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Sammanfattning 

Denna studie har genomförts för att bidra med kunskap om hur lärare arbetar med alternativa 

arbetsplatser så som grupprum och övriga lokaler i sin undervisning med utgångspunkt ur ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studien visar att lärare nyttjar alternativa arbetsplatser under 

grupparbeten och enskilt arbete, för att skapa arbetsro och för att elever ska kunna växa och 

utvecklas i sitt lärande. 

 

Den kvalitativa studien genomfördes genom intervjuer med lärare som verkar inom grundskolan. 

Intervjuerna analyserades och diskuterades sedan vidare i diskussionsavsnittet där även kopplingar 

till den tidigare forskningen. Studiens resultat visar att lärare använder alternativa arbetsplatser i 

förhållandevis låg utsträckning, i den mån de anser sig kunna, men gärna gjort det i högre grad. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Alternativa arbetsplatser, lokaler, grupprum, elev, lärare, ramfaktor, skola, resursperson,  
               styrdokument 
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Inledning 

Alternativa arbetsplatser borde vara något som ständigt eftersträvas inom skolans väggar. Som elev 

sågs skolan som en möjlighet att få upptäcka och arbeta på eget sätt, där de alternativa 

arbetsplatserna öppnade upp för just det. Nu, som blivande lärare, finns de alternativa 

arbetsplatsernas funktion med som en möjlighet i det dagliga arbetet, detta för att ge varje enskild 

elev en egen chans att utforska skolan och växa som person. 

  

Vi har valt att studera området alternativa arbetsplatser och hur de används inom undervisningen samt 

om, och eventuellt hur, ramfaktorteorin satt sin prägel. Vi har valt att arbeta med detta område då 

vi blev intresserade av att bidra med kunskap om hur lärare använder sig av alternativa arbetsplatser 

i undervisningen samt dess möjligheter och begränsningar. Alternativa arbetsplatser syftar till 

grupprum, studieplatser utanför klassrum, tomma klassrum, korridorsutrymmen, övriga lediga 

lokaler eller ytor som kan finns på skolan. 

 

Efter valt ämne sökte vi forskningsmaterial, vi upptäckte att mycket av den forskning som bedrivs 

idag lägger fokus på hemklassrummet och nyttjandet av utemiljöer. Upplevelsen är att det saknas 

forskning och studier om alternativa arbetsplatser och dess eventuella betydelse och funktion. Vi 

vill vara med och ändra på det. Alternativa arbetsplatser är en arbetsyta som alltid ska finnas med i 

undervisningen, i någon form. Betydelsen och nyttjandet av dessa ytor bör därför ses som viktigt 

att närmare undersöka inom forskningsvärlden. 
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Bakgrund 

Användandet av alternativa arbetsplatser är något som kommer ha stor betydelse i vårt framtida 

yrke, de kommer fungera som en möjlighet och i vissa stunder skapa frustration och begränsningar. 

Rådet för arkitektur, form och design (RAFD) ställer sig en fråga som vi också undrar över “Varför 

accepterar vi skolmiljöer som skulle klassas som undermåliga på vilken annan arbetsplats som 

helst?” (Lärarnas tidning 2007). 

  

När det kommer till vetenskapliga studier om alternativa arbetsplatser finns det inte mycket 

forskning att tillgå. Pihl nämner i sitt examensarbete om alternativa rum, där han undersöker 

matematikundervisning på gymnasienivå, att han arbetar för att kunna fylla det glapp som finns 

kring forskningen om alternativa rum (Pihl 2016, s. 5). Skollokalerna är en av de största kostnaderna 

inom skolan, ändå finns det få studier om dem. Studier som tar upp lokaler ger inte någon 

vägledning om hur lokalernas betydelse till andra resurser och verktyg inom skolan förhåller sig till 

varandra. Inte heller vad som upplevs som en god ergonomisk lokal (Lindqvist, Brydolf-Berg, 

Bernow & Svenska Kommunförbundet 2003, ss. 16–17). Det behövs nya skolbyggnader runt om 

i Sverige. Befolkningsökningen gör att det blivit trångt i skolorna. Men som det ser ut nu sker det 

nedskärningar i skolan och det gäller att bevisa miljöns positiva påverkan på utbildning och att både 

elever och lärare främjas en sådan (de Laval 2017a, ss. 10, 19–20). Skolhusen ska hålla i generationer 

och måste därför byggas i goda och hållbara material för framtiden (Törnquist 2017, s. 37). Lärande 

sker hela tiden och skolhus byggs för att skapa lärandemiljöer under kompetent ledning där 

byggnaden skapar både begränsningar och möjligheter för den pedagogiska verksamheten 

(Törnquist 2017, s. 37). Det är många skolbyggnader som behöver rustas upp i Sverige och anpassas 

till läroplanens verksamheter och organisationsformer. Så tidigt som 1989 påpekade Skantze att 

risken fanns att lärare glömmer att ta hänsyn till miljön när de planerar sina lektioner vilket kan 

hindra utvecklingen hos eleverna, vilket är raka motsatsen till vad skolan strävar efter (Skantze 

1989, s. 144). I Lindqvist m.fl. studie tar de upp hur skolpersonal ser på sina lokaler. Studien visar 

att en fjärdedel av lokalerna är godtagbara eller mycket godtagbara, medan en tredjedel av lokalerna 

ses som mycket dåliga (Lindqvist m.fl. 2003, s. 42).  

  

Generellt när man tittar på de fysiska lokalerna kan man säga att dem betyder mycket för den totala 

upplevelsen av miljön man vistas i. Skolpersonalen anser att den viktigaste funktionen för trivseln 

i skolan är skollokalernas underhåll och minst prioriteras samlingslokaler och grupprum. Även om 

grupprum inte prioriteras i större utsträckning visas det ändå på ett stort missnöje när det gäller 

tillgången till dem. Utformningen av grupprum kan förbättras, både hur rummen är konstruerade 

och möblerade (Lindqvist m.fl. 2003, ss. 46–48). I motsägelse till detta visar Pihls studie på att 

mindre grupprum inte är en betydande faktor för lärandet, hos gymnasieelever, utan istället sker 

inlärningen bättre i hemklassrummet, där lokalen är större och en mer strukturerad och formell 

inlärningsform tillämpas. I hemklassrummet blir eleverna känslomässigt engagerade, ges möjlighet 
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att stärka sitt självförtroende och öva sin samarbetsförmåga. Pihl drar därmed slutsatsen att det inte 

behövs mindre grupprum och lokaler i utveckling av lärandet i gymnasieskolan (Pihl 2016, s. 35). 

Vi skulle behöva bygga upp kunskap i Sverige särskilt kring skolors fysiska miljö och hur 
den fungerar för elever och lärare. (de Laval 2017b, s. 32) 

Intrycket av miljön uppfattas olika i olika åldrar, i de yngre åldrarna stimuleras och återfångas 

sinnesintryck i ett abstrakt tänkande till den fysiska omgivningen medan i de äldre åldrarna har en 

mer utvecklad kapacitet att läsa av sin fysiska omgivning på ett visuellt plan utvecklats för att förstå 

verkligheten. Men oavsett ålder är anpassning och variation i arbetsmiljön en viktig faktor som 

påverkar lärandet och dess utformning. Alla sinnen används för att ge den fysiska miljön en form 

och förståelse, där identiteten hos eleven formas i relation till den plats denna vistas. Miljö och 

arkitektur måste vara tydlig för att elever ska kunna ta del av den på ett ergonomiskt och hälsosamt 

sätt (Skantze 1989, ss. 134–137), en skola måste ha välplanerade planlösningar som kan ge möjlighet 

till lugna och avkopplande miljöer för alla som vistas på skolan (Brink & Karlsson 2008, s. 10). 

  

Pihl poängterar att alternativa arbetsplatser skildras från olika perspektiv, om man är lärare eller 

elev (Pihl 2016, s. 8), detta markerar att det inte enbart är några specifika grupper på en arbetsplats 

som ska trivas. I skolans värld är det lika viktigt för alla att uppleva att lokalerna fungerar för det 

tänkta ändamålet (Lennéer-Axelson & Thylefors 2018, s. 19).  

Varför är det viktigt? Jo, ingen kan välja bort den fysiska miljön. Den omger oss idag som 
en ”andra natur” och den är alltid i någon mening gestaltad. [...] Av alla miljöer i samhället 
är det kanske skolan – en arbets- och livsmiljö för barn och unga – som är den allra 
viktigaste. (Daram & Eriksson 2008) 
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Forskningsöversikt 

I Ann Skantzes avhandling om den fysiska miljöns påverkan på elevers utveckling redogörs för 

klassrummets och skolbyggnadens historia utifrån politiker och lärares syn. Det går att se en 

förändring från 1800-talets slut och framåt. Vid 1800-talets slut ansågs skolbyggnaden vara en 

byggnad för barnen, en värdig byggnad där en hemkänsla skulle uppnås. Från denna emotionella 

beskrivning växlas i mitten av 1900-talet diskussionen till de funktionella aspekterna skolbyggnaden 

har för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt. I Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) nämns att 

undervisningen bör rymma olika storlekar på elevgrupperna och även att rum för detta ska finnas 

(Skantze 1989, ss. 7–8). Dagens läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11), tar upp att undervisningen har mål, där olika vägar tas för att nå 

målen, som ska anpassas till varje individs förutsättningar och behov, vilket ska gynna det fortsatta 

lärandet och den individuella utvecklingen av elevernas kunskapsnivå. Elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper måste tas till hänsyn. Detta innebär att skolan ansvarar för elever 

som av olika anledningar finner svårigheter att nå upp till de satta målen, vilket förutsätter att 

undervisning aldrig kan formas så att den blir exakt lika för alla (Skolverket 2016, s. 8). 

  

Idag har flera aktörer på olika ansvarsposter makten att bestämma hur en skolbyggnad ska vara 

utformad, inifrån och ut, vid nybyggnation. För att alla frågor och all information, kring barns 

utbildning, ska kunna samordnas i formandet av skolmiljöer krävs att byggprocessen är 

genomgående planerad och samordnad. Byggherrar, arkitekter, planerare, tjänstemän, skolledare 

och pedagoger kan föra fram åsikter, men likaså kan de välja att stå tysta (Tufvesson 2017, s. 98). 

Kravet ställs på alla inom skolans värld att se till att allas lika värde fullgörs och förverkligas i all 

utbildningsverksamhet. Detta gäller både utbildning och lokaler, vilket alla elever och all personal 

gynnas av. Det är A och O om eleverna klarar sin skolgång eller inte (Tufvesson 2017, s. 99).  

Oavsett om det är inför projektering av en nybyggnad eller användandet av befintliga 
lärmiljöer så är det samma fysiska, sociala och pedagogiska faktorer som påverkar elevernas 
möjligheter till inlärning. (Tufvesson 2017, s. 99) 

Skolan är helheten av den pedagogiska lärandemiljön och tillämpas således därefter, det kan omfatta 

pedagogiska metoder, scheman, tid, kommunikationen mellan lärarkollegor m.m. En förutsättning 

för elevernas lärande i den fysiska miljön är att möblerna är i förhållande till elevernas höjd, med 

genomtänkta färgval och organiserade ytor (Runnquist 2017, s. 153). Risken att missa 

skolutvecklingens möjligheter hänger samman med vad synen på en lärandemiljö är, om 

arbetsformerna ska kunna bli mer varierande och skapa en trygghets- och samarbetskänsla kan inte 

hela energin läggas på den fysiska miljön. Trygghet går inte att bygga av fysiskt material, lika lite 

som det går att skapa fler arbetssätt genom en ökning av antalet grupprum, utan den måste ske 

inom den pedagogiska och sociala lärandemiljön (Runnquist 2017, ss. 156–157). Runnquist påpekar 

att den negativa utvecklingen på skolbyggnader beror mycket på att detta missas i planeringen. 
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Risken är att synsättet säger byggmiljö istället för lärandemiljö. Det kan ha sin grund i att 

pedagogiken inte får bestämma under planeringen av byggnationen. Runnquist gör en liknelse 

mellan den proximala utvecklingszonen och det egna begreppet proximal byggzon, som hänvisar till 

“Ju längre ifrån den existerande praktiken ett skolhusprojekt definieras desto mer måste vi investera 

i stöd för pedagogisk utveckling.” (Runnquist 2017, ss. 156–157). Bjurström skriver i sin avhandling 

från 2004 (s. 85) om skolbyggnaden som ett verktyg för pedagogiken, för att något ska kunna vara 

ett verktyg så måste det finnas någon som använder sig av det. Skolan blir i detta sammanhang 

komplex då skolbyggnaden som verktyg används av personal och elever för att undervisa, 

utformandet bestäms däremot av bland annat arkitekter, politiker och tjänstemän (Bjurström 2004, 

s. 85). 

 

Alla skolbyggnader har olika rum som är utformade för att passa lärandet, vilket både lärare och 

elever behöver ha tillgång till. Dessa rum behöver i sin tur vara strukturerade så att de har både 

fasta och flexibla utrymmen, vilket syftar på möbler, material och läromedel lika mycket som det 

syftar till antal rum, design m.m. Hur det formar sig i verkligheten styrs i hög grad av logistik och 

ekonomi (Bjurström 2004, s. 87). Scherp & Scherp (2007) tar, i sin studie om elevaktiva arbetssätt 

i skolan, upp att tillgången till grupprum är en av de organisatoriska förutsättningar som har en 

positiv inverkan (s. 40). Vidare nämner de att det i ett önskvärt klassrum hade funnits tillgång till 

grupprum samt att elevantalet varit lägre för att underlätta den dagliga undervisningen (Scherp & 

Scherp 2007, s. 201). Skantze belyser i sin studie att tillgången till olika arbetsplatser som uppkom 

runt om i skolan under 70-talet har haft en positiv påverkan på eleverna, de har känt att de fått ta 

eget ansvar för sitt arbete (Skantze 1989, s. 139).  

Skolans organisation och formerna för undervisningen är nyckeln till funktionella lösningar 
och ekonomisk hållbarhet. Den fysiska miljön kan stärka och uppmuntra de arbetssätt 
skolan är beroende av. (Runnquist 2017, s. 153) 

Enligt Gruenewald stärks utbildningen hos eleverna när ett ämnesval samspelar med den yta eleven 

befinner sig, vilket ses som ett pedagogiskt verktyg som bidrar till världsuppfattningen och ger 

människan möjlighet att agera på egen hand (Gruenewald 2008, ss. 315 & 317). Lärare uppmanas 

att granska läroplanen i hur den behandlar ett ämnesval i samspel med lokalen där eleven befinner 

sig och om det inte skulle förekomma ändå se till att skapa närliggande ytor för undervisning 

(Gruenewald 2008, s. 317). Skolans kompensatoriska uppdrag är att oavsett vad den enskilde eleven 

har för förutsättningar se till att kompensera för det som eventuellt saknas (Tufvesson 2017, s. 99).  

 

Klassrummet har stor betydelse och Gruenewald ser rummet som ett verktyg som bidrar med en 

gynnande inlärningsteknik för lärande, men det begränsar och snedvrider också bilden av hur en 

lokal kan användas om man enbart har standardlokalen i fokus. Utformandet av alternativa 

arbetsplatser bör bli en del av läroplanen viket utmanar lärare och politiker att reflektera kring att 

om lokalernas utformning inte gynnar undervisningen, vad är då meningen med undervisningen? 
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(Gruenewald 2008, s. 317). Även i Malmgren Hansens doktorsavhandling går det att se att 

hemklassrummet kan begränsa möjligheterna till inlärning och utveckling på grund av för stora 

klasser och bristande arbetsro, eftersom de inte kan disponeras ut och lämna hemklassrummet i 

behov (Malmgren Hansen 2002, s. 130). Läroplaner förändras med tiden, allt som samhället 

utvecklas, och ger skolan nya mål att förhålla sig efter men nämner inget om hur målen ska uppnås, 

inget om vilka pedagogiska eller fysiska ramar man ska använda. De som “sitter på makten” är 

kommuner, skolorganisationer, rektorer, lärare, vårdnadshavare och elever. När det kommer till 

fysiska miljöer inom läroplanen så är uppdraget att skapa en skola där all skolmiljö gynnar elevers 

utveckling och lärande. Hur byggnaden är som rumslig organisation, ram eller hinder för 

pedagogiska och sociala mål har stor betydelse (Bjurström 2017, ss. 116–117). Vilket belyser 

medvetandet kring hur de fysiska faktorerna används och påverkar elevernas olika 

inlärningsmöjligheter (Tufvesson 2017, s. 99). En viktig faktor är tiden och dess betydelse för en 

strukturerad verksamhet, tidens verkan på rutiner och resurser och hur det förhåller sig till elever 

och deras utveckling. Lärare känner sig stressade att hinna med allt under en begränsad tidsram. 

Likaså blir det för elever som arbetar långsammare, för dem kan det leda till att de blir felaktigt 

bedömda, exempelvis som lågt begåvade, när de i själva verket bara behöver lite mer tid än andra 

elever för att lösa uppgifter (Malmgren Hansen 2002, s. 93). Specialpedagoger kan i många fall 

anses vara så pass flexibla i sitt arbete att ett fast schema inte ens förekommer. Det kan till och med 

anses vara rimligt, från rektorns håll och andra styrande personer, att avbryta pågående arbete för 

att ta itu med andra behov som ses som viktigare, elever emellan alternativt lärare och elever 

emellan, där arbetsuppgifter blir sorterade i mer väsentliga och mindre väsentliga. Detta leder till 

brister i elevernas undervisning och inlärning (Malmgren Hansen 2002, ss. 98–99). När det kommer 

till fysiska rum befinner sig specialpedagogerna inom skolans marginaler, det kan vara förråd eller 

mindre rum, eller så saknar de helt ett eget rum, vilket gör planering för verksamheten besvärlig 

(Malmgren Hansen 2002, s. 136). 

 

Bjurström nämner rummets betydelse i förhållande till antal personer. Om man rör sig som individ 

eller i grupp mellan rum, eller i ett rum, kommer utformandet av rummet att spela en roll i hur man 

upplever rummet. Ett rums storlek och utformning samt öppningar och relation till andra rum 

påverkar hur många som kan vara i ett och samma rum samtidigt, vilket både kan möjliggöra och 

begränsa spontana möten eller samarbetstillfällen. Sinnesuppfattningarna av ett rum har en social 

aspekt vilken ger grund till ramar eller stöd i det sociala livet (Bjurström 2004, s. 90). Skolmiljöns 

inredning, utrustning och användning bör alltid främja barnens tankar, funderingar och handlingar 

och få dem att känna sig viktiga och att det de gör är meningsfullt. Det ska finnas ett 

kunskapsinspirerande intryck att ta till (Skantze 1989, s. 146).  

 

Kommunikation i ett rum kan försvåras om den fysiska miljön har dålig akustik, visuella störningar 

eller ger upphov till otrygghet. Elevernas kunskapsutveckling sker i samspel med lärande, 
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pedagogik och social och fysisk miljö där skolans lärandemiljöer ska vara formade för elevernas 

rättigheter, förutsättningar och behov (Tufvesson 2017, ss. 87–89). När eleverna ska jobba i grupp, 

enskilt eller hålla presentationer med mera så ställs det krav på rummet eller ytan de befinner sig i. 

Olika pedagogiska lärarverktyg, strategier och stödstrukturer, skapas av lärare för att öka och öppna 

för inlärning i olika lärandemiljöer för eleven, vilket i sig bidrar till en bättre utbildning där eleverna 

är mer delaktiga på lektionen (Tufvesson 2017, s. 91). Att arbeta i grupp är en skapande och social 

utvecklingsgång som sker inom alla åldrar. Att möbleringen i rummet är genomtänkt och att alla i 

rummet kan se varandra är att föredra, dessutom bör möblerna vara ergonomiskt godkända och 

flyttbara. Rummet ska också ha en godkänd ljudmiljö och belysning för att ge de bästa 

förutsättningarna för grupparbeten (Tufvesson 2017, s. 92). 

En tillgänglig skolmiljö erbjuder en mångfald av alternativa sätt för eleven att lära. 
(Tufvesson 2017, s. 91). 

Hur kan och gör man för att undervisning inom skolans ramar ska fungera i en skolbyggnad? Enligt 

Kirkeby efterfrågar skolpersonal rum som är utformade så att de stödjer den tillämpade 

pedagogiken. Skolpersonalen ser begränsningar med de ramar som styr och “favoriserar” 

hemklassrummet och ger den betydelsen att rummet är till för alla, att undervisningen ska ske på 

samma nivå och i samma tempo för alla elever. Byggnaden är inte ett neutralt verktyg utan ingår i 

ett samspel med de som nyttjar den (Kirkeby 2017, s. 73). 

 

Resurspersonen har en stor betydelse för elevernas lärande och Malmgren Hansen säger att en 

obalans mellan tillgång och efterfråga existerar på resurspersoner. Behovet av specialpedagogisk 

verksamhet är större än vad resurspersoner faktiskt klarar av att täcka, där saknar skolan en 

prioriteringsordning för elevers behov. Det som finns är egna interna regler för hur de olika 

“reglerna” ska prioriteras inom olika skolor. Materiella förutsättningar framhävs i att nytt material 

och bättre lokaler behövs. Ökning av resurspersoner är viktigt för att specialpedagogiska områden 

ska kunna utvecklas och för att ge lärare möjligheten att bidra med all sin kunskap och utveckla 

arbetsområden (Malmgren Hansen 2002, ss. 95–96). En av faktorerna till att det är ont om 

resurspersoner är skolans budget (Malmgren Hansen 2002, s. 132). 

 

Skollagen uttrycker att alla ska stimuleras och ges den ledning de behöver i sin utveckling för 

lärandet. Den fysiska miljön måste vara utformad så den inte exkluderar någon, det gäller även för 

elever med funktionsnedsättning där den fysiska omgivningen blir extra viktig och där rätten för 

stöd omfattar utformandet av den fysiska miljön (Tufvesson 2017, ss. 87–89). Det finns elever som 

måste veta var de ska sitta eller befinna sig för att finna ro och koncentration, vilket gäller för hela 

skolmiljön. Organiserat som oorganiserat skolkaos leder ofta till en hög ljudvolym och röriga 

intryck vilket är energikrävande men också ytterst ogynnsamma för elever med 

funktionsnedsättning och koncentrationssvårigheter (Tufvesson 2017, s. 92). Dubbelanvändning 

av alla rum i skolan är numera ett måste för att få verksamheten att ekonomiskt klara av att gå runt 
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och få plats med alla elever. Rum som är rymliga nog att hålla presentationer i men som till största 

del står tomma kritiseras medan små rum med flexibla möblerings möjligheter efterfrågas. Oavsett 

rummets storlek måste det vara funktionellt och anpassat till antal personer samt elevernas 

förutsättningar. Smarta lösningar på rums utformande förutsättningar att kvalitén för ljud-, luft- 

och visuell miljö håller det godkända måttet. En god ljudmiljö är när ljud går att urskilja utan att 

man behöver anstränga sig, utan bakgrundsljud eller överhörning i största allmänhet. Tydlig 

arkitektur ger bättre förutsättningar för lärande och delaktighet (Tufvesson 2017, ss. 93–94). 

 

Med väggar styr vi undervisningens vägar och skapar rumslig fördelning som påverkar inlärning 

och uppfattning av omgivningen. (Törnquist 2017, s. 37). Den pedagogiska verksamhet och fysiska 

aktivitet som finns på en skola samspelar med alltid med den fysiska miljön och det är viktigt att se 

hur den används. Utmaningen är att utforma och använda lärandemiljöer på ett sådant sätt att 

individens behov tas till hänsyn på bästa sätt, men hos de flesta skolmiljöer är påverkan på 

utformningen nära obefintlig, där de som arbetar i skolan får acceptera de fysiska förutsättningar 

som finns (Tufvesson 2017, s. 99). 

Behovet av att prata samma språk är stort för att vi ska nå målet med goda skolmiljöer. [...] 
man vet aldrig vilka elever, eller pedagoger, som dyker upp. (Tufvesson 2017, s. 100) 

En viktig faktor att ha i åtanke är att barn blir mer känslomässigt påverkade av miljöfaktorer än 

vuxna, därför bör intresset kring den fysiska miljön i skolan belysas (Laike 2017, s. 105). Runnquist 

anser att vi har en skyldighet att förena verksamhet och struktur, där helhetssynen på lärandemiljön 

bör handla om att förverkliga pedagogiska idéer kring arkitektoniska miljöer (2017, s. 152), detta är 

viktigt då man måste komma ihåg att det ena inte utesluter det andra. I praktiken är det den sociala 

lärandemiljön som upplevs och kännetecknas av utbildningsverksamhetens höga förväntningar hos 

alla elever så länge de ges rätt förutsättningar (Runnquist 2017, s. 152). Att lyfta fram ramfaktorers 

påverkan på skolmiljön ger en bekräftelse av att den existerar. I skolvärlden styrs ramar från 

politiker och myndigheters bestämmelser, men de som vistas på skolan har även en möjlighet att 

påverka. En standardprocedur kring vad som händer i en skola varje gång ramvillkoren för 

utbildningsverksamheten ändras borde finnas dokumenterad (Gustavsson, Salander & Dahllöf 

1994, s. 88). 

 

Som antytts ovan är delar av tidigare forskning förhållandevis gammal, vilket visar att ämnet inte 

har getts tillräckligt med uppmärksamhet under senare år. Som lärarstudenter beklagar vi det.  
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Teoretisk utgångspunkt 

I kommande delkapitel diskuteras de teoretiska utgångspunkterna som kommer att ligga till grund 

för hela arbetet. 

Ramfaktorteorin 

P. Lundgren (1999, s. 32) skriver om utbildningsplanering inom skolan med ramfaktorteorin som 

arbetsmetod och verktyg. Lundgren förklarar ramfaktorteorin som att ramarna i sig inte skapar 

konsekvenser utan ger utrymme för en process. Om en process har ett tydligt mål måste ramarna 

anpassas för att möjliggöra processen (Lundgren 1999, s. 36). Till det menar Lindblad och 

Sahlström att inom utbildning kan ramfaktorteorin ses utifrån olika yttre faktorers påverkan när 

det kommer till hur en undervisningsprocess går till väga, och kan bero på exempelvis läroplanens 

angivelser, tiden, lärarnas bedömningar och lärarnas strukturering av undervisningen (Lindblad & 

Sahlström 1999, s. 75). Slutsatsen kan dras att ramfaktorteorin ses som ett nödvändigt verktyg när 

fördjupad förståelse av undervisningens olika attribut inom skolan ska utövas, förstås och tolkas 

(Broady & Lindblad 1999, s. 4). 

 

Ramfaktorteorin växte fram under 1960- och 1970-talet i Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens 

arbete med fokus på skolundervisningen och blev med åren en accepterad teori inom 

forskningsvärlden (Broady & Lindblad 1999, s. 1). Bakgrunden till teorin presenterades som det 

ramfaktorteoretiska tänkandet av Dahllöf år 1967. Därefter publicerades Lundgrens doktorsavhandling 

Frame factors and the teaching process år 1972 som en vidareutveckling och analys av det Dahllöf tidigare 

bidragit med (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 93).  

 

Ramfaktorteorin växte därefter och andra forskare har tolkat teorin utifrån deras egna synvinklar 

av teorin. I tidigare skrifter förklarades ramfaktorteorin enbart sambanden mellan undervisningens 

ramar såsom tid, innehåll, elevförhållanden och resultat. Detta gav studier som kunde ha 

resultatkrav som var ouppnåeliga inom en del ramar där teorin inte sträckte sig (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999, s. 93). Teorin utvecklades i en tid med stora skolreformer och synen skiljde sig från 

de tidigare idealistiska teorierna då ramfaktorteorin var kritisk och lyfte fram de begränsningarna 

som fanns med dåtidens skolreformer (Lindblad m.fl. 1999, s. 97). 

 

I vår studie fokuserar vi på ramfaktorerna alternativa arbetsplatser, lärare, elevantal, resurspersoner, tid, 

läroplan, schema och möblering. 
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Alternativa arbetsplatser 

Alternativa arbetsplatser är ett begrepp som vi har valt att använda när vi diskuterar hur lärare 

bedriver sin undervisning på andra ytor utöver hemklassrummet. Alternativa arbetsplatser syftar 

till grupprum, studieplatser utanför klassrum, tomma klassrum, korridorsutrymmen, övriga lediga 

lokaler och ytor som kan finns på skolan. Vi valde att använda begreppet alternativa arbetsplatser 

eftersom vi inte ville begränsa oss till vilka typer av arbetsytor i form av rum och lokaler som 

används inom skolan för undervisning. Svenska Akademiens ordlista förklarar att ordet alternativ 

betyder “annan möjlighet”, “kan väljas i stället för ett annat” eller “olika möjliga alternativa 

lösningar” (Svenska Akademien 2015) och Svensk ordbok förklarar att ordet arbetsplats betyder “en 

lokal eller plats där (yrkes) arbete utförs” (Svenska Akademien 2009). 

Resursperson 

Med begreppet resursperson menar vi all personal i en skola som hjälper ordinarie lärare i 

undervisningen. Resurspersoner har en viktig roll i lärarens möjlighet till användning av alternativa 

arbetsplatser, därför får begreppet en viktig roll i vår studie. Svenska akademiens ordlista förklarar 

att ordet resurslärare betyder “till hjälp för ordinarie lärare” (Svenska Akademien 2015) och Svensk 

ordbok förklarar ordet personal som “samtliga anställda på en arbetsplats” (Svenska Akademien 

2009). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder sig av alternativa arbetsplatser i sin 
undervisning. För att uppnå denna kunskap har vi gjort en kvalitativ studie med fokus på följande 
frågeställningar: 

 

1. Hur nyttjar lärare alternativa arbetsplatser? 

2. Hur möjliggör eller begränsar ramfaktorer alternativa arbetsplatser? 

3. Vad är resurspersoners roll i undervisningen vid nyttjandet av de alternativa 

arbetsplatserna? 
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Metod 

Tillvägagångssätt  

Insamling av information 

Den insamlade datan kommer från fem olika intervjuer vi genomfört med lärare som verkar inom 

grundskolan i Uppsala län. Lärarna valdes ut genom att vi slumpmässigt mailade olika lärare från 

olika skolor, vi intervjuade sedan de lärarna vi fick svar ifrån. Skolbyggnadernas arkitektur skiljer 

sig mellan olika skolbyggnader, några är nya modulbyggnader och några byggnader av äldre 

karaktär. Utformningen av byggnader påverkar skolhusens lokalförsörjning och huruvida lärare kan 

använda alternativa arbetsplatser som faktiskt gynnar elevers lärande. 

Intervjufrågor 

Det genomfördes en provintervju i förväg med två medstudenter för att se om intervjuguiden vi 

skapat höll måttet eller om den behövdes skrivas om och förbättras på något vis. Provintervjuerna 

spelades in för att säkerställa att det vi ville få fram kom med och om ljudet kunde godkännas. Vi 

valde att genomföra studien med en kvalitativ metod då det ger möjlighet att få ut uttömmande 

svar som går att analysera via att ställa ett fåtal enkla frågor (Trost 2010, s. 25). Vi valde 

semistrukturerade intervjuer, som även är vanligast förekommande under kvalitativa metoder och 

syftar till intervjuer där man utgår från fria frågor där den intervjuade ges möjlighet att svara brett, 

istället för detaljerade fasta frågor. De semistrukturerade frågorna kan ge samtalet en mer naturlig 

gång och bidrar till att få den intervjuades syn på verkligheten. Vår semistrukturerade intervju hade 

förskrivna frågor med färdiga tilläggsfrågor samt att vi la till frågor vid behov under intervjun. 

Frågorna tar upp frågor kring bland annat hur användandet av alternativa arbetsplatser ser ut i 

undervisningssyfte, om yttre faktorer möjliggör eller begränsar de alternativa arbetsplatserna i 

undervisningen och vad eleverna får ut av arbetsplatserna (se bilaga 2). 

Genomförande 

Inspelningarna av intervjuerna skedde via mobiltelefoner och anteckningar skrevs ner på papper 

utefter mallen (se bilaga 2). Innan vi startade intervjun gick vi igenom att intervjun var helt frivillig 

och möjlig att avbryta närsomhelst under intervjuns gång utan att behöva lämna någon anledning. 

Lärarna fick sedan läsa och signera bilaga 1. Lärarnas namn och skola tecknades således ned vid 

intervjuerna för att kunna säkerhetsställa att vi intervjuat verkliga personer till vår handledare och 

examinator. En introduktion vad alternativa arbetsplatser är samt studiens syfte berättade och vi 

gav tips för hur en inspelad intervju bäst tillämpas, att det är bra att svara med fullständiga meningar 

och att benämna saker man syftar eller gestikulerar till med namn. Om vi fann det nödvändigt 

ställde vi som intervjuare följdfrågor. Intervjuerna tog omkring 10–20 minuter och arbetet lades 
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upp genom att intervjua varannan lärare vardera, där den som inte intervjuade fick anteckna och 

flika in med tankar och frågor i intervjun om det behövdes. 

Efterarbete 

Efter intervjun var genomförd, genomfördes transkribering, dessa tog minst tre gånger så lång tid 

som själva intervjun. Läten exempelvis öh, eh, mm och ja som inte fyller funktion är inte medtagna, 

inte heller upprepningar och sludder togs med. Vi transkriberade de intervjuer vi själva höll i. De 

intervjuade lärarna benämns som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så vidare. Under kategoriseringen 

av intervjuerna samlade vi intervjuerna under teman vi ansåg var viktiga för att smidigare kunna 

hitta gemensamma drag som kunde underlätta i skrivandet av analys- och resultatdelen. Kvale och 

Brinkmann tar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun upp att det underlättar att kategorisera 

intervjuuttalandena för att upptäcka förnyad granskning, kategorisera om och hitta nya 

kombinationer, allt för att underlätta identifiering av uttalanden (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014, 

s. 241). 

Etiska aspekter 

Studien är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets etiska kodexar, som menar på att de som 

deltar i en studie måste skyddas från skada och kränkning, vilket bidrar till god forskningssed. 

Studien har bedrivits och utvecklats inom det valda området utan att för den delen på något vis 

störa individskyddskravet, där alla individer som är med och deltar i studier ska skyddas från 

kränkning och skada (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Den genomförda intervjun är en 

konfidentialitet intervju, något som tydligt förklarades vid mailutskicket om intervjuförfrågan, 

innan intervjun och på pappret läraren fick skriva under (bilaga 1). Medverkan till intervjun var 

frivillig och den intervjuade personen fick när som helst återkalla sitt samtycke till medverkan, vilket 

är ett måste för att genomföra studier på en godtagbar nivå.  

 

Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar 

eftersom man har så få intervjuade deltagare och dessa ger så mycket av sig själva. Försäkran måste 

finnas om att de intervjuade inte kan identifieras och inte riskerar att lida någon skada av studien, 

detta kan ibland medföra att man inte kan publicera allt som sagts under intervjun. När hänvisning 

till ett pronomen används tillämpas ordet hen. 

Upplägg 

Vi gjorde ett preliminärt schema för hur vi ville arbeta med studien under kursen. Inför varje ny 

vecka la vi in mer detaljerad information om vad vi skulle fokusera på under dagarna.  
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Transkriberingen gjordes utefter de intervjuer vi själva höll i. I analysen delade vi istället upp arbetet 

genom att Angelica tog huvudansvaret över avsnittet Hur lärare nyttjar alternativa arbetsplatser och 

Turid tog huvudansvaret över avsnittet Alternativa arbetsplatser som ramfaktor samt ett gemensamt 

ansvar över avsnittet Alternativa arbetsplatser och nyttjandet av resurspersoner. Svaren från de intervjuade 

lärarna är sammanfattade i en löpande gemensam text där citat återfinns vid behov. 

Reflektioner över metoden 

Metoden är godtagbar, men kan i stor grad göras bättre. Det som behöver bearbetning är 

intervjufrågorna. I efterhand kan vi se att intervjufrågorna kunde varit utformade för att gynna och 

rikta sig ännu bättre till vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt minimum låg på fem intervjuer, 

vilket vi fick till, där de alla innehåller godtagbar information som kunnat bidra till vår studie. 

 

Reliabiliteten på vår studie har ett ”symboliskt interaktionistiskt synsätt”, vilket betyder att vi deltar 

i processen och att resultaten då kan ge skilda resultat vid skilda tidpunkter, eftersom förändringar 

är vad som efterfrågas i en kvalitativ intervju (Trost 2010, s. 131). Eftersom människan inte är 

statisk så kommer sannolikt nya intervjuer ge andra svar och resultat (Trost 2010, s. 132). Vi anser 

att metodens trovärdighet är så pass god att den kan upprepas om intervjuguiden följs. Kvalitativa 

intervjuer strävar efter att ta reda på vad de intervjuade har för uppfattning om det valda ämnet 

och vad den intervjuade egentligen menar (Trost 2010, s. 133). Trovärdigheten upplevs som seriös 

som följd av att den insamlade datan uppfattas som saklig och relevant och svarar på de ställda 

frågorna (Trost 2010, s. 134). 
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Analys 

Nedan redogörs för den jämförande analysen, som ställer syftet mot frågeställningarna. Citerade 

intervjuade lärare benämns enligt följande: Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5. 

Analysen är uppdelad i tre delar som behandlar frågeställningarna, den första delen avser Hur lärarna 

nyttjar alternativa arbetsplatser, den andra Hur alternativa arbetsplatser fungerar som ramfaktor samt den 

tredje Vad resurspersonen har för roll i undervisningen vid nyttjandet av de alternativa arbetsplatserna. 

Hur lärare nyttjar alternativa arbetsplatser 

Alternativa arbetsplatser och lugn 

Något som är gemensamt för alla lärares svar och därmed syn på alternativa arbetsplatser är att de 

hjälper till att bidra med ett lugn för alla elever, både de som lämnar hemklassrummet och de som 

är kvar. Det visar sig vid tillfällen där en resursperson finns att tillgå som kan ta med sig flertalet 

elever ut ur hemklassrummet och under tillfällen där ett fåtal elever själva lämnar hemklassrummet.  

Men just för att dela dem lite för att det ska bli lite lugnare och kunna sitta lite mera själv 
och jobba lite mera avskilt och jobba två och två, kunna diskutera med varandra, prata med 
varandra, göra uppgifter tillsammans och kunna dela i två olika rum ger väldigt mycket för 
ljudnivån. (Lärare 4) 

Det finns lugna platser som vi kallar det ute i korridoren, vi har precis utanför 
(hemklassrummet) den lugna platsen. Där man kan välja att gå ut för där kan man sitta i en 
liten vrå och stänga dörren till klassrummet och sitta två personer och jobba, eller ensam. 
(Lärare 3) 

Ibland var det om det varit någon konflikt. Då behövde vi sitta där och prata om det. [...] 
För bara när jag ska ha till exempel ha ett samtal med en elev som kan vara känsligt. (Lärare 
2) 

I intervjuerna har lärarna svarat att lugna platser, vilket de alternativa arbetsplatserna kan tillföra, 

är av väsentlig betydelse för elevernas dagliga lärande. Lugna platser medför också möjlighet till 

dialog, elever emellan och lärare och elever emellan. De alternativa arbetsplatserna kan vara lärarens 

möjlighet till när samtal kring konflikthantering och känsliga ämnen ska hanteras. 

 

Flertalet lärare nämner att alternativa arbetsplatser, som är lite lugnare, är bra för elever med 

svårigheter. Det kan gälla de elever som inte klarar av syn- och ljudintryck i lika hög grad, elever 

med olika psykoneurologiska diagnoser och elever med extra oro i kroppen. För dessa elever 

behövs alternativa arbetsplatser där de blir en viktig del för att klara av det dagliga skolarbetet på 

bästa sätt.  

Det handlar om när vi har till exempel grupparbeten då är det jättebra att de får gå ut på 
olika platser att sitta för det blir lugnare för dem. Sen har ju vi en elev som är autistisk och 
behöver ha mycket muntligt stöd. Och då har vi också valt att eleven sitter i grupprummet 
eller här utanför, [...] för att eleven behöver det för sin diagnos. (Lärare 3) 
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Och det är skönt för vissa barn som har oro som inte klarar så mycket syn- och ljudintryck 
överhuvudtaget, behöver väldigt mycket lugnare, att man kan få komma undan, eftersom 
det är stora klasser. (Lärare 3) 

Men annars så till exempel om de ska läsa för varandra, alltså tillfällen då det blir höga 
röster. Det är egentligen så! Och är det mattelektion då ska det vara om de inte ska prata 
med varandra, då vill jag ju helst ha de i klassrummet för att ha de nära för att kunna ställa 
frågor eller så. (Lärare 5) 

Lärare 3 och Lärare 5 påpekar att hög ljudnivå och synintryck kan störa koncentrationen hos elever 

och använder därför alternativa arbetsplatser för att komma undan de störande intrycken och skapa 

lugn för eleverna. Lärare som ser behovet av att ge eleverna en alternativ arbetsplats men som 

kanske inte alltid har tillgång till en sådan tar till innovativa lösningar för att tillgodose behovet.  

Jag kan säga att det finns ett annat sätt att använda alternativa, att göra sig sin egna lugna 
plats, det är att du sätter på dig hörselkåpor, i klassrummet, [...] du kan ju skapa vrår i ett 
befintligt klassrum också, du kan sitta så du tittar in i en vägg till exempel. (Lärare 3) 

Jag ska lägga till, det finns ju andra sätt att sätta upp skärmar i ett befintligt klassrum, eller 
vi har fått skärmar som du sätter på arbetsplatsen, vikskärmar. Kan ni titta på Pennman, 
Pennman tror jag hon heter, om du googlar på det så finns det en om du tänker dig en 
pappkartong som är uppvikt i tre delar som du ställer på bordet så du kan få en lugn vrå. 
(Lärare 3) 

Lärare 3 har ett system där hen kan rikta bort elevers blick för att de ska få en känsla av att de sitter 

ensamma. Även marknaden har känt av behovet och skapat produkter för att tillfredsställa behovet, 

något som Lärare 3 beskriver ovan.  

Alternativa arbetsplatser och samarbete mellan elever 

Alternativa arbetsplatser används av alla tillfrågade lärare i undervisning när elever genomför 

grupparbeten eller samarbetsövningar. Huvudsyftet till användning av alternativa arbetsplatser vid 

samarbete flera elever emellan har varit för att skapa en lugnare miljö för eleverna, både för de som 

går iväg och för att skapa mer luft i klassrummet. Att kunna samarbeta i en lugnare miljö underlättar 

kommunikationen eleverna emellan när de ska läsa, prata och diskutera.  

[D]et kan också vara så att du ska samarbeta med någon på något sätt, läsa, prata, diskutera 
och då är man ju tvungen att portionera ut dem för att inte störa varandra. (Lärare 3) 

Jaa, och det är oftast om det ska vara något grupparbete eller samarbete. Ibland om jag vill 
få lite luftigare om jag vill sprida ut dem lite mer, för det är rätt trångt i klassrummen ändå. 
(Lärare 1) 

Lärarna ser vikten i att fördela eleverna på alternativa arbetsplatser för att gynna elevernas 

utveckling och kunskap, utan att störa varandra, där de får låtas växa som individ och i grupp.  

 

De alternativa arbetsplatserna har en viktig roll för att möta läroplansangivelser och lärarnas mål 

för undervisningen, Lärare 2 förklarar: 
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[N]u har jag en trea och där är det ju väldigt mycket samtalsuppgifter och det är mycket 
grupparbeten, mycket gruppövningar, de är mycket dramaövningar där de ska öva eller att 
de ska redovisa saker de behöver prata om och träna framför varandra. Och då är det ju 
jättesvårt, när man är, ja nu är vi tjugofyra men egentligen så ska vi vara tjugoåtta barn i ett 
klassrum och stå, då och träna på en redovisning då har ju alla barn hört redovisningen 
innan man, förstår du? (Lärare 2) 

Samtidigt som läroplanen ställer krav på att använda alternativa arbetsplatser för att kunna möta 

målen om gruppövningar och samarbete så skapar läroplansangivelserna även begränsningar. Då 

målen blir svåra att nå när ramfaktorer sätter stop. 

Alternativa arbetsplatser för det enskilda arbetet 

Flera av de intervjuade lärarna nämner att det vid många tillfällen kan vara eleven själv som är 

initiativtagare till att besöka någon av de alternativa arbetsplatserna och vill sitta på ett annat ställe 

än i hemklassrummet, då de själva ser ett behov av det. Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 nämner 

också att det ska finnas ett tydligt syfte med att besöka de alternativa arbetsplatserna, det är inte ett 

ställe dit eleverna skickas bara för att slippa ha dem i klassrummet utan det ska finnas ett syfte och 

förväntningar. 

De (rummen) ska ju användas för ett pedagogiskt arbete. Det ska finnas en plan och en 
tanke, inte bara skicka ut ungarna för att de inte klarar av att klassrummets utlägg. (Lärare 
2) 

[D]u ska vara väldigt klart varför du ska sitta där och vilket behov du har som elev att sitta 
där och vad förväntas när du sitter där. (Lärare 3) 

Är det så att någon elev någon dag vill sitta mer enskilt ja men då låter jag henne eller 
honom göra det. Jag har inte specifika elever som jag alltid vill ska göra det. (Lärare 5) 

Problem är att det i flertalet av lärarnas fall är svårt att planera in enskilt arbete på de alternativa 

arbetsplatserna där man önskar, eftersom de inte vet om de alternativa arbetsplatserna kommer 

vara lediga eller inte.  

Så jag kan ju aldrig planera och säga den här dagen ska de här sitta enskilt och jobba med 
det här, det kanske inte går för det kanske är jättestökigt utanför. (Lärare 1) 

Störande intryck spelar också en stor roll för användandet av de alternativa arbetsplatserna. Detta 

kan sättas i relation till de gånger resursperson finns med i klassrummet men ändå inte kan gå iväg 

och använda alternativa arbetsplatser på skolan eftersom ingen lokal inte är tillgänglig. 

 

Att arbeta enskilt vid en alternativ arbetsplats upplevs nödvändigt och nyttigt, exempelvis när en 

elev har förstått en uppgift och kan genomföra den själv, när full koncentration krävs och behovet 

av att stänga in sig i enrum finns eller när eleven själv känner behovet av att sitta ostört och arbeta 

med en uppgift. 
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[D]et är vid dels när du jobbar enskilt att du har förstått en uppgift och kan koncentrera 
dig på att jobba själv. (Lärare 3) 

[D]e här som verkligen behöver sitta själva för att kunna fokusera brukar kunna välja gå 
och sätta sig där inne. (Lärare 4) 

Med bakgrund i detta går det att se att alternativa arbetsplatser är något som används i skolan av 

lärare för att möta olika elevers behov. 

Alternativa arbetsplatser som ramfaktor 

Styrdokument, schema och tid 

Lärarna arbetar under tidspress och om styrdokument inte tog så mycket utav tiden skulle de känna 

sig lite friare i sin undervisning. Som det ser ut i nuläget känner lärarna att det är svårt att hinna 

med det som står i styrdokumenten på grund av tidspress. Detta kan leda till att allt som tänkts 

hinna med under en lektion inte blir av och nästa lektion ändå måste starta med ett nytt avsnitt.  

Att det blir kanske att man inte hinner med att göra de här smågrupps tillfällena för att vad 
händer då med dem som blir kvar. Då missar man kanske en genomgång eller halkar efter. 
[...] Så jag kan ju aldrig planera och säga den här dagen ska de här sitta enskilt och jobba 
med det här, det kanske inte går för det kanske är jättestökigt utanför. (Lärare 1) 

Lärare 1 pratar om att hen ibland inte nyttjar de alternativa arbetsplatserna till att själv gå iväg med 

några elever. Risken att halka efter i den ordinarie undervisningen när eleverna lämnar 

hemklassrummet upplevs som stressande. Detta skapar en onödig stress för lärarna och att lägga 

det oavslutade eller nya arbetet på någon annan lärare eller resursperson blir inte heller hållbart. 

Det går ut över eleverna. Lärare 4 har ett grupprum i anslutning till sitt hemklassrum vilket gör att 

det är lättåtkomligt. Men det skulle fortfarande kunna nyttjas mer effektivt under helklasstimmar, 

då grupprummets funktion trillar bort från tanken om det bara är en liten bit kvar av lektionen. 

Ja tiden påverkar ju beroende på vad vi ska göra och så. Ändå inte så mycket skulle jag 
påstå eftersom det (grupprummet) är i direkt anslutning och det är i princip bara jag som 
använder det så påverkar det ändå inte jättemycket. (Lärare 4) 

Lärare 4 ser ändå positivt på tiden i förhållande till grupprum och jobbar mycket med alternativa 

arbetsplatser med eleverna under grupp- och samarbetsövningar.  

[N]är de ska göra uppgifter ihop, de ska lösa saker, göra saker i grupp eller i par då kan man 
också använda det. Man kan pussla så att man får ihop det, det tycker jag! Vill man så går 
det skulle jag säga! (Lärare 4) 

Lärare 4 är optimistisk till de resurspersoner hen har trots att de är knapphändiga. Viljan att använda 

dem finns, men viljan kan vara svår att ta fram när man konstant blir påmind om vad som måste 

hinna med under en lektion.  

 



 

 23 

Lärare 3 tar med de alternativa arbetsplatserna i sin planering, speciellt om hen har tillgång till en 

lärarstudent eller resursperson. Då ser de till vilka lokaler som finns tillgängliga och planerar 

därefter. Lärare 3 tar även lärarstudentens behov i beaktande om att det kan vara lärorikt att hålla 

samma lektion två gånger i halvklass. Medan lärarstudenten har halvklass i ena lokalen kan läraren 

då ha andra halvan i en annan lokal för att sedan byta, detta arbetssätt kan också appliceras på 

resurspersonen.  

När vi sitter och planerar då planerar vi att just vi har tillgång till det här rummet, då kanske 
vi ska köra halvklass. Också det för studenten att köra samma lektion två gånger. (Lärare 
3) 

Här får Lärare 3 möjligheten att planera in användning av alternativa arbetsplatser så det gynnar 

både läraren, lärarstudenten och eleverna. 

 

Hur tiden ska fördelas under schemaläggningen är ett pussel, vem som får tillgång till alternativa 

arbetsplatser är en organisationsfråga som berör årskurs, ämne, resurspersoner, fritidspedagoger 

och elevbehov.  

Det är ju en schemateknisk (sak) och då pratar vi tid, vem har bokat det här nu, [...] nästa 
år är jag trea [...]. Då kommer klassen bredvid mig vara en årskurs etta och då kommer de 
ju använda det här rummet mycket mycket mer än vad jag kan, så då kommer jag 
förmodligen bli mer begränsad och då är det tiden som påverkar. Läroplanen påverkar 
ingenting, utan det är schematekniskt och tid och en organisationsfråga [...]. (Lärare 3) 

Lärare 3 betonar att läroplanen i sig inte påverkar undervisningsformerna utan att schemat ligger 

till grund för hur alternativa arbetsplatser finns att tillgå. Tillgången till alternativa arbetsplatser är 

även en fråga om antalet elever i en skola. Lärare 5 befinner sig i en skola med runt 600 elever, 

vilket gör att det är många som vill åt de alternativa arbetsplatserna vilket i sin tur gör 

schemaläggningen extremt viktig och tidskrävande.  

[D]et är många som vill åt alla extra utrymmen och då gäller det liksom, det är ett jävligt 
pusslande med scheman hit och dit, och vem ska ha det här grupprummet här till exempel 
(hänvisar till ett grupprum i korridoren). [...] vi är för många som vill åt och vi har för få 
grupprum. (Lärare 5) 

Det är schema och tid som står för de två största styrande faktorerna till tillgången av alternativa 

arbetsplatser enligt lärarna. Schemat styr också sambandet mellan ämne och alternativa 

arbetsplatser, har en klass idrott när en lärare är i behov av en alternativ arbetsplats, passar läraren 

på att nyttja det tomma klassrummet. 

Det är så många elever här och så få egentligen extra grupprum. Så det är egentligen sådana 
faktorer som styr, vi är för många som vill åt och vi har för få grupprum. Då får ju schemat 
styra, har mina idrott när den här läraren vill ha ett grupprum då är det ju givet att han får 
grupprummet för då är ju inte ens jag på plats och tvärtom. Så vi har försökt pussla alla 
scheman så att man har tillgång till något grupprum eller sånt hära (möbler i korridoren) 
[...]. (Lärare 5) 
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Samarbetet som klasser och lärare emellan visar på i ovanstående citat, får ses som en effektiv 

lösning till lokalbristen, men tyder på att det är många elever och få alternativa arbetsplatser. 

Pusslandet för att få ihop alla scheman är en stor utmaning för verksamheten, det görs det som går 

av det som finns att tillgå. 

Men ibland kan det vara så att jag har rum, men jag är ensam. Ibland kan vi vara två men 
vi har inget rum. (Lärare 3) 

Lärare 3 förklarar att hen ibland kan ha tillgång till ett extra rum men att hen är ensam vuxen och 

då inte kan nyttja det, då det inte passar att eleverna arbetar utan tillsyn. Ibland kan det istället vara 

tvärtom, att det är två lärare i klassrummet men att det inte finns tillgång till något alternativt rum. 

Detta beror på schematekniska-problem, många vill ha tillgång till alternativa arbetsplatser men ett 

fåtal finns att tillgå. Lärarna måste därför samsas om de få alternativ som finns att tillgå, detta leder 

inte alltid till att tiden blir rättvist fördelad. 

[N]u kan jag tack och lov räkna med korridoren här utanför, men annars kan det ju va att 
man tänkt sig att vara någonstans sen har det blivit dubbelbokad eller någon har glömt att 
säga men vi skulle vara där. Då stjälps ju alltihop såklart. Men för det mesta räknar man 
med att det finns inget sådant att använda utöver det här utanför. Då blir det i så fall, säg 
att de ska öva på någon teater eller någonting, då får de springa och träna någonstans här 
runt omkring oss. Som sagt, det är så mycket ljud hela tiden för dem, de kan inte vara 
någonstans där det är lite tyst. (Lärare 1) 

Önskvärt skulle väl va om de fanns tre eller fyra [grupprum] så att man fick liksom 
disponera och göra mindre grupper av och så vidare. Men det är en utopi! De lokalerna 
finns ju tyvärr inte. (Lärare 2) 

Det optimala är ju att du har alltid tillgång till mindre rum som du vet att du kan förfoga 
över så att du när tillfälle ges, när tillfälle uppstår, är det bara naturligt att [...] ni sitter där 
osv. (Lärare 3) 

Jag skulle ju drömma om ett grupprum igen. Jag älskade ju grupprummet, för det är så 
många elever som behöver lugn och ro, och då är det ju det enda att de får sitta lite lugnare 
[...]. (Lärare 5) 

Bristen på alternativa arbetsplatser upplevs stor hos majoriteten av lärarna. Det går att se en önskan 

från lärarnas sida om att fler skulle finnas och att dessa skulle kunna utnyttjas på ett effektivt och 

väl invävt sätt i undervisningen.  

Lokaler 

Alla skolbyggnader ska ha olika typer av rum som passar för olika undervisningssätt. Det är viktigt 

för både lärare och elever att kunna utnyttja dessa. Alternativa arbetsplatser lever inte alltid upp till 

kraven för hur de bör vara anpassade för att ge en god undervisning, något som saknas är 

bokningsbara eller schemalagda lokaler, istället måste lärarna förhålla sig till hoppet om att det är 

något ledigt under den tidpunkt de tänkt använda sig utav lokalen. 
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Inte ett riktigt grupprum, det är inte anpassat till att sitta i enskilt utan det får man se, vissa 
dagar fungerar det, andra inte. [...] Man får vara lite spontan eller man får improvisera 
ibland. (Lärare 1) 

Vi bokar inte grupprummen utan är de lediga. Det är ju lite knepigt då, men det går alltid 
att lösa. (Lärare 2) 

Undervisningen går att lösa utan att ha tillgång till alternativa arbetsplatser men önskan om 

användningen finns oavsett om det är under förbokad tid eller inte. Alternativa arbetsplatser finns 

med som ett komplement för att lärare ska ha möjlighet att driva en så bra lektion som möjligt och 

för att ge elever den kunskap de är skyldiga att få. 

 

Lärare 2 har en stor tillit till sin klass och finner ofta lösningar till de bokningsbara lokalerna. Men 

ser samtidigt problem med planlösningen om hen haft en rörig klass. Avståndet mellan de 

alternativa arbetsplatserna och hemklassrummet hade blivit problematiskt då tillsynen över 

eleverna inte skulle kunna ske i önskad utsträckning.  

Vi har ju bara de här två bänkarna. Det som är att det är väldigt mycket rullians i korridoren. 
[...] Jag tycker barnen är väldigt duktiga på att ta hänsyn till att man sitter och jobbar. Sen 
är det ju oftast så att det är lugnt klienter på den här skolan, vilket påverkar också att vi kan 
ha det så här. Hade vi haft stökigare elever eller en större skola med barn som mår sämre 
så vore det svårare tror jag att bara kunna ha barn sitta ute i korridoren. Då skulle man vara 
mer tvunget att ha rum där man kan stänga till. (Lärare 2) 

Lärare 2 nämner att elevunderlaget har betydelse för hur undervisningen blir strukturerad och att 

hon tack vare det rådande skolklimatet, på sin skola, har det lugnt. Skolbyggnaden ses som 

välplanerad av politiker och arkitekter när det kommer till hemklassrum men att de har missat de 

alternativa arbetsplatserna. Möjligheten till att ha tillgång till möblering saknas, eftersom det bara 

finns trånga små ytor att tillgå, en bättre planlösning på hur lokalerna är utformade är därför 

önskvärd.  

Ett problem här är ytan. Att det inte finns någonstans att placera bord eftersom att det är 
så korridorigt, eftersom det här är ju bara moduler. Det här är baracker! Det är ingen riktig 
skola [...] det finns inga öppna ytor. Allt är välplanerat bara så att det ska fungera för skolan. 
(Lärare 2) 

Men nu är man så inställda på att det inte finns (alternativa arbetsplatser) så man anpassar 
undervisningen efter att de inte finns. Nej jag tror absolut som att vi har resurs (person) i 
klassrummet så kan man dela upp sig en person i verka klassrum eller en person kan gå iväg 
med en grupp, det är drömmen, att kunna göra det. [...] Ja men man skulle ju önska att det 
fanns, att det fanns några salar som alltid stod tomma som man hade tillgång av att kunna 
gå iväg med en grupp och kunna göra någonting enskilt, ha en liten grupp sätta sig. (Lärare 
1) 

Våran korridor är inte riktigt uppbyggd för att kunna sitta där, tyvärr. Annars så hade det 
också varit en tillgång som jag önskat att ha. Men just på våran skola så finns inte riktigt 
den tillgången tyvärr. (Lärare 4) 
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Att ha ett grupprum i anslutning till hemklassrummet ses som den bästa lösningen, men är enbart 

en dröm för de flesta av lärarna. Lärare 4 har ett funktionellt grupprum i anslutning till 

hemklassrummet och har stor användning utav det. Det är ett bra grupprum i den mening att det 

finns en flexibel miljö där eleverna kan välja vilket arbetssätt och i vilken arbetsställning de vill 

jobba i.  

Alltså de ett helt okej fungerande grupprum. Det är fönster så dem får ljusinsläpp och det 
är mjuka stolar. Det är lite puffar. Det som är bra att det är lite varierande, de kan sitta på 
en puff, de kan sitta på en matta på golvet, de kan sitt på golvet, de kan sitta på mjuka stolar, 
de kan sitta på hårda stolar, det är väldigt varierat så där inne. Att de kan variera sig lite. 
Just små barn har ju lite svårt att sitta helt still på en trästol hur länge som helst. Så på det 
sättet är det bra skulle jag säga, att de kan variera sin läroposition ganska mycket i just det 
grupprummet. (Lärare 4) 

Lärare 4 har således ett önskvärt grupprum med flera olika funktioner.  

 

För de elever som behöver avskildhet från omgivningen för att kunna koncentrera sig bättre, 

exempelvis under lästräning, blir det svårt när det inte finns tillgång till ytor där det kan utövas. 

Vilket leder till att läraren inte kan ordna en strukturerad tillvaro för de eleverna i behov av extra 

stöd. 

Jättesvårt att kunna göra något strukturerat och sitta och lästräna eller träna muntlig 
framställning med några få eller läsning, men behöver stänga i sig lite grann och få den här 
lite trygga avskärmande för de eleverna som verkligen behöver extra stöd. (Lärare 1) 

Nej, de skulle kunna vara bättre organiserade, jag delar ju dem (rum) med fritids, dem har 
ju sin verksamhet på eftermiddagen, bord finns och stolar finns och det är ju organiserat 
för att vara ett fritidsrum men det är ju inte optimalt för det är ju inte så att du har saker 
som du kan ställa fram och ha kvar [...]. Så visst krävs det en viss organisation. (Lärare 3) 

Utan något eget grupprum måste lektionsmaterialet bäras fram och tillbaka mellan de olika 

lokalerna. Lärare 3 har organiserat så att eleverna har varsin ask som de har med sig, där det bland 

annat ingår penna, sudd och lim, som man snabbt kan bära med sig till sin nya arbetsplats. Böcker 

bär läraren oftast i korgar för att snabbt kunna flytta emellan. Hos lärare 5 har de löst en del av 

lokalbristen genom att ett byte mellan hemklassrum kan ske om en klass är i större behov av ett 

grupprum i anslutning till hemklassrummet. Lärare 5 har nyligen själv bytt hemklassrum från att 

tidigare haft ett med grupprum i anslutning till hemklassrummet till att nu ha ett utan, på grund av 

att det fanns en annan klass i större behov av det.  

Men vissa klassrum har grupprum i klassrummen, så då brukar vi göra så i början av varje 
termin att man får kolla av klasserna, men okej din klass då, då har du tre som har stora 
behov av att sitta enskilt och min klass kanske inte har det, ja men då byter du och jag 
klassrum om jag hade grupprummet. (Lärare 5) 

Inställningen till tillgången av antalet alternativa arbetsplatser och hur utrymmet för dessa ytor är 

formade för att stimulera arbetsro varierar i de olika skolorna. Att förnya och göra om ytor är helt 
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omöjligt i några av skolorna. Lärare 5 jobbar i en äldre skolbyggnad där det inte finns möjlighet att 

förändra utformandet av ett rum. 

På den här skolan så får vi ju inte göra om någonting [...]. Hade det varit en annan skola så 
kanske man hade kunnat smälla upp en vägg på något vis åh kanske delat av klassrummet 
på något annat sätt, smidigt kanske med skjutväggar eller så. Men vi får ju inte göra något 
på den här skolan så det blir svårt. Jag hade gärna haft ett grupprum! (Lärare 5) 

[A]lltså de här dörrarna är ju inte direkt täta, klassrumsdörrarna, hade de varit de så hade 
man ju sluppit höra liksom tusentals röster utanför som springer i korridoren. På så vis så 
tycker jag att man kunnat göra mer för att dämpa ljud och så vidare, för högre koncentration 
för de som väl sitter där inne. [...] att ljuddämpa lite mer, det tycker jag och det gäller ju 
egentligen hela skolan, gäller ju mitt egna klassrum också. Där är vi ju också fast att vi inte 
får ändra någonting. Men det hade ju varit en önskan att ha det lite tystare. (Lärare 5) 

[D]et varit lösningen ändå att sitta i korridoren, och då får man hoppas på att det andra är 
på lektion så att det inte är vissa som har rast t.ex. runtomkring, sen finns det vissa lite 
tystare korridorer, sådana här som våran, dem korridorerna ovanför är ju lite så man kan 
stänga om sig, annars är det ju stentrapphuset överallt, det ekar ju det är så mycket ljud 
överallt så det är ju inget, det är ju verkligen inte optimalt arbetsklimat för dem som sätter 
sig ute kan man ju tycka. (Lärare 1) 

Klassrumsdörrarna är inte täta och ljudnivån i skolan blir mycket hög i korridoren. Ljudnivån 

behöver sänkas för att en god arbetsmiljö ska kunna uppnås, vilket är övergripande för både Lärare 

1 och Lärare 5s skola. 

Alternativa arbetsplatser och nyttjandet av resurspersoner 

Alla intervjuade lärare har tillgång till resurspersoner i någon utsträckning, det varierar dock mycket 

mellan de olika lärarna när det kommer till behovet, tillgången och resurspersonens arbetsuppgifter. 

Det finns en elevassistent som är riktad till en elev. (Lärare 2) 

En resursperson har vi tillgång till i klassrummet, ja. [...] Så gott som hela tiden. Med 
naturliga som möten och raster som personen i fråga måste få. (Lärare 3) 

Ja, vi har tre fritidspedagoger som kommer in och hjälper till i jämna mellanrum. De är inte 
med varje lektion men kanske i alla fall en av tre per dag så har jag alltid någon där inne 
och sen har jag även ett språkstöd i arabiska som är med. Hen är med hela dagen. (Lärare 
4) 

Tillgång till resurspersoner varierar mellan de olika skolorna när det kommer till behovet samt deras 

arbetsuppgifter. I Lärare 1 och Lärare 4as fall kräver alternativa arbetsplatser, som inte ligger i 

anslutning till hemklassrummet, att det finns tillgång till resursperson, som kan gå iväg med elever. 

Nej jag tror absolut som att vi har resurs (personer) i klassrummet så kan man dela upp sig 
en person i verka (vardera) klassrum eller en person kan gå iväg med en grupp, det är 
drömmen, att kunna göra det. (Lärare 1) 
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[D]e flesta lektioner skulle jag använda de (alternativa arbetsplatserna) om de var kopplat 
till klassrummet. Annars krävs det ofta att man har tillgång till en resurs (personer) också 
som kan hjälpa till och vara med eleverna på stället. (Lärare 4) 

Har läraren tillgång till någon resursperson under lektionstimmarna så kan de dela upp klassen, 

eller låta några få elever gå iväg med resurspersonen för att arbeta utanför hemklassrummet. Lärare 

3 tar tillfället i akt och använder sig även av lärarstudenter som extra resurser i klassrummet, vilket 

är en fungerande strategi för hen.  

Speciellt när jag har student. För då utnyttjar ju vi, för då är vi ju två lärare och då försöker 
vi ge tillfälle att utnyttja det. (Lärare 3) 

Lärare nyttjar de tillgångar de har och kan få tillgång till. Tillgången till två eller flera lärare i 

klassrummet gynnar inlärningen hos eleverna, att eleverna kan få möjlighet till att arbeta extra med 

individuella uppgifter eller byta arbetsmiljö ifrån hemklassrummet, för att minska syn- och 

ljudintryck och skapa en lugnare arbetsmiljö. Resurspersonen eller lärarstudenten kan ha hand om 

en mindre grupp som sätter sig utanför hemklassrummet eller tvärt om, att resurspersonen eller 

lärarstudenten är kvar i hemklassrummet och läraren tar en mindre grupp med sig. 

Det beror på om resursen kan gå iväg med dem, då är det ju bra, då har de ju honom. 
Annars så ska de ju springa 17 gånger till mig och då är det ju onödigt att ha skickat iväg 
de lite, så kan jag tycka. (Lärare 5) 

Resurspersonen ses vara “syftet” som alltid ska finnas med när du besöker en alternativ arbetsplats 

som Lärare 2 och Lärare 3 tar upp under rubriken Alternativa arbetsplatser för det enskilda arbetet.  

 

Resurspersonen kan vara den som skapar tillfälle för lugn i hemklassrummet, Lärare 5 har ibland 

ett stort grupprum att tillgå och kan således låta ett större antal elever gå iväg med resurspersonen.  

[N]är resursen är tillgänglig, då får hen automatiskt gå ut med 10–11 personer efter 
genomgången bara för att få mer arbetsro i klassrummet. Vi kan ju variera vilka man skickar 
ut också med resursen. (Lärare 5) 

Resursen har ju ibland ett grupprum. Men det är ju knappt att det får plats halvklass där så 
att. Det är inte så jätte mycket som jag har att tillgå med (Lärare 5) 

Det är varierat hur stor tillgång lärarna har till resurspersoner. Denna möjlighet Lärare 5 har, får 

ses som ett ideal om det hade kunnat genomföras i ännu större utsträckning.  

Resultat  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare använder sig av alternativa arbetsplatser 

i sin undervisning. Vår studie visar att lärare nyttjar alternativa arbetsplatser på olika sätt, när 

eleverna genomför grupparbeten, när eleverna arbetar enskilt, när eleverna behöver arbetsro och 

framförallt när eleverna behöver möjlighet för att kunna växa och utveckla sin kunskap. 
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Sammantaget från delkapitlet Alternativa arbetsplatser och lugn anser lärarna att alternativa arbetsplatser 

skapar lugn i elevernas undervisning och arbetsmiljö. Störande intryck minskar när eleverna får 

möjlighet att sprida ut sig, vilket är av extra stor vikt för de eleverna med psykoneurologiska 

diagnoser, de eleverna som är känsliga för ljud- och synintryck och de eleverna som innehar oro. 

Alternativa arbetsplatser medför möjlighet till dialog, elever emellan och lärare och elever emellan, 

samt vara lärarens möjlighet att hantera enskilda samtal kring konflikthantering och känsliga ämnen. 

 

Lärare är flexibla och löser problem de kommer i kontakt med, effektiva lösningar på hur man kan 

fördela ytor i hemklassrummet är att skärma av från störande yttre faktorer, som ljud- och 

synintryck, vilket skapar en tillfällig lösning till arbetsro. Avskärmningar som används är till 

exempel hörselkåpor, vikskärmar och vridning av bord. 

 

Sammantaget från delkapitlet Alternativa arbetsplatser och samarbete mellan elever är att grupparbeten och 

samarbetsövningar som utövas i de alternativa arbetsplatserna bidrar till en lugnare miljö där 

möjligheten till kommunikation ökar. Läroplansangivelserna och lärarnas uppsatta mål både 

begränsar och möjliggör för hur de alternativa arbetsplatserna används i undervisningen. Stressande 

situationer förekommer där läraren känner att hen inte hinner med den tänkta undervisningen. Det 

värsta skulle vara om det gick så långt att viktig kunskap inte hanns ta med i undervisningen alls 

under ett läsår. Vilket skulle ge drastiska komplikationer för eleven när den kommer upp till nästa 

årskurs. 

 

Sammantaget från delkapitlet Alternativa arbetsplatser för det enskilda arbetet används alternativa 

arbetsplatser när eleverna själva kan ta ansvar i sitt arbete och då självmant går ut ur 

hemklassrummet, eller när läraren ser att eleven kan arbeta på med en uppgift enskilt. Ett tydligt 

syfte måste finnas när eleverna ska besöka de alternativa arbetsplatserna, det får inte vara ett ställe 

dit läraren skickar ut eleven bara för att hen ska slippa vara i hemklassrummet. 

 

Sammantaget från delkapitlet Styrdokument, schema och tid visas det att samtidigt som flertalet lärare 

påvisar läroplansangivelsernas roll som ramfaktor för användandet av alternativa arbetsplatser, 

anser vissa lärare starkt det motsatta. Gemensamt upplevs en tidspress och att man halkar efter i 

planeringen om man missar en genomgång, vilket är missgynnande för alla inblandade.  

 

Sammantaget från delkapitlet Lokaler sammanfattas det att alternativa arbetsplatser har stor 

betydelse, men att tillgången till dessa lokaler varierar från skola till skola. Lokalerna existerar inte 

i den utsträckning som hade varit önskvärd, vidare är ibland bokningsmöjligheter obefintliga. 

Flertalet lärare pekar på att de hade velat ha ett grupprum i anslutning till hemklassrummet. De 

hade även gärna sett att lokalerna var annorlunda utformande, med mer fokus på alternativa 
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arbetsplatser från byggstart. Ljudnivån i många utav skolbyggnaders korridorer anses vara för hög, 

eleverna behöver avskildhet från omgivningen för att kunna koncentrera sig och de tänkta 

korridorerna kan då inte fylla det syftet. 

 

Sammantaget från delkapitlet Alternativa arbetsplatser och nyttjandet av resurspersonal ger lärarna oss 

inblicken i hur viktiga resurspersoner anses vara för nyttjandet av alternativa arbetsplatser, vilket 

visar att alternativa arbetsplatser fungerar som ramfaktor i detta fall. 

 

Av intervjusvaren kan avläsas att ramfaktorer innebär möjligheter och begränsningar vid lärarnas 

användning av alternativa arbetsplatser. Tiden spelar en viktig roll för hur verksamheten byggs upp, 

de styr hur rutiner blir till och hur mycket tid det finns för resurspersoner i klassrummet som stöd 

till läraren på en arbetsplats. Att hinna med allt under en begränsad tidsram kan ge stress, både för 

elever och lärare. Schemat är något som både tar tid att få ihop och anpassa så det gynnar alla lärare. 

De större rummen, som oanvända klassrum, går oftare att boka medan de mindre platserna går att 

nyttja efter tillgång. 

 

Resurspersonens roll för elevernas lärande är betydande, inte främst i de situationer när lärarna har 

tillgång till alternativa arbetsplatser där hen inte kan släppa eleverna själva. Det finns idag bara egna 

lokala regler för hur resurspersoner arbetar inom de olika skolorna, där en av anledningarna beror 

på skolans budget. 

  

Intervjusvaren visar att de tillfrågade lärarna befinner sig i situationer där de helt enkelt måste 

acceptera sin arbetsmiljö som den är. Förändringar ses inte som möjliga. Men där de alternativa 

arbetsplatserna kan användas, det vill säga där läraren har möjlighet att använda dem så blir det ett 

plus i undervisningen. Lärare 5 säger följande: 

Alltså jag är så van att vara för det mesta själv och ha de i klassrummet, för mig gör det inte 
så jättestor skillnad. [...] Så kan jag inte riktigt tänka, utan det är nog lite drömtankar. Så jag 
får tänka på verkligheten och då är jag oftast själv i klassrummet med alla. (Lärare 5) 

Vi finner att i skolbyggnaderna där de intervjuade lärarna arbetar bör åtgärder ske för att utveckla 

skolorna så att alternativa arbetsplatser blir ett funktionellt och aktivt verktyg i den dagliga 

undervisningen. Enbart Lärare 4 ser ut att ha ett tillräckligt utformat grupprum för att 

undervisningen ska gynna eleverna.  
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Diskussion 

Lärare nyttjar alternativa arbetsplatser 

Flerparten av de intervjuade lärarna visade tecken på att de alternativa arbetsplatserna är ett viktigt 

verktyg i undervisningen för elevernas förståelse, identitetskänsla, lärande och initiativtagande. 

Alternativa arbetsplatser används i störst utsträckning när hemklassrummet ger sig vika. Grupprum 

i anslutning till klassrummet är den stora längtan med bra arbetsytor för eleverna som kan bidra till 

lugn, koncentration och utveckling. Huvudsyftet till varför lärarna använder alternativa 

arbetsplatser är för att eleverna ska ges möjligheten att öka sin kunskap och växa som individer. 

Skantzes tankar överensstämmer med detta då hon menar att alla sinnen används för att ge den 

fysiska miljön en skepnad och förståelse, där identiteten hos eleven formas i relation till den plats 

eleven vistas (Skantze 1989, s. 134). Miljö och arkitektur måste vara tydlig för att elever ska kunna 

ta del av den på ett ergonomiskt och hälsosamt sätt (Skantze 1989, ss. 134–137), därför måste 

skolan ha välplanerade planlösningar som kan ge upphov till lugna och avkopplande miljöer för 

alla vistande (Brink & Karlsson 2008, s. 10). 

 

Något som genomsyrar alla lärares svar och syn på alternativa arbetsplatser är att de hjälper till att 

bidra med ett lugn för alla inblandade. Särskilt för elever med svårigheter, det kan vara de elever 

som inte klarar av syn- och ljudintryck i lika hög grad, elever med olika psykoneurologiska diagnoser 

och de eleverna med extra oro i kroppen. För dessa elever finns alternativa arbetsplatser med som 

en viktig del för att klara av det dagliga skolarbetet. Att kunna samarbeta i en lugnare miljö 

underlättar kommunikationen eleverna emellan, oavsett elev. För de elever som behöver avskildhet 

från omgivningen för att kunna koncentrera sig bättre, exempelvis under lästräning, blir det svårt 

när det inte finns tillgång till de ytorna. Vi hade på förhand främst förväntat oss att lärarna skulle 

nyttja alternativa arbetsplatser i syftet att skapa lugn och för att ge eleverna större möjlighet att 

arbeta tillsammans, vilket stämde överens med lärarnas användande av alternativa arbetsplatser. Vi 

hade dock tänkt oss att det skulle skapa ett lugn för eleverna som gick ut och att dessa var elever 

som behövde det tystare runt omkring sig, något som inte riktigt visade sig stämma då det även var 

för att skapa ett luftigare ytor i hemklassrummet för de elever som var kvar. Ett problem är att det 

är svårt att planera för enskilt arbete inom alternativa arbetsplatser då tillgången på lediga lokaler 

oftast är obefintlig. Även de gånger lärare har en eller flera resurspersoner att tillgå, finns ibland 

inte lokaler som kan nyttjas.  

 

Att arbeta enskilt vid en alternativ arbetsplats är nödvändigt och användbart, lärarna ser att det ökar 

koncentrationen och ansvarstagandet hos eleverna, behovet att eleverna ska få sitta ostört och 

arbeta med en uppgift är därför starkt. Skantze menar i förhållande till detta att grupprummen blir 

en vinning, att eleverna får en känna en känsla av ansvarstagande (1989, s. 139) samt ser vi att 

läraren har ett tydligt syfte till varför eleverna ska besöka de alternativa arbetsplatserna, eleverna 
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måste känna att det finns förväntningar på dem. Det är viktigt att alternativa arbetsplatser inte blir 

en plats för elever som läraren vill få bort från hemklassrummet. Vi tyckte det var en intressant 

poängtering eftersom det inte var något vi hade tänkt på i förhand. Ingen av de intervjuade lärarna 

använde heller alternativa arbetsplatser i det syftet, vad vi såg under intervjuerna.  

 

Genom intervjuerna såg vi att de lärare som ser behovet att ge eleverna lugn i undervisningen tar 

till innovativa lösningar för att tillgodose behovet. Tufvesson menar i likhet med detta att när lärare 

ser problem skapar de strategier och stödstrukturer för att underlätta undervisningen (2017, s. 91). 

Lärarna var mer uppfinningsrika än vad vi hade trott och fann lösningar i problematiska situationer 

som uppstod. 

Ramfaktorer möjliggör och begränsar  

Vi ser att grupprum inte prioriteras i stor utsträckning inom skolans värld och ett stort missnöje 

visas på tillgången, som är knappt befintlig, vilket är något Lindqvist m.fl. styrker (2003, ss. 46–48), 

där de i deras studieresultat om skollokaler kom fram till att det enbart är en fjärdedel av lokalerna 

som är godtagbara. Det resultatet stämmer väl överens med vad vi har sett i vår studie där 

majoriteten av de intervjuade lärarnas alternativa arbetsplatser är undermåliga. Schematekniska-

problem är oftast anledningen till att nyttjandet av alternativa arbetsplatser inte blir av, det är många 

som vill åt dem.  

 

Tufvesson påpekar att man måste dubbelanvända alla rum i skolan numera för att få verksamheten 

att gå runt. Oavsett rum måste det vara funktionellt och anpassat till antal personer samt 

personernas förutsättningar, små rum med flexibel möblering efterfrågas. Flexibla lösningar sätter 

förutsättningar på kvalitén, det är mycket viktigt med tydlig arkitektur som ger bättre 

förutsättningar för elevers lärande och delaktighet (Tufvesson 2017, ss. 93–94). Funktionella 

alternativa arbetsplatser gick inte att finna hos alla intervjuade lärare, Lärare 4 hade ett önskvärt 

grupprum som var utformat på fler olika sätt, med olika typer av sittplatser och låg i anslutning till 

hemklassrummet. Men merparten av de intervjuade lärarnas alternativa arbetsplatser bestod enbart 

av ett fåtal möbler som inte gick att flytta runt, eftersom att ytan var begränsad. 

 

Olika läroplaner, Lgr 69 och Lgr 11, har genom årens lopp försett läraren olika perspektiv på hur 

deras arbete ska utföras. Skantze tar upp att olika stora elevgrupper ska ha tillgång till ett eller flera 

rum för en god utbildning (1989, ss. 78). Skolverket tar i Lgr11 upp att målen ska anpassas till varje 

individs förutsättningar och behov, vilket ska gynna det fortsatta lärandet och den individuella 

utvecklingen av elevernas kunskapsnivå (Skolverket 2016, s. 8). Läroplansangivelsernas 

måluppsättningar kan vara svårtydda och tidskrävande. Vi kan i vår studie se att lärarna känner att 

det är svårt att släppa klassen till en annan vuxen som inte har koll på var i planeringen man ligger 

till. Tanken på att man själv som lärare kommer halka efter i sin undervisning och på så sätt inte 
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hinna ge eleverna den kunskap som de är berättigade känns tungt. Runnquist tar upp att just skolan 

står för helheten av den pedagogiska lärandemiljön vilket omfattar den fysiska miljön och dess 

förhållande till schema och tid (2017, s. 153). Att hinna med det som måste göras under ett läsår 

upplevas emellanåt som pressande, ofta under de tillfällen där en lektion inte blir av och då måste 

skjutas på eller hoppas över. Hur tiden ska fördelas under schemaläggningen är ett pussel, vem som 

får tillgång till flest alternativa arbetsplatser är en fråga om årskurs, ämne, resursperson, 

fritidspersonal och elevbehov. Alla skolor har dessutom inte alternativa arbetsplatser som är 

bokningsbara, utan måste då istället förhålla sig till hoppet om att det är något ledigt under den 

önskade tidpunkten. Malmgren Hansen belyser att tiden och dess betydelse för en strukturerad 

verksamhet är väldigt viktig. Lärare känner sig stressade att hinna med allt under tidsramarna vilket 

också påverkar elevernas lärande (Malmgren Hansen 2002, s. 93). Bjurström påpekar att 

läroplanerna, tiden och schemat inte är någon enkel uppgift att i planerandet av en undervisning få 

ihop så att den passar alla. Läroplanen sätter upp mål för undervisningen men nämner inget om 

hur målen ska uppnås, inget om vilka pedagogiska eller fysiska ramar man kan förhålla sig till 

(Bjurström 2017, ss. 116–117).  

 

Lärare 4 har ett grupprum i anslutning till klassrummet vilket gör att det är lättåtkomligt. Men skulle 

fortfarande kunna nyttjas mer effektivt under helklasstimmar, då grupprummets funktion trillar 

bort från tanken. Skantze tar också upp det med att det är många skolbyggnader som behöver 

rustas upp och anpassas till läroplanens verksamheter och organisationsformer. Eftersom risken 

för att lärare glömmer att ta med miljön i tanken när de planerar sin lektion finns, vilket kan stoppa 

kompetensutvecklingen hos eleverna (Skantze 1989, s. 144).  

 

Alternativa arbetsplatser uppnår inte alltid den önskade arbetsmiljön av hur en fungerande 

arbetsplats bör se ut. Enligt Bjurström har alla skolbyggnader har olika rum som är utformade för 

att passa undervisningen på skolan. Rummen behöver vara strukturerade på ett sådant sätt att de 

har både fasta och rörliga utrymmen, vilket syftar på möbler, material och läromedel lika mycket 

som det syftar till antal rum, design m.m. (Bjurström 2004, s. 87). Hur byggnaden är som rumslig 

organisation, rambunden eller som hinder för pedagogiska och sociala mål har stor betydelse 

(Bjurström 2017, ss. 116–117) speciellt i hur användningen och påverkan för elevernas olika 

inlärningsmöjligheter resulteras (Tufvesson 2017, s. 99).  

 

Vi kan se att politiker och arkitekter har haft en plan för hur undervisningen bör fogas när 

skolbyggnaderna planerades men att de missat hur viktigt det är att ha tillgång till alternativa 

arbetsplatser. Alla lärare skulle använda ett eller flera grupprum om de låg i anslutning med 

hemklassrummet, vilket är precis vad Scherp och Scherp nämner i sin studie (2007, s. 201). Vi 

finner att endast Lärare 4 har ett acceptabelt funktionellt grupprum, då hens grupprum ligger i 

anslutning till hemklassrummet och det finns möjlighet för eleverna att själva välja arbetssätt och 
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arbetsställning när de arbetar. Tufvesson förespråkar för att möbleringen, oavsett yta, ska vara 

genomtänkt (Tufvesson 2017, s. 92). Lärare 4 har således ett väldigt önskvärt grupprum.  

 

Arbetsbördan ökar för både elever och lärare när tillgången på eget grupprum inte finns att tillgå, 

lektionsmaterialet måste bäras fram och tillbaka mellan de olika lokalerna. Vilket betyder att man 

enbart kan bära med sådant som man enkelt och snabbt kan flytta mellan arbetsplatserna. 

Bjurström talar om rums öppningar och relation till andra rum (Bjurström 2004, s. 90). Hos lärare 

5 kunde vi se att den tillfälliga lösningen på bristande grupprum i anslutning till hemklassrummet 

löstes genom att lärare byte hemklassrum med varandra om det fanns en klass i större behov av att 

använda ett. Vilket vi anser är en smart lösning då det gynnar den klassen som har störst behov. 

 

Tufvesson lyfter fram att den fysiska miljön måste vara utformad så den inte exkluderar någon och 

där rätten för stöd omfattar utformningen av den fysiska miljön (2017, ss. 87–89). Att förnya och 

göra om ytor är helt omöjligt i några av skolorna. Vi tillsammans med Runnquist 2017 anser att det 

är en skyldighet för alla inblandade att förena verksamhet och struktur, där helhetssynen på 

lärandemiljön bör handla om att förverkliga pedagogiska idéer kring arkitektoniska miljöer (s. 152). 

 

I Pihls studie visar hans resultat på att mindre grupprum inte är en betydande faktor för lärandet 

utan att inlärningen sker bättre i hemklassrummet (Pihl 2016, s. 35). Pihls studie fokuserar på hur 

tillgången av grupprum på gymnasiet används under matematiklektionerna, medan vi fokuserar på 

grundskolan. Men det är ändå värt att nämna en annan vinkel av alternativa arbetsplatser, eftersom 

det oftast talas om bristen på alternativa arbetsplatser i skolmiljön och Pihls studie visar på att det 

inte spelar någon roll. De intervjuade lärarna i vår studie har alla i olika hög utsträckning behov av 

alternativa arbetsplatser och finner stor nytta i att de finns med i den dagliga undervisningen.  

 

Utmaningen är att utforma och använda lärandemiljöer så att individens behov tas till hänsyn på 

bästa sätt, men hos de flesta skolmiljöer är påverkan på utformningen nära obefintlig, där de som 

arbetar i skolan får acceptera de fysiska förutsättningar som finns (Tufvesson 2017, s. 99).  

Resurspersoners roll i undervisningen  

I våra intervjuer var en av startfrågorna om lärarna hade tillgång till resurspersoner (se bilaga 2) då 

vi tänkte att det kanske skulle spela in i hur alternativa arbetsplatser användandes. I genomförandet 

av våra intervjuer framkom det att resurspersoner hade stor betydelse för lärarnas möjlighet till 

användandet av alternativa arbetsplatser, i större utsträckningen än vi trott. Detta ledde till att vi 

valde att ge resurspersoner en egen frågeställning och en chans att analyseras och diskuteras i större 

utsträckning.  
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Tillgången av resurspersoner och deras roll i klassrummet varierar kraftigt, vissa, som Lärare 2, har 

en resursperson som arbetar mot en enskild elev medan Lärare 3 har en resursperson som arbetar 

mot hela klassen under majoriteten av dagen. Malmgren Hansen tar även upp att bättre lokaler är 

nödvändiga för att ge resurspersonerna de bästa förutsättningarna till elevers lärande (Malmgren 

Hansen 2002, ss. 95–96), något vi också upptäckte i våra intervjuer med lärare kring lokalerna där 

det, som i Lärare 3s fall, ibland fanns resurser men inga lokaler att tillgå.  

 

Malmgren Hansen tar upp att resurspersoner är med som ett viktigt stöd i undervisningen och har 

betydelse för elevernas lärande. Resurspersoner visade sig spela stor roll i vår studie för lärarna i 

användandet av alternativa arbetsplatser. Resurspersoner ses därmed som en betydande ramfaktor 

i undervisningen, som både möjliggör och begränsar i förhållande till tillgången av dem. 

 

Lärare 2 och Lärare 3 pratar under rubriken Alternativa arbetsplatser för det enskilda arbetet om att ett 

syfte ska finnas när elever besöker en alternativ arbetsplats, de nämner då att det ska vara klart vad 

de ska arbeta med på platsen och vilka förväntningar som finns på eleverna. Lärare 5 pratar om att 

det är resurspersonen som är syftet till att man besöker en alternativ arbetsplats, att utan dem skulle 

hen inte låta de gå iväg. 

 

Vi ser även att det under tillfällen där det finns tillgång till alternativa arbetsplatser ibland inte går 

att nyttja dessa för att det inte finns någon resursperson. Tillgången till resurspersoner varierade 

mycket mellan skolorna och blev en markör på hur ofta en lärare kunde använda alternativa 

arbetsplatser. Vi såg att grupprum eller andra lokaler som inte är anslutna till hemklassrummet inte 

nyttjades i samma utsträckning när det saknades resurspersoner, eftersom inte alla lärare kände sig 

bekväma med att släppa sina elever själva.   



 

 36 

Slutsats 

Vår studie visar att de alternativa arbetsplatserna är en del av den dagliga undervisningen för 

elevernas kunskapsinhämtning och personliga utveckling. Målsättningen för den dagliga 

undervisningen är att ge varje elev en möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på olika sätt, att 

lära och att växa som människa. Betydelsen och nyttjandet av dessa typer av ytor bör därför ses 

som så viktig att de ges större utrymme i lärarutbildningen. 

 

Denna studie bidrar till att ge ytterligare kunskap om alternativa arbetsplatser samt dess möjliga 

betydelse och funktion i skolan.  

 

Önskvärt från vår sida är att forskning och andra studier inom skolan i framtiden innefattar studier 

av alternativa arbetsplatser i svenska skolor. Eftersom att det i dag inte finns att tillgå i den bredd 

som efterfrågas och därför inte går att dra mer generella slutsatser. 

 

Så vi tar återigen upp frågan RAFD ställer i kapitlet bakgrund ”Varför accepterar vi skolmiljöer 

som skulle klassas som undermåliga på vilken annan arbetsplats som helst?”. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Medgivande till deltagande i en studie  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om alternativa arbetsplatser, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Angelica Gullin och Turid Fyrberg som 

går 6:e terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas, 

och att detta kommer analyseras.  

  

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, 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. 

  

 

....................................................................... 

Ort och datum 

  

  

.......................................................................  

 

....................................................................... 

Namn och underskrift  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Namn på lärare: 

_________________________________ 

Skola & årskurs: 

_________________________________ 

Namn på intervjuare: 

_________________________________ 

Datum: 

_________________________________ 

 

Finns tillgång till resursperson? 

 

Använder du alternativa arbetsplatser? 

 

Vid vilka tillfällen under undervisningen använder du dem? 

 

Hur stor tillgång av alternativa arbetsplatser har du? 

 

Vad är din inställning till antalet alternativa arbetsplatser som du har tillgång till? 

 

Om det funnits flera alternativa arbetsplatser hade du använt dem då? 

 

Tar du med de alternativa arbetsplatserna i din planering? 

Ja - utveckla, nedskrivet/i huvudet? 

Nej - Finns det någon anledning? 

 

När du använder alternativa arbetsplatser, är eleverna själva, eller sitter de med lärare? 

 

Spelar alternativa arbetsplatser någon roll för den dagliga undervisningen? 

 

Kan du se att de alternativa arbetsplatserna ger något för elevers lärande?  

 

Finns det några yttre faktorer som möjliggör eller begränsar de alternativa arbetsplatserna 

i din undervisning? 

Exempel tiden, läroplanen styrning, verktyg och/eller hur designen/lokalen är formad.  
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