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Sammanfattning  

Denna studie undersöker hur två lärare valt att utforma sitt klassrum med avseende på den 

fysiska miljön, en kartläggning av denna fysiska miljö samt hur elever agerar i den givna 

miljön. Det vi avser med fysisk klassrumsmiljö är möblemang, utsmyckning, disposition av 

läromedel, elevarbeten och allt annat som av läraren har placerats i klassrummet. Vi använde 

oss av intervju och observation som metod, intervju av lärarna kring detta ämne och genom 

observation såg vi hur eleverna agerade i den fysiska miljön som var deras hemklassrum. Vi 

fann att de båda studerade lärarna på olika sätt förde resonemang om vad som är viktigt i en 

fysisk klassrumsmiljö men på olika sätt. Vi fann också att de båda lärarna ställdes inför olika 

problem i utformandet av den fysiska klassrumsmiljön, problem utifrån exempelvis 

ekonomiska resurser. Resultatet är en studie av två lärares syn på fysisk klassrumsmiljö, hur 

de undersökta klassrummen såg ut samt hur eleverna agerade inom ramarna för dem. 

Resultatet har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Nyckelord 

Meningsskapande, sociokulturella perspektivet, tingens påverkan.  
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Inledning 

I samma tid som staden växte fram med en tydlig kärna i form av tempel eller dylikt så växte 

också skolan fram för att sprida skriftspråket, detta för ca 7000 år sedan. Nu, i Sverige 

beräknas 2,5 miljoner barn och ungdomar från förskola till gymnasium delta i undervisning 

dagligen (Lundgren m.fl 2012, s. 14). I samma takt som samhället utvecklades under 1900-

talets andra hälft, ökade kraven på undervisningen. Undervisningen blev en spegel för det 

demokratiska samhälle som utvecklades och under 50-talet och framåt en nyckel till att 

utveckla och bevara kunskaper (ibid). Eleven ansågs erfarenhetsfattig och som ett tomt kärl 

att fylla med kunskap, eleven förväntades lära sig saker via förmedlingspedagogik och 

reproducering av lärarens kunskaper. Klassrummen var utformade efter detta, den lärde var i 

fokus för de som skulle lära sig. Eleverna förväntades lyda sin lärare och demokratiska inslag 

var ännu inte en del av skolan. Skolan var i begynnelsen en mycket kristen institution och 

detta härleddes ifrån den tid då prästerna var de nyckelpersoner i bondesamhället, som hade 

kunskapen om bibeln och samhällets funktioner (ibid s.57). 

Idag finns en annan syn på hur lärande går till, vi har utvecklat ett nytt sätt att se på lärande 

med eleven i fokus. Skolan har inte längre till uppgift att förmedla exempelvis endast kristna 

värden. Idag lyfts värden som demokrati och allas lika värde fram inom skolans ramar och 

lärare förväntas vara bärare och förmedlare av dessa värden. Man kan kort säga att vi har nått 

långt i utvecklingen om teorier hur man bäst lär sig och dessa har resulterat i dagens delvis 

sociokulturella perspektiv på lärande i skolan. Klassrummet är det rum där lärare och elever 

arbetar tillsammans dagligen, eleverna ska i en social kontext utveckla sin identitet och sina 

kunskaper. Eleven ses som medskapare av sin kunskap och som en individ med erfarenheter 

av livet som är viktiga att ta till vara på (Lundgren m.fl 2012, s.179). Detta har vi lärt oss 

under vår utbildning. Vi slås av det faktum att den fysiska klassrumsmiljön på många ställen 

fortfarande ser ut som när förmedlingspedagogiken var norm, och ställer oss undrande till om 

den fysiska klassrumsmiljön verkligen gynnar lärandet och de processer som förväntas ske 

där. 



6 

 

Bakgrund 

Klassrummet är lärarens arbetsplats och elevernas plats för lärande. Klassrummet är till för att 

läraren ska klara av sina arbetsuppgifter och för att eleven ska utveckla sina kunskaper. 

Eftersom att lärandet påverkas av den miljö man befinner sig i är det av yttersta vikt att 

läraren bland annat är medveten om de fysiska aspekter i en miljö som påverkar eleven 

(Björklid 2005, s.51). Ordet miljö är ett begrepp som sträcker sig över många områden och 

den fysiska miljön i ett klassrum är ett exempel. Man ska också komma ihåg att den 

omgivning man befinner sig i kan uppfattas olika från person till person varför det blir 

intressant att ställa frågan hur vi kan skapa ett klassrum för alla (ibid., s.50). Det blir 

dessutom problematiskt eftersom skolans fysiska lokaler och innehåll sällan förändras i 

samma takt som kursplaner och läroplaner. Det är en annan typ av samhällsmedborgare som 

befinner sig i skolbänkarna idag, med andra erfarenheter och en annan typ av framtid men 

som skolan inte i alla stycken är anpassad för (de Jong 1995, s.44-49). 

Wigerfält (2010 s.82-89) menar att skolan och dess klassrum inte förändras i den takt som 

är nödvändig för att passa elevernas nya krav. Skolan har av tradition inte förändrats i den takt 

som samhället i övrigt och det finns, enligt Wigerfält, ett kulturellt kapital som präglar 

skolkulturen och som lärarna är bärare av. Detta kulturella kapital innefattar lärares 

erfarenheter, sätt att prata, tänka och uppfatta saker, det omfattar allt som skolan står för och 

finns kvar fast vi får nya läroplaner. Den fysiska miljön i ett klassrum är ett omdiskuterat 

ämne i många forum, men den fysiska klassrumsmiljön har inte fått stort utrymme i läroplan 

och kursplaner (Björklid 2005 s.24). En av de som dock starkt betonade den fysiska miljöns 

betydelse för elevers utveckling och lärande var Maria Montessori (1870-1952), 

Montessoripedagogikens grundare. I Montessoriskolor läggs stort fokus på den fysiska miljön 

och de fysiska verktyg som används för lärande i klassrummet. Pedagogens roll i 

Montessoriskolan blir att observera eleven i miljön och tillhandahålla rätt verktyg för att 

handleda eleven till framgång (ibid s.44). I samma tid uttryckte Dewey (1859-1952) som var 

en amerikansk filosof att utformningen av den fysiska klassrumsmiljön framhåller 

pedagogens makt och inflytande samt vilja att påverka eleven. Dewey menade att 

klassrumsmiljön påverkar den enskilde elevens lärprocess (Dewey 2002, s.45-46). Rudolf 

Steiner (1861-1925) framhöll att barns fantasi och utveckling är starkt anknutet till den miljö 

de lever i. Detta ledde till Waldorfpedagogikens framväxt där man anser att ”fel stimulans kan 

påverka barnens utveckling negativt” (Björklid 2005, s.44). Det har givit upphov till en 
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speciell arkitektur och estetik i lokalerna som används för Waldorfpedagogiken. Fysiska ting 

sorterades efter färg beroende av barnens ålder till det hör också att det inte finns 

tillrättalagda ting utan man använder sig av det som naturen erbjuder. Till skillnad från 

Waldorfpedagogiken skiljer sig Reggio Emilias pedagogik, som grundades av Loris 

Malaguzzi (1921-1994), på det vis att lokalerna och den fysiska miljön tillskrivs rollen som 

den tredje pedagogen och dess fysiska miljö ses som grunden för lärande och utveckling. Där 

ska finnas färger, ljus och saker som inspirerar till utveckling och lärande. Tingen blir en del i 

elevens identitetsskapande och socialisationsförmåga. Här ska kreativiteten flöda i form av 

mötesplatser som kallas torg där förutsättning för dokumentation ges. Ett fjärde exempel på 

ett alternativt sätt att använda miljön är Ur och skur–daghem som erbjuder utomhusmiljö och 

miljömedvetenhet som central pedagogisk ide. Alla dessa pedagogiska ingångar har miljö 

som ett centralt begrepp i sin beskrivning (ibid s. 44-45). 

Den fysiska miljön i det traditionella klassrummet förändras inte ofta. Ett klassrum kan 

visa i princip samma fysiska miljö trots att elever byts ut och åren går. Bord och stolar står 

oftast på samma sätt i en viss ordning, vända mot katedern för att det länge har sett så ut. 

Forskning visar att genom utformningen av klassrummet skapas det en föreställning om 

varför den fysiska miljön ska vara på ett visst sätt, det ger en bild av vad vi förväntar oss av 

elever samt vilken typ av maktstruktur som där finns (Nordin-Hultman 2004, s.51).  

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) nämns att ett mål för eleven är att respektera sin närmiljö, 

vidare att ansvara för sin arbetsmiljö. Detta kan tolkas i ganska vid betydelse då närmiljön 

även är skolgården ännu vidare samhället och naturen men även sitt hemklassrum. Ansvaret 

som eleven har för sin arbetsmiljö kan tillexempel tolkas som att inte störa arbetsron och att 

hålla ordning på sina saker. Vidare beskrivs en riktlinje för alla som arbetar i skolan, de ska 

främja elevens förmåga och vilja till att ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. Denna riktlinje kan i likhet med elevens mål och ansvar tolkas på olika sätt.  

Ovan nämns att ansvar kring den fysiska klassrumsmiljön i läroplan och kursplan är 

otydligt för såväl elever och de som arbetar inom skolan (Skolverket, 2011). Vid granskning 

av skolförordningen (SFS 2011:185) nämns inget ansvar för vare sig rektor eller lärare som 

avser de fysiska klassrumsmiljöerna. Mer än att; rektor ska vaka över de hygieniska 

förhållandena i skolan (§7) i samråd med skolläkare, rektor ska även ha tillsyn över 

institutioner, bibliotek och andra hjälpmedel för utbildningen samt sörja för att dessa 

användes på ett lämpligt sätt (§8). Slutligen ha tillsyn över inventarier samt lokaler (§9). Vad 

dessa uppgifter mer specifikt innebär anges ej (Skolverket, 2011). 



8 

 

Med detta som bakgrund väljer vi i vår studie att fokusera på den fysiska arbetsmiljön, 

avgränsat till den fysiska klassrumsmiljön och mer precist ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi 

intresserar oss för hur läraren, med detta som grund, arbetar med den fysiska 

klassrumsmiljön, utformar denna och håller den aktuell i vår ständigt föränderliga skolvärd. 

Vi tänker här också försöka definiera två begrepp som vi kommer att föra samman i vår text. 

En definition av begreppet fysisk miljö lyder ”Den fysiska miljöns utformning kan även vara 

grund för psykisk påfrestning. Hur lokaler och inredning ser ut har betydelse för vårt 

välbefinnande och kan såväl underlätta som försvåra våra möjligheter till kontakt och 

samverkan med arbetskamraterna. En hög ljudnivå försvårar våra möjligheter att 

kommunicera med varandra och störande ljud är i sig själv en stressfaktor…”(av.se). Då vi 

inte hittade en lämplig källa för att definiera begreppet ”klassrum” använder vi här medvetet 

en bristfällig sådan i ett försök att ge en förklaring av det mycket vardagliga begreppet 

klassrum, det rum inomhus där en klass med lärare befinner sig en stor del av sin dag. 

Definitionen av klassrum lyder följande ”Klassrum kallas den lokal där en skolklass har sina 

bänkar och lektionerna hålls. Den traditionella bilden av ett klassrum på de lägre stadierna, 

som med åren blivit något av en skolsymbol, är en kateder och svarta tavlan längst fram där 

läraren sitter, och skolbänkarna står sedan i rader i klassrummet” (wikipedia.se). 

Utifrån de definitionerna vill vi tydliggöra vad vi menar när vi skriver om ovan nämnda 

begrepp och hur våra tankar kring dessa två olika begrepp, fysisk miljö och klassrum, ska 

förstås när vi sammanför dem till det vi avser undersöka, fysisk klassrumsmiljö. Den fysiska 

miljön i ett klassrum innefattar allt som människor kan se när denne befinner sig där, alla 

möbler, läromedel, papper, pennor, böcker och annat pedagogiskt material, även hur 

klassrummet rent fysiskt ser ut. I vår uppsats kommer vi att lyfta möbler, läromedel, rumsliga 

fysiska ting som blir av betydelse för hur klassrummet ser ut och kan användas. Fysisk 

klassrumsmiljö kommer beskrivas som resultatet av de val en lärare gör när denne möblerar 

och utformar ett klassrum. Vi kommer att studera dels hur läraren väljer att utforma den och 

varför, samt hur eleverna agerar sig inom ramen för den fysiska klassrumsmiljö de blivit 

givna. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolklass
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolb%C3%A4nk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lektion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolkateder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_tavlan
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Miljön och dess påverkan 

Det finns tidigare forskning inom ämnet som är relevant att lyfta fram. Klassrumsmiljön är 

sällan diskuterat i större forum såsom skollag, styrdokument eller läroplaner (Björklid 2005, 

s.24). Detta kan vi styrka då vi läser Lgr11 (Skolverket, 2011), trygghet och trivsel betonas 

och även elevens delaktighet i utformandet av miljön är av betydande men inte hur eller i 

vilken utsträckning. Den fysiska miljö där de yngre eleverna befinner sig i bör främja lek, då 

det är bland annat genom lek vi lär oss inflytande och ansvarstagande (Björklid 2005, s.177). 

De lärandemiljöer, fysiska klassrumsmiljöer och andra rum på skolan som elever möter är inte 

enbart arbetsmiljöer utan även miljöer för socialisation och utveckling (Björklid 2005, s 175). 

Det finns äldre forskning visar på klassrumsmiljöns inverkan på elevens beteende i 

klassrummet. Ett exempel är en studie genomförd i en lågstadieklass med syftet att studera 

vad små förändringar i miljön gör för elevens förmåga att koncentrera sig på skolarbetet 

(Wienstein 1977).  

Wienstein (1977) observerade enligt ett strikt schema exakt vad varje elev gjorde vid en 

viss tidpunkt, detta upprepades med täta mellanrum för att kartlägga beteendet. Klassrummet 

hade en öppen miljö där eleven var fri att arbeta individuellt där den själv ville och olika 

ämnen hade sitt område i klassrummet. Hon delar in elevernas olika förehavanden i 

klassrummet i kategorier som exempelvis; titta på människor, kommunikation, läsning, vänta 

på hjälp, få och ge hjälp, förflyttning i rum bland andra (Weinstein 1977, s.251). Tanken, hos 

Weinstein (1977), är att göra en kartläggning över beteenden ur psykologisk synvinkel. Detta 

blir intressant eftersom att författarens avsikt är att studera och kartlägga beteenden eleverna 

visar före- och efter förändringar i den fysiska klassrumsmiljön. Weinstein (1977, s.258) såg 

bland annat att det fanns en genusbetonad aspekt på var i klassrummet eleverna befann sig 

under sitt individuella arbete, detta kom att förändras efter förändringarna i klassrumsmiljön. 

Det Weinstein (1977) gjorde var att ändra lite på de miljöer som fanns i klassrummet. Hon 

underlättade vissa praktiska aspekter som förvaring, men också förbättra de miljöer som var 

avsedda för en viss aktivitet där hon såg att något fattades, öppna upp ett trångt hörn eller 

flytta några bord. Det visade sig ha stor effekt på var eleverna valde att spendera tid. 

Resultatet var att beteenden kan ändras med små förändringar i klassrumsmiljön. 
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 För att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande diskutera kunskap lyfts Roger Säljös 

(1992) artikel som belyser att kunskapen som en individ behöver i verkliga livet, livet efter 

skolan, finns mellan människor. Han ställer sig kritisk till den förmedlande synen på kunskap 

och kunskapsreproduktion. Han menar att kunskapen finns bland människor i interaktion 

mellan dem (ibid s.21-22). Säljö (1992 s.22) gör en sociokulturell ansats när han beskriver hur 

kunskap utvecklas och bemästras människor i mellan. När någon form av kommunikation inte 

ingår som en funktionell del av hur en individ förhåller sig till sin omvärld, blir individen inte 

heller del av de sociala praktiker där skriftspråkliga sätt att urskilja och beskriva världen är 

betydelsefulla. Säljö (1992 s.29) problematiserar dels uppdelningen av kunskapsbegreppet, 

mellan den mentala och fysiska kunskapen, samt skriftspråkets avskärmning från 

verkligheten. Slutligen hävdar Säljö (1992 s.35) att kunskap kommer utifrån och individen 

blir delaktig i kunskapen genom samspel, argumentation och meningsutbyte med andra.  

Skolbyggnaden och ytornas betydelse 

Teorier kring kvalitén på arkitekturen kontra hur vi utvärderar skolans resultat diskuteras. 

Ljud och ljus tenderar vara fokus när man talar om skolans miljö. Däremot de 

forskningsstudier där man diskuterar de fysiska aspekterna på arkitekturen för att främja 

lärandet är mycket få (Flygt 2009, s.649). Forskning påvisar också att väldigt få skolor har 

någon teoretisk grund utifrån vilket de utformar sin skolbyggnad. Detta innefattar 

klassrummen och möblemang. Vidare diskuteras att den fysiska hälsan tenderar att vara det 

främsta skälet till forskning och diskussion av miljön (Flygt 2009, s.649). Olika typer av 

fysiska ytor, ytor som genom sin utformning syftar till olika funktioner. Hur en yta, ett rum 

eller en miljö är utformad sänder i hög grad signaler till de som befinner sig i dessa miljöer. 

Ett klassrum som har en whiteboardtavla på en vägg och bänkar i rader riktade mot denna 

vägg uttrycker en sorts makt och ordning som aktörer i detta rum förväntas förhålla sig till. 

Vidare beskrivs att vanliga skolrelaterade ytor som till exempel skolgården med ett stängsel 

runt, eller en träslöjds sal sänder olika signaler till dess aktörer, att ytornas utformning i all sin 

enkelhet utrycker maktstrukturer och funktionaliteter (Kirkeby, 2006). Vad som är en trivsam 

detalj avgörs av individen. Vi kan konstatera att det blir problematiskt att diskutera kvalitén 

på arkitekturen och utformandet av miljön, då åsikterna är många och högst individuella. 

Detta blir problematiskt kopplat till att man på något vis behöver kunna mäta vad som är god 

kvalité för att en miljö ska passa alla. Författaren väger olika teorier och verktyg för att mäta 

kvalité, mot varandra, detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Flygt 2009). 
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Flygt (2009 s.663) menar i artikeln att den separation som görs mellan verktygen för 

utvärdering av skolan och den icke pedagogiskt grundade fysiska miljön blir problematisk. 

Speciellt när man använder sig av det sociokulturella perspektivet på lärande, som handlar om 

lärande i sociala miljöer, i utvärderingsmaterial för skolan och i de rådande läroplaner och 

kursplaner men generellt inte gör det i utformandet av skolbyggnader och klassrum. 

Betydelsen av mötet med skolans fysiska miljö 

Petra A. Arndt (2012) diskuterar i sin artikel det faktum att eleven behöver trygghet när den 

träder in i skolan och dess miljöer. En sådan trygghet kan främjas av att återskapa delar av 

eller element från förskoleverksamheten eleven kommer ifrån, kanske använda liknande eller 

samma typer av material eller återskapa delar av den fysiska miljön. En aspekt på detta är att 

lärandet är kopplat till känslomässig balans och denna balans grundas i tidigare erfarenheter, 

av exempelvis hemmets eller förskolans fysiska miljöer. Eleven som kommer till skolan har 

en mängd på förhand känslomässigt laddade intryck av fysiska miljöer den befunnit sig i. Det 

är naturligtvis omöjligt att veta exakt vad i en miljö som en elev upplever positivt eller 

negativt, men bekanta ting ger generellt en känsla av trygghet. Även att strukturera den 

fysiska miljön på ett bekant sätt ger förförståelse och skapar trygghet för eleven. Känslan av 

trygghet är vital för lärandet när eleven träder in i förskoleklass eller skola, detta betyder i sin 

tur inte att behovet av trygghet försvinner när eleven blir äldre. Dock kan en större erfarenhet 

av olika miljöer medföra att eleven blir tryggare med tiden. Vidare diskuteras även de 

biologiska element som skapar trivsel, såsom rummets exponering av dagsljus och att kunna 

se ut på exempelvis en gård med träd eller grönområden i närheten av skolbyggnaden. I denna 

artikel betonas också vikten av tillgängligheten till att kunna vistas utomhus (Ibid s.41-42).   

Nordin-Hultman (2004 s.77) tar upp en skillnad rörande på vilket sätt vi i svenska 

förskolor jämfört med Brittiska förskolor, arrangerar arbetsmaterialet och de arbetsytor man 

använder sig av i förskolan. Hon beskriver att i svenska förskolor avgränsas många ytor som 

är till för skapande aktiviteter, såsom målarrum eller snickeriverkstäder, och hålls endast 

öppna ibland. I Brittiska förskolor finns inte denna tydliga avgränsning på materialet i samma 

utsträckning och författaren menar att de Brittiska förskolebarnen då har direkt tillgänglighet 

till de skapande miljöerna. Vidare diskuteras att de svenska förskolebarnen blir begränsade av 

denna skillnad av vad i en fysisk pedagogisk miljö som är i centrum och inte, samt 

tillgängligheten på det material som erbjuds. Nordin-Hultman (2004 s.45) lyfter möjligheten 

att se barnets förmågor och identiteter som föränderliga satt i relation till de fysiska miljöer de 
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rumsliga förutsättningarna. Författaren utgår ifrån en postkulturell syn på subjektet, som 

innebär att den verklighet människor lever i endast är vår uppfattning av den, att människor 

handlar och tänker med redskap som är tids- och kulturbundna. Samt att fenomen och frågor 

kan förstås i relation till kontext och sammanhang. Utifrån denna syn är inte barn på ett visst 

sätt utan blir det utifrån de möjligheter, förutsättningar och normer som en aktivitet eller ett 

sammanhang utgör (ibid s.168). Miljön tillskrivs stor också betydelse utifrån hur vida barn får 

utforska en miljö kroppsligt, den måste också väcka nyfikenhet för att inspirera till att vara i 

ett meningsfullt socialt sammanhang (Björklid 2005, s.170-180).     

Skolmiljö 

Bjurström och De Jong (2006 s.27) diskuterar människors välbefinnande utifrån skolmiljö. 

De menar att miljöns betydelse för välbefinnande inte ska överdrivas men menar att miljön 

bör syfta till att öka eller stärka människors välbefinnande. De intresserar sig för skillnader 

mellan olika slags rum i skolan och menar att det sannolikt finns rum som är mer omtyckta än 

andra. Vidare diskuterar författarna hur fysisk hälsa, exempelvis allergier, relateras till bland 

annat ventilation (ibid). Författarna belyser intressanta aspekter på skolbyggnaden som anses 

ha betydelse för elevernas prestationer, allmänna beteende och välbefinnande. Några av dessa 

aspekter som lyfts är rengöring av golv, möblering och möblers ergonomiska egenskaper (ibid 

s.29). Författarna beskriver att en vald utformning av exempelvis ett möblemang kan 

betraktas som en hypotes som behöver testas i verkliga situationer. På så vis menar de att 

användningen av en byggnad kan vara en ständigt pågående läroprocess där man löpande lär 

sig vad som fungerar och inte (ibid s.52). Bjurström och De Jong (2006 s.152) menar att 

fortsatt forskning inom ämnet bör fungera som gemensam plattform för forskare inom 

pedagogik och arkitektur och bör även integrera lärares praktiska kunskaper.       

Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att studera den fysiska miljön ut ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

”Livet är en process som förnyar sig själv genom inverkan på den omgivande miljön” s.35 

Dewey, John 2002 

 

Alla i Sverige ska gå, går eller har gått i skolan. Uteblir du från skolan uteblir du också 

från ramen för den sociala normen. Det är inte bara undervisningen i sig som är bildande utan 
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också den sociala processen, att leva tillsammans, som ständigt pågår i skolan. Det är 

tillsammans i sociala sammanhang som vi får tid att reflektera över erfarenheter och det är i 

sociala kontexter som vi finner mening till våra erfarenheter (Dewey 2002, s.39). Det är även 

i den sociala kontexten som våra upplevelser blir levande och betydelsefulla, skolan är för det 

ändamålet en mötesplats för detta och ska således ges tid för reflektion över sitt eget liv och 

det sammanhang man tillhör. För att slippa undan den ensidiga intelligensen, där vi stänger 

ute de fysiska tingens och den sociala kontextens betydelse i vår utveckling, bör vi istället 

uppmuntra det sociala liv som hjälper oss att orientera oss. Det bör ske en anpassning till 

tingen runt oss och kan vi anpassa oss är vi realister som lever och inte isolerar sakers 

betydelse (ibid s. 70). De kunskaper som byggs i skolan måste präglas av gemenskap, den 

miljön måste ge liv till socialt samspel med aktiviteter där tingen och livet går hand i hand 

(ibid s.39). 

Lev Vygotskij var verksam under 1920-talet och anses vara upphovsman till det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Han var en rysk pedagog som utvecklade och förde 

idén om att barns lärande och utveckling sker i samspel med omgivningen. Vygotskij menade 

att lära ut faktastoff inte är den viktiga delen i kunskapsinhämtande, snarare att lära eleven en 

förmåga att hämta in kunskap. Han menade att pedagogens främsta uppgift är att organisera 

den sociala situationen för elevernas utveckling i och utanför klassrummet. Det sociala 

deltagandet och aktiviteter med andra utvecklar en människas medvetande och är således en 

central del i skolans värld (Lundgren m.fl 2012, s. 185-193). 

Verksamheten som försiggår i utvecklandet av social kompetens sker i samverkan med 

andra individer. För att utveckla denna sociala kompetens måste vi göra det i sammanhang 

som är positiva och har en social mening, vi kan inte hitta på en situation, den måste vara 

autentisk. Denna kompetens anses av Dewey komma hemifrån och att den demokratiska 

aspekten av det kräver att vi utvecklar vår kapacitet när vi gör vissa val. Dessa val kan 

kopplas till val som vuxna gör då de utformar en fysisk klassrumsmiljö som är avsedd att 

främja och utveckla ungas lärande (Dewey 2002, s.51-54). 

Social kompetens ställs mot, Deweys begrepp kultur men i motsatts till den naturliga 

utvecklingen. Kultur som anses vara någonting utvecklat, det är bearbetade beteenden som 

förs vidare. Vygotskij i Lundgren m.fl. (2012 s.187) menar att kulturella redskap och 

beteenden ärvs ner i generationer, vuxna lär barn och det är en ständigt pågående cirkel. Detta 

blir för oss intressant att ställa mot skolans utveckling av den fysiska miljö samt hur elever 

och lärare handlar i denna. Vi ser att social kompetens som ständigt utvecklas ställs mot 

kultur som istället reproduceras gemensamt skapar enskilda individer. 
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För att blanda in begreppet demokrati, om det har en moralisk och ideal mening, som i 

skolan, kan bara demokrati genomföras om alla ges möjlighet till att utveckla sina personliga 

förmågor (Dewey 2002, s.28). Ett klassrum är en social miljö om något. Det är där i 

anknytning till andra som man kan befästa detta begrepp. Vi bör i en social miljö ta hänsyn 

till andra, både vad som sägs och hur man rör sig. Tankar och känslor är också sociala 

handlingar om de har med andra att göra, dock svåra att se. Det är lättare för oss att se 

handlingsmönster. Dewey menar att vi sällan fostrar direkt utan indirekt, med miljön som 

redskap. Skolan är ett typexempel på detta där miljön uttryckligen formas för betydelsen i 

elevers utveckling. Eftersom fysiska materiel inte har inflytande på medvetandet om det inte 

ingår i handlande som har konsekvenser för framtiden så måste vi skapa klassrum fyllda med 

mening (Dewey 2002, s.59- 69). För att se vanor i beteenden i förhållande till den sociala 

miljön måste vi lägga i grunden. Därför har vi valt att studera den fysiska klassrumsmiljön i 

två olika klassrum och analysera data vi fått fram ut ifrån två begrepp. Dessa begrepp är: 

social kompetens samt den sociala miljön. 

Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande i vår studie, med 

utgångspunkt i fysisk klassrumsmiljö. Det sociokulturella perspektivet på lärande ställer vissa 

krav på den fysiska klassrumsmiljön då det dels är miljöer för utveckling och ett socialt liv. 

Till exempel bör den fysiska miljön ge möjlighet för eleven att främja lust till lärande medan 

många forskare menar att vuxna och deras arbetsplats knappast skulle acceptera dessa 

förhållanden som eleverna lever i (Björklid 2005. s.175). I styrdokumenten för skola och 

barnomsorg saknas det riktlinjer för vad eleven kan ställa för krav på och förvänta sig av den 

fysiska klassrumsmiljön i sitt lärande (Skolverket, 2011). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra och undersöka hur den enskilda läraren utformar sin 

fysiska klassrumsmiljö och varför, samt se hur eleven agerar i den fysiska klassrumsmiljön.  

1. Vad påverkade lärarens utformning av klassrummet? 

2. Hur är de undersökta klassrummen utformade, med avseende på fysisk miljö? 

3. Såg läraren koppling mellan klassrummets utformning och elevernas lärande? 

4. Hur agerade eleverna i den fysiska klassrumsmiljö de blivit givna?  
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Metod 

De metoder vi valt att använda i vår studie är observation samt intervju, eftersom våra frågor 

syftar till att hitta vad som påverkar lärare i deras utformning av den fysiska klassrumsmiljön, 

och även elevers agerande i denna miljö. Intervju använder vi för att finna lärarnas 

reflektioner kring sin fysiska klassrumsmiljö samt hur de planerat och utvecklat den. Syftet 

med observation som metod var att se eleverna och läraren i samspelet inom ramen för den 

fysiska klassrumsmiljön, för att få en bild över hur eleven agerar i förhållande till den.  

Det finns olika synsätt att se på forskning inom vetenskapen. Man kan se på forskning som 

antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa forskningen härstammar från 

naturvetenskapen och den kvalitativa ur de humanistiska vetenskaperna. Detta för att det 

sällan går att generalisera forskning hämtat från de humanistiska vetenskaperna då man 

behöver tillfråga och observera alla människor för att finna ”sanning”. Om en stor mängd data 

samlas in kan man försöka se mönster som skulle kunna gälla generellt. Däremot i en 

kvalitativ studie försöker forskaren förstå materialet snarare än att hitta generella mönster 

(Bjorndal, 2012). Det blir fallet i vår studie. 

Metod för datainsamling 

Observation är en vanlig metod för att samla in data. Att se vad människor gör, att 

dokumentera det, samt analysera det som observerats kommer vara en viktig del för att vi ska 

få ett resultat. Det är krävande att hinna registrera så mycket data som man kan hämta i ett 

klassrum. Även fast man arbetar utifrån ett observationsschema kan det hända saker som man 

inte var förberedd på som kan visa sig vara intressant, därför kommer våra viktigaste verktyg 

att vara observationsschemat, förkortningar och stödord (Bjorndal 2012, s.47). Vi kommer att 

göra fältanteckningar som vi sedan analyserar. Vi använder oss av ett observationsschema för 

att utgå från en struktur där vi kan fungera som fullständiga observatörer för att inte påverka 

utslaget i resultatet (ibid). Vi kommer att observera huruvida eleverna får möjlighet att 

använda sig av den fysiska miljön, under en lektion i de två klassrummen, utifrån ett 

observationsschema. I vår frågeställning vill vi undersöka hur eleverna agerar den fysiska 

klassrumsmiljön i sitt lärande och det får vi fram genom våra utformade kategorier för 

observation. 

Intervju och observation som metod i kombination använder vi för att få en bredare syn av 

det undersökta. Vi avser i denna studie undersöka lärares reflektioner kring hur de utformat 
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sin fysiska klassrumsmiljö och söker bland annat efter de faktorer som möjligen kan ha 

påverkat läraren vid utformandet av sin fysiska klassrumsmiljö.  

Intervju av respondentkaraktär lämpar sig bra för det ändamålet, då vi avser söka efter och 

synliggöra personliga åsikter, uppfattningar eller föreställningar och visar inte på en absolut 

sanning (Esiasson, m.fl. 2007, s.291). Inledande utformas en intervjuguide som är till för att 

hålla oss på rätt spår under intervjun och även att bidra med dynamik i samtalet (Esiasson, 

m.fl. 2007, s.298). Det vill säga att vi kommer utgå ifrån en på förhand skriven intervjuguide 

med intervjufrågor som finns i sin helhet i bilagor (s.39-40). Intervjuguiden är även till för att 

den som intervjuar ska ha stöd, den ger möjlighet till följdfrågor och sidospår om de ter sig 

intressanta för ämnet. Den som intervjuar har till uppgift att vara kunnig inom ämnet, 

empatisk, styrande, tydlig, tolkande, kritisk och öppen under intervjun för att den som blir 

intervjuad ska känna sig trygg i situationen (Kvale Brinkmann 2009, s.183). 

Som komplement till våra två metoder observation och intervju kommer dessutom 

klassrummet skissas av för att visa en bredare och tydligare bild av det som avser undersökas. 

Urval 

Vi har valt att intervjua och observera två lärare, och deras respektive klasser på en skola i en 

större mellansvensk stad. I ett försök att behålla vetenskaplig distans är respondenterna för oss 

okända sedan tidigare (Esiasson m.fl. 2007, s.292). Ett kriterium i valet av intervjuobjekt samt 

aktivitet för observation grundar sig i behovet av lärare med egna klassrum där de själva har 

utformat den fysiska miljön. Detta för att kunna diskutera deras val i utformandet av just den 

fysiska klassrumsmiljön, samt observera elever som tillbringar den största tiden av sin dag i 

den intervjuades klassrum. Att jämföra två lärare, deras elever och klassrum på samma skola 

kändes realistiskt och genomförbart med tanke på tidsaspekten. Vi valde att studera en 

lågstadielärare/klass och en mellanstadielärare/klass för att kunna lyfta eventuella likheter och 

skillnader.   

Genomförande 

Vi kontaktade rektor på den tilltänkta skolan och berättade om vår studie och våra kriterier för 

de vi ville träffa. Vi bad rektor om att få kontakt med två lärare i grundskolans tidigare år som 

var villiga att ställa upp på intervju samt gav oss tillåtelse att observera deras respektive 

klassrum vid lektionstillfälle. 
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Vi använde oss av inspelningsapparatur i form av mobiltelefon för att spela in de två 

intervjuerna, sedan transkriberades de inspelade ljudfilerna. Intervjuerna tog ca 30 minuter 

och vi höll till i skolans lokaler på en avskild plats för lugn och ro. Arbetet delades upp så att 

Jennifer förberedde en intervjuguide och intervjufrågor samt ledde intervjun med läraren, 

Jennifer ansvarade för sammanställning av empiri och analysarbete av denna i ljuset av 

studiens frågeställningar och syfte samt teoretiska perspektiv. Emmelie närvarade under 

intervjuerna och ställde eventuella kompletterande frågor.  

Vi började intervjun med en kort presentation av vad studien behandlar och värmde upp 

med ett fåtal korta frågor av enklare slag för att sedan dyka lite djupare i studiens syfte 

(Essiason m.fl. 2007, s.299). Observationerna tog plats i direkt anslutning till varje intervju, 

observationerna varade i ca 45-50 minuter. Efter varje intervju hade vi fått en bild av 

respektive lärares reflektioner och synsätt kring den fysiska klassrumsmiljön och kunde även 

låta detta vara till viss grund för våra observationer. Under observationerna, som tog plats i 

klassrummen, placerade vi oss längst bak för att störa undervisningen så lite som möjligt. Vi 

började med att presentera oss och kort varför vi var där vad, sedan drog vi oss tillbaka för att 

observera med observationsschemat som utgångspunkt, samt skissa av klassrummets 

utformning. Emmelie ansvarade för observationsdelen, detta innebar att vara väl insatt i 

metoden observation samt skapa ett observationsschema. Vid tillfällena för observation fylla i 

observationsschemat och även vara uppmärksam på annat som kan vara intressant, men 

eventuellt rörde sig utanför ramarna på observationsschemat. Emmelie ansvarade även för att 

sammanställa empirin från observationerna och analysera det sammanställda med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar och syfte samt teoretiska perspektiv.  Jennifer 

skissade av klassrummet och förde anteckningar om hur det såg ut under observationerna. Att 

båda två deltog under såväl intervju som observation gav oss även möjlighet att i efterhand 

diskutera empirin tillsammans. 

Databearbetning och analysmetod 

Efter inhämtningen av data var genomförd hade vi en mängd empiriskt material att arbeta 

med. Vid observation skissade vi av klassrummet, detta material kom att användas i vår 

analys som komplement till övriga data. Som första steg i bearbetning av vårt empiriska 

material transkriberades intervjuerna. Därefter analyserades transkripten varvid mönster 

utkristalliserades. Resultatet som vi fick fram ur det transkriberade materialet sammanställdes 

i kategorier och fick utgöra en grund för tabeller vi redovisar nedan i vårt resultat, detta blev 
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således vår analysmetod Essiason mfl. (2007). Detta för att även tydliggöra mönster i likheter 

och skillnader mellan det två intervjuade lärarnas reflektioner och åsikter. 

Nästa steg blev att sammanställa observationsschemat för de två observationstillfällena, för 

att kunna analysera dessa sammanställningar utifrån våra frågeställningar samt ställa dessa 

analyser mot det sociokulturella perspektiv vi valt att utgå ifrån. De sammanställda 

observationerna analyserades med kategorier som verktyg. Dessa kategorier skapades utifrån 

våra frågeställningar samt intressanta mönster vi fått fram i vår intervju. Även här 

framställdes tabeller där våra kategorier fungerar som indikatorer och vi kan då utläsa ett 

resultat av eventuella skillnader och likheter av vad vi såg i klassrummen. Vidare blev det 

relevant att redovisa skisserna över klassrummen för att ge en tydligare bild av det avhandlade 

i direkt anknytning till resultattabellerna. Vid analys av resultatet tolkade vi resultaten i 

tabellerna i ljuset av våra frågeställningar och kopplade dem mot vårt teoretiska perspektiv 

samt tidigare forskning. De skillnader och likheter vi fick fram i det nya ljuset analyserades 

ytterligare en gång och vi fördjupade oss för att bredda och göra analysen trovärdig och 

tillförlitlig. En analysmetodik som vi använt och här ovan beskrivit utgör ett vanligt arbetsätt 

för att analysera empiri (Essiason m.fl. 2007). Vi har kombinerat analys av 

intervjutranskripter med analys av våra observationer, vi har därmed valt en mixad metod 

enligt Essiason m.fl. (2007). 

Validitet och Reliabilitet 

Mäter vi det vi vill mäta och är det vår studie tillförlitlig? Det är sådant som vi måste 

fundera över. För att få god giltighet i studien har vi använt oss av en frågeguide till våra 

intervjuer. Under intervjutillfällena spelades samtalet in för att vi inte skulle förlora viktig 

data.  

Att fastställa en intervjuutskrifts validitet är mer komplicerat än att försäkra sig om dess 

reliabilitet, vårt inspelade material var dock av god kvalitet sett till ljudet. Trots god 

ljudkvalitet ska man ha i åtanke att en transkribering alltid är en form av tolkning (Kvale m.fl. 

2009, s.208). I anslutning till intervjuerna så observerade vi klassrum och vi hade då färskt i 

minnet vad lärare hade kommenterat och uttalat sig om, vi anser att detta ger oss validitet i vår 

studie. Vi anser att vår studie är tillförlitlig då vi använt oss av en metod som lämpar sig väl 

till vårt syfte och våra frågeställningar. Däremot är det bara tillförlitligt ut ifrån de två 

intervjuade lärarna och deras klassrumsmiljö. Vi kunde inte finna generella mönster som 

gäller för en större del av lärarkåren, det var heller inte syftet. Genom intervjufrågor som 
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baseras på våra frågeställningar, fann vi lärares egna erfarenheter, uppfattningar och åsikter 

om den fysiska klassrumsmiljöns inverkan på elevers lärande. 

Reflektion över metoden 

Valet av metoder gav oss möjlighet att få svar på de frågor vi ställt oss. I efterhand upplever 

vi dock att tidsbristen blev det som hindrade oss att genomföra större antal intervjuer och 

observationer för ett mer tillförlitligt resultat. Arbetet med analysen av den insamlade empirin 

var det som blev tidskrävande, inte själva insamlingen. Observation som metod ger en bild av 

en fast situation som är tillförlitlig för stunden men inte en generell bild av verkligheten, 

därför skulle denna studie vara mer tillförlitlig om vi observerat fler klassrum och intervjuat 

fler respondenter. Utfallet analysen av intervjuerna gav, hade naturligtvis också blivit mer 

tillförlitligt vid ett större antal respondenter för att få ett bredare perspektiv samt resultat. 

Det finns svårigheter att vara uppmärksam på vid intervju, bland annat så spelar miljö, tid 

och eventuella maktförhållanden en stor roll. Transkribering är alltid en tolkning, vid en 

analys av detta förloras uttryck med kroppsspråk och minspel, det är en tolkad översättning av 

det faktiska samtalet (Kvale m.fl. 2009, s.200). Allt detta kan påverka utfallet. En intervju ger 

aldrig vetenskaplig fakta utan är en människas syn på det man avser undersöka (ibid s.186). 

Vid en observation strömmar det in information till våra sinnen och det är en omöjlighet att 

uppfatta allt som rör sig i rummet. Vi måste också förstå att olika människor uppfattar olika 

saker och prioriterar att uppmärksammas på olika händelser. Omedvetet filtrerar vi bort saker 

i vår omgivning för att på något sätt sortera detta kaos som vår hjärna upplever (Bjorndal 

2012, s.27). 

Etiska aspekter 

Innan man börjar med en studie är det viktigt att ta del av forskningsetiska principer. Detta för 

att ens studie ska utföras på ett etiskt korrekt vis, därför vilar vår studie på följande 

forskningsetiska perspektiv. Innan en studie kan genomföras bör forskaren informera de 

personer som ingår i undersökningen om det syfte som man ska studera ut ifrån, varför 

studien ska genomföras. Detta kallas för informationskravet. Man behöver inte delge sina 

hypoteser men deltagarna måste få en förståelse för vad det är de ställer upp på. Vi berättade 

kort om studien för samtliga berörda. Samtyckeskravet handlar om att forskaren innan 

studiens början har fått undersökningsdeltagarnas medgivande. Vi har informerat om att vi 

ska genomföra en observation. De personer som ställer upp i studien har rätt att bestämma 
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över sin egen delaktighet och på vilka premisser de vill delta. Konfidentialitet och 

anonymitetskravet innebär att alla parter som ingår i studien, det vill säga skolor, lärare och 

elever ska kunna erbjudas anonymitet. Vi kommer inte att skriva ut vad den undersökta 

skolan heter. Inte heller namn på elever och lärare. Med nyttjandekravet menas att 

information och data som man samlar in under studiens gång enbart får användas till 

forskningsändamålet och ingenting annat därför kommer informationen att förvaras på ett 

säkert ställe (vr.se). 
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Resultat 

Presentation av lärare 1 och 2 och respektive klassrum. 

För att tydligare synliggöra de olika lärartyperna så presenterar vi även hur deras respektive 

klassrum såg ut, hur interaktionen trädde fram. 

Lärare 1 

Lärare 1 har arbetat på den besökta skolan i 10 år vid intervjutillfället. Lärare 1 arbetade i 

en mellanstadieklass och sa sig trivas med att arbeta med barn i den åldern. Lärare 1 som var 

skyddsombud för skolan sa att dennes största bekymmer i klassrummet var den dåliga luften 

överlag. Läraren beskrev ventilationstrumman som stod mitt i klassrummet som ett 

störningsmoment, då den dels skymde sikt men också blåste kall luft på de elever som satt 

nära den. Vidare beskrev läraren att någon elev måste placeras i närheten av den på grund av 

platsbrist i klassrummet. Lärare 1 skulle vilja ha en luftrenare eftersom denne är 

dammallergiker och vet vad dålig luft kan göra med ens koncentration. Lärare 1 uttryckte vid 

flera tillfällen hur aspekter i den fysiska miljön påverkar både denne själv och eleverna 

negativt både fysiskt och psykiskt. Saker som luftrenare, temperatur, nya bord och stolar, ljud 

och ljus var saker som påtalades under samtalet.  

Lärare 1 beskrev ett problem som rör klimatet i klassrummet. Vid soliga dagar blev 

temperaturen så hög att de tvingades ha persiennerna nere för att undvika ett alldeles för 

varmt klassrum. Detta resulterade i, menar läraren, att de inte kunde se ut på skolgården eller 

få in dagsljus och detta försämrar arbetsmiljön avsevärt. Lärare 1 uttryckte ett missnöje över 

de resurser denne blivit given och lägger ansvaret för detta på skolledning och politiker. 

Läraren ansåg sig vara begränsad av de ekonomiska och fysiska resurser som finns att tillgå 

vid utformandet av den fysiska klassrumsmiljön med avseende främst på möblemang, hälso- 

och miljöaspekter samt teknik. Denne menade att det var så det såg ut för att ”det är beslut 

man har tagit en gång i tiden”. Läraren ansåg sig ha mycket liten makt över den fysiska 

klassrumsmiljön.  

Lärare 1 var utbildad i IKT, vilket innebär kommunikation och IT, och la därför fokus på 

de kommunikativa delarna i klassrummet, teknikiska resurser blev således även en sak denne 

brann för. Resurser från dator och internet låg läraren varmt om hjärtat och beskrev att nästan 

dagligen användes dessa kunskaper inom kommunikation och IT i klassrummet. Mer specifikt 
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beskrev läraren att denne försökte använda de resurser som internet erbjuder vid läs och 

skrivinlärning. Lärare 1 beskrev att elevens egna intressen är viktiga i undervisningen, dock 

vill läraren arbeta mer med datorer och internet som resurs men då behövs bättre utrustade 

klassrum och fler datorer.  Det framhölls att den fysiska miljöns utformning var av vikt för 

lärandet. Dock påtalade lärare 1 att exempelvis de elevarbeten som placerats på väggarna 

endast har till syfte att vara roligt för eleverna. Genomgående tenderade lärare 1 lägga vikt vid 

det sociala klimatet i klassrummet, läraren lät elevernas möjlighet att finna goda sociala 

relationer, vara anledningen till hur den fysiska miljön utformades. Läraren påtalade vikten av 

den sociala arbetsmiljön i klassrummet och ville förbereda sina elever på ett yrkesliv i sociala 

sammanhang, med motiveringen att det inte finns så många jobb där man inte behöver 

samarbeta med andra. Lärare 1 hade många idéer kring hur den fysiska miljön i klassrummet 

kunde förbättras.  

Ett problem som beskrevs var att alla bänkar och stolar hade samma höjd och form vilket 

inte motsvarar alla olika elevers ultimata arbetsställning. Lärare 1 påpekar tydligt att det inte, 

enligt denne, finns en förälder som skulle gå med på att arbeta sex timmar om dagen i de 

klassrum som deras barn gör. Läraren utryckte exempelvis en önskan om ljuddämpande 

ytskikt till elevernas bänkar, för att dämpa ljudnivån och förbättra den fysiska arbetsmiljön. 

Lärare 1 beskrev att samtal med kollegor om utformandet den fysiska klassrumsmiljön sällan 

förekom. När de förekom handlade de främst om placeringar av elever och när problem av 

olika slag uppstod. Lärare 1 ansåg sig ha ganska liten makt över sin fysiska klassrumsmiljö. 

I Klassrum 1, som vi observerade satt eleverna placerade i rader om två till tre elever i 

varje bänkrad, det var trångt, det låg papper och pennor på golvet. På väggen längst bak i 

klassrummet satt det bilder på sköldpaddor annars var väggarna tomma och gula till färgen. 

Whiteboard tavlan användes till att skriva upp dagens schema men i övrigt var den tom. På 

förvaringsskåp längst bak i klassrummet låg det små böcker i travar och använda papper. Det 

var kalt och rörigt i klassrummet. Mitt på klassrummets högra sida satt det en lufttrumma som 

stod i vägen. Vi såg inget material som var till för lärande mer än läseböcker, papper och 

pennor ligga framme. Det fanns ett runt bord för kommunikation dit man kunde flytta vid 

grupparbete. Kommunikationen var utbredd mellan eleverna. 
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Skiss klassrum 1 

 

 

På vänster sida av klassrummet återfanns de fönster som täckte större delen av väggen. Längst 

bak i klassrummet visar bilden låga material och läromedelskåp som även fungerade som 

avlastningsyta. Datorn var skymd av saker såsom papper och böcker och inte speciellt 

lättillgänglig. På höger sida av klassrummet fanns ett litet pentry där eleverna kunde dricka 

vatten. På väggen mellan pentryt och ventilationstrumman satt det en klocka som var synlig 

för alla. Fokus i klassrummet var riktat mot whiteboardtavlan. Ventilationstrumman var stor 

och skymde sikten för dörren. Skåpet längst upp i högra hörnet var ett högt skåp med innehåll 

av läromedel. Det runda bordet längst fram till höger om whiteboardtavlan fungerade som 

arbetsyta för grupparbete. Längst fram till vänster var lärarens kateder med gott om yta. 

Skåpet framför katedern var av den lägre sorten, sikten blev inte skymd. 

Lärare 2 

Lärare 2 har arbetat på den besökta skolan i 7 år och sa sig trivas. Lärare 2 undervisade i en 

lågstadieklass. Läraren hade ett tydligt individtänk och fokuserade på elevens enskilda behov 

i en fysisk miljö. Den enskilda elevens i kombination med gruppens behov framhölls. Under 
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intervjun blev det tydligt att klassrumsmiljön var viktig, läraren beskrev hur den fysiska 

klassrumsmiljön måste vara flexibel med utgångspunkt i elevunderlaget. Lärare 2 beskrev de 

ekonomiska resurserna som den största bristen. Läraren ansåg att de inte hade speciellt 

mycket fysiska resurser så som möbler, bänkar, hyllor och gardiner att tillgå. Exempelvis 

tejpar läraren ihop trasiga bänkar för att få dem att hålla ytterligare ett läsår. Men menade att 

om man trots detta letar lite och är kreativ så kan man arbeta fram den miljö man söker ändå. 

Läraren beskrev hur denne själv tagit med saker till klassrummet som är dennes privata för att 

skapa önskad miljö, även letat igenom skolans källare efter möbler som inte används. Ett 

exempel är läshörnan läraren skapat i sitt klassrum, med möbler som inte fanns där från 

början. Man behöver nödvändigtvis inte köpa in nya saker för att förändra saker som påverkar 

den fysiska miljön, beskriver läraren. Läraren framhåller att man måste testa sig fram för att 

se vad som passar gruppen. 

Läraren talade mycket om sin åsikt kring att den fysiska miljön i klassrummet ska vara 

flexibel. Flexibel med avseende på hur lärandet iscensätts för tillfället. Läraren beskriver hur 

denne aktivt förändrar möblemang och andra fysiska ting i klassrummet beroende på 

aktiviteten som ska äga rum. Exempelvis kunde läraren flytta undan alla bänkar för att ha 

rörelse, men hade även skärmar för att kunna skapa en avskild plats och ge någon elev extra 

lugn och ro. I lärare 2:s klassrum fanns en flexibel miljö som var anpassningsbar beroende på 

situation och ändamål.  

Lärare 2 pekade just på vissa enskilda elevers behov av en lugn miljö, med lagom mycket 

glada färger och intryck och menade att ett klassrum ska vara tilltalande inrett utan att störa 

fokus på lärandet. För lärare 2 var det naturligt att förändra den fysiska miljön utifrån 

antingen hela gruppen eller en enskild elevs behov. Något i klassrummet som störde en elevs 

fokus togs bort eller förändrades. Läraren som läst specialpedagogik, beskrev att under den 

kursen lades lite extra fokus på den fysiska miljön kopplat till eleven och lärandet. Annars sa 

sig läraren inte ha fått någon specifik utbildning under sin tid som lärarstudent rörande fysisk 

klassrumsmiljö men att den diskuterades sporadiskt. Läraren menade att alla elever påverkas 

av den fysiska miljön, med eller utan speciella behov. Den är något som rör alla. 

Läraren beskrev att allt var ett samspel, vilka fysiska ting som finns i klassrummet, 

stämningen och hur väl man trivs i en fysisk miljö påverkar, och var del av lärandet. Läraren 

framhöll hur aktuella elevarbeten som hängde på väggarna kunde fungera som stöd för eleven 

och som ett komplement till läromedel och undervisning. Även annat som årshjul och olika 

tabeller kunde få sitta uppe och fungera stöttande för eleverna. Läraren påpekar att det som 

sitter uppe i dennes klassrum naturligtvis har anknytning till årskursen läraren arbetar i. Men 
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att även i högre årskurser, menar läraren, kan man ha stöttande material uppe på väggarna. 

Läraren undervisade ibland i en årskurs sex, i svenska, och menade att fysiskt stöttande 

material på väggarna kunde vara av relevans även där, exempelvis en punktlista med vad som 

är viktigt när man skriver en berättelse.  

Lärare 2 ansåg sig ha mycket makt över sin situation, inte makt över de ekonomiska 

resurserna men makt att utforma sin fysiska klassrumsmiljö, med det som fanns att tillgå inom 

skolans ramar. Läraren framhöll att en faktor i utformandet av den fysiska klassrumsmiljö 

även var dennes egna trivsel, vad läraren själv uppskattade. I utformandet av sin fysiska 

klassrumsmiljö konsulterade läraren sällan någon annan lärare eller pedagog. Dock menar 

läraren att generella tips om exempelvis placeringar kan diskuteras lärare emellan, läraren 

framhåller att denne alltid vill hitta nya idéer för placering och möblering. Lärare 2 beskriver 

att den fysiska klassrumsmiljön dock oftast diskuteras om ett problem uppstår, när någonting 

inte riktigt fungerar. Lärare 2 lyfter att stora elevgrupper tenderar vara en problemfaktor vid 

utformandet av den fysiska klassrumsmiljön.  Detta för att det blir svårt att förändra den 

fysiska miljön efter aktivitet om det är trångt i klassrummet. Lärare 2 beskriver sin syn på 

lärandeprocessen som individuell. Vissa elever behöver röra på sig mycket, andra behöver 

lugn och ro. Läraren berättar att olika metoder som drama och gestaltning som denne 

använder. Dessa ställer också ställer krav på den fysiska klassrumsmiljön, läraren menar att 

många olika metoder samspelar i lärandet och att det blir ett förhållningssätt för läraren. Att 

erbjuda sina elever många olika inlärningssätt för att något ska passa alla. 

Klassrum 2 var välordnat och ljust och det stod blommor i fönstren. Väggarnas yta var 

strukturerad och fyllda med relevant material så som en årstidskalender, alfabetet och de fyra 

räknesätten på varsin plansch. På väggen längst bak i klassrummet återfann vi elevarbeten och 

längs väggen stod skåp med läromedel och arbetsmaterial i. Ovanpå skåpen stod olika typer 

av laborativt material som skulle fungera som stöd i undervisningen. Det stod lättillgängligt 

och tydligt sorterat efter ämne. Ytorna i klassrummet var väl använda och det fanns flyttbara 

möbler och redskap i klassrummet så som skärmväggar på hjul, mattor som kunde läggas ut 

vid lässtund. Vi fann även en läshörna med en stor fåtölj, en golvlampa och en bokhylla 

stående intill.  Eleverna satt i rader om 2-3 elever och stämningen i klassen var lugn. 
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Skiss klassrum 2 

 

 

På vänster sida av klassrummet återfanns de fönster som täckte större delen av väggen. 

Fåtöljen i vänstra hörnet längst ner i bild användes som läshörna. I läshörnan fanns även 

mattor att rulla ut vid olika typer av aktiviteter. Ytan längst bak i klassrummet täcktes av 

hyllor fyllda med böcker och läromedel. På hyllorna fanns laborativt material. På 

klassrummets högra sida fanns ett pentry och skåp med förvaring. Bordet mellan skåp och 

dator fungerade som avlastningsyta. Det som inte visas i bilden är att det fanns två skärmar 

med hjul som skymde platsen för datorn. Fokus var riktad mot whiteboardtavlan. 
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Tabeller, kategorier för intervju. 

I tabellen nedan presenterar vi olika kategorier som gick att urskilja ur intervjuerna och som 

kan tydliggöra skillnader och likheter mellan de två lärarna. I tabellen presenteras kortfattat 

skillnader och likheter mellan de båda lärarna. Detta är ett sätt att strukturera upp resultatet 

och presentera de båda lärarna, sett till deras sätt att utforma den fysiska klassrumsmiljön. 

 

Kategorier Lärare 1 Lärare 2 

Det egna ansvaret och 

resurserna. 

Fokus på bristerna i 

klassrummets miljö. 

Ansvaret ligger på 

skolledningen och högre 

upp i skolsystemet.  

Ser de ekonomiska 

bristerna men även 

möjligheterna, eget 

ansvar att vara kreativ 

för att skapa den miljö 

man eftersträvar. 

Klassrummet över tid. Klassrummet ser likadant 

ut idag. Anser att det är 

skrämmande. 

Klassrummet ser likadant 

ut. Detta är 

nödvändigtvis inte 

negativt.  

Gruppen kontra 

individen i utformandet 

av den fysiska miljön. 

Interaktion i centrum, 

individfokus vid 

placeringar. 

Vad gruppen trivs med i 

centrum generellt. 

Påpekar att miljön i 

enskilda fall måste 

utformas efter specifika 

individer. 

Syn på lärande i 

förhållande till den 

fysiska miljön. 

 

 

Maktsyn.      

Lärandet är kopplat till 

kommunikation. Teknik 

viktigt redskap. 

 

 

Upplever sig maktlös. 

Arbetar efter andras 

beslut. 

Lärandet sker i 

interaktion med andra 

och den miljö man 

befinner sig i. 

 

Makt att förändra sin 

egen situation. Skiljer  

på makt över ekonomi 

och det faktiska 

klassrummets 

utformning.  
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Presentation av interaktionen i klassrummen 

När vi mötte lärare 1:s klassrum och elever, kunde vi utifrån vårt observationsschema (bilaga 

3) läsa av att klassen använde sig av mycket fysiska ting i sitt lärande. Vi observerade en 

matematiklektion där de själva skulle göra papperstärningar. Dessa papperstärningar skulle 

vara autentiska till form men inte till en viss storlek. Färg och mönster fick de själva 

bestämma över. Det var ett öppet socialt klimat i klassrummet där elever ropade rakt ut på 

läraren. Detta kunde vara frågor som till exempel; Var finns pennorna? Lärare 1 hänvisade till 

arbetsmaterial, såsom saxar pennor och liknande för den tilltänka uppgiften, men oftast tog 

eleverna själva eget initiativ att hämta saker de ville använda utan att fråga. I andra fall kunde 

eleverna hjälpa varandra när en fråga slungades ut i klassrummet. Handuppräckning eller 

turtagning förekom inte under lektionen och eleverna rörde sig fritt över hela klassrummets 

yta både i syfte att hämta saker men även utan mål eller för att vänta på sin tur. Lärare 1 själv 

placerade sig vid det runda bord som fanns framme vid tavlan och var en aktiv deltagare i 

interaktionen under hela lektionen. Läraren svarade på frågor som ropades ut i klassrummet, 

hjälpte elever som kom fram till denne och elever som behövde hjälp kunde gå fram dit och 

sitta där eller fråga. I klassen befann sig även en lärarstudent som var lika deltagande i 

interaktionen som många av eleverna och lärare 1. Ljudnivån var hög och vissa elever var mer 

deltagande än andra i interaktionen. Vissa elever satt tyst på sin plats och arbetade, några satt 

och samtalade under arbetet och några arbetade inte alls utan gjorde andra saker som att prata, 

bolla med en fotboll eller vänta på hjälp. Övergripande rörde sig samtalen om praktiska ting, 

vart saker fanns eller hur man skulle göra. 

När vi mötte lärare 2:s klassrum med elever kunde vi utifrån vårt observationsschema 

utläsa att läraren hade god ordning på såväl laborativt material som läromedel. Rörelsen i 

klassrummet var minimal den som förekom var endast för att hämta något eller fråga lärare 2 

som satt vid sitt skrivbord om hjälp. Detta ledde till minimalt prat eleverna mellan, då de 

aldrig stötte på varandra i mållös rörelse. Reste man sig var syftet att göra något specifikt. 

Eleverna skulle denna lektion arbeta enskilt med problemlösning och det fanns olika typer av 

laborativt material de kunde använda sig av. Läraren inledde med tydlig information som 

eleverna verkade förstå och inordna sig efter. Eleverna gick sedan själva tyst runt i 

klassrummet och hämtade det som de behövde. Lärare 2 använde sig av handuppräckning och 

var en tydlig ledare i början av denna lektion då det informerades om upplägget. Läraren 

hänvisade endast ett fåtal gånger till det laborativa material som fanns i klassrummet. 
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Eleverna tycktes vara väl medvetna om vilket material som passade uppgiften de arbetade 

med, närapå alla elever använde sig av en liten bild av tal-raden eller små färgade klossar som 

symboliserade olika antal. Lektionen avlöpte med ett lugnt tempo, några elever fick vänta på 

sin tur att få hjälp vilket i några fall genererade i att eleverna satt och tittade ut genom fönstret 

eller pillade med något som inte hade med uppgiften att göra.   

Tabeller, kategorier för observation. 

I tabellen nedan fortsätter vi att kategorisera de olika lärarnas undervisning, deras interaktion 

med eleverna, deras uppmaningar om hur exempelvis läromedel ska användas samt elevernas 

agerande i sin fysiska klassrumsmiljö. Dessa iakttagelser har resulterat ur observationerna och 

bidrar till att ytterligare beskriva de två lärarna, elevernas agerande samt belysa de skillnader 

och likheter vi funnit. 

 

Kategorier Lärare 1 Lärare 2 

Socialt klimat i 

klassrummet   

Öppet socialt klimat, 

elever och lärare samtalar 

med varandra tvärs över 

klassrummet. 

Läraren har ordet samt 

fördelar det med hjälp av 

handuppräckning. 

Elevens interaktion med 

den fysiska miljön 

Elever vandrar runt i 

klassrummet och hämtar 

det material som behövs, 

i detta fall tejp och saxar. 

Eleverna satt mestadels 

still i klassrummet och 

hade det material som de 

behövde i sina bänkar. 

Elevens interaktion med 

läraren 

Interaktionen skedde 

löpande där elever 

frågade läraren rakt ut. 

Läraren tog emot flera 

frågor samtidigt. 

Ingen interaktion skedde 

med läraren utan 

handuppräckning först. 

Det fysiska materialets 

tillgänglighet 

Material låg framme på 

ett rörigt sätt. Ingen 

ordning och eleverna 

frågade ständigt var 

material fanns. Bänkarna 

stod rörigt elever 

vandrade runt. 

Det material som behövs 

dagligen finns i elevernas 

bänkar. Material som 

behövs sporadiskt låg/satt 

framme på ett tydligt vis. 
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Resultatanalys 

Här presenteras faktorer som vi sett ha betydelse för hur läraren utformar den fysiska 

klassrumsmiljön och varför, och hur detta påverkar elevernas agerande i den fysiska 

klassrumsmiljön. Vi såg skillnader och likheter i de två lärarnas synsätt och deras strategier 

vid utformandet, vi såg även hur eleverna agerade på olika sätt i de olika klassrummen. Allt 

detta kommer att analyseras och presenteras här nedan. Vi tolkar resultatet genom att låta två 

olika lärare mejslas fram som bärare av olika sätt att verka i ett sociokulturellt synsätt på 

lärande och undervisning. Vår presentation av lärarna och deras elevers agerande sker inom 

ramen för olika faktorer som vi har uppfattat som väsentliga i resultatet. 

Ekonomi och arbetsmiljö 

Den ekonomiska situationen är någonting som de båda lärarna lägger fokus vi då de 

diskuterar klassrummets utformning. De framhåller att det är pengar som är avgörande för om 

de kan köpa nytt material, möbler och läromedel, eller inte. Lärarna arbetar på samma skola 

och under samma rektor med samma yttre ramar att förhålla sig till i utformandet av den 

fysiska klassrumsmiljön med avseende på ekonomi.   

Däremot visar lärare 2 på en mer kreativ sida då denne använder och gör om det som redan 

finns. Lärare 2 beskriver i intervjun att denne tejpar ihop sina bänkar och av den anledningen 

skulle vilja lägga pengar på nya bänkar när möjlighet ges. Lärare 2 är således kreativ och 

visar tendens att fokusera på lösningen i detta fall. Lärare två visar sig mer accepterande ställd 

till ekonomin och ser utmaning i att förändra och återanvända vad som redan finns i 

klassrummets fysiska miljö. Lärare 2 låter det vara en naturlig del av undervisningen att hela 

tiden förändra och förnya klassrummets fysiska miljö för tilltänkt aktivitet. Trots detta 

beskriver lärare 2 ekonomin som ett av de största hindren i utformandet av den fysiska 

klassrumsmiljön och beskriver hur denne tagit med privata ägodelar till klassrummet för att 

ytterligare närma sig den önskade fysiska klassrumsmiljön som söks. 

Lärare 1 redogör tydligt vad bristande ekonomi gör med arbetsmiljön i dennes fysiska 

klassrumsmiljö. Läraren vill lägga pengar på luftrenare för bättre luft, för att undvika fysiska 

besvär som allergi. Lärare 1 diskuterar ivrigt faktorer som ljus, ljud och luft som viktiga delar 

i en fysisk klassrumsmiljö, som i hög grad påverkar koncentrationen och lärandet. Exempelvis 

vill läraren införskaffa plattor som dämpar ljudet på bänkarna och ha mer ergonomiska bänkar 
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och stolar till sina elever då läraren anser att de möbler som finns inte passar var och en. Vi 

kan dra slutsatsen att arbetsmiljön och ekonomin hänger tätt samman och att de båda lärarna 

närmar sig varandras åsikter på denna punkt. 

Social miljö – fysisk miljö. 

Vi fann två miljöaspekter som var värda att skilja på samt lyfta, den ena aspekten var den 

fysiska miljön den andra var den sociala miljön. Den fysiska klassrumsmiljön utgörs av 

möblemang, läromedel och de fysiska ting som utgör klassrumsmiljön. Den sociala 

klassrumsmiljön omfattar exempelvis kommunikation, social miljö och interaktion.   

Lärare 1 lottade elevernas placeringar i klassrummet för att alla skulle få en rättvis 

behandling. Detta var ett tecken på lärarens syn på demokrati i klassrummet. Lärare 1 menade 

att särskilda individuella behov måste tas i beaktan vid placering av eleverna men låter inte 

detta påverka eleverna som grupp. Lärare 1:s syn på den fysiska miljön tenderade landa i 

åsikter kring klimatet i klassrummet och i arbetsmiljöåtgärder. Persienner var alltid neddragna 

vilket bidrog till att man inte kunde se ut, även ny ventilation stod högt på listan över vad som 

behövdes förnyas i klassrummet för att undvika allergier och främja välbefinnande 

(Bjurström, De Jong 2006, s.27-29). Detta faktum ansågs påverka trivseln hos eleverna och 

läraren själv. Trots detta tenderade den sociala miljön och interaktionen mellan eleverna och 

läraren själv, att prioriteras högre än den fysiska miljön i klassrum 1. Läraren arbetade aktivt 

med att få eleverna att känna sig trygga i den sociala miljö som klassrummet avser. I 

klassrummet var interaktionen öppen och det gavs möjlighet att uttrycka sina tankar. Detta 

kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande där Dewey (2002) anser att den sociala 

processen är en del av bildningen i skolan (s.39) .  

Lärare 2 tycktes värdesätta både den sociala och fysiska klassrumsmiljön och betonade 

vikten av ett samspel mellan dem som grund för utformandet av klassrumsmiljön. Läraren 

försökte att ha eleverna så långt fram i klassrummet som möjligt, på grund av viljan att ha 

dem nära där fokus skulle ligga. Lärare 2 försökte använda sig av flera olika 

inlärningstekniker. Eleverna fick samtala i grupp, de fick arbeta individuellt och de använde 

sig av laborativt material. Klassrummet var rustat för dessa olika aktiviteter och läraren 

anpassade miljön för aktiviteterna på ett väldigt engagerat sätt. Vi finner även här en koppling 

till det sociokulturella perspektivet på lärande och Deweys (2002) sätt att lyfta den fysiska 

miljöns betydelse för aktiviteter som främjar det sociala samspelet (s.39-70) 
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De båda lärarna beskrev tydligt sina egna erfarenheter från tidigare klassrum. Deras syn på 

deras egen skolgång och de klassrum de mötte då, var samstämmig. De menade att 

klassrummen då ser ut som idag och lärare 1 uttryckte en förfäran över detta faktum. Men 

betonade uppgivet att det är beslut man har tagit en gång i tiden som gör att det ser ut som det 

gör idag. Läraren menade att ansvaret ligger på skolledning, att det behövs pengar för att 

utveckla klassrummen och höja statusen på arbetsmiljön i skolan. Återigen synliggörs lärare 

1:s fokus dåliga ekonomiska resurser och att det föreföll så avgörande för hur klassrummet 

måste se ut. Lärare 2 upplevde även att klassrumsmiljön är liknande nu, som då. Men 

uttryckte inte någon förfäran utan uttryckte ett reflekterande mer öppet sinne för att detta 

nödvändigtvis inte behövde vara dåligt. Trots att dennes klassrum inte helt och hållet inte såg 

ut som det gamla traditionella klassrummet.  Båda lärarna insåg att de undervisar i en skola 

som baserar lärandet på ett sociokulturellt perspektiv men att klassrumsmiljön i stort såg ut 

som i den gamla skolan som byggde på förmedlingspedagogik. De båda lärarna gick i 

grundskolan vid ungefär samma tid, en tid då det sociokulturella perspektivet på lärande ännu 

inte tågat in i, och blivit en stor del av skolans läroplaner och kursplaner. Vi väljer att tolka 

och problematisera det faktum att lärarnas klassrum i varierande men viss grad såg 

traditionella ut, med avseende på möblering, beror på nedärvda kulturella redskap, en 

föreställning om hur något bör vara för att det har varit så förr (Lundberg 2012, s187-189).  

Synen på lärandet 

Med eleven i fokus för den fysiska klassrumsmiljön blev det tydligt att de båda lärarna hade 

ett elevtänk. De båda visade förståelse för den fysiska klassrumsmiljöns betydelse dock på 

olika sätt. I studien har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och vi har belyst 

de båda lärarna i ljuset av detta. Lärare 1 framhöll kommunikationen och social miljö som 

viktiga verktyg för lärande. Lärare 2 la större vikt vid samspelet med miljön som eleven och 

gruppen befann sig i och försökte variera den miljön i så stor utsträckning som det gick, för 

att den skulle passa alla och gynna lärandet. Vi anser att de båda lärarna ge sina elever 

möjligheter, om än på olika sätt, att utveckla sin sociala kompetens i sammanhang som är 

positiva och autentiska.   

Lärare 1 fokuserade således på den sociala miljön i klassrummet och tycktes låta det vara 

grunden för undervisningen och lärandet. Läraren lyfte fram den enskilda individens behov 

till kommunikation och lät därav den sociala miljön i klassrummet vara mycket öppen. 

Eleverna tilläts exempelvis kommunicera utan att behöva vänta på sin tur. Vi upplevde att de 
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flesta elever var sysselsatta under största delen av tiden. Med det öppna klimatet tycktes lärare 

1 vilja ge eleverna en chans att träna på att uttrycka sina erfarenheter. Eleverna gavs möjlighet 

att lyfta fram och ventilera även sådant som inte hade direkt med lektionens innehåll att göra. 

Lärare 1 ville därigenom behålla elevernas intresse kvar i klassrummet. Det visades tydligt att 

lärare 1 trodde på att lärandet sker i samspel med andra och med relation till egna erfarenheter  

(Lundgren m.fl. 2012, s. 185-193). I enighet med Säljö (1992, s.22) fungerar kommunikation 

som funktionell del av praktiken och blir avgörande för hur individen ser sin omvärld.  

Lärare 2 hade hela gruppen i åtanke men hade tydligt individfokus, då läraren menade att 

gruppen var central men att individens behov var viktiga för att gruppen ska fungera. Läraren 

lät individens behov att utvecklas och utmanas få stort utrymme när den fysiska miljön 

utformades, men lärare 2 ville hela tiden att gruppen skulle utvecklas som grupp och 

samtidigt innebar det att alla individer lyftes. Detta betydde att läraren vägde samman 

gruppens och individens behov när denne tog beslut kring den fysiska miljön i klassrummet. 

Lärare 2:s flexibla arbetssätt, där denne strukturerade sin miljö efter specifika ändamål, visade 

på en inställning till att försöka hitta en miljö som passar alla. Även om denna miljö som för 

tillfället skapades, exempelvis läshörnan med mattor på golvet, inte var bestående så tilltalade 

den och lyfte enskilda elevers behov just då. På så vis mötte läraren hela gruppens behov fast 

vid olika tillfällen, genom olika aktiviteter.    

Den sociala interaktionen i klassrummen var av stor betydelse för hur de båda lärarna 

utformade den fysiska klassrumsmiljön. Vi kunde se att lärare 1 synsätt på kommunikation 

och interaktion som viktigt verktyg i lärandet, i hög grad visade sig i hur eleverna i dennes 

klassrum agerade. Då de fick kommunicera fritt och ta med sig sina erfarenheter in i 

klassrummet. Vi kunde också se att lärare 2:s syn på lärandet i samspel med andra och den 

fysiska miljön reflekterades i elevernas agerande i dennes klassrum. Eleverna gavs god 

ordning och god struktur, för att på bästa möjliga sätt kunna använda sig av laborativt material 

och nyttja den fysiska miljön i lärandet genom att titta på väggarna där tabeller och alfabet var 

uppsatt. Lärare 2 var även flexibel och förändrade klassrummet efter aktivitet för att möta alla 

elevers behov, vilket också kan generera i att eleverna får flera olika typer av mötesplatser, i 

samma klassrum, för att utvecklas både som individ och grupp (Dewey 2002, s.39).    

Vi såg att lägre grad av struktur i klassrummet genererade i att eleverna agerade efter dessa 

ramar. Att läromedel och laborativt material inte hade en tydlig plats gav ett oroligt klassrum 

när det kom till att finna vad som söktes, exempelvis en sax. Samtidigt gav det öppna sociala 

klimatet en yta för interaktion och möjlighet att dela med sig av och ta del av andras 

erfarenheter. Vi såg att en högre grad av struktur gav ett lugnare klassrum, där eleven 
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interagerade tryggt med den fysiska miljön och visste vad de sökte fanns. Lärare 2 gav 

eleverna medvetet omväxlande miljöer för att främja olika typer av lärande. Detta sänder 

naturligtvis signaler till aktörerna som agerar i den givna miljön om hur de ska bete sig och 

strukturen av den fysiska miljön ger en bild av vad som förväntas av dem. Identiteter, i 

enlighet med det postkulturella synsättet på subjektet, påverkas således av de rumsliga tingen 

och förutsättningar de blir givna (Nordin-Hultman 2004, s.51). 

 

Nordin-Hultman (2004 s.77) tar upp en skillnad rörande på vilket sätt vi i svenska 

förskolor jämfört med Brittiska förskolor, arrangerar arbetsmaterialet och de arbetsytor man 

använder sig av i förskolan. Hon beskriver att i svenska förskolor avgränsas många ytor som 

är till för skapande aktiviteter, såsom målarrum eller snickeriverkstäder, och hålls endast 

öppna ibland. I Brittiska förskolor finns inte denna tydliga avgränsning på materialet i samma 

utsträckning och författaren menar att de Brittiska förskolebarnen då har direkt tillgänglighet 

till de mer skapande miljöerna. Vidare att de svenska förskolebarnen blir begränsade av denna 

skillnad av vad i en fysisk pedagogisk miljö som är i centrum och inte, samt tillgängligheten 

på det material som erbjuds. Nordin-Hultman (2004 s.45) lyfter möjligheten att se barnets 

förmågor och identiteter som föränderliga satt i relation till de fysiska miljöer de rumsliga 

förutsättningarna. Författaren utgår ifrån en postkulturell syn på subjektet, som innebär att den 

verklighet människor lever i endast är vår uppfattning av den, att människor handlar och 

tänker med redskap som är tids- och kulturbundna. Samt att fenomen och frågor kan förstås i 

relation till kontext och sammanhang. Utifrån denna syn är inte barn på ett visst sätt utan blir 

det utifrån de möjligheter, förutsättningar och normer som en aktivitet eller ett sammanhang 

utgör (ibid s.168). Miljön tillskrivs stor också betydelse utifrån hur vida barn får utforska en 

miljö kroppsligt, den måste också väcka nyfikenhet för att inspirera till att vara i ett 

meningsfullt socialt sammanhang (Björklid 2005, s.170-180).     
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den enskilda läraren utformar sitt klassrum och 

varför, samt se hur eleverna agerar den fysiska klassrumsmiljö de lär i. Vi har uttolkat två 

lärares syn på utformandet av sina klassrum och hur de ser på klassrummet i relation till 

elevernas lärande. Nordin-Hultman (2004) menar att de rumsliga förutsättningarna ligger till 

grund för individens utveckling. Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och undervisning eftersom det är en del av den grund som vår skola idag vilar på. 

Säljö (1992 s.22) beskriver de sociala praktikerna som grund i ett sociokulturellt synsätt på 

lärande och de två lärare som vi har undersökt kan anses undervisa för lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. Det blir tydligt på olika sätt vad de framhåller som väsentligt. I 

detta kapitel vill vi diskutera våra frågeställningar inom studien och vilka svar som 

framkommit i uttolkningen av resultatet. Vi relaterar detta till tidigare forskning.   

Det egna ansvaret och resurserna 

Faktorer som fysiska resurser och ekonomiska resurser blir avgörande om än inte 

nödvändigtvis ett hinder för att utforma den fysiska klassrumsmiljö som önskas. Lärarna visar 

ett kritiskt tänkande kring vad som kan vara en bra fysisk klassrumsmiljö men blir inte givna 

de verktyg eller resurser som behövs för att utforma denna. Det blir istället en fråga om 

kreativitet och med vilket synsätt man ser på det man har att tillgå.  

Makt diskuteras i uppsatsens resultatdel, då makt visar sig vara en viktig faktor i hur 

läraren upplever sin förmåga att styra över situationen. Vi finner denna punkt extra intressant 

att lyfta då lärarna upplever sig ha olika typer av, men främst olika mycket makt i förhållande 

till vad de kan göra med sitt klassrums fysiska miljö. Vår övertygelse är att denna upplevda 

brist på makt är en stor bidragande faktor till att lärare 1:s klassrum utseendemässigt liknade 

ett klassrum för en främst förmedlingspedagogisk undervisning, trots att läraren bedrev 

undervisning med en sociokulturell grund. Att stärka pedagogen och i samhället ytterligare 

erkänna pedagogens kunskap och status skulle kunna bidra till förstärkande av pedagogen att 

själv förändra och tro på sin vision kring hur ett klassrum idag ska se ut. Vi upplever att 

självförtroendet kring denna punkt kan gå hand i hand med makten och anser att det är en 

samhällsfråga att pedagogen känner sig trygg i sin roll att påverka, förändra och driva sina 

visioner om den fysiska klassrumsmiljön. 
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 Pedagogen är naturligtvis inte den som styr över de ekonomiska förutsättningarna och kan 

inte ta beslut kring hur mycket pengar som ska läggas på utformandet av klassrummet. Dock 

visar vår resultatanalys att lärare 2 vågar, utifrån sin upplevda maktsituation, driva sin tro på 

ett flexibelt klassrum och lärare 1 upplever sig i stort sett blivit given det klassrum denne har.  

Fysisk miljö och arbetsmiljö 

I vår analys framkom viktiga aspekter att diskutera när det kom till arbetsmiljö. Dessa frågor 

som handlade om luft, ljud och ljus då vi upplevde att lärare 1 hade reflekterat mer än lärare 2 

kring detta ämne. Detta fokus återfinns i tidigare forskning då en stor del av den forskning 

som rör fysisk klassrumsmiljö i allmänhet, handlar om arbetsmiljöfrågor av det slaget (Flygt 

2006, s.649). Arbetsmiljö med detta fokus kom att bli en viktig del för främst lärare 1, då i 

koppling med elevens välmående och välbefinnande som förutsättning för lärande. 

Vi pekar här på den forskning som tydligt visar vad arbetsmiljön med avseende på ljus och 

ljud men också de fysiska tingens påverkan, då möblemang och ergonomiska möbler har visat 

sig ha betydelse för elevens välbefinnande och utveckling (Bjurström De Jong, s. 27-29). 

Vidare forskning inom detta område skulle exempelvis tydligare kunna visa på de eventuella 

vinster inlärningsmässigt, som skulle kunna uppnås i samband med välbefinnande hos eleven 

och en bra arbetsmiljö. 

Syn på lärande i förhållande till den fysiska miljön och kopplingen mellan den fysiska 

klassrumsmiljön och elevernas agerande  

Den fysiska miljön och tingen fungerar som verktyg i elevernas utvecklande av identitet och 

socialisationsförmåga. Då vi fann olika grader av struktur och ordning i de undersökta 

klassrummen med avseende på både socialt klimat och de fysiska tingen, visade det sig även i 

elevernas agerande. Vår poäng med att ytterligare lyfta detta är att tydliggöra hur tingen 

påverkar eleverna som lärande individer under utveckling, samt vilka förväntningar vi som 

pedagoger ställer på eleverna genom utformandet av den fysiska klassrumsmiljön. Utifrån 

detta diskuterar Nordin-Hultman (2004 s.51) att förmågor som eleven förväntas besitta inte 

kan utvecklas om de rumsliga förutsättningarna inte finns. Ytterligare intressant blir det att 

lyfta de fysiska tingens påverkan och koppla ihop det med våra klassrum idag, som 

fortfarande tycks syfta till främst en förmedlingspedagogisk tradition och vi ställer oss 

undrande till vad i samhället som ska komma att ändra den kultur, där pedagoger ofta tenderar 

att reproducera de kulturella ramar och föreställningar om hur ett klassrum bör se ut. De två 
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lärare vi undersökt visar ett reflekterande tankesätt kring detta faktum och problematiserar det 

i viss mån. Dock blir det inte tydligt hur de själva tar ställning till faktumet genom 

utformandet av sina egna klassrum.  

Att återskapa olika miljöer för allas rätt till identitetsskapande i olika sociala sammanhang 

men också i olika sociala miljöer, ser vi som en del i det sociokulturella perspektivet på 

lärande och som en viktig grund i skolan idag. Denna strategi finner vi hos lärare 2 för att 

främja gruppens sammanhållning och ge eleven möjlighet att befinna sig i en social kontext 

där lärande och utveckling kan ske i förhållande till dennes erfarenheter (Dewey 2002, s.47). 

Vi vill också mena att lärare 1 i stor utsträckning gör detta om än på ett annat vis, genom att 

låta den sociala miljön i klassrummet vara mer öppen (Ibid). Säljö (1992, s.22) beskriver att 

den kunskap som är verkligt viktig i livet existerar och delas människor i mellan, genom 

meningsutbyte och argumentation. Utan kommunikation som funktionell del förloras 

meningsutbytet och därmed viktig kunskap.  

Vi finner att lärarna i denna studie har olika fokus i utformandet av sin fysiska 

klassrumsmiljö även om de båda står på en sociokulturell grund. Det är intressant att diskutera 

varför den fysiska miljön är viktig i ett klassrum eller i en hel skola eftersom att det är i den 

miljön vi lever i som vi utvecklas och präglas av (Dewey 2002, s.47).  

En syn på lärande vi presenterat i studien är att eleven lär i interaktion med sin fysiska 

miljö och varandra, att alla delar är viktiga för att eleven ska kunna trivas och ha god 

möjlighet för lärande i den fysiska klassrumsmiljön. En annan syn tenderar fokusera på 

kommunikation i klassrummet, teknik och internet som resurs. Vi fann att lärarna ansåg att 

den fysiska miljön hade en viss koherens med elevens lärande, även om de skiljde sig åt. Att 

miljön skulle inbjuda till kommunikativt lärande med hjälp av teknik och öppet klimat var 

lärare 1:s åsikt, att lugn och strukturerad fysisk miljö i samspel med stöttande fysiskt material 

och en flexibel miljö, var lärare 2:s. 

 Då vi lever med en skola som är i stor utsträckning är sociokulturellt präglad fann vi också 

att detta gäller för våra två lärare, de båda arbetar på olika sätt sociokulturellt med sina elever 

i sitt klassrum. Det bör därför strävas efter en fysisk miljö som förenklar det arbetet eftersom 

att det sociokulturella perspektivet på lärande präglar våra läroplaner och kursplaner. Dock 

finns sällan den typen av anpassning av den fysiska miljön gentemot det sociokulturella 

lärandeperspektivet i läroplaner och kursplaner (Björklid 2005, s.51, Skolverket, 2011). Inte 

heller finns denna aspekt som grund för arkitektur av klassrum eller skolbyggnad i de allra 

flesta fall (Flygt 2009, s.649).  
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 Klassrummet över tid och betydelsen av makt. 

Vi upplever att en lärare i dagens skola finner sig så maktlös inför utformandet av sin fysiska 

klassrumsmiljö problematiskt. Därför anser vi att bredare inslag av utbildning kring 

klassrums- eller inlärningsmiljö bör lyftas i lärarutbildningen. Lärare i dagens skola bör få 

med sig mer kunskap om hur fysisk miljö påverkar dem själva och sina elever. De bör även 

ges chans till att utveckla ett kritiskt tankesätt kring fysisk klassrumsmiljö, samt om möjligt 

ges tekniker och kunskap kring hur man utformar ett klassrum som tilltalar elever och är 

funktionellt med avseende på trivsel och arbetsmiljö. Detta utifrån att vi funnit i forskning att 

vissa generella fysiska miljöfaktorer gäller för människors trivsel i allmänhet. Alla Sveriges 

skolor och klassrum kan inte byggas om, men alla Sveriges nya lärare kan ges kunskap som 

på sikt kan främja utvecklingen av den fysiska klassrumsmiljön.    

För att kunna skönja förändring i klassrummens fysiska miljö på sikt bör även information 

och utbildning kring detta ges alla som arbetar inom skolan. På så sätt kan ett gemensamt 

förhållningssätt skapas och lärarens kunskap och eventuella vision främjas. Detta blir ett steg i 

att höja elevers trivsel och främja deras utveckling på bästa möjliga sätt. Samt att komma 

ifrån de ofta traditionella klassrummen som fortfarande bygger på förmedlingspedagogisk 

tradition och inte speglar ett nyare sätt att se på eleven och inlärning. Vi vill även lyfta det 

samarbete som Bjurström och De Jong (2006 s.152) föreslår mellan forskare i ämnen som 

pedagogik och arkitektur och använda skolan som gemensam plattform. 
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Konklusion  

 Denna studies syfte var att ta reda på hur den enskilda läraren utformar sin fysiska 

klassrumsmiljö och varför, samt se hur eleven agerar i den fysiska klassrumsmiljön. Det 

framkom intressanta vinklar ur våra intervjuer och våra observationer. Mycket av den 

forskning vi fann vid vår litteratursökning behandlade arbetsmiljöfrågor främst hälsofrågor. 

Vi upplever att det finns ett glapp i forskningen kring den fysiska klassrumsmiljön kopplat till 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studier inom det ämne vi avsett behandla är av vikt 

då det är i skolans miljöer vi spenderar stor del av vår tid för lärande och identitetsskapande. 

I enlighet med det postkulturella synsättet på subjektet, påverkas en identitet av de 

rumsliga tingen och förutsättningar de blir givna, således utvecklas och formas eleven utefter 

miljön de spenderar tid i (Nordin-Hultman 2004, s.51). Det tydliggörs således att detta är 

någonting att sträva efter att förbättra. En miljö kan vara tillfredsställande men att sträva efter 

”den ultimata klassrumsmiljön” borde aldrig sluta, snarare påbörjas för att alltid fortsätta. 

De mönster vi kunde se i vår studie var hur eleverna agerade beroende på den fysiska miljö 

de blivit givna. Lärarna har en stor roll i utformandet av denna fysiska miljö samt inflytande i 

det beslutfattande kring vilka aspekter som ska påverka den. Dock rör sig lärarna och deras 

beslut kring den fysiska miljön inom ekonomiska ramar som de ansåg vara begränsande. Det 

fanns olika faktorer som påverkade lärarnas strategier att utforma en miljö utifrån sina elevers 

behov. Detta nära kopplat till elevernas lärande på olika sätt. 

Ekonomi är en viktig fråga i som vi också lyfter i vår analys med tanke på det resultat 

kring frågan som vi fick fram.  

De intervjuade lärarna hade uppfattningar om att klassrumsmiljön påverkade eleverna men 

också om hur hela skolmiljön påverkade elevers framgång. Som tidigare nämnts menar 

Björklid att skollagen och läroplanen inte säger mer än att de fysiska lokalerna skall vara 

ändamålsenliga och användas efter förutsättningar läraren blir givna. (Björklid, 2005) För att 

reflektera över det i den ekonomiska frågan som här är en stor del och verkar avgörande för 

våra respondenter har lärare mer administrativa uppgifter nu än förr. Detta skulle kunna vara 

en nackdel i arbetet för att utveckla klassrumsmiljön. Det behöver således inte vara den 

bristande ekonomin som är avgörande, den tid en lärare lägger ner på administrativa uppgifter 

kan också vara ett påverkande inslag. Den bristande ekonomin var inte det vi avsåg att 

undersöka, dock har det kommit att bli en viktig del av hur man tänker inför sin fysiska 

klassrumsmiljö. Detta skulle kunna vara en ny forskningsingång i en annan studie.  
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Vår studie fördjupar sig endast i två lärares syn och förhållningssätt till den fysiska 

klassrumsmiljön de verkade i, kopplat till lärande. Det hade naturligtvis givit en större bredd 

till en studie av det här slaget att studera ett större antal lärare, deras elever och klassrum på 

olika skolor. Fortsättningsvis hoppas vi att det kommer forskas mer inom detta ämne, att 

forska kring den ”ultimata fysiska klassrumsmiljön” i ett ständigt föränderligt samhälle. 
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Bilagor 

1 Intervjuguide 

Huvudtema 1 Teoretiska grunder 

Detta tema ämnar undersöka vilka teorier/grunder läraren eventuellt använder sig av vid 

utformandet av sin fysiska klassrumsmiljö.  

Undertema 1 Faktorer som påverkar. – Vilka faktorer som i övrigt påverkar läraren vid 

utformandet av sin fysiska klassrumsmiljö.  

Undertema 2 Utbildning – Om någon, vilken utbildning har läraren fått i hur denne bör 

utforma sin klassrumsmiljö.  

Undertema 3 prioritet. – Vad prioriterar läraren i utformandet av sin klassrumsmiljö.  

Huvudtema 2 Faktorer 

Detta tema ämnar att gå djupare in på vilka faktorer som avgör hur den fysiska 

klassrumsmiljön ser ut. 

Undertema 1 Resurser – Vilka resurser har läraren att röra sig med? Fysiska och 

ekonomiska. 

Undertema 2 Makt – Hur ser maktförhållandet ut, vem bestämmer hur klassrummet ska se 

ut. 

Undertema 3 Önskemål – Hur skulle läraren önska att det såg ut. Med avseende på den 

fysiska miljön. 

Huvudtema 3 Lärande 

Detta tema avser undersöka lärarens syn på kopplingen mellan klassrumsmiljö och lärande. 

Undertema 1 Koherens – Finns det något samband. 

Undertema 2 Påverkan – Påverkar den fysiska klassrumsmiljön lärandet, hur. 

Undertema 3 Praktiken – Hur ser det ut i praktiken, i undervisningssituationen. 
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2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor 

- Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

- Arbetar du enskilt eller parallellt med någon? 

- Vilken utbildning har du? Vilka ämnen etc. 

- Hur såg ditt klassrum ut när du gick i låg/mellanstadiet? 

Teorier 

- Hur tänker du när du utformar din fysiska klassrumsmiljö? 

- Vilka faktorer påverkar dig? 

- Utformar du den i samråd med någon? 

- Är den fysiska klassrumsmiljön något som diskuteras på skolan? 

- Fick du någon utbildning i hur man utformar klassrummet? Vilken? Använder du den? 

- Vad tycker du är viktigt att tänka på när man utformar klassrummet, den fysiska 

miljön? 

 

Sammanfatta 

Faktorer 

- Vilka resurser anser du att skolan har? Ekonomiska, fysiska. 

- Vilken makt tycker du att du har att påverka arbetet med din klassrumsmiljö? 

- Vem annars/mer har makt över det?  

- Vilken typ av makt har du? 

- Vad, om något skulle du vilja ändra på gällande klassrummets utformning och 

klassrumsmiljön? 

Lärande 

- Vilken syn på lärande har du?  

- Anser du att den fysiska klassrumsmiljön och hur den är utformad har betydelse för 

elevens lärande? 

- På vilket sätt, om inte, varför? Utveckla. 

- Om, hur visar det sig i din undervisning? 

Sammanfatta 
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3 Observationsschema 

Observation 1 & 2 Ja/antal Nej/antal 

Elevpassivt undervisningspass 

Ja, nej   

Elevaktivt undervisningspass 

Ja, nej   

Eleverna tillåts använda laborativt material 

Ja, nej   

Eleverna tillåts kommunicera fritt i 

klassrummet 

Antal ggr 

  

Elev vandrar runt fritt i klassrummet utan 

mål att hämta laborativt material 

Antal ggr 

  

Lärare hänvisar titt fysiskt laborativt material 

Antal ggr   

Elev hämtar laborativt material 

Antal ggr   

Elev använder sig av laborativt material 

Antal ggr   

 

 


