleod et al., 2013 s. 3). Hur eleverna är placerade i klassrummet påverkar 

deras engagemang och deltagande i undervisningen (Hutchinson, 2003, s. 812).  Dessutom är en 

förutsättning för lärande att skapa en god social klassrumsmiljö där eleverna tillåts göra misstag 

(Hattie, 2012, s. 100).  
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Skolmiljön har, enligt Wallin, följande betydelse för eleverna:   

Skolan är ett rum för lärande. Detta är en trivialitet. Men skolan är, på samma sätt som 
landskapet, staden och bostadsområdet, ett rum för utveckling i en vidare mening än den 
vi ofta lägger in i lärandet i skolan. För ungdomar på högstadiet och gymnasiet kan det vara 
viktigt med en fikahörna och rum att umgås i [...]” (Wallin, 2000, s.23). 

Det Wallin belyser med citatet är att skolmiljön har en betydelse för både äldre och yngre elevers 

utveckling. Det är av vikt att utforma skollokaler på ett sätt som skapar en god miljö i syfte att 

främja såväl lärande som social utveckling. Skolan ska inte enbart ses som ett rum där lärande sker 

utan även som en plats för utveckling på ett personligt plan som tillgodoser andra behov hos 

eleverna (2000, s. 23-24). Det är därmed av betydelse att skolbyggnaden tar hänsyn till elevernas 

tillvaro i skolan genom att erbjuda rum för både möten och ytterligare social interaktion som rum 

för funderingar i avskildhet. Elevernas sociala interaktion representerar en hörnsten i deras tidiga 

skolgång och har en betydande roll för elevernas personliga utveckling och lärande under 

grundskolan.   

1.1 Förklaring av nyckelbegrepp  

I följande avsnitt kommer studiens nyckelbegrepp att redovisas kopplat till hur de använts i tidigare 

forskning samt hur den egna studien fortsättningsvis avser att använda begreppen. Utöver dessa 

begrepp kommer vi även att nämna ordet placering som kan liknas vid bordsplacering och vilken 

plats en elev tilldelas i klassrummet. 

1.1.1 Studiero  

Enligt Skolinspektionen används begreppet studiero för att illustrera en klassrumsmiljö där 

eleverna fritt från yttre distraktioner kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att lära och 

utvecklas. Vidare beskrivs studiero som undervisning fri från störande inslag med negativ inverkan 

på elevernas möjlighet att ägna sig åt lärande, samt som en lärandemiljö där optimala förhållanden 

för inlärning råder för en viss elevgrupp (Skolinspektionen, 2016, s. 34). Melander betonar skolans 

allmänna ansvar att skapa och upprätthålla en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, samt 

ge eleverna goda förutsättningar för att inhämta och utveckla kunskaper i skolans olika ämnen 

(2015, s. 17). Skollagens femte kapitel säger vidare att: “Utbildningen ska utformas på ett sådant 

sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800). 

Studien avser att använda begreppet studiero i syfte att beskriva elevernas arbetsmiljö och 

således även betona god studiero som sådan där eleverna ostört kan ägna sig åt planerade aktiviteter 

som syftar till att inhämta och utveckla kunskap. 
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1.1.2 Social interaktion  

Enligt Stensmo kan ett klassrums sociala interaktion kännetecknas av att eleverna får utrymme att 

diskutera med varandra (1997, s. 24). Rönnqvist och Vinterek beskriver istället social interaktion 

som:  

Allt slags socialt beteende, verbalt som ickeverbalt, är tvetydigt och måste förstås utifrån 
sin kontext. ”Kontext” innebär då att man tolkar beteendet i ljuset av att det yttras i en viss 
interaktion, av en viss person, i en viss grupp, i ett visst slags relation, i en viss institution, 
i ett visst historiskt skede (Rönnqvist och Vinterek, 2008, s.140). 

Social interaktion kan även beskrivas som en socialisation där människor utvecklas genom att 

umgås och skapa relationer till varandra, vilket i sin tur påverkar utformningen av vår identitet 

(Olsson och Olsson, 2011, s. 129). Social interaktion kan även ses som något som först och främst 

handlar om relationen mellan handlande individer. Den sociologiska övertygelsen om social 

interaktion är viktig då människan inte skapar sig själv, utan gör det i samspel med andra 

(Carleheden et al., 2006, s.11-12).  

Begreppet social interaktion kommer fortsättningsvis att användas för att benämna de sociala 

handlingsmönster som uppstår i klassrummet, det vill säga, hur eleverna kommunicerar och agerar 

gentemot varandra, för att uppmärksamma hur det kan påverka elevernas inlärning.  

1.1.3 Klassrumsmöblering  

Klassrumsmöblering kan ses som sättet en lärare organiserar och planerar sitt fysiska klassrum och 

innefattar faktorer läraren måste ta hänsyn till. Det kan vara storlek på klassrummet, vilken typ av 

bänk- eller bordsplacering lärare kan ha utifrån vilka möbler som finns att tillgå samt hur läraren 

själv föredrar att undervisa (McLeod et al., 2013, s. 5). Ett välplanerat klassrum uppmuntrar till 

olika typer av interaktion, enskilt, i grupp eller tillsammans med läraren (Hutchinson, 2003, s. 812). 

Begreppet klassrumsmöblering kommer att fortsättningsvis användas gällande hur möblerna 

är placerade i det fysiska klassrummet. 

1.1.4 Klassrumsmiljö  

Begreppet klassrumsmiljö kan enligt Johansson et  al (2007) ses i förhållande till det fysiska rummet 

och dess inredning. Ett omsorgsfullt inrett klassrum beskrivs som gynnande för pedagogiskt arbete. 

Om klassrumsmiljön kan erbjuda olika ombonade arbetsplatser och typer av möblering, kan man 

möta fler elevers behov och inlärningsstilar (Johansson et al., 2007, s. 5). 

Larsson använder istället begreppet klassrumsklimat för att beskriva miljön i klassrummet och 

syftar då främst på det sociala klimatet. Larsson menar att ett bra socialt klassrumsklimat präglas 

av goda relationer mellan deltagarna i klassrummet kombinerat med tillit och respekt (2007, s. 95). 

Melander drar vidare kopplingar mellan skolans miljö och elevernas lärande och hävdar att elevers 

skolresultat kan bli sämre i en otrygg skolmiljö än i en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero (2015, s. 17). 
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Fortsättningsvis kommer begreppet klassrumsmiljö att användas för att ge uttryck för både 

klassrummets sociala klimat och dess fysiska miljö. 

 

1.1.5 Elever i särskilda behov  

Stundvis kommer begreppet elever i särskilda behov att nämnas, vilket i övrigt står utanför vår studies 

inriktning men som vi anser är omöjligt att undvika. Vi kommer använda oss av benämningen 

elever i särskilda behov, istället för elever med särskilda behov, för att belysa den omgivande miljön 

som problemet och inte eleven i sig, vilket är ofta förekommande inom det traditionella 

perspektivet på specialpedagogik. Vi kommer dock, i enlighet med det alternativa perspektivet, 

istället se skolan som platsen där problemet grundas (Nilholm, 2005, s. 125-126). 

1.1.6 Inlärningsstilar  

Boström (2009) definierar begreppet inlärningsstilar som det sätt en individ koncentrerar sig, 

processar samt bearbetar nytt och svårhanterligt material med hänsyn till såväl sociala grupperingar 

som miljö. Det vill säga en individs unika sätt att lära sig samt sätt pedagoger kan individualisera 

undervisningen så bra som möjligt och därmed effektivisera lärandet (2009, s. 2). Nisbet och 

Shucksmith förklarar istället inlärningsstrategier på följande vis: “What are learning strategies? A 

simple answer is that strategies are the processes that underlie performance on thinking tasks” 

(1986, s. 24). 

Det finns enligt Boström och Wallenberg fyra olika inlärningsstilar: den taktila lär sig genom 

att använda händerna, den kinestetiske kräver ett praktiskt arbete för att lära sig, den auditive tar 

hjälp av hörseln och den visuella använder sig av synen för att lära sig (2003, s. 15). Vilken typ av 

inlärningsstil som föredras av eleven, tidigare erfarenheter samt nivån på deras engagemang är 

viktigt för elevernas kunskapsinhämtande, vilket i sin tur påverkas av inlärningsmiljön (Hutchinson, 

2003, s. 810). Eftersom elever lär sig på olika sätt kan inlärningen gynnas av att lärare skapar en 

stimulerande atmosfär som gynnar elevernas olika inlärningsstilar (Delceva, 2014, s. 52). 

Begreppet inlärningsstilar kommer i den här studien att användas på liknande sätt som 

Delcevas (2014) beskrivning eftersom det är en aspekt att ta hänsyn till när en lärare planerar 

möbleringen av sitt klassrum. 

1.2 Syfte och frågeställningar    

Syftet med studien är att analysera lärares erfarenheter av klassrumsmöblering och dess betydelse 

för elevers studiero och sociala interaktion. Vidare syftar studien till att upptäcka om lärare upplever 

särskilda begränsningar när de ska planera och möblera sitt klassrum, vilka typer av begränsningar 

det kan vara samt hur de tar sig i uttryck. Den här studien ämnar därmed koppla ihop människa 

med sin miljö i en skolkontext, samt sätta klassrumsmöblering i förhållande till elevers studiero och 

sociala interaktion i skolan.  
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I syfte att se om det skulle leda till några märkbara skillnader, inkluderades även en skola med 

en annan pedagogisk inriktning än kommunala skolor, då det kan finnas variationer mellan 

pedagogiskt skilda skolor. I den egna studiens fall handlar det om likheter och olikheter mellan 

kommunala skolor och en privat skola med inriktning på Reggio Emilia-pedagogik. 

Björklid (2005) beskriver sammankopplingen av människa och miljö som att individer 

utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap om sin fysiska och sociala miljö. Individen 

utforskar, prövar samt påverkar sin omgivande miljö. Miljön påverkar i sin tur individen genom 

angivelser av förutsättningar och bestämmandet av gränser. Skolmiljön ses dessutom inte bara som 

arbets- och lärandemiljö utan även som en miljö där barn utvecklas och socialiserar (Björklid, 2005, 

s. 33-51). Enligt Gudmundsson har miljön betydelse för många elevers studieförmåga och menar, 

med stöd av sin tidigare forskning, att 70% av eleverna påverkas av sin miljö (1997, s. 7). 

Studiens resultat ämnar sättas i förhållande till Skolverkets (2011) läroplan för att se huruvida 

lärares tankar kring klassrumsmöblering överensstämmer med dessa riktlinjer. Studien ämnar även 

sätta resultatet i förhållande till skollagens paragrafer för att se om de överensstämmer med vad 

som upplevs, och kommer till uttryck, i skolorna.  

I enlighet med studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

1. Vilka typer av begränsningar, ramar, finns det i grundskolans lägre åldrar kopplat till 

klassrumsmöblering? 

2. På vilket sätt möblerar lärare klassrummet utifrån grupp och individ? 

3. Hur planerar lärare sin klassrumsmöblering med hänsyn till elevernas studiero och sociala 

interaktion?   
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2. Tidigare forskning  

Följande avsnitt kommer att redogöra för tidigare relevant litteratur och forskning om 

klassrumsmöblering, studiero och social interaktion. Med anledning att det uppkom svårigheter att 

finna vetenskaplig forskning inom ämnet inkluderas även två, för ämnet relevant, examensarbeten.  

2.1 Forskning i Sverige 

Jedeskog (2007) ser möblering av klassrum ur aspekter gällande såväl funktionalitet och trivsel som 

med enskilda elevers behov att göra. Exempelvis har en elev med nedsatt hörsel speciella krav för 

var den bör sitta i klassrummet. Jedeskog betonar även att möjligheterna för att möblera 

klassrummet begränsas av klassrummets och möblernas storlek samt antalet elever (2007, s. 116). 

Hur klassrummet organiseras, samt var och med vilka eleverna placeras, har vidare betydelse för 

elevernas lärande, utveckling och interaktion (Jedeskog, 2007, s. 120). I en studie från 2003 

undersöker Jedeskog (2007) lärares syn på skolmiljön. I studien framgår att det finns två 

dominerande klassrumsmöbleringar. Eleverna sitter antingen parvis i rader eller så sitter de i 

grupper, där framför allt placering av elever i rader var vanligast (2007, s. 120). Jedeskog menar att 

det är strategiskt av läraren att eleverna sitter i rader, i syfte att få kontroll över elevernas uppförande 

och aktiviteter i klassrummet (2007, s. 117). Vidare menar hon att det är rimligt att en möblering 

av elever i rader kan ha positiva effekter på deras arbeten då sådan möblering upprätthåller disciplin 

och skapar optimala lärmiljöer (2007, s. 120). Jedeskogs (2007) studie visade även att elever som 

stör andra elever, tillsammans med elever som har behov av ett avskilt utrymme, kan anvisas till en 

särskild plats i, eller utanför, klassrummet. Vidare brukar eleverna använda hörselskydd för att 

undvika den ofta bullriga klassrumsmiljön (2007, s. 121). 

Bos (2010) studie undersöker klassrumsmiljön genom intervjuer med lärare verksamma i 

grundskolans senare år. Resultatet av studien visar att lärarna finner brister i sina klassrum i form 

av klassrummets skick, storlek, klotter på väggarna samt en allmän avsaknad känsla av hemtrevnad. 

Det medförde i sin tur att lärarna saknade motivation att åtgärda bristerna (Bos, 2010, s. 24).  

Bos (2010) studieresultat visade även att lärarna finner elevernas placering i klassrummet som viktig 

för att skapa studiero men att de inte möblerar sina klassrum av den anledningen. Istället motiveras 

deras möblering främst av att lärande ska kunna ske överhuvudtaget (2010, s. 37).  

I en intervjustudie av Edwardson och Utterhall (2009) undersöktes hur lärare möblerar sina 

klassrum. Studien visade att lärarna placerar eleverna i grupper utifrån individuella behov med 

hänsyn till deras diskussionsmöjligheter. Dessutom påverkar fysiska faktorer, i form av 

gruppstorlek, klassrummets storlek samt annan möblering som hyllor och skåp, valet av placering 

ytterligare (2009, s. 31-32). Resultatet av Edwardson och Utterhalls (2009) studie visade även att 

lärarna tar hänsyn till enskilda elevers behov för att skapa studiero, samt att de även utgår från 

klassens- och klassrummets storlek för att kunna bedriva grupparbeten. Lärarna utgår enligt 
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resultatet inte från en specifik inlärningsteori utan väljer att använda olika typer utifrån 

elevgruppens behov (2009, s. 43).  

Stensmo (1997) undersöker, med utgångspunkt i egna fallstudier, hur det svenska klassrummet 

ser ut. Enligt studiens resultat bör klassrummet organiseras på ett sätt som möjliggör att eleverna 

kan grupperas efter aktivitet. Dessutom visar resultatet att möbleringen i klassrummet kan påverka 

hur eleverna beter sig mot varandra och läraren samt elevernas motivation att lära (Stensmo, 1997, 

s. 1). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt samt hur teorin ämnas användas i den 

egna studien. Det teoretiska perspektiv vårt självständiga arbete utgår från är ramfaktorteorin för 

att se om lärare drar kopplingar mellan klassrumsmöblering och det teoretiska perspektivets 

begränsningar.  

Vad gäller genomförande av studien, samt analys av skolans miljö och dess påverkan för 

elevers studiero och sociala interaktion, är det väsentligt att klargöra vilka ramfaktorer som kommer 

fram i lärares resonemang om skolan och klassrummets möblering. Det finns emellertid olika 

tankar och teorier om ramar inom utbildningsvetenskaplig forskning. Hutchinson diskuterar ramar 

i klassrummet som även påverkar elevernas motivation och koncentration. Exempel på sådana 

ramar är rumstemperatur, bekväma sittplatser, bakgrundsljud och visuella störningsmoment (2003, 

s. 812). Ramfaktorer kan även ses som förhållanden som hämmar eller främjar undervisningen på 

olika sätt (Imsen, 1997, s. 308). Även Persson beskriver olika ramar inom skolväsendet:  

Inom skolan och skolforskningen talas det ofta om ramar som begränsar skolan och 
skolans aktörer eller som styr dessa, det kan handla om resurser av olika slag, tid, 
elevgruppen, lärarkompetens, rumsliga faktorer, organisering, regler och styrdokument [...] 
(Persson, 2014, s. 392).  

Vår studie ämnar främst identifiera de fysiska ramar som Dahllöf (1978) belyser, såsom 

skollokalernas storlek, utformning och den utrustning som finns till förfogande i klassrummet.  

Ytterligare ramfaktorer nämnda av Dahllöf (1978), som är särskilt relevanta för den här 

studien, är antalet elever och elevgruppens sammansättning. Studien ämnar även, likt Lundgrens 

(1972) synsätt, att se till ramfaktorer utifrån lärarnas perspektiv och syftar även sammankoppla 

eleverna, samt deras olika behov för att lära och bemästra kunskaper, som skapare av potentiella 

ramar för lärarna. Ramfaktorteorin kommer verka som ett redskap för att analysera och förstå hur 

elevernas studiero och sociala interaktion ser ut och påverkas av klassrummens möbleringar. Nedan 

redogörs för delar av Dahllöfs (1978) och Lundgrens (1972) två perspektiv inom teorin.  

3.1 Ramfaktorteori enligt Urban Dahllöf 

Dahllöf var år 1967 den första personen att presentera det ramfaktoriska tänkandet (Lindblad et 

al., 1999, s. 93). Dahllöf beskriver ramfaktorteori som en förklaring för relationerna mellan ramar, 

process och resultat (1999, s. 8-9). Ramfaktorer kan enligt Dahllöf (1978) även ses ur ett 

utbildningsperspektiv, där inte minst skolmiljön bör ses som en ram. Så länge som man tänker att 

lärande sker i skolan, som har begränsade resurser, är det oundvikligt att vissa miljöfaktorer inte 

skulle begränsa lärandeprocesser i skolan (Dahllöf, 1978, s. 31-32). 

Dahllöf (1978) lyfter vidare fram olika typer av ramfaktorer inom skolväsendet. I skolans värld 

kan ramfaktorer innebära fysiska begränsningar som skolbyggnaders och klassrums utformning 

och storlek, såväl som administrativa begränsningar i form av scheman och antal 
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undervisningstimmar samt bestämmelser om pedagogiska insatser och klassens storlek (Dahllöf, 

1978, s. 33). 

Dahllöf (1978) belyser även att för skolor i Sverige kommer ramarna från olika håll. För det första 

lyfter han fram den politiska styrningen på nationell nivå, där beslut om såväl scheman och 

ämnesområden som klasstorlekar tas eller inte tas, som ramar för skolors och lärares möjligheter 

att fritt styra undervisningen. För det andra lyfter han fram Sveriges nationella styrelse för 

utbildning, Skolverket, som ytterligare en ramfaktor som begränsar lärares utformning av 

undervisningen. Skolverkets roll som styrande enhet i form av läroplaner, styrdokument, 

undervisningsrekommendationer och viss läromedelskontroll leder till ytterligare faktorer som 

begränsar lärares undervisning. Även om lärare har en viss frihet att välja undervisningsmetod, 

vissa typer av läromedel och andra pedagogiska insatser grundas besluten på vad som är mest 

passande för att uppnå de mål som den nationella styrningen upprättat (Dahllöf, 1978, s. 33). 

Både allmänna miljöfaktorer samt karakteristiska faktorer hos lärare och elever, som 

interagerar med varandra i undervisningssituationen, kan ses som ramar vad gäller 

lärandeprocessen. De faktorerna kan ha direkt påverkan på undervisningen och elevernas lärande, 

utan att de kan påverkas av skolsystemets ledning (Dahllöf, 1999, s. 16). Utöver de ramar som 

skapas på nationell nivå ser även Dahllöf på den lokala skolledningens påverkan på lärares 

undervisning genom olika former av budgetar och principer när det kommer till att köpa in 

läromedel (1978, s. 34). 

3.2 Ramfaktorteori enligt Ulf Lundgren 

Lundgren är ytterligare en av de främsta personerna att kopplas till ramfaktorteorin. Han lade fem 

år efter Dahllöf (1978) fram sin doktorsavhandling om ramfaktorer som en vidareutveckling och 

empirisk verifiering till Dahllöfs tidigare teori (Lindblad et al., 1999, s. 93). Lundgren talar, till 

skillnad från Dahllöf (1978) inte om ramfaktorer som en förklaring av relationer, utan beskriver 

ramfaktorer som utrymmen för olika processer som avser handlingar i olika kontexter (1972, s. 40). 

Ramar fungerar inte på så sätt att de per automatik ger, eller inte ger, vissa möjligheter och är heller 

inte orsaker till någon särskild verkan. Om det däremot finns ett tydligt mål för en process, som i 

skolans verksamhet där lärande och utveckling står i målfokus, är det tvunget att anpassa processen 

till eventuella ramar, för att göra just den processen möjlig (Lundgren, 1972, s. 36). 

Av naturliga skäl finns även likheter i Lundgrens (1972) och Dahllöfs (1978) beskrivningar av 

ramfaktorteorin. Även Lundgren (1972) beskriver ramar ur ett lärarperspektiv och lyfter då fram 

faktorer som kan begränsa undervisningsprocessen. Lundgren belyser även, likt Dahllöf (1978), 

olika typer av ramar inom skolundervisningen, även om dessa kategorier inte beskrivs på samma 

sätt. Till skillnad från Dahllöf (1978) beskriver Lundgren specifikt de olika typerna av ramar som 

subjekten som undervisas, ordningsföljden av undervisningsinnehållet samt tiden elever behöver 

till sitt tillfogande i klassrummet för att bemästra olika undervisningsmoment (1972, s. 42). Således 
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kan eleverna och deras olika förutsättningar för lärande enligt Lundgrens (1972) perspektiv ses som 

ramar. 

I förhållande till en undervisande skolkontext redogör inte Lundgren (1972), till skillnad från 

Dahllöf (1978) för att skolväsendets ramar kommer från olika håll. Däremot belyser han att 

relationerna mellan ramfaktorer och undervisning är ensidiga och att ramfaktorer, till viss del, 

bestämmer över undervisningen och att undervisningen kontinuerligt anpassas till de existerande 

ramarna. Således handlar den ensidiga relationen mellan ramfaktorer och undervisning främst om 

begränsningar av olika slag. Lundgren talar vidare för att de ramar som begränsar skolan och dess 

undervisning inte enbart bestämmer och begränsar undervisningsformen, utan även variationen i 

undervisningen (1972, s. 40-42). 
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4. Metod 

Studien ämnar besvara frågor gällande lärares uppfattningar om klassrumsmöblering och dess 

påverkan på elevernas studiero och koncentration. Följande avsnitt kommer genomgående 

beskriva hur studien genomförts i syfte att besvara studiens frågeställningar (Se avsnitt 1.3). 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes intervjuer med verksamma lärare inom 

Uppsala län, vilka sedan transkriberades ned till text och sattes i förhållande till tidigare litteratur 

och forskning inom ämnet. Metodvalet motiverades av att få in olika typer av data som kunde 

generera kvalitativa analyser av resultatet. Langemar klassar all data bestående av, eller som går att 

omvandla till, text som användbara för kvalitativa analyser såsom bland annat intervjuer, journaler 

och artiklar (2008, s. 66).  

Undersökningens syfte överensstämmer vidare med Kvale och Brinkmanns synsätt på intervju 

som metod. De menar att intervjuer kan ses som ett verktyg för att kunna se världen genom 

intervjupersonens synvinkel (2014, s. 17). 

4.1 Urval 

Sju intervjuer har genomförts med sju lärare. Antalet intervjuer motiveras av att göra rimliga 

avgränsningar i studien och samtidigt få fram data som besvarar studiens frågeställningar.  

Urvalet grundar sig ytterligare i det som Bryman (2008) beskriver som målstyrda urval, där urvalet 

görs på mer än en nivå, eftersom studien inte enbart innehåller ett urval av skolor, utan även 

intervjupersoner (s. 350). Dessutom syftar undersökningen att ge en inblick i den yrkesgrupp och 

närmiljö vi själva verkar inom. Langemar (2008) menar att proportionerna av populationen inte är 

av väsentlig karaktär, eftersom det är vad den kvantitativa frågeställningen är inriktad på och inte 

den kvalitativa. Det är därmed bättre att handplocka de deltagare som kan ge adekvat information 

utifrån undersökningens syfte. Således är ett kvalitativt urval mer gynnsamt att sträva efter i en 

sådan studie (Langemar, 2008, s. 54).   

Valet av få intervjuer stöttas ytterligare av Bryman (2008) som menar att en mindre studie av 

intervjuer ger en trovärdig och kvalitativ dokumentationsbas, om urvalet är gjort på ett adekvat sätt 

och resultatets konsekvenser är införstådda. Bryman (2008) menar därmed att om man beslutat sig 

för att undersöka en närliggande högskolas alkoholkonsumtion, kan resultatet av undersökningen 

enbart förstås för just den högskolan. Därmed kan alla resultat av undersökningen endast 

generaliseras till den population från vilken studien hämtat data och man bör därmed inte 

generalisera resultaten till andra skolor och kommuner (Bryman, 2011, s. 183-199). Detta är en 

aspekt som har tagits övervägande hänsyn till inför genomförandet av undersökningen. 

Bryman beskriver representativt urval som ett urval som på ett adekvat sätt kan utgöra en 

miniatyr av populationen (2011, s. 179). Med detta synsätt skulle således den egna studien kunna 

uppfattas som representativ för skolor inom Uppsala län. Emellertid är inte det syftet med studien, 

eftersom den enbart ämnar ge en inblick i hur lärare kan reflektera över möbleringens utformning 
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i en klassrumsmiljö. Således bör resultatet inte tolkas som representativt för skolor inom Uppsala 

län, än mindre Sverige, utan ses som resultatet av hur olika resonemang om klassrumsmöblering 

ser ut i de skolor som besökts.   

4.1.1 Val av skolor   

Skolorna som besöktes valdes ut baserat på ett befintligt kontaktnät från tidigare praktikplatser och 

intervjustudien avgränsades därmed till fyra skolor, varav tre var kommunala skolor och en var en 

Reggio Emilia-inspirerad skola. Skaparen till Reggio Emilia-pedagogiken, Loris Malaguzzi, försökte 

uppnå en pedagogik som inriktade sig på att sätta eleven i fokus genom att göra denne till en 

medskapare. Anledningen till att pedagogiken utformades var enligt Malaguzzi följande: 

Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från 
kroppen. Det tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasin görs till varandras motsatser. (Grut, 2013, s. 13). 

Vi valde en skola med en annan pedagogisk inriktning för att se om det fanns några märkbara 

skillnader från de kommunala skolorna. Trost belyser variation i kvalitativa studier som önskvärt 

då det kan handla om såväl variation mellan grupper som inom grupper (2010, s. 140). 

4.2 Genomförande   

För att samla in material och dokumentation för studien har intervjuer genomförts med verksamma 

lärare i Uppsala län. Lantz menar att det mest effektiva sättet att få information om hur någon 

uppfattar, eller känner inför en företeelse, är genom att ställa frågor (2013, s. 13). Samtliga 

intervjuade lärare var kvinnliga klasslärare i grundskolans lägre åldrar, vilket kan förklaras av att det 

enbart var kvinnliga lärare som tackade ja till att delta i studien.  

De intervjuer som genomförts beskrivs som semistrukturerade och kännetecknas av fasta 

frågor utan någon bestämd frågeordning, som kompletteras av följdfrågor passande för stunden 

(Langemar, 2008, s. 69). Intervjuerna erbjöd 22 fasta frågor till de medverkande lärarna (Se bilaga 

1). Frågorna hade en relativ ordningsföljd som anpassades till lärarnas svar för att lämna utrymme 

till olika följdfrågor. Under intervjuerna ställdes även öppna frågor i syfte att bygga ut samtalen och 

därigenom få ut mer av lärarnas resonemang. En kombination av öppna frågor och ett aktivt 

lyssnande ses som det mest effektiva verktyget gällande intervjumetoden (Häger, 2007, s. 55). 

Öppna frågor kan även ses som ett sätt att göra intervjuer mer sammanhängande och rymma fler 

dimensioner av utveckling och dynamik (Jacobsen, 1993, s. 101). 

Intervjun inleddes med ett fåtal enkla frågor för att skapa god stämning och förtrogenhet hos 

den intervjuade. Lantz beskriver frågor vars svarsalternativ finns närliggande för den som intervjuas 

som gynnande i avseendet att skapa ett positivt klimat och göra personen som intervjuas mer 

avspänd (2013, s. 72-74). 
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Tre av intervjuerna genomfördes vecka 46. Intervjuerna ägde rum på olika dagar i syfte att 

möjliggöra tid att transkribera intervjuerna och påbörja en analys av dem så snabbt som möjligt. 

Ytterligare fyra intervjuer ägde rum vecka 47. Samtliga sju lärare intervjuades enskilt och 

intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Sex av sju intervjuer genomfördes av båda författarna 

tillsammans. Valet av den uppdelningen motiveras av att skapa flexibilitet och anpassning till de 

medverkande lärarnas scheman. Under de sex intervjuer som genomfördes gemensamt delades 

arbetsuppgifterna upp på sådant sätt att en intervjuare ställde studiens fasta intervjufrågor samt höll 

koll på att inspelningen fortlöpte. Den andra intervjuaren hade till uppgift att anteckna. Till båda 

intervjuares ansvarsuppgifter hörde att ställa relevanta följdfrågor och reda ut eventuella oklarheter. 

Trost (2010) menar att antalet intervjuare kan ha betydelse för intervjuns resultat i och med att 

förhållandet mellan personerna inblandade i intervjun kan förändras. Ur den intervjuades synvinkel 

belyser Trost två intervjuare som såväl en riskfaktor som en lämplig metod, då den intervjuade kan 

känna sig i underläge och att de som intervjuar får större makt över situationen (2010, s. 67). 

Däremot menar han att det i vissa situationer kan vara lämpligt med två intervjuare, särskilt om 

ämnet för intervjun berör ett känsligt område (Trost, 2010, s. 67).  

Efter varje avslutad intervju fotades, efter givet tillstånd, lärarnas klassrum. De klassrum som 

exemplifieras i texten presenteras även i bilagorna. För att upprätthålla klassrummens anonymitet 

publiceras inte några foton, utan istället används schematiska skisser. Således överensstämmer även 

anonymiseringen av klassrummen med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer där det står att 

åtgärder måste vidtas för att förhindra identifiering av enskilda individer (2002, s. 12-13). 

4.2.1 Missivbrev och medgivarblankett  

Studien inleddes genom att lärarna kontaktades via mail där ett informationsbrev om studien (Se 

bilaga 2) bifogades. Informationsbrevet skickades ut innan intervjuerna påbörjades, utifrån 

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning (2002, s. 5). Brevet beskrev studiens ämne, syfte och 

metod samt informerade lärarna om innebörden av att medverka, hur insamlad data skulle komma 

att hanteras och bevaras samt att deltagande innebar fullständig anonymitet. Enligt Vetenskapliga 

rådets etiska principer är det ett krav att forskaren informerar undersökningens deltagare om 

undersökningens syfte, genomförande samt vilka villkor som gäller när de väljer att delta (2002, s. 

7). Informationsbrevet innehöll även en presentation av författare med tillhörande 

kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till ansvarig handledare. Kvale och Brinkmann redogör för 

betydelsen att skydda de deltagarnas privata integritet under en kvalitativ undersökning, vilket är 

något vi strävar efter (2014, s. 109). Det stod även i brevet att deltagande var frivilligt samt att 

möjlighet att avbryta deltagandet i studien, även efter genomförd datainsamling, fanns. Detta i 

enlighet med Vetenskapsrådets princip att den som medverkar i en undersökning själv behåller 

rätten att bestämma sina deltagarvillkor (2002, s. 9). 

I samband med att lärarna kontaktades och gavs information om studien bifogades även en 

medgivarblankett (Se bilaga 3). Medgivarblanketten uppfyller Vetenskapsrådets andra 
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forskningsetiska krav att uppgiftslämnarens samtycke ska inhämtas innan påbörjad studie (2002, s. 

9). 

4.2.2 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer ägde rum på skolan där den intervjuade läraren arbetade. Intervjuerna 

genomfördes i deras klassrum eller i anslutande grupprum i syfte att få lärarna att känna sig mer 

bekväma. Jacobsen (1993) talar för att det fysiska rummet i vilken intervjun genomförs spelar en 

betydande roll för resultatet av intervjun, då vissa platser utlöser vissa tankar, minnen och 

sinnesstämningar. Således blir en intervju med exempelvis en bagare annorlunda om denne 

intervjuas på sin arbetsplats, i sitt hem eller bredvid sin partners grav (1993, s. 190). Även Häger 

(2007) betonar platsens betydelse för intervjun och pekar på fördelen med intervjuer i den egna 

arbetsmiljön för att skapa en känsla av trygghet hos den som intervjuas. Det kan även finnas saker 

i den miljön som kan anknytas till själva intervjun (2007, s. 148). 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagare på dator och smartphone. Bryman belyser 

vikten av att spela in samtalet, framförallt för att underlätta att få ned exakt vad som sades av den 

intervjuade på papper (2011, s. 449). Även Lantz ser det inspelade samtalet som värdefullt och 

menar att det är vanskligt att enbart använda sig av anteckningar, då det innebär att data reduceras 

på ett osystematiskt sätt och intervjuaren inte hinner med att skriva ned allt som sägs, vilket leder 

till att materialet selekteras (2013, s.144). Jacobsen poängterar vidare vikten av att spela in intervjun 

med argumentet att mycket av innehållet annars kan gå förlorat (1993, s. 189). Anteckningar av 

lärarnas svar användes dock som ett komplement till ljudinspelningarna och Lantz redogör för 

värdet av att både spela in och anteckna intervjuerna eftersom det då är möjligt att gå tillbaka till 

inspelningarna och lyssna på det som sagts i syfte av att komplettera anteckningarna (2013, s.144). 

4.2.3 Intervjufrågor  

Studiens öppna intervjufrågor tillät lärarna att tänka efter ordentlig och se till samband mellan 

klassrumsmöblering och elevernas studiero, sociala interaktion och lärande. Ibland företedde sig 

det dock som att våra intervjufrågor var för öppna då vissa av lärarna ibland kom ifrån ämnet och 

lade fram tankar om sådant vi inte planerat för. Jacobsen (1993) talar om öppna frågor i förhållande 

till det svarsutrymme frågorna öppnar upp för, eftersom dessa kan rymma oändligt många 

svarsmöjligheter (s. 99-100). Om vi under intervjuerna lyckats få in ännu fler följdfrågor hade vi 

rimligtvis kunnat se till fler dimensioner i lärarnas svar. Denscombe beskriver frågor för stunden 

som ett sätt att skaffa känsla för kontexten och se till vilka olika prioriteringar som lyfts (2000, s. 

152). 

4.2.4 Bearbetning av intervjumaterial   

Samtliga intervjuer transkriberades på samma sätt och benämndes med en kod i form av ett 

tillskrivet namn (Se avsnitt 5.5). Detta gjordes med anledning av att kvalitativ data alltid måste 
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organiseras innan en analys av materialet kan påbörjas och att sådan organisation bör bestå av att 

få allt material till ett likartat format (Denscombe, 2000, s. 245). Utöver gemensamt format på 

insamlad data är det gynnsamt att kodmarkera den data som samlats in för att med lätthet kunna 

navigera fram och tillbaka bland materialet, i syfte av att hitta goda resonemang (Denscombe, 2000, 

s. 246).  

Efter transkriberingen studerades varje intervju med noggrannhet upprepade gånger för att ge 

en uppfattning om lärarnas erfarenheter och upplevelser av klassrumsmöbleringen och dess 

inverkan på klassrumsmiljön och eleverna. Dessutom underlättar det för att se till likheter och 

skillnader samt upptäcka teman i lärarnas resonemang, då en viktig del av forskarens arbete vid 

hantering av data handlar om att identifiera återkommande teman och kopplingar. Det är även av 

vikt att återvända till intervjumaterialet för att kontrollera reflektionerna av teman och förklaringar 

i datamaterialet i syfte att se på validiteten av dem i förhållande till verkligheten (Denscombe, 2000, 

s. 247-249).  

Uppgifter som samlats in kommer, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

inte att användas eller brukas för annan forskning (2002, s. 12-14). 

4.3 Analysmetod  

Analys av data innebar i första hand att gå igenom de olika data som inkommit för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Det som sammanställts är dels resultatet av tidigare litteratur 

och forskning och dels det empiriska resultatet i form av lärares tankar och upplevelser kring ämnet. 

Resultatet jämfördes och sattes sedan i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt för att 

urskilja likheter och skillnader mellan lärarnas reflektioner kring klassrumsmöblering och 

ramfaktorteorin. Efter en slutgiltig sammanställning analyserades resultatet utifrån studiens 

frågeställningar. 

4.4 Konfidentialitet 

För att lärarnas anonymitet ska upprätthållas kommer de, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

individskyddskrav, inte att namnges vid sina riktiga namn när de presenteras i studien, utan istället 

tillskrivas fingerade namn (2002, s. 5). 

För att urskilja vilka lärare som är verksamma på kommunala skolor i Uppsala län, och vilka 

lärare som är verksamma på den Reggio Emilia-inspirerade skolan, kommer de två lärare som 

arbetar på Reggio Emilia skolan att ges namn som börjar på bokstaven R och då benämnas som 

Rut och Rita. För de fem lärare som arbetar i kommunala skolor kommer de att börja på namn 

som börjar på bokstaven A till bokstaven E och benämnas som Alva, Berit, Cecilia, Donna och 

Elisabeth. 
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5. Resultat  

I nedanstående avsnitt presenteras lärarnas reflektioner kring hur klassrumsmöblering kan ha 

betydelse för studiero och social interaktion. 

5.1 Klassrumsmiljö  

Lärarnas beskrivningar av begreppet klassrumsmiljö omfattar både det sociala klimatet och den 

fysiska miljön. Alva ser klassrumsmiljön som en fysisk miljö men även som en psykisk miljö där 

eleverna ska få studiero. Även Donna och Elizabeth menade att såväl den fysiska som psykiska 

miljön inryms i begreppet och beskriver att miljön ska vara fungerande ur såväl en fysisk som en 

social aspekt. Elizabeth pekar vidare på sammanhanget mellan social och fysisk miljö och menar 

att bordsplacering kan påverka det sociala utrymmet. 

5.1.1 Klassrumsmiljö som lockar och leder till lärande 

Samtliga lärare medger att möblering påverkar såväl elevernas möjligheter till lärande som 

klassrummets övergripande miljö. Exempelvis menar Cecilia att klassrumsmiljön är direkt 

betydande för att läraren ska kunna bedriva undervisning på ett bra sätt. Berit betonar dessutom 

vikten av ett klassrum som inger ett trivsamt intryck för att ge eleverna stimulans att arbeta på 

följande sätt:  

När jag tänker klassmiljö så tänker jag på att den ska vara lärorik men ändå inte 
överstimulerande. Utan det ska vara ett lugnt sinnesintryck [...] för annars blir man inte 
stimulerad av att arbeta där.  

Tre av de intervjuade lärarna beskrev väggytor som betydande för elevernas koncentration och 

inlärning. Berit betonar att lärmiljön inte bör vara överstimulerande och ge för många sinnesintryck. 

Hon talar istället om en avskalad klassrumsmiljö där enbart aktuellt arbete sätts upp på väggarna, 

för att minska att eleverna tappar koncentrationen för det aktuella arbetet. Även Cecilia beskriver 

hur hon strävar efter att ha endast det aktuella uppsatt på tavlan och klassrummets väggar. Alva är 

studiens tredje lärare att redogöra för rena väggar, med tydliga pedagogiska verktyg såsom alfabetet, 

för att undvika att miljön upplevs som stökig. 

De två lärare som var verksamma på den Reggio Emilia-inspirerade skolan belyser 

klassrumsmiljöns betydelse för lärande från fler perspektiv. Båda beskrev klassrumsmiljön som den 

tredje pedagogen med syfte att uppmuntra eleverna till att ta för sig och inspirera till kreativitet. Rita 

beskriver det även som viktigt att klassrumsmiljön innehåller vackra saker där elever får chans att 

vila och försvinna in i egna tankar ibland och titta på något som är vackert: 

Jag tänker att man har kontakt med sitt eget tänkande och det tycker jag är viktigt, och då 
kan man få sitta och bara försvinna och titta på något som är vackert [...] jag tycker det är 
så, det är så hysteriskt i barns världar nu för tiden med allt som ska liksom tas in. Så jag tror 
att det är skönt att bara få sitta och titta.   
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Rut beskriver även klassrumsmiljön som en plats där elever ska ha tillgång till allt material som 

läraren har tillgång till och att klassrumsmiljön därigenom ska stärka elevernas självtillit. 

5.2 Att planera sitt klassrum  

Samtliga lärare bestämmer själva sin klassrumsmöblering och nämner eleven som fokus för 

möbleringen samt att de har elevernas olika behov i åtanke när det kommer till elevernas 

placeringar. Alva beskriver det som att hon resonerar kring vilka elever som kan, eller inte kan, sitta 

bredvid varandra. Donna pekar även på vikten av att inte ha eleverna för nära varandra. Både 

Cecilia och Berit beskriver att de försöker undvika att exempelvis bästa kompisarna sitter med 

varandra. Fem av lärarna beskriver att de även bestämmer var eleverna ska sitta i möbleringen och 

fem av dessa lärare har också skapat fasta placeringar för eleverna. Cecilia och Berit beskriver hur 

eleverna får önska personer att sitta bredvid, men att det i slutändan handlar om att eleverna ska 

sitta med vilka de arbetar bäst med. Elizabeths och Ritas klassrum är de enda klassrum där eleverna 

själva får välja hur de vill sitta, så länge de klarar av att arbeta med den aktuella uppgiften.  

Cecilias klassrumsmöblering beror på elevgruppen. Möbleringen kan bli annorlunda om hon 

har en elevgrupp hon inte känner eller en elevgrupp där hon vet vilka som kan sitta med vilka. Att 

känna sin elevgrupp är något som såväl Berit, Donna, Rut och Rita diskuterar kring och som de 

såg som viktigt för att kunna se till alla elevers behov. Rut såg till sina elevers behov på följande 

sätt:  

Vissa har behov av att kunna sitta ner enskilt vid en vägg. Förra året fick jag en tjej med en 
hörselskada också så man fick placera henne i rummet så att det blev bra, så man måste ta 
hänsyn till om det är något sånt. 

Aspekten av elever i särskilt behov är något som även fyra andra lärare tar upp som självklart att ta 

hänsyn till. Alva och Berit betonar en möblering som tillåter elever med koncentrationssvårigheter 

att sitta på en mer avskild plats genom att möblera klassrummet så att det bildas ett rum i rummet 

där eleven kan arbeta ostört. Dessutom redogör Berit för en möblering där eleverna ges möjligheter 

att arbeta både sittandes och ståendes. Hon menar att ståplatser framför allt kan underlätta för de 

elever som har svårt att sitta still för länge. Även Donna ser till elevers olika behov när hon planerar 

sin klassrumsmöblering:   

Elever som hör dåligt kan man ju få höra, ser dåligt. Dom aspekterna måste man ju ta till 
hänsyn till. [...] En del vill man ju ha nära för att dom behöver den här lilla klappen på axeln 
eller bara nånting nära inpå. 

Ytterligare en faktor som två av lärarna tänker på när de ska möblera klassrum är tiden som eleverna 

är i halvklass. Cecilia och Alva beskriver att de har klassen indelat i grupper och hur de under den 

tiden som en av grupperna inte är närvarande i klassrummet har placerat den gruppen som är kvar 

utspritt i klassrummet. 
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5.3 Relationen mellan studiero och möblering  

Samtliga lärare framhåller studiero som viktigt för elevernas lärande. Däremot kommer 

resonemang kring innebörden av begreppet att skiljas åt mellan lärarna. Samtliga nämner ljudnivå 

och behovet av ett klassrum där det råder studiero. Elizabeth definierar studiero som ett lugnt och 

trevligt klimat som uppmuntrar till att arbeta och eleverna ska få känslan av att det är viktigt att 

arbeta och därigenom kommer eleverna att bli tysta och koncentrerade. Hon betonar att studiero 

inte innebär att vara knäpptyst men varnar för att ha det alltför “pratigt” i klassrummet. Studiero 

sågs vidare av Rita och Berit som något som fortfarande kan existera och upprätthållas i en miljö 

av samtal. De pekade istället på samtalens kvalitéer och ämnen som styrande för om ljudnivån är 

störande eller lärorik. 

Tre av lärarna nästintill likställde begreppet studiero med ett tyst klassrum varav Rut beskriver 

studiero som anpassad till alla elever och betonade tyst studiero i syfte att ha fokus på en sak i taget. 

Även Cecilia pratar om studiero utifrån att det inte får vara för stökigt och pratigt, så att alla elever 

kan få prestera och göra det de ska: 

Studiero är ju A och O känns det som, för har dom inte studiero då kan dom inte prestera 
och göra det de ska. Och jag försöker dela med mig, att det inte bara är mitt ansvar, att det 
är deras också. 

Samtliga lärare berör ämnet tystnad som viktigt men majoriteten av lärarna redogör för en annan 

innebörd av begreppet studiero. De ser inte tystnad, lugn och ro som den främsta betydelsen av 

begreppet, utan poängterar istället undervisningssyftet i förhållande till studiero. Alva och Donnas 

definition av studiero beskrevs som möjligheten för samtliga elever att kunna arbeta med det som 

planerats för lektionen, utifrån egen förmåga. 

Möbleringens betydelse för studiero i klassrummet skiljer lärarnas tankar och erfarenheter åt 

ytterligare. Alva resonerar att elevernas placering är mer betydelsefull än själva möbleringen, för att 

skapa studiero. Dock framhåller hon elevernas orientering i förhållande till tavlan, att de inte ser 

tillräckligt väl, som en faktor som kan påverka möjligheten till studiero. 

Trots att alla lärare inte såg en direkt koppling mellan möblering och studiero redogjorde 

samtliga lärare för att studiero är något de tar hänsyn till när de planerar hur möbleringen ska 

utformas. Berit och Elizabeth beskrev det som att fördela mer eller mindre “pratiga” elever utspritt 

över klassrummet och således stärka mindre pratglada elever trygghet och mod att delta. 

5.4 Kopplingen mellan social interaktion och klassrumsmöblering  

Lärarna från Reggio Emilia-skolan poängterar koppling mellan social interaktion och elevers 

lärande samt betydelsen av klassrumsmöblering för att uppnå social interaktion genom möten och 

samtal. Rut menar att det är i elevernas möten med varandra och med vuxna som lärande sker: 
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Jag tror inte att eleverna skulle lära sig någonting utan att mötas, att det är när dom möts 
med varandra eller med andra vuxna som det liksom sker ett lärande. Så jag tror att det är 
otroligt viktigt att man har förutsättningar för att man kan mötas. 

Även Rita betonar möten och samtal som värdefulla och att det är viktigt att det sker samtal och 

utbyten hela tiden, att eleverna lyssnar på varandra och känner sig delaktiga. Hon belyser även att 

det är i samtal och möten som man kan lyfta ämnen man hört det pratas om. Möbleringen i 

klassrummet har, enligt Rita, även inverkan på elevers sociala interaktion då elever som sitter med 

ryggarna mot varandra inte får samma spontana kommunikation som elever som sitter med 

ansiktena mot varandra.  

Donna beskrev social interaktion som både hur eleverna beter sig mot varandra i leken och 

hur de samarbetar. Hon såg möbleringen som viktig för elevernas sociala interaktion men 

poängterade samtidigt att det inte är någonting hon tänker på när hon planerar sitt klassrum. 

Flertalet av lärarna från de kommunala skolorna beskriver inte kopplingen mellan social 

interaktion och elevernas inlärning lika tydligt som lärarna från Reggio Emilia-skolan gör. Däremot 

är samtliga fem överens om att möbleringen har viss betydelse för elevernas sociala interaktion i 

klassrummet. Berit förklarar social interaktion utifrån hur man är mot och med andra människor: 

Ja men alltså jag tror, social interaktion är ju mycket hur man är med andra och mot andra. 
[...] vad är det okej att vara och liksom vad händer om jag säger såhär, vad får det för 
reaktioner?.   

Berit menar att det därför är bra att sitta i grupper för social träning och det blir även betydande 

vilka elever som sitter tillsammans. De elever som är sociala bör inte placeras vid samma bord och 

de elever som kan behöva ”komma ur sin bubbla” bör sättas med någon de känner sig trygg med. 

Cecilia såg möbleringen som viktig för elevernas sociala interaktion, främst genom att eleverna 

tränas i att umgås. Hon beskriver även att hon tar hänsyn till elevernas sociala interaktion när hon 

planerar klassrummets möblering. Främst beskriver hon tanken att bästa vänner inte alltid ska sitta 

nära varandra och att man måste motverka att elever får möjlighet att smita ut från lektionen utan 

att hon noterar det.  

Elizabeth menar att hennes möblering skapar en viss typ av samtal och interaktion som andra 

möbleringar saknar. Elizabeth tar även hänsyn till elevernas sociala interaktion när hon planerar 

hur klassrummet ska möbleras genom att placera eleverna på så sätt att de blir till hjälp för varandra. 

5.5 Inlärningsstilar 

Donna beskriver inlärningsstilar som sättet eleverna lär sig på och menar att undervisningen måste 

tillgodose olika sätt att lära: 

Det är ju så vi lär oss. Vi lär ju oss alla på olika sätt en del lär sig genom att bara lyssna. En 
del måste lära sig genom att ta i saker. Och då måste du anpassa verksamheten så dom har 
både och.   
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Även Rita poängterar att det måste finnas alternativ som tillgodoser elevernas olika sätt att lära. 

Vidare betonar Elizabeth att begreppet inlärningsstrategier innebär strategier för att lära sig 

någonting. Hon menar att en strategi kan handla om att få hjälp eller stöd av en kompis och en 

annan strategi kan vara att använda dator eller Ipad som hjälpmedel. Cecilia menar vidare att 

begreppet innefattar lärarens ansvar att förse eleverna med strategier för lärande. 

Av de sju intervjuade lärarna var det enbart Alva och Donna som menar att de inte hade några 

självklara tankar på elevernas olika inlärningsstilar när de planerade sin klassrumsmöblering. Alva 

varierar istället klassrummets möblering och elevernas platser. Trots detta betonar Alva att hon 

ändå ser till vart vissa elever behöver sitta för att kunna koncentrera sig. Hon gör sådana typer av 

anpassningar, men att det i slutändan för hennes del handlar mer om att variera möbleringen ofta: 

Jag tänker olika sorters placeringar eller sorters möbleringar och så tänker jag på vissa elever 
[...] och då behöver den sitta där och den sitta där så sådana anpassningar gör jag. Men sen 
försöker jag variera möbleringen bara faktiskt. 

Donna gör inte några direkta kopplingar till elevernas olika inlärningsstilar när hon planerar hur 

klassrummet ska se ut. Hon grundade detta i att hon inte hade möjlighet till att exempelvis skapa 

avskildhet, då samtliga bord i hennes klassrum redan är fullsatta, samt att hon ansåg att det var fel 

att tänka att elever lär sig i avskildhet. Donna belyste framför allt att svagare elever behöver “input” 

från andra eftersom lärdomar dras även genom att sitta och titta på. Däremot berättar hon att den 

stora golvytan i klassrummet utgör plats för de elever som blir störda av att sitta i grupp och vill 

sitta själva. Dessutom finns ett extra bord där eleverna kan sitta om situationen kräver det av dem 

(se bilaga 4). Resterande fem lärare menar istället att elevernas olika inlärningsstilar är något de har 

i åtanke när de planerar sin klassrumsmöblering. Berit beskriver att hon tar hänsyn till hur bord 

och stolar ska stå för att göra det möjligt för eleverna att både sitta själva och tillsammans med 

andra. Hon berättade att eleverna vanligtvis sitter i grupper men belyser att hennes klassrum har 

tre bord där eleverna kan sätta sig och arbeta enskilt (Se bilaga 5). Även Cecilia diskuterar nyttjandet 

av extra bord som ett sätt för eleverna att kunna jobba självständigt i lugn och ro. 

Vidare beskriver Berit även att det som finns på väggarna inte får distrahera eller stjäla fokus 

från elevernas arbetsuppgifter. Även Elizabeth tar upp betydelsen av väggdekorationer när det 

kommer till elevernas koncentration och hon pekar främst på att inte ha för mycket saker uppsatta 

runt tavlan. Elizabeth redogör även för skiljeväggar som element i klassrumsmöblering för att skapa 

avskildhet åt de elever som behöver lugn och ro. I sin möblering lyfter hon fram klassrummets två 

tillhörande grupprum (se bilaga 6) samt ett extra bord ute i korridoren som utrymmen för 

avskildhet. 

Även Rita och Rut beskriver mindre rum utöver klassrummet, samt extra bord att placera 

elever vid, som viktiga komplement till klassrumsmöblering i syfte att skapa avskildhet åt de elever 

som behöver det. 
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5.6 Begränsningar gällande möblering  

Elizabeth uttrycker att det inte fanns några begränsningar att ta hänsyn till vid möbleringen av sitt 

klassrum. Donna ser inte några sådana begränsningar även om både tavlans och katederns placering 

sågs som fasta punkter övrig möblering fick ta hänsyn till. Även klassrummets köksdel tas upp som 

onödig (Se bilaga 4). Rita såg inte heller några begränsningar i sitt klassrum, men beskrev under 

intervjun hur lokalerna i skolan inte är byggda för skolverksamhet, och pekade på att det därför 

inte alltid går att möblera som hon önskar. De övriga fyra lärarna kunde samtliga komma på ett 

flertal begränsningar för deras möblering. Rut, Alva och Cecilia såg de främsta begränsningarna 

som klassrummets storlek i förhållande till elevgruppen. Cecilia menade att klassrummets 

utformning och placering av dörrar var ännu en faktor att ta hänsyn till. Hon menade att hennes 

klassrum växer mer åt ena sidan och det finns två dörrar på ena sidan klassrummet vilket försvårar 

möjligheten att möblera efter hennes önskemål (Se bilaga 7).  

Vidare ser Alva och Rut ytterligare en begränsning i den yta som finns i klassrummet för att 

sätta upp olika typer av dokumentation och elevarbeten. Även Berit betonar en allt för liten yta för 

uppsättning av dokumentation och aktuella arbetsområden som en begränsning, vilket hon menar 

beror på att tre av hennes fyra klassrumsväggar är täckta av fönster:  

Det är jätteskönt och ha ett såhär stort klassrum. Men det är också såhär att, genom att det 
blir mycket fönster och insläpp så blir det lite svårt och tänka hur man ska sätta upp saker, 
och möblera utifrån det. 

Ytterligare beskrivs en annan begränsning för lärarnas möbleringar, som är betydande för elevernas 

studiero och lärande. Rut belyser själva möblerna som begränsande och menar att det var möblerna 

hon fick till förfogande när hon började arbeta på skolan. De möbler hon själv skulle ha valt hade 

varit sittvänliga och anpassade till hennes elevers behov. Även Berit uttrycker missnöje över de 

möbler som finns till befogande och hur de brukas i samband med att hon delar sitt klassrum med 

fritidshemmet. Hon berättar att fritidshemmet använder specifika ytor och bord för förvaring, 

vilket begränsar henne i sin möblering. Dessutom beskriver hon detta faktum att hon delar sitt 

klassrum med annan pedagogisk verksamhet som en ytterligare begränsning för hur hon kan 

planera och möblera klassrummet. 
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6. Analys  

I föregående avsnitt redogjordes för hur de intervjuade lärarna resonerar kring klassrumsmöblering 

och dess påverkan på elevernas studiero och sociala interaktion. I följande kapitel kommer det egna 

resultatet att analyseras i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt samt studiens 

frågeställningar besvaras.  

6.1 Faktorer som begränsar klassrum och undervisning 

Enligt Lundgren (1972) och Dahllöf (1978) kan det finnas olika faktorer som begränsar skolans 

undervisning. Majoriteten av lärarna nämner olika typer av begränsningar som unikt för deras 

klassrum. En del nämner dock samma eller likartade begränsningar, så som klassrummets storlek i 

förhållande till elevantal. Dahllöf diskuterar ramarna inom skolväsendet som såväl fysiska som 

administrativa. De administrativa ramar som Dahllöf menar är framför allt scheman, 

undervisningstimmar och klassernas storlek (1978, s. 33-34). Två av studiens sju lärare nämner just 

antalet elever som en förklaring till hur de för närvarande möblerat sina klassrum. Vidare lyfter en 

av lärarna fram möjligheten till grupprum som viktig i avseende för att skapa mer yta och studiero 

för eleverna. Vidare kan administrativa begränsningar ses där en av lärarna delar lokaler med 

fritidshemmet, vilket begränsar hennes möjligheter att möblera och nyttja klassrummet.  

Dahllöf diskuterar även ramar inom skolväsendet med ekonomisk karaktär i form av budgetar 

(1978, s. 34). Flera av lärarna beskriver en begränsning som kan liknas med såväl den typ av ram 

som Dahllöf definierar som ekonomisk som den som benämns som fysisk. Några av studiens lärare 

upplever att klassrummets möbler varken är ergonomiska eller elevanpassade. De diskuterar vidare 

möblerna utifrån beskrivningen att de använder vad som finns, utan ekonomiska möjligheter att 

köpa in nya, mer anpassningsbara, stolar och bord. Ytterligare fysiska begränsningar beskriver 

lärarna som möblerna, samt placeringen av white- och smartboardtavlor, vilka begränsar både 

klassrummets utformning samt elevernas studiero och möjligheter till att lära.  

I sin diskussion om fysiska ramar inom skolväsendet nämner Dahllöf även klassrummets 

utformning och storlek som en typ av begränsning (1978, s. 33). Tre av studiens lärare redogör för 

Dahllöfs (1978) tanke och benämner klassrummets storlek i förhållande till mängden elever som 

den främsta begränsningen för deras möjligheter till att fritt möblera klassrummet. Gällande 

klassrummets utformning identifieras ytterligare ramar av lärarna då de ser begränsningar i sättet 

deras klassrum är utformade. Väggarna består till stora delar av fönster, vilket försvårar den fysiska 

möbleringen genom begränsade möjligheter att sätta upp aktuella elevarbeten och dokumentation 

på väggarna. Ytterligare ses klassrummens oproportionerliga form som begränsande av en lärare.  

Två av lärarna uttrycker att de inte upplever några begränsningar för hur de möblerar sina 

klassrum men det framkommer i intervjumaterialet hur de i sin möblering tar hänsyn till de fysiska 

ramar som Dahllöf (1978) beskriver.  
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Lundgren (1972) lyfter, i sitt resonemang om ramfaktorer, inte fram lika många av de fysiska ramar 

som Dahllöf (1978) nämner. Istället diskuterar han elevernas roller som ramar vad gäller de olika 

behov och förutsättningar de representerar (1972, s. 42). Samtliga lärare pratar om elevfokus i sin 

möblering där de menar att deras möblering utformas med elevernas individuella behov i åtanke. 

Majoriteten av lärarna menar att elevernas inlärningsstilar påverkar deras planering av 

klassrummet och möbleringens utformning. Således finns en koppling mellan eleverna och deras 

olika behov för lärande och lärarnas möjligheter till att möblera obegränsat. Ingen av lärarna lyfter 

upp elevernas olika behov och förutsättningar för lärande som en begränsning för möbleringen 

men går det att utläsa genom intervjuernas sammanställning att hänsyn kring detta tas av lärarna i 

frågan hur klassrummen ska utformas och eleverna placeras. Således går även Lundgrens (1972) 

syn på ramar utifrån ett lärarperspektiv att identifiera i lärarnas tankar och resonemang. 

6.2 Med eleven i fokus  

Inom de ramfaktorer som lärarna i studien beskriver som begränsningar lyfts hänsyn till elevers 

individuella behov som betydande för klassrummets möblering. Dessutom bör man sträva efter att 

skapa en lugn klassrumsmiljö som uppmuntrar till lärande. Enligt skollagen ska elevernas utbildning 

erbjuda utrymmen att utvecklas i samt skapa en lust att lära (SFS 2010:800, s. 2). Studiens resultat 

visar att samtliga lärare strävar efter att följa skollagens bestämmelser när de planerar klassrummet. 

Lärarna har olika åsikter kring begreppet klassrumsmiljö och vad som utformar en god och 

inspirerande sådan. Dock upplever samtliga lärare att begreppet klassmiljö är både den sociala och 

fysiska miljön i klassrummet. Då Dahllöf (1978) beskriver skolmiljön som en befintlig ram inom 

skolväsendet bör även klassrumsmiljön ses som en betydande påverkan och möjlig begränsning för 

hur klassrummet möbleras. Flera av studiens lärare redogör dessutom för hur deras möblering ger 

upphov till en särskild klassrumsmiljö. Lärarnas resonemang kan således tolkas som att 

klassrumsmiljön inte enbart begränsar hur möbleringen bör utformas utan de visar även att 

möbleringen kan verka som en begränsning för att uppnå en särskild klassrumsmiljö. Detta 

överensstämmer dock inte med Lundgrens (1972) sätt att se på relationen mellan ramar och 

undervisning som ensidig och kontinuerligt anpassad till de existerande ramarna.  

De lärarna som vi intervjuade inom Reggio Emilia-pedagogiken anser att miljön ska agera som 

en tredje pedagog och därmed ska den uppmuntra och inspirera eleverna till att vara kreativa. Lärarna 

menar att man ska känna tillhörighet när man går in i sitt klassrum och att materialet ska vara på 

en plats så att det bjuder in till skapande. 

6.2.1 Möblering med hänsyn till inlärningsstilar 

Det generella synsättet hos lärarna är att de genom att ta hänsyn till elevers olika inlärningsstilar när 

de planerar sina klassrum kan uppnå en trygg klassrumsmiljö där samtliga eleverna känner sig 

delaktiga och trygga. Gudmundsson menar att eftersom elever lär sig på olika sätt bör lärare ta 

hänsyn till detta när de möblerar sina klassrum (1997, s. 7). 
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Enligt Gudmundsson handlar inlärningsstilar om hur eleverna tar in information och använder 

antingen öron, händer, ögon eller hela kroppen när de lär sig. Elevernas olika inlärningsstilar 

involverar även hur de vill att den omgivande miljön i klassrummet ska vara (Gudmundsson, 1997, 

s. 6). 

Majoriteten av lärarna beskriver hur de tar hänsyn till elever som behöver enskilt utrymme för 

att stimuleras till arbete och lärande. Detta resultat kan således sättas i förhållande till Lundgrens 

beskrivning av elevers olika förutsättningar för lärande som en typ av ramfaktor (1972, s. 42). Det 

faktum att lärarna tar elevernas olika inlärningsstilar i behov utgör således en begränsning för hur 

de bör och kan möblera sina klassrum.  

Fyra av lärarna beskriver även hur de i sin möblering har skapat olika utrymmen i klassrummet 

där eleverna kan sitta och arbeta enskilt eller i grupp. Detta resonemang stöds av Johansson et al. 

som menar att klassrummet bör möbleras så att det ger en möjlighet för eleverna att arbeta och 

lära på olika sätt (2007, s. 16).  

Dahllöfs (1978) beskrivning av administrativa begränsningar, exempelvis klassens storlek, kan 

sättas i förhållande till elevernas inlärningsstilar. Stora klasser kan verka som en begränsning för att 

lyckas ta hänsyn till elevers olika inlärningsstilar i planeringen och utformningen av klassrummet. 

En av lärarna beskriver exempelvis hur hon inte har möjlighet att möblera för att skapa avskildhet 

eftersom klassrummet är litet i förhållande till elevantalet. Därmed kan hennes möblering inte 

tillgodose de elever som är i behov av avskildhet för att få studiero. 

6.2.2 Elever i särskilda behov 

I reflektionen kring enskilda elevers behov lyfte samtliga lärare främst fram elever i behov av särskilt 

stöd. Flertalet av lärarna nämner att man bör ta hänsyn till elever i särskilda behov gällande 

exempelvis syn- och hörselnedsättningar, vilket underlättar för eleven i skolundervisningen. 

Hänsyn till såväl elevers olika behov som till specifika elever i särskilda behov kan sättas i relation 

till Dahllöfs (1978) ramfaktorteori där pedagogiska resurser lyfts fram som en ytterligare 

begränsning inom skolväsendet (1978, s. 33). Behovet av särskilda pedagogiska resurser kan således 

vara betydande för hur lärarna möblerar sina klassrum i syfte att tillgodose elevernas individuella 

behov.  

Majoriteten av lärarna menar att de elever som har koncentrationssvårigheter kan ges ett avskilt 

utrymme vilket kan gynna koncentrationen då eleverna får en lugnare tillvaro och ett minskat antal 

sinnesintryck. Två av lärarna berättar att eleverna själva kan välja att ta på sig hörselkåpor för att 

på så sätt stänga ute eventuella störningsmoment i syfte att underlätta för eleverna att behålla fokus 

på den aktuella uppgiften. I sitt resonemang om olika ramfaktorer inom skolväsendet lyfter 

Lundgren inte enbart fram elevers olika förutsättningar att bemästra kunskaper som en ram, utan 

ser även individerna i sig om en begränsning (1978, s. 42). Enskilda elever står för olika behov 

vilket skapar begränsningar i hur de kan möblera och forma sina klassrum.   
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En aspekt som majoriteten av lärarna har reflekterat kring är klassrummets väggar som bör vara en 

relativt tom yta för att elever med koncentrationssvårigheter inte ska få för mycket synintryck i 

klassrummet, vilket i sin tur stör koncentrationen. De menar att det gäller att inte göra klassrummet 

för tråkigt, men ändå inte för överstimulerande för elever i särskilda behov. 

Två av lärarna har beskrivit anpassningen till elever i behov av särskilt stöd genom att använda 

sig av “rum i rummet” för att skapa en god studiemiljö med såväl koncentration som studiero. 

McLeod et al. menar att elever, oavsett årskurs, kan komma att behöva individuella arbetsplatser i 

klassrummet.  Det är särskilt viktigt för elever som har koncentrationssvårigheter som kan komma 

att behöva ett utrymme som är aningen avskilt från övriga elever (2013, s. 12). Johansson et al.  

diskuterar vidare att lärare kan skapa flera olika arbetsplatser och rum för olika typer av arbete. De 

lyfter även fram att lärare bör skapa avskiljare mellan olika arbetsplatser genom att använda bland 

annat hyllor, skåp och skärmar och således skapa rum i rummet (2007, s. 18). Någon av studiens 

lärare beskriver även hur elever med svårigheter att sitta still och fokusera kan ges möjligheter att 

stå upp och arbeta genom att möblera klassrummet så att det erbjuder rum för såväl stående som 

sittande arbetsytor. Gudmundsson belyser vikten av att anpassa rummet efter elevernas sätt och 

lära och talar för att ordna avdelningar i rummet där exempelvis en kan användas för diskussioner 

och en annan för självständigt arbete (1997, s. 6, 94). 

6.3 Med gruppen i fokus 

I förhållande till de teoretiska ramarna och en betryggande klassrumsmiljö beskrivs ett fokus på 

elevgruppen som viktigt vid planering och möblering av lärarnas klassrum. Lundgrens (1972) sätt 

att se på eleverna som begränsningar inom skolväsendet kan ses som gällande även i grupprocesser 

i och med deras behov för att bemästra olika kunskaper. Elevers olika behov och möjligheter att 

lära är genomgående i såväl en klassrumsmöblering med elevfokus som i en möblering där gruppen 

är i fokus.  

Tre av lärarna tar hänsyn till elevernas grupplärande när de möblerar sitt klassrum, så att 

eleverna får möjlighet att utbyta samtal mellan varandra. Således har även elevernas placering i 

klassrummet betydelse, både till hur eleverna sitter och till vilka de sitter med. De menar att eleverna 

exempelvis inte kan sitta med ryggarna mot varandra eftersom det hämmar deras spontana 

kommunikation. Dessutom diskuterar de vilka elever som kan, respektive inte kan, sitta bredvid 

varandra i syfte att få studiero och kunna arbeta ostört samt utbyta kunskaper och ta lärdomar av 

varandra. Två av lärarna refererar vidare till kunskapskraven och menar att det är många förmågor 

i alla ämnen som handlar om att samtala, resonera och kommunicera och därmed måste eleverna 

få sitta på ett sätt som möjliggör det. De menar att elever med olika behov ska placeras i samma 

grupp, det vill säga mer eller mindre sociala elever, för att de ska kunna dra upp varandra och skapa 

en ny trygghet. 
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6.3.1 En dominerande klassrumsmöblering 

Alla klassrum, utom ett som hade elevbänkar i formen av en hästsko, var organiserade med bord 

där eleverna satt gruppvis med ungefär 4-6 elever. Detta motiverades med att den typen av 

möblering öppnar upp för diskussioner eleverna emellan. Åberg menar att antalet deltagare i 

samtalet måste begränsas för att samtliga elever ska få möjlighet att komma till tals och där är en 

grupp på 5-8 elever lagom (1994, s. 64). 

Berit motiverade sin möblering genom att de flesta ämnen i läroplanen innehåller mål som 

kräver gruppdiskussioner. Lgr11 säger nämligen att “Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 

(Skolverket, 2011). Ett övergripande kunskapsmål är dessutom att eleverna “har kunskap om 

demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” (Skolverket, 

2011). Berits resonemang redogör, i likhet med Dahllöfs (1978) ramfaktorteori, för läroplanen som 

en verkande nationell styrning som begränsar lärarnas möjligheter att fritt utforma sina klassrum. 

Även om lärarna har en viss frihet att bestämma kring sin undervisning och möblering så påverkas 

dessa beslut av de ramar som Skolverket upprättat i form av mål och riktlinjer (Dahllöf, 1978, s. 

33). Möjligtvis kan även läroplanen ses som en rimlig förklaring för samtliga sex lärare som hade 

gruppvis möblering i intervjustudien, trots att endast Berit yttrade den tanken. Samtliga lärare 

pratade om möbleringen av elever i grupper som syftande till att skapa samtal och uppmuntra till 

diskussion, vilket läroplanen både kräver och förutsätter. Detta är något Jobér stödjer och menar 

att grupparbete i skolan sker just i syfte av att följa det som läroplanen understryker (2015, s. 74).  

Våra intervjufrågor tog inte upp frågan om varför lärarna valt sin möblering eller vilken 

funktion de ser att sin möblering har. Det är möjligt att fler lärare än Berit skulle kommit in på 

samma resonemang om vi hade haft tydligare frågor kring varför just deras klassrumsmöblering 

anses funktionell och viktig. 

6.3.2 Hästsko 

Enbart en av de intervjuade lärarna hade möblerat sitt klassrum i formen av en hästsko för att 

gynna grupplärande (se bilaga 8). Dock lyfte en annan av lärarna den typen av möblering som 

positiv i aspekten att alla elever kan se varandra och ha ett bättre möte i sina samtal, vilket är viktigt 

att främja. En tredje lärare ställer sig emot tidigare argument och menar att den typen av möblering 

inte skapar samma typ av interaktion mellan eleverna. Trots att eleverna kan se varandra gynnas 

inte elevernas samtal enligt henne. Hon menar istället att det är smidigare att ha eleverna samlade 

vid ett bord vilket i sin tur underlättar för henne att kunna gå runt till alla och ge hjälp samtidigt 

som hon kan hålla ett vakande öga på alla elever. Om eleverna istället skulle sitta i formen av en 

hästsko menar hon att det blir svårt att komma åt alla elever eftersom man då måste gå runt hela 

möbleringen för att kunna ge eleverna stöd. Således delar läraren Dahllöfs (1999) uppfattning om 

att såväl allmänna fysiska miljöfaktorer som förmågan att uppnå interaktion mellan lärare och elever 

begränsar hur möbleringen bör se ut, och hur eleverna ska sitta. Dahllöf belyser att hur såväl elever 
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som lärare interagerar med varandra är betydande för elevernas inlärning. En möblering som, på 

grund av sin fysiska utformning, försvårar interaktionen mellan lärare och elev kommer därigenom 

ha direkt påverkan på lärandeprocessen. 

6.4 Studiero och social interaktion 

Utöver de beskrivna fysiska, administrativa och ekonomiska ramarna i form av klassrummets 

storlek och utformning, elevantal, styrdokument och pedagogiska resurser redogör lärarna för 

studiero och sociala interaktion som centrala påverkansfaktorer, både för hur klassrummet ska 

möbleras som för vilken klassrumsmiljö som skapas. 

Det är av yttersta vikt att utforma skolans lokaler på ett sätt som främjar både lärande och 

social utveckling (Wallin, 2000, s. 23). Resultatet av studien visade att samtliga lärare ägnar en tanke 

åt, samt tar hänsyn till, elevernas studiero och sociala interaktion när de planerar och möblerar sina 

klassrum. Lärarna i studien ser, i enlighet med Dahllöf (1999) på elevernas sociala interaktion som 

en viktig del i deras lärande genom att eleverna ges möjligheter att prata, diskutera och samtala med 

varandra. Dahllöf menar vidare på att lärare och enskilda elevers karaktär kan ses som direkt 

påverkande ramar för deras lärandeprocess (1999, s. 16).  

Samtliga av studiens lärare belyser vidare begreppet som hur eleverna talar och beter sig mot 

varandra samt hur de tar plats i klassrummet gentemot varandra och respekterar varandra. 

Resultatet kom även att visa att majoriteten av studiens lärare ser möbleringen som ett verktyg för 

social aktivitet hos eleverna och betonade vikten av att möbleringen är funktionell för samtal och 

kamratinlärning. Två av lärarna beskriver hur de möblerat sina klassrum i syfte av att skapa ytor 

där eleverna kan samtala, interagera och fungera som stöttning för varandra. Eleverna måste få 

prata med varandra för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Således störs eleverna inte av den 

kommunikativa miljön, utan samtal och utbyten mellan eleverna är avgörande för att de ska lära 

sig, vilket de gör när de sätter ord på saker och ting. Elevernas sociala interaktion är betydande för 

deras lärande och kamratundervisning ses som ett undervisningsredskap som möjliggör att båda 

parter lär sig mer (Smidt, 2010, s. 122-124). Lärare kan därmed använda grupparbeten för att 

eleverna ska kunna hjälpa varandra (Jobér, 2015, s. 74).  

Majoriteten av studiens lärare kopplar inte lika tydligt samman elevernas lärande med deras 

sociala interaktion. Istället betonar flertalet av studiens lärare, i likhet med Dahllöf (1999), vikten 

av att reglera elevernas sociala interaktion. Dahllöf menar att hur eleverna interagerar med varandra 

verkar som ytterligare ramar som påverkar lärandeprocessen (1999, s. 16). Lärarna beskriver hur 

det är viktigt att möblera klassrummet i syfte att skapa balans i talutrymmet. Således bör de mest 

verbala eleverna inte sitta tillsammans, utan det ska finnas en variation mellan sociala och mindre 

sociala elever vilket i sin tur öppnar upp för att de ska lära känna nya kamrater, utvecklas och 

samtidigt ge varandra draghjälp. 

Flertalet av lärarna förespråkar ett balanserat samtalsklimat där alla kommer till tals. Utifrån 

dessa resonemang går det att göra kopplingar till Jobérs (2015) tankar om just talutrymmet, samt 
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reflektera över om lärarna resonerat kring det. Jobér menar att lärare behöver reflektera över vems 

eller vilkas röster som blir hörda i klassrummet och menar att det är av avgörande betydelse att ge 

eleverna utrymme att kommunicera och skapa ett flerstämmigt klassrum (2015, s. 112). Två av 

lärarna menade även att de möblerar sina klassrum på sådant sätt att de kan ha överblick över 

klassen och deras interaktion. Ytterligare en lärare redogjorde för hur hennes elever delvis får 

ansvara för sin sociala interaktion genom att på egen hand mötas och arbeta i grupper. Således 

tränas hennes elever även i att bli självständiga individer med en attityd av att de kan klara av saker 

själva. Wallin beskriver att elevinflytande i form av att eleverna får reflektera över sig själva och sitt 

ansvar för skolan och sitt lärande som en viktig del (2000, s. 81-82). 

Innebörden av begreppet studiero delade upp lärarna i två olika läger. Ungefär hälften av 

lärarna såg studiero som ett lugnt och tyst klassrum där eleverna kan fokusera på sitt lärande och 

prestera utan några yttre störningsmoment. Ett synsätt som överensstämmer med 

Skolinspektionens definition av studiero som är en klassrumsmiljö där elever kan tillägna sig 

kunskaper för att lära och utvecklas utan att de störs av yttre distraktioner (2016, s. 34). Resterande 

hälft av studiens lärare gjorde inte en tydlig koppling mellan studiero och ett tyst klassrum utan såg 

istället ett diskuterande klassrum, med kvalitativa samtal och möten mellan elever, som nyckeln till 

lärande. 

Lärarna i studien tog även hänsyn till elevernas studiero vid möbleringen av klassrummet, och 

möblerade efter sin definition av begreppet. Lärarna som pratade om studiero kopplat till ett tyst 

klassrum valde att möblera sitt klassrum så att eleverna inte sitter för nära varandra. Likt Dahllöf 

(1999) kopplade lärarna även ihop elevernas karakteristiska drag och deras sätt att interagera som 

begränsande för hur möblering och placering av elever i möbleringen kan gå till. I särskilda fall 

handlade det om vilka elever som inte bör sitta bredvid varandra samt vilka elever som behöver 

sitta särskilt långt fram. En av lärarna redogjorde även för hur eleverna får ta ansvar över sin egna 

studiero och försöka hålla klassrummet mindre pratigt och inte störa varandra. Det går även att 

läsa i Lgr11 hur eleverna ska ta ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö (Skolverket, 2011, s. 10).  

De lärare som inte kopplar ihop tystnad med studiero möblerade sina klassrum så att de ger 

upphov till diskussioner, samtal och möten. Genom att elever samtalar, diskuterar och samarbetar 

med varandra så lär de sig även av varandra och ökar sina kunskaper (Åberg, 1994, s. 52). 
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7. Diskussion 

 Till skillnad från tidigare forskning (se avsnitt 2), som främst undersökt liknande ämnen i 

grundskolans senare år, har vi i den här studien bidragit med en undersökning som avser 

grundskolans tidigare år. Således kan studiens resultat sättas i förhållande till tidigare 

forskningsresultat och bidra med kunskaper i grundskolans alla åldrar vilket i sin tur medför ny 

kunskap inom området klassrumsmöblering kopplat till studiero och social interaktion. Det går inte 

enbart att utläsa skillnader i vår studies inriktning i förhållande till tidigare forskning, utan även en 

del av resultaten kom att skilja sig åt.  

Till skillnad från Jedeskog (2007) visar vår studie inte att en möblering av elever i rader är av 

dominerande karaktär, utan i sex av sju besökta klassrum sitter eleverna i grupper om fyra till sex 

elever. Vår studies resultat stämmer vidare inte överens med det som Jedeskog (2007) beskriver 

som gynnsamt för en möblering av elever i rader. Hon menar att en möblering med eleverna i rader 

är gynnsamt för läraren i syfte att kontrollera elevernas interaktion. Dessutom beskriver hon 

möblering av elever i rader som gynnande för elevernas inlärning genom att det skapar en 

disciplinerad lärmiljö (Jedeskog, 2007, s. 120). Den egna studiens resultat visar däremot att lärarna 

ser en möblering av eleverna i grupper om fyra till sex elever som mer gynnsamt i syfte att reglera 

interaktionen mellan eleverna. Vidare lyfter den egna studiens lärare fram möbleringen av elever i 

grupper som positiv för elevernas inlärning där de genom samtal och utbyten kan lära av varandra. 

Skillnaderna i resultaten kan bero på att vi haft ett begränsat urval. Hade fler lärare deltagit är det 

möjligt att man kunnat dra ytterligare paralleller till Jedeskogs (2007) studie.  

Ytterligare skillnader mellan den egna studiens resultat och tidigare forskning går att utläsa i 

Bos resultat att lärarna uttryckte att klassrumsmiljön saknade hemtrevliga element (2010, s. 24). 

Resultatet av den egna studien visar i motsats till Bos (2010) hur aktuellt elevarbete sattes upp på 

klassrumsväggarna i syfte att tillskriva betydelse och skapa en känsla av tillhörighet och trivsel hos 

eleverna. Jedeskog menar att ett trivsamt klassrum skapar ett positivt bemötande hos eleverna 

(2007, s. 114-116). 

Vår studies resultat kom vidare att redogöra för att de verksamma lärarna som intervjuats hade 

många tankar och reflektioner kring klassrumsmöblering. Resultatet kom inte enbart att visa på att 

möbleringen i klassrummen har betydelse för elevernas lärande genom att påverka deras studiero 

och sociala interaktion, utan även att ämnet klassrumsmöblering är ständigt aktuellt och 

föränderligt. Således visade studien att lärarna, liksom Björklid, ser individen som sammankopplad 

med sin miljö (2005, s. 33). Ytterligare visar studiens resultat att klassrumsmöblering både ses och 

brukas som ett verktyg i syfte att uppnå en eftersträvansvärd klassrumsmiljö. En del av studiens 

lärare möblerar klassrummet i syfte att skapa en samtalande miljö med gruppens interaktion och 

lärande i fokus, då samtal och möten ses som avgörande för elevers inlärning. Andra lärare drar 

inte en lika tydlig koppling mellan social interaktion och kunskapsinhämtning och möblerar istället 

sina klassrum utifrån särskilda elevers behov och möjligheter att skapa och upprätthålla studiero. 

Åberg (1994) menar att olika klassrumsmöbleringar kan ge upphov till olika klassrumsmiljöer, vilka 
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i sin tur påverkar elevgruppen och elevernas skolresultat. Om eleverna inte trivs i skolans- och 

klassrummets miljö blir det svårare för dem att prestera väl (1994, s. 11-13). Vidare ger studiens 

resultat en bild av förekommande fysiska, administrativa- och ekonomiska ramar, samt nationella 

riktlinjer från Skolverket, som begränsningar för lärarnas möjligheter att möblera sina klassrum 

utefter personliga önskemål och tillhandahållna teorier. Dessutom förmedlar studien en inblick i 

hur lärare kan se på elevernas möjligheter att påverka hur klassrummet ska utformas. I föregående 

avsnitt besvarades studiens frågeställningar. I avsnittet nedan redovisas ytterligare diskussioner som 

lärarna uttryckte som betydande för klassrumsmöblering, studiero och social interaktion. 

7.1 Olika sätt att lära 

I vår studie om klassrumsmöbleringens påverkan på elevernas studiero, koncentration och sociala 

interaktion betonar lärarna betydelsen av att möblera för att uppnå en positiv klassrumsmiljö där 

kunskaper kan inhämtas. Då studiens lärare menar att hänsyn till elevernas olika sätt att lära bidrar 

till en positiv och trygg klassrumsmiljö föll det sig naturligt att försöka bilda oss en uppfattning om 

elevernas olika inlärningsstilar. Det blev för studien även relevant att undersöka hur lärare ser på, 

och förhåller sig till, elevers olika lärostilar när de planerar klassrumsmöbleringen. Det finns en del 

frågor att reflektera över som lärare och många olika faktorer spelar in för hur elever lär sig på 

bästa sätt. Därför är lärarens främsta uppgift att skapa ett klassrumsklimat som gynnar 

kunskapsinhämtandet hos elever. Lärare bör reflektera kring hur de kan, beroende på gruppen, 

möblera klassrummet för att inlärning ska kunna ske så obehindrat som möjligt. Lärare bör även 

tänka på hur eleverna ska grupperas så att hänsyn tas till elevernas sociala preferenser (Boström 

och Wallenberg, 2003, s. 155). 

Lärarna förklarar sina möbleringar och placeringar utifrån fysiska begränsningar, skolans 

pedagogiska inriktning samt hur de arbetade i skolan för tillfället eller hur elevernas olika sätt att 

lära sattes i fokus. Vidare visar vår studies resultat att lärarna inte enbart fick ta hänsyn till sådana 

fysiska ramar Dahllöf (1978) och Lundgren (1972) nämner som närvarande i en skolkontext utifrån 

ett lärarperspektiv när de möblerade sina klassrum. Lärarna fick även ta hänsyn till elevgruppens 

och enskilda elevers olika inlärningsstilar och behov när de planerade klassrummets möblering och 

elevernas placeringar. 

7.2 En möblering för olika aktiviteter 

Samtliga intervjuade lärare har inte enbart tagit hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar i sin 

möblering utan de har även i möjligaste mån försökt skapa olika platser för olika typer av aktiviteter. 

Johansson et al. redogör för hur elevernas lärande kan gynnas genom att de har olika typer av 

arbetsplatser beroende på uppgiftens natur (2007, s. 26). 

En av lärarna motiverar sin nuvarande klassrumsmöblering, där bänkarna står i formen av en 

hästsko (Se bilaga 8), utifrån att det möjliggör både till enskilt arbete och arbete i grupp där läraren 
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lätt kan uppmärksamma och hålla koll på eleverna. Argumentet för uppsikt över eleverna och deras 

arbete går i linje med McLeod et al. som menar att lärare måste placera eleverna sektionsvis för att 

möjliggöra för läraren att lätt kunna uppmärksamma elevernas utveckling, ge eleverna stöd samt 

hjälpa eleverna att hålla fokus på uppgiften (2013, s. 7). En annan fördel med möblering i form av 

en hästsko är att den skapar en fri golvyta i klassrummets mitt som öppnar upp för ytterligare 

aktiviteter. Gudmundsson lyfter fram arbete på golvet som ett bra verktyg för att kunna ge en 

överblick över eleverna samt skapa en flexibel undervisningsmetod som är öppen för förändringar 

(1997, s. 102-103).   

Ytterligare en lärare lyfter fram fördelarar med en möblering i form av en hästsko och menar 

att elevernas sociala interaktion gynnas då alla kan se varandra och på så sätt enkelt interagera med 

varandra. Resonemanget stöds av Hutchinson (2003) som menar att om eleverna sitter i bänkrader 

kommer de elever som är placerade på kanterna att känna sig uteslutna ur undervisningen. Därmed 

bör lärare tillåta eleverna att sitta i ett cirkelformat i klassrummet eftersom den bordsplaceringen 

uppmuntrar eleverna till att samspela med varandra i grupparbeten (2003, s. 812). 

7.2.1 Fasta platser i klassrummet 

I samtliga sju klassrum hade lärarna planerat och utformat en fast möblering. Eleverna satt antingen 

i formen av en hästsko eller gruppvis. Johansson et  al menar att eleverna bör ha fasta arbetsplatser 

där arbetsmiljön är anpassad efter elevernas olika inlärningsstilar (2007, s. 26). I sex av klassrummen 

hade eleverna fasta platser där de vanligtvis sitter.  Även i det sjunde klassrummet fanns bestämda 

platser i möbleringen även om de enbart var till för kortare genomgångar. Därefter var det fritt för 

eleverna att sitta på den plats, tillsammans med de kamrater, som de själva ansåg att de arbetade 

mest effektivt med. Johansson et al. betonar vikten av andra typer av arbetsplatser än de fasta och 

menar då att en matta kan vara en naturlig arbetsplats för elever som behöver variation och att 

vissa elever kan behöva utrymmen där de kan stå upp och arbeta (2007, s. 26). Trots att samtliga 

lärare nämnde att de hade en relativt fast möblering för eleverna redogjorde de för alternativa 

läroplatser andra än de bestämda. Platserna utgjordes av allt från grupprum till extra arbetsbord, 

utrymmen skapade av skiljeväggar, mattor samt platser där eleverna kan stå och arbeta. Även 

Gudmundsson (1997) stöttar idén om alternativa läroplatser och lyfter även fram korridoren som 

ett möjligt rum för lärande eftersom det är där eleverna möts och Gudmundsson menar att det 

även kan vara inspirerande för eleverna att se vad andra elever arbetar med (1997, s. 104). 

7.3 Möblernas påverkan på elevernas lärande 

Studiens resultat visar aspekter av ämnet klassrumsmöblering i förhållande till elevers studiero och 

sociala interaktion, gällande den typ av möbler som finns i klassrummet.  

Två av lärarna lyfte fram klassrummets möbler som viktiga aspekter och beskrev sittvänliga 

stolar som gynnande för elevernas koncentration och studiero. De menade att det är av fördel att 

skapa ett klassrum med elevanpassade möbler, främst för elever med svårigheter att sitta still. 
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Gudmundsson beskriver hur det, framför allt för yngre barn, är onaturligt och påfrestande att sitta 

flera timmar om dagen på en hård stol (1997, s. 25). Även Johansson et al. beskriver påfrestningen 

för barn att sitta på en hård stol för länge och menar att lärare kan underlätta för elevernas 

koncentration genom att placera mjuka dynor på stolarna (2007, s. 26). Två av lärarna lyfte även 

fram elevanpassade bord då de ansåg att de nuvarande möblerna var mindre anpassningsbara än 

önskvärt. De beskriver höj- och sänkbara bord som önskvärda i syfte att gynna elevernas studiero. 

Däremot belyste de att det inte är ekonomiskt möjligt att köpa in sådana bord i nuläget och därför 

använder sig en av lärarna av ett substitut i form av högre hyllor där eleverna kunde stå och arbeta. 

Gudmundsson ser det som en fördel att eleverna stundvis står och jobbar vid höga bord och att 

det är positivt för den elev som behöver omväxling när denne arbetar i skolan (1997, s. 66-67). 

Studiens resultat visar således att även möblerna i sig stod för en påverkan på elevernas studiero 

och koncentration när det handlar om klassrummets utformning. 

7.4 Elevinflytande 

I intervjun med lärarna framkom olika synsätt kring i vilken mån eleverna har respektive inte har 

inflytande över hur möbleringen och placeringen ser ut. 

Samtliga av lärarna bestämmer själva hur klassrummet skulle se ut och vilken möblering de 

önskar. Gudmundsson menar däremot att det kan vara en god idé att involvera eleverna i 

bestämmandet om hur möbleringen ska se ut för att skapa en positiv attityd till den nya 

möbleringen (1997, s. 21). Dessutom kan det vara en god idé att låta eleverna vara med och planera 

inför möbleringen av rummet då de ofta har många bra idéer på hur rummet kan utformas på bästa 

sätt samt att eleverna ser rummet från ett elevperspektiv (1997, s. 13). Tholander betonar vidare 

vikten av ett elevperspektiv och trycker på att eleverna även vill ha möjligheter att påverka sin 

skolgång (2005, s. 23). I sina resonemang redogör de intervjuade lärarna för hur bestämmandet av 

möblering sker inom vissa givna förutsättningar, ramar, samt med viss utgångspunkt i elevernas 

behov. I Lgr11 går det vidare att läsa att det ingår i skolans värdegrund och uppdrag att hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s. 3). 

Vad gäller placeringen i klassrummet är det generella resultatet att eleverna fått mer att säga 

till om än själva möbleringen. Exempelvis har eleverna i såväl Berits som Cecilias klassrum fått 

önska två till fem elever som de önskar sitta med. Båda påpekade i förväg för sina elever att inte 

enbart välja bästa vännen, utan att tänka efter med vilka man jobbar bra med. Dessutom 

förbereddes eleverna på att de kanske inte får sitta med alla de önskat, men att de förhoppningsvis 

får sitta med någon av dem. Åberg (1994) diskuterar elevernas inflytande att välja vem de sitter 

med och lyfter även fram att elever klarar att arbeta i grupp med vem som helst om samtliga elever 

i klassen accepterar varandra. Däremot menar Åberg att det positiva med att eleverna får inflytande 

över placeringen i klassrummet är att de kan välja kamratskap och se till gruppens behov före det 

egna. Det finns dock även en negativ sida av elevinflytande eftersom elever kan känna sig bortvalda 

(1994, s. 53). 
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Elizabeths och Ritas klassrum är de klassrum där eleverna ges störst inflytande över sina 

placeringar. I båda klassrummen är det enbart platserna under korta samlingar och genomgångar, 

som är bestämda för eleverna. Under lektionerna får eleverna istället välja var de vill sitta men valet 

av sittplats diskuterats fram tillsammans med eleverna utefter deras förutsättningar att kunna arbeta 

väl på den platsen som eleven väljer. Således får eleverna tränas i att ha ett eget ansvar för sitt 

lärande. Även hos Rita ges eleverna även möjlighet att fritt välja plats i rummet att sitta och arbeta 

på. De får sitta vid bord, i klassrummets läktartrappa, på golvet eller någon annan väl vald plats så 

länge det grundar sig i var eleverna kan få god koncentration och studiero. 

Enligt Arbetsmiljöverket har eleverna rätt att påverka skolans arbetsmiljöarbete och således ha 

inflytande över klassrummet och dess miljö (2015, s. 5). Även i läroplanen för grundskolan står det 

att alla elever ska ges inflytande över utbildningen och kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i 

frågor som rör dem (Skolverket, 2011, s. 9). Däremot finns inga riktlinjer som visar när 

elevinflytande ska ges, vilket lämnar det öppet för lärare att enskilt bestämma över frågor som rör 

klassrumsmöblering. Även Gudmundsson (1997) betonar att elever bör ha inflytande över sin 

undervisning och menar att möbleringen är en viktig faktor som eleverna bör kunna påverka 

eftersom klassrumsmiljön påverkar elevernas prestationer. De elever som dessvärre inte vet hur de 

vill sitta i klassrummet kan även de gynnas genom att de får möjligheter att pröva på olika sätt och 

hitta den plats som passar dem bäst (Gudmundsson, 1997, s.7-9). 

Rut, Donna och Alva bestämmer hur eleverna ska sitta i möbleringen men väger in att eleverna 

ska kunna se bra, vilket går i linje med McLeod et al. som menar att lärare bör besluta kring 

placering och klassrumsmöblering så att varje elev har en god överblick av bland annat tavlan, som 

är ett viktigt pedagogiskt verktyg (2013, s. 9). 

Lärarnas resonemang om elevinflytande över klassrumsmöblering kan ses som problematisk i 

förhållande till lärarnas resonemang om självständiga elever. Lärarna redogör för hur elever 

överlämnas ansvar att upprätthålla studiero, god social interaktion samt ansvar för det egna 

lärandet. Om eleverna själva inte får vara med att påverka sin miljö, kan det leda till att eleverna 

blir omotiverade i sitt arbete, vilket påverkar deras inlärning (Gudmundsson, 1997, s. 21). 

7.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Studiens resultat kan inte ses som ett generellt resultat för skolor inom Uppsala län. Dels gör 

undersökningens storlek att resultatet inte blir generaliserbart. Vår studie består av intervjuer med 

sju verksamma lärare i skolor inom Uppsala län och ger således enbart en inblick i hur lärare kan 

reflektera kring klassrumsmöblering i ett par skolor inom det geografiska området. Således är det 

inte rimligt att generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman, 2011, s. 369). Dessutom är 

intervjumetoden en föränderlig metod. Eftersom studien grundar sig på människors tankar och 

erfarenheter blir det svårt att genomföra samma studie med samma resultat. Trost menar att 

människan inte är stabil i sina föreställningar, vilket innebär att svaret på en fråga inte nödvändigtvis 

behöver bli densamma varje gång frågan ställs (2010, s. 132). På samma sätt som människors 
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föreställningsvärldar förändras, förändras svaren på intervjufrågorna. Trost menar vidare att en 

undersöknings reliabilitet till stor del hör ihop med att den är stabil, det vill säga att intervjuerna 

sker i samma situation, och att frågorna ställs på samma sätt till samtliga intervjuade (2010, s. 131).  

Eftersom att vi i vår undersökning inte gör mätningar som kan hålla den stabilitet som 

reliabilitet förutsätter, tillsammans med att vår undersökning grundar sig på tankar och reflektioner 

från människor som aktörer i en process, blir det svårt att se på vår studie utifrån ett sådant 

perspektiv. Trost menar även att frågan om reliabilitet blir problematiskt för kvalitativa 

undersökningar där man är intresserad av just förändringar (2010, s. 131). Detta innebär i vårt fall 

hur lärares reflektioner liknar samt skiljer sig från varandras. Idén av reliabilitet bygger på 

kvantitativa studier, därför kan det finnas värde i att istället sätta studien i förhållande till validitet 

samt huruvida metoden mäter det vi avser att mäta (Trost, 2010, s. 132-133).  

Bryman beskriver däremot hur reliabiliteten kan anpassas utefter den kvalitativa forskningen 

och diskuterar då begreppet intern reliabilitet som överensstämmelsen mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som utvecklas (2011, s. 352). I vår studie utvecklas inga egna 

teoretiska idéer men däremot sätter vi våra resultat i förhållande till andra forskares teoretiska idéer 

inom området för att se om dessa överensstämmer med varandra.  

7.5 Vidare forskning inom ämnet 

I vår studie har vi undersökt sju verksamma lärares tankar kring klassrumsmöblering och hur den 

kan påverka elevernas studiero och sociala interaktion. En ytterligare dimension till studien är ett 

elevperspektiv kring ämnet. Genom att genomföra intervjuer med elever om deras tankar kring 

klassrumsmöblering, placering och studiero hade studien fått ett bredare perspektiv med olika 

infallsvinklar relevanta för läraryrket. Hade mer tid funnits till vårt förfogande hade vi även kunnat 

utöka studiens metod en ytterligare dimension och genomfört såväl intervjuer med lärare och elever 

som egna observationer. Då hade vi i analysen dels kunnat reflektera över lärarnas svar på 

intervjufrågorna och jämföra dem med ett elevperspektiv inom ämnet. Dessutom hade vi kunnat 

sätta dem i förhållande till de egna observationerna för att se till likheter och skillnader dessa 

emellan. 
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8. Konklusion 

Skolan, och klassrummet, är den verksamhet och de främsta platser där elever tillägnar sig nya 

lärdomar, värden och kunskaper och således en miljö de tillbringar en stor del av sina liv i. Att vara 

lärare innebär att vara en pedagogisk ledare och därför är det viktigt att få kunskap om att skapa 

goda förutsättningar till elevers lärande och utveckling, och därigenom se till rummets betydelse. 

Följande går att läsa i Sveriges skollag: “Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800, s. 18). Dessutom 

beskriver läroplanen hur skolan bör sträva efter att vara en levande social gemenskap (2011, s. 6). 

Således är både studiero och elevernas sociala utrymme viktiga delar av skolmiljön som ska tas 

hänsyn till. 

Studien syftade att analysera lärares resonemang kring klassrumsmöblering samt undersöka 

om klassrumsmöblering har betydelse för studiero, inlärningsmiljö och socialt klimat. Vi ville 

genomföra undersökningen i grundskolans lägre åldrar på skolor i närmiljön samt se hur lärare 

reflekterar kring möbleringen i sitt egna klassrum.  

Tidigare forskningsresultat har visat att lärare på högstadiet fann begränsningar i det egna 

klassrummet i form, skick och storlek (Bos, 2010, s. 24). Vidare tar lärare inom de äldre årskurserna 

hänsyn till gruppens- och klassrummets storlek, individuella behov hos eleverna och deras 

diskussionsmöjligheter när de möblerar sitt klassrum (Edwardson och Utterhall, 2009, s. 31-32). 

Jedeskogs studieresultat har visat att lärarnas resonemang om klassrumsmöblering kopplas samman 

till såväl funktionalitet som elevers enskilda behov (2007, s. 16). Tidigare forskning visar även att 

klassrummets miljö kan påverka elevernas beteende gentemot varandra och även deras vilja att lära 

(Stensmo, 1997, s. 1).  

Studiens resultat visar att rummet har betydelse för elevernas inlärning samt att det finns 

möjlighet att öka studiero genom att använda sig av strategisk möblering och placering. Lärarna 

reflekterar mycket över klassrumsmöblering samt hur eleverna ska placeras i syfte att uppnå en 

positiv klassrumsmiljö som stimulerar lärande. Det finns många sätt att ta sig an en förbättrad 

studiero och social interaktion, och klassrummets fysiska miljö är ett av dem. Rummet har således 

betydelse för elevernas möjligheter att uppnå studiero och social interaktion och således kan 

möbleringen såväl ses som användas som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Dessutom visar resultatet 

att eleverna sätts i fokus för hur möbleringen utformas och att elevernas möjligheter till att samtala 

och lära genom utbyte med varandra prioriteras.  

Slutsatserna av den egna studien är att klassrumsmöbleringen har betydelse för 

klassrumsmiljön och elevernas sociala interaktion samt att klassrummets sociala och fysiska miljö 

påverkar elevernas engagemang och studiero. Studien visade även att det finns yttre ramar som 

lärarna måste ta hänsyn till när de möblerar. Ramfaktorer beskrivs inom skolväsendet av Dahllöf 

(1978) och Lundgren (1972) som olika former av begränsningar för hur undervisningen kan 

bedrivas. Inom de givna ramarna tar lärarna vidare hänsyn till hur eleverna lär på olika sätt samt 

hur deras samspel med varandra ska få möjlighet att äga rum.  
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Studien visar även att lärarna har olika uppfattningar kring vad begreppet studiero är samt hur man, 

genom att använda sig av möblering som ett pedagogiskt verktyg, kan skapa en så bra 

klassrumsmiljö som möjligt för att ge eleverna studiero och främja deras lärande. Boström och 

Wallenberg menar att skolans miljö ska vara av ett positivt slag för att möjliggöra lärande (2003, s. 

16). Eleverna kopplas således ihop med sin omgivande klassrumsmiljö och Gudmundsson menar 

att den yttre studiemiljön är en betydande faktor för många barns studieförmåga (1997, s. 7). Tillika 

visar studiens resultat att elevernas sociala interaktion är en förutsättning för lärande. Eleverna lär 

sig genom att samtala och hjälpa varandra, utan att studieron försämras. Slutligen visar studien att 

det finns olika traditioner kring det rummets betydelse, både i hur man möblerar men även hur 

man pratar om miljön eller det fysiska rummet. I den Reggio Emilia-inspirerade skolan tillskrivs 

rummet och möbleringen ett betydligt större utrymme och benämns som den tredje pedagogen, 

något som inte alls förekommer i samma utsträckning i de kommunala skolorna.   
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Bilaga 1. Informationsbrev  

Till lärare på (skolans namn).  

 

Information om en studie av klassrumsmöblering kopplad till studiero och social interaktion 

Våra namn är Malin Westerlund och Nathalie Avermalm och vi är lärarstudenter som går sjätte 

terminen på lärarprogrammet. Vi har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet och är intresserade av att 

intervjua lärare för vår studie. 

 

Vi kommer att undersöka hur lärare resonerar kring valet av klassrumsmöblering kopplad till 

studiero. Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig som lärare under ungefär 45 

minuter. Vi kommer att samla in data genom att skriftligt dokumentera samt spela in intervjun, 

medgivandeblankett finns i en separat bilaga.  

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 

annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du ut och 

skriver under blanketten och lämnar till oss under intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: Magdalena Cedering. Universitetslektor, FD. Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet. 

tel. 018-471 24 93, 070-339 19 72, e-post: magdalena.cedering@edu.uu.se 

Uppsala 7 November 2016 

 

Malin Westerlund e-post: Malin.Westerlund.6576@student.uu.se tel. 073-093 29 17 

Nathalie Avermalm e-post: Nathalie.Avermalm.5671@student.uu.se tel. 076-160 5220 

 

mailto:Malin.Westerlund.6576@student.uu.se
mailto:Nathalie.Avermalm.5671@student.uu.se
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Bilaga 2. Medgivarblankett  

Till lärare på (skolans namn) 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om klassrumsmöblering kopplad till studiero och social 

interaktion, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Malin 

Westerlund och Nathalie Avermalm som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 

i skolan jag är verksam i, samt att intervjun kommer att skriftligt dokumenteras samt spelas in. Jag 

har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Namn: …………………………………………………………………………………… 

 

Skolans adress: ………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ort och datum                       

 

....................................................................... 

 

Underskrift           

 

....................................................................... 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  

 Hur är klassrummet möblerat? 

 Är möbleringen självvald? 

 Vem bestämmer hur möbleringen i klassrummet ska se ut i den här skolan?  

 Får lärarna alltid avgöra själva eller finns några generella riktlinjer att följa? 

 Hur bestäms själva möbleringen mer konkret: läraren bestämmer, elevdemokrati: eleverna 

får rösta om de vill sitta i par, i grupper? 

 Vad ser du för fördelar med just den här klassrumsmöbleringen? 

 Vad ser du för nackdelar med just den här klassrumsmöbleringen? 

 Hur reflekterar du kring hur eleverna ska sitta i klassrummet: Något särskilt i åtanke; några 

som alltid måste sitta längst fram, föräldraönskningar, halvklassgrupper osv?  

 Hur bestäms det hur eleverna sitter mer konkret: får eleverna önska kamrater att sitta ihop 

med, lottning, läraren bestämmer? 

 Vad innebär begreppet klassrumsmiljö för dig? 

 Vad skulle du säga att möbleringen i klassrummet har för betydelse för klassrumsmiljön?  

 Vad betyder studiero för dig? 

 Är klassrumsmöblering viktigt för studiero, enligt dig? Hur i sådana fall? 

 Tar du hänsyn till studiero när du planerar klassrumsmöbleringen? I sådana fall hur? Har 

du några särskilda faktorer som du tänker på? 

 Vad betyder social interaktion för dig i ett klassrumssammanhang? 

 Är klassrumsmöblering viktigt för elevernas sociala interaktion, tror du? På vilket sätt?  

 Tar du hänsyn till elevernas sociala interaktion när du planerar klassrumsmöbleringen? I 

sådana fall hur? Har du några särskilda faktorer som du tänker på? 

 Vad innebär begreppet inlärningsstrategier för dig? 

 Tar du hänsyn till elevernas olika inlärningsstrategier när du möblerar ditt klassrum? 

 För vem möblerar du? för att elever ska ha rätt till lugn och ro, för att specificera för viss 

typ av inlärning, för att eleverna ska tränas i att umgås med varandra osv. Elevperspektiv i 

focus?  

 Har du några övriga tankar om klassrumsmöbleringen som du känner att du inte fått berätta 

om eller som du tycker att vi missat? 
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Bilaga 4. Donna 
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Bilaga 5. Berit   
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Bilaga 6. Elizabeth  
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Bilaga 7. Cecilia   
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Bilaga 8. Alva  

 


