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Förord 

 

Vi vill ge ett stort tack till alla intervjupersoner som har medverkat i undersökningen och gjort 

denna studie möjlig. Ett stort tack till vår handledare Wieland Wermke som har stöttat oss 

genom att tro på oss, ge oss konstruktiv kritik genom hela arbetet och hållit oss på banan. Vi 

vill även tacka våra vänner som stöttat och kommit med kritik och förslag till förbättringar. 

 

Uppsatsen är ett samarbete där vi har diskuterat alla delarna och skrivit dem ihop och därför 

vill vi tacka varandra för alla de olika vinklar och tankegångar vi båda har bidragit med 

genom arbetet. 

 

Uppsala, den 20 Maj, 2015 

 

Sara Danielsson och Erica Lönnerholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This essay is written about how the physical environment affects teachers’ own learning. The 

purpose is to see how the teachers’ work is affected by various factors, such as the uses and 

placement of the teachers’ offices, common room, or any other places where a meeting may 

occur. The survey was conducted using both interviews and observations of the teacher’s 

office. For the analysis of both the interviews and the observations we used Design for 

Learning by Rostvall and Selander (2008). 

The paper concludes that the physical environment influences learning in many ways. The 

design of the office and its distance from the common room had an impact on how teachers 

socialized with each other which is essential for learning to occur. Furthermore, there are 

other aspects that affect the teachers in how learning can take place in their office, such as 

how well the Internet works or the noise levels around it. 

The discussion in the paper is about the importance of teacher’s learning and further 

development, but also how this study can be applied to other professions. 

 

Keywords: Physical environment, learning, teacher, school building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverkar 

på lärares möjlighet till lärande och analysera hur detta påverkar lärarnas lärande genom att 

titta på hur funktionella arbetsrum, fikarum och andra platser där ett möte kan förekomma är. 

Undersökningen gjordes genom både intervjuer och observationer av lärarnas arbetsrum. För 

analysen av både intervjuerna och observationerna använde vi oss av Design för lärande av 

Rostvall och Selander (2008). 

Slutsatsen av studien är att den fysiska miljön påverkar lärandet i många aspekter. Faktorer 

som hur långt det är till fikarummet för att träffa kollegorna och hur arbetsrummet är utformat 

har betydelse för hur lärarna interagerar med varandra och hur de kan lära av varandra. Bra 

mötesplatser ger förutsättningar för att ett lärande ska kunna uppstå. Vidare finns det andra 

aspekter som påverkar lärarna i hur ett lärande kan ske i deras arbetsrum, såsom hur bra 

internet fungerar eller om miljön runt omkring är högljud. 

Diskussionen i uppsatsen handlar om vikten av att lärare vidareutvecklas och hur viktig den 

fysiska arbetsmiljön är för detta. 

 

Nyckelord: Fysiska arbetsmiljön, lärande, lärare, skolbyggnad. 
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1. Inledning 

Läraryrket har i alla tider varit ett viktigt arbete som ska se till att utbilda och fostra landets 

barn och ungdomar till duktiga och fungerande medborgare. Det har framkommit i stora 

undersökningar kring lärares arbetsmiljö att den har försämrats sista åren. Detta framgår i 

SCB:s undersökning från år 2013 som utgick från personer som har arbetat på samma jobb i 

fem år att deras arbetsbelastning har ökat. I undersökningen framkommer det att 84 % av 

grundskollärarna och 74 % av gymnasielärarna anser att arbetsbördan ökat markant (Frälin, 

2015). I en utvärdering från Skolverket (2014) vill många lärare ha mer tid för reflektion 

kring undervisningen och sitt läraruppdrag. Om lärare inte har tid att reflektera kring sin 

undervisning har de troligen inte tid att reflektera kring sin pedagogik eller diskutera med 

kollegor. Vidare i utvärderingen står det att läraryrket fortfarande är ett ensamarbete. 

Skolverket skriver att det finns forskning som visar på att det finns många fördelar med att 

arbeta tillsamman. Att dela kunskap och erfarenheter har forskning funnit vara en väsentlig 

del för att ett lärande ska uppstå, att det kollegialt lärande är viktigt för individen och 

gruppens lärande (Skolverket, 2014). 

 

I Skolverkets föreskrifter från 2011 fanns det en paragraf som tydligt belyste hur lärare skulle 

arbeta med sitt eget lärande och vad skolverket förväntade sig att lärare skulle lära sig. I 

paragrafen kan vi se att det både finns en didaktisk vinkling samt en del om vidareutbildning 

inom sitt/sina ämnen. I ena stycket står det tydligt att lärare ska reflektera över sitt arbete 

enskilt och med andra. Det är tydligt att det finns en tanke bakom denna författning att lärare 

ska lära och att det uppmuntras att lära med andra. Föreskrift är upphävd sedan juli 2014. 

 

Finlandssvenska skolungdomsförbund (2015-05-06) skriver att den fysiska skolmiljön handlar 

om allt från skolans utrymme och gruppstorlekar till att det ska vara bra ventilation, men även 

en bekväm ljudnivå. Enligt Finlandssvenska skolungdomsförbund (2015-05-06) är detta 

viktigt för beror på att alla dessa aspekter påverkar människors inlärande. Exempelvis ska 

stolarna både i klassrummen, men även lärarnas stolar vara ergonomiska och att det finns rätt 

utrustningen såsom pennor, böcker och tekniskutrustning till lärarna. Ett problem för att lärare 

och elever ska kunna påverka sin arbetsmiljö är begränsad ekonomi, men Finlandssvenska 

skolungdomsförbund (2015-05-06) anser att kostnaderna är rimliga i förhållande till vinsterna. 

 

Denna uppsats är skriven inom ämnet pedagogik och genom att undersöka hur den fysiska 

arbetsmiljön påverkar lärares lärande, var det sker är det ytterst relevant för forskning inom 

pedagogik. Enligt Nationalencyklopedin (Husén, 2015-04-10) beskrivs pedagogik som en 

process där barn och vuxna lär sig, men även hur de påverkas av sin omgivning (Husén, 2015-

04-10). I denna undersökning kommer framförallt arbetsmiljöns påverkan på lärande att 

undersökas. Får vi reda på hur arbetsmiljön påverkar omgivningen kan vi främja lärande och 

utveckling. Vi hoppas att denna undersökning ska komma att inspirera andra att undersöka 

hur lärare påverkas av sin fysiska arbetsmiljö. Denna undersökning bygger på intervjuer med 

gymnasielärare från en stor gymnasieskola. 

 



 

8 
 

1.1 Avgränsningar 

Begreppet fysiska arbetsmiljön är ett begrepp som innefattar många olika definitioner och 

lokaler. Vi har således valt ut vissa delar som vi anser relevanta i lärares fysiska arbetsmiljö 

och hur det påverkar lärarnas eget lärande. Avgränsningarna är arbetsrum, fikarum och 

mötesrum som vi har undersökt. Vi har studerat arbetsrummens utformning och interiör. I 

undersökningen har intervjupersonerna fått frågor kring dessa tre rum. Lärarna har även 

berättat fritt om den fysiska arbetsmiljön där olika delar i arbetsrummet eller hur 

skolbyggnaden i stort har för betydelse för dem. Avgränsningar vi har valt påverkar vad vi fått 

för resultatet då den inte inbegriper hela betydelsen av vad den fysisk arbetsmiljö kan 

innebära.  

 

I begreppet har vi valt att inkludera verktyg med vilket vi menar: datorer, bokhyllor, dörrar, 

skrivbord etc. Dessutom har vi studerat hur den fysiska arbetsmiljön påverkar  

möjligheten för lärarna att träffa kollegor, t.ex. genom att se om de delat arbetsrum eller hur 

avståndet till fikarummet påverkar möjligheten att träffas. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverka på lärares 

möjlighet till lärande. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever lärarna sin fysiska arbetsmiljö i samband till sitt eget lärande? 

 Hur anser lärarna att en god fysisk arbetsmiljö kan gynna deras lärande? 

 Hur kan lärarnas arbetsrum förstås utefter observationerna? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanfattar vi vad som har studerats kring lärande och den fysiska 

arbetsmiljön, för att lättare kunna sätta vår undersökning i perspektiv gentemot den tidigare 

forskningen. Forskningen inom den fysiska miljön är bred och innehåller många olika 

perspektiv där vi har valt att fokusera på att hitta tidigare forskning som begränsar sig till 

lärandet i skolmiljön och lärarnas lärande. 

 

Vi har använt oss av databaser som ERIC, LIBRIS, DIVA och Artikelsök. Vi har även använt 

oss av biblioteken: Blåsenhusbibliotek, Karin Boye och stadsbiblioteket. Sökorden vi använt 

är; lärande, lärare, skola, arbetsplatslärande, teacher, learning, development, samt lärares 

lärande, vart sker lärande, lärare och lär, teachers’ learning, skolbyggnaden och 

skolbyggnadens påverkan på lärande. Vi har använt rapporter, böcker och avhandlingar som 

handlar om lärarnas lärande och hur lärande påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Vid 

sökandet av tidigare forskning framkom det två huvudteman, den fysiska miljön och den 

sociala betydelsen för lärandet. I redogörelsen för den tidigare forskningen har vi därför delat 

upp i dessa två temana: den fysiska miljön och den sociala betydelsen för lärande. 

2.1 Den fysiska miljön 

Gustavsson, Frisenstam och Hohlfält (2003) har forskat kring arkitektur och hur den fysiska 

miljön kan utformas för att stödja lärande i högre utbildning som bygger på nya pedagogiska 

former för flexibelt lärande. Fallstudierna genomfördes på MIT, Stanford University och 

Cornell University. Den första slutsatsen är att det inte finns något färdigt koncept för hur en 

fysisk arbetsmiljö kan underlättar för lärande i högre utbildning, utan den pedagogiska miljön 

måste utformas i en process med brukaren och de som använder miljön. De som beställer 

byggandet av högskolor och universitet är de som bestämmer över hur arkitekturen ska 

utformas. Gustavsson et al. (2003) säger att de som ansvarar för byggandet bör föra en dialog 

med de som kommer använda lokalerna. Exempelvis vad brukarna behöver 

konstruktionsmässigt för att förenkla ett lärande.  

 

Det finns inte ett färdig färdigt koncept för hur den fysiska miljön ska se ut för att underlätta 

lärande. Olika personer behöver olika saker och därför är det svårt att veta vad som påverkar 

dem i deras lärande (Gustavsson et al., 2003). Andra slutsatsen är att processen för att ta fram 

ett koncept ska utgå ifrån utbildningsmål och utbildningsplaner för att passa de olika 

undervisningsformerna. I den tredje slutsatsen kom Gustavsson et al. (2003) fram till att det 

finns inslag till den fysiska miljön som kan vara stödjande för en lärande miljö. Gustavsson et 

al. (2003) menar att det finns några aspekter som miljön bör innehålla:  

– Utrymmen för olika typer av grupparbeten, projektarbeten, studentverksamheter etc. 

– Lokaler för olika funktioner såsom verkstäder, medialab osv. 

– Olika typer av IKT- kopplingar för ökad flexibilitet. 

– Möjligheten att ändra om i klassrummen och verkstäderna att de kan anpassas till olika 

typer av verksamhet. 
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– Teknik och andra funktioner till att hålla avancerade presentationer. 

– Lokaler som är till för sociala aktiviteter så som café, pentry osv. 

 

Gustavsson et al. (2003) forskning har likheter med Nilsson och Prytz (2008) forskning om 

den fysiska miljön eller mer specifikt, skolbyggnaden och dess påverkan på lärande. De är 

intresserade av att ser hur arkitektur-, planering- och pedagogikteorier kan kombineras. 

Projektet handlar om hur den bästa pedagogiska miljön kan utformas genom att samarbete 

med brukaren vid renoveringen eftersom de har funnit bevis för att lärandet förbättras genom 

att kombinera arkitektur, pedagogik och planering (Nilsson & Prytz, 2008). Nilsson och Prytz 

(2008) genomförde ett projekt som en kommun i Sverige gjorde 2003, Rum för lärande. 

Projektet gick ut på att involvera skolpersonal och elever i vad de behöver för lokaler för att 

främja lärande. I projektet var det en förvaltare som bidrog med sin kunskap om byggnader. 

Det handlade om att två skolor skulle målas om och inför det skapades projektgrupper där 

lärare, lokalvårdare, elever, målare, projektledare och en arkitekt ingick. Eleverna fick vara 

med och bestämma vilka färger som skulle målas genom att eleverna berättade hur de 

använder miljön i skolan. Resultatet blev att eleverna och skolpersonalen trivdes bättre i 

skolan. Projektet visar att de som arbetar eller uppehåller sig i en byggnad påvekas av den 

fysiska miljön (Nilsson & Prytz, 2008).  

 

Gustavsson et al. (2003) och Nilsson och Prytz (2008) forskningar kring hur den fysiska 

arbetsmiljön påverkar lärandet och i deras forskning får vi en tydligare förståelse för hur den 

fysiska miljön faktiskt kan påverka. Gemensamt med de båda är att utformningen är beroende 

av verksamhet och vilka som vistas i miljön. Problematiken är att det finns mycket som 

påverkar lärandet. I Den sociala betydelsen för lärande tas en annan viktig del av lärandet 

upp. 

2.2 Den sociala betydelsen för lärande 

Björklid (2005) har undersökt hur den fysiska arbetsmiljön i skolan påverkar lärandeprocesser 

för elever i förskolan och skolan. En viktig aspekt är att det i skollagen inte finns något om 

den fysiska miljöns utformning. Björklid (2005) definierar den fysiska miljön som väggar, 

tak, skolvägen, uterummet, men även färgen på väggarna, om det är rent och om det luktar 

gott. Dessa aspekter påverkar om eleverna och personalen trivs i skolmiljön. Björklids (2005) 

slutsatser är att det är viktigt att inte se skolan som ett kontor, utan att det är en miljö som 

behöver ha olika inredda platser för lärande och lek. Eleverna är negativa till skolmiljöer som 

har klotter på väggarna eller uppfattas som smutsig och luktar illa. Har skolmiljön bra 

belysning, varma färger och rena möbler använder eleverna skolmiljön bättre och eleverna ser 

skolmiljön mer positivt. Alla personer som vistas i miljöer upplever dem med alla sinnena 

vilket påverkar hur rummet uppfattas (Björklid, 2005). Uppfattas miljön som positiv genom 

hela möbler och ren miljö är det större möjlighet att lärande uppstår. Björklid (2005) menar 

att utöver lärandemiljö handlar det om att det ska finnas utrymme för möten. Socialisera är en 

viktig del av lärande och därför bör det finnas mötesplatser på skolan (Björklid, 2005). 
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I Nyströms (2002) doktorsavhandling finns det likheter med Björklid (2005). Nyström (2002) 

har forskat kring relationen mellan individen och lärandemiljön och fokuserat på den fysiska 

arbetsmiljön. Med den fysiska miljön menar Nyström (2002) klassrummets utformning, den 

pedagogiska miljön och undervisningens organisering. Resultat av undersökningen är att det 

inte bara att lära sig att läsa och skriva genom specifika övningar, utan det kan krävas större 

insatser tidigare i elevernas skolgång för att ge eleverna bästa möjligheten till att lära sig. Men 

även att skapa mindre grupper, för att lärarna ska ha en större chans att ge mer likvärdig hjälp 

till alla elever (Nyström, 2002). Detta vill visa på att den sociala kontakten till både läraren 

och klasskamrater möjliggör till ett lärande som annars lätt kan försvinna om den sociala 

aspekten inte finns med i situationen (Nyström, 2002). Liang et al. (2012) tar upp andra 

miljöfaktorer som kan påverka elever eller i detta fall studenters lärande, och det är fantasin i 

en lärande miljö.  

 

Liangs et al. (2012) syfte med uppsatsen var att undersöka vilka miljöfaktorer som kan 

påverka fantasin och hur de ser ut i olika skeden. Uppsatsen begränsades till fyra olika 

inlärningsmiljöer; social climate, physical component, organizational measure och human 

aggregate. Liang et al. (2012) kom fram till att fantasin består av nio olika egenskaper såsom, 

produktivitet, transformation, känslighet, intuition, nyhet, utforskning, effektivitet, 

kristallisation, och fördjupning. Resultatet att fantasin och miljöfaktorerna inte påverkar 

varandra speciellt mycket. Det som påverkade fantasin mest var social climate, sen 

organizational measure och human aggregate. Det som påverkade minst var physical 

component. Liang et al. (2012) menar att det är lättare att förändra den fysiska miljön än att 

förändra en persons egenskaper. Inlärningsmiljön och läroplanen måste bidra till att inspirera 

studenternas passion för kvalitet och att deras nyfikenhet vårdas för att kunna utveckla deras 

fantasi (Liang et al., 2012). 

 

Björklid (2005), Nyström (2002) och Liang et al. (2012) beskriver hur viktigt det sociala är 

för lärandet och hur lokalens utformning även kan påverka det sociala. Att om det inte finns 

ett socialt sammanhang är det svårare för ett lärande att uppstå. Det finns ett behov av att dela 

och diskutera sina tankar med andra människor.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen belyser olika delar av den fysisk arbetsmiljö och lärande. Det skiljer 

sig mellan vad de tidigare forskningarna säger om vad som är bäst för att en lärande miljö ska 

uppstå. Det handlar om allt ifrån arkitekturen i hur en byggnad påverkar lärandet till 

möjligheten att träffa andra för att utbyta kunskap och till vilken färg som finns på väggarna. 

Det uppstod problematik med att hitta tidigare forskning som behandlade lärarnas eget 

lärande och när skolan nämns handlar det oftast om eleverna. Det var ännu svårare att hitta 

hur den fysiska miljön påverkar lärandet och det är ett brett ämne som inrymmer många olika 

aspekter. Lärande sker inte bara i en miljö som är tänkt som lärande miljö, utan det finns 

mycket som påverkar om personer lär sig eller inte. 
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3. Teori 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverkar på 

lärares möjlighet till lärande. Teorin som vi kommer använda för att tolka resultatet av 

intervjuerna och observationerna är Design för lärandet av Rostvalls och Selanders 

(2008).  Denna teori beskriver hur den fysiska arbetsmiljön påverkar på olika sätt lärandet och 

hur viktig arbetsmiljön är för att en lärande situation ska kunna uppstå. Denna teori bygger på 

studier av barn och skolan, men den är applicerbar på vuxna och på arbetslivet. Varför vi 

valde denna teori är för att den ser på hur lärandet kan påverkas av den fysiska miljön genom 

olika materiella funktioner, men även hur lokalerna är utformade. Det är mycket som påverkar 

en lärande miljö och det tar denna teori fast på, som gör att den därigenom är lämplig för 

denna studie. 

3.1 Lärande 

Lärande beskrivs enligt Rostvall och Selander (2008) som en process som är individuell, både 

biologisk- och socialt betingad. Här kommer vi använda de socialt betingade förutsättningarna 

och inte de biologisk betingade. De socialt betingade är ett klassifikationssystem som består 

av tankesystem, normer, värderingar, lagar och regler. Lärande sker inte bara hos individen, 

utan även inom institutioner och i samhället. Lärandeprocesser anses inte alltid som positivt 

eftersom förankrad kunskap ibland kan bytas ut. I olika kulturer finns det olika tecken och 

teckensystem som fungerar som ett sätt att kommunicera, signaler. Därigenom kan lärandet 

ses som en process där kunskap formas i olika situationer. Processerna sker både medvetet 

och omedvetet. Lärprocesser i sociala sammanhang innebär både formella, som i skolan, eller 

informella som i ett möte mellan två människor. Människor har olika bakgrund och kunskap 

med sig in i en situation och det påverkar vilka roller de tar i en situation och det påverka 

utfallet olika. De olika rollerna kan vara elev och lärare i ett klassrum där ett socialt 

sammanhang uppstår (Rostvall & Selander, 2008). 

3.2 Design 

I Design för lärande (Rostvall & Selander, 2008) beskrivs design som en process där 

människor utför handlingar eller uttrycker något genom kommunikation. Enligt Rostvall och 

Selander (2008) hänger lärande och design ihop och påverkar varandra. Hur kunskap väljs ut 

och presenteras är viktigt för lärandet men hur det presenteras är beroende av designen. 

Begreppet design har enligt Rostvall och Selander (2008) tre olika betydelser: 

1. Det kan vara ett teckensystem och medier som design för lärande. Exempelvis hur 

läroböcker är gjorda eller hur en gymnastiksal är uppbyggd. 

2. Sättet vilken den som lär sig formar förutsättningar för sitt lärande. Exempelvis hur en 

elev använder skolan eller gymnastiksalen för att lära sig. 

3. Ett sätt att analysera lärprocesser under olika betingelser. Rostvall och Selander (2008) 

utgår från ett designteoretiskt perspektiv. 
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3.3 Klassrumsdesign 

Det finns en given utbildningsplan för elever där det framgår vad elever ska lära sig och vad 

de ska kunna. I utbildningsplanen framgår inte hur det ska gå till, utan lärarna bestämmer det. 

Lärarna har därför möjligheten att forma klassrummets möblering hur de vill (Rostvall & 

Selander, 2008). Rostvall och Selander (2008) nämner en lärare som placerade både borden 

och stolarna i olika former. Först ställde läraren borden i en hästskoform och när eleverna 

skulle sätta sig satte de sig efter kön. Pojkarna placerar sig på ena sidan och flickorna på andra 

sidan med ett fönster bakom sig. Hästskoformateringen gjorde att läraren alltid hade ryggen åt 

några av eleverna, speciellt åt flickorna eftersom läraren blev bländad av solen. I den andra 

formeringen ställde läraren borden två och två för att bilda ett större bord med plats för fyra 

elever. Eleverna satte sig blandat pojkar och flickor, vilket gjorde att interaktionen mellan 

eleverna större. Läraren fick dessutom en bättre överblick över hela klassrummet. Denna 

modell gjorde att det blev positivare didaktiska konsekvenser än vid hästskoformeringen 

(Rostvall & Selander, 2008). 

 

Dessa två former av möbleringar i klassrummet visar att samma möbler på samma yta får 

olika konsekvenser beroende på hur de är placerade. Ena möbleringen kan öka interaktionen, 

öka kommunikationen och få positiva förutsättningar didaktiskt. Medan en annan typ av 

möblering kan ha motsatt effekt och istället bli negativ didaktiskt sett om borden och stolarna 

hämmar den sociala interaktionen (Rostvall & Selander, 2008). 

 

3.4 En betraktelse över kroppens tempel 

Rostvall och Selander (2008) skriver hur byggnader och institutionella miljöer påverkar barns 

lärande i skolor och förskolor. Idag finns en idé om att det existerar ett samband mellan 

lärande, rum och plats. Idrottshallar är utformad efter olika typer av bollsporter och det syns 

genom olika linjer på golvet som med färgkodning visar på vilka bollsporter som kan utövas. 

Rostvall och Selander (2008) menar, är att det finns två beroenden aspekter. Den ena aspekten 

är att det beror på vad det finns för redskap eller materiella tillgångar i rummet och det 

påverkar de individer som ska utnyttja rummet. Andra aspekten är att beroende på hur 

individerna uppfattar hur de materiella sakerna kan användas kommer rummet därigenom få 

olika användningsområden allt utefter de materiella sakerna. Rostvall och Selander (2008) 

nämner hur idrotten i skolan under stora delar av 1900-talet hette, det som idag heter idrott, 

för gymnastik. Salarna var utformade för gymnastik som innebar övningar med fasta 

pedagogiska redskap, såsom bommar och ringar. På 1970-talet förändrades gymnastiken och 

den blev mer riktad mot motivation, aktivitet, kreativitet, individualitet och skapande. Det 

gjorde att bommarna och de fastskruvade redskapen fick en annan betydelse då grupparbetet 

introducerades som en ny del av gymnastiken (Rostvall & Selander, 2008). Det här visar på 

hur rummet kan få olika tolkningar av hur det kan användas beroende på vem som tolkar de 

materiella tillgångarna som finns i rummet, dvs. rummets signaler. 
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3.5 Skolhus i blåsväder 

Rostvall och Selander (2008) beskriver hur arkitekturen i skolan har förändrats genom 1900- 

talet och till idag och vad det har för olika konsekvenser. Skolhusets utformning betyder 

mycket för att uppnå målen i läroplanen och andra dokument som styr skolan och dess 

verksamhet. De flesta skolor i Sverige idag är byggda kring 1960- och 1970-talet, vilket 

innebär att klassrummen som byggdes på 60 kvadratmeter ser likadana ut idag som de gjorde 

då. Rostvall och Selander (2008) lyfter fram att undervisningen går till på olika sätt idag och 

att skolklasserna är större än vad de var på 1970- talet. Det borde därför finnas klassrum i 

olika storlekar som läraren kan använda sig av beroende på hur stor klassen är, men även för 

olika typer av undervisning. 

 

Idag är skolorna utformade med elevfokuserade och ämnesöverskridande arbetslag vilket inte 

var fallet då skolorna byggdes och det gör att de flesta lärare idag har flera klassrum som de 

vistas i. På detta sätt blir lärarnas centrala punkt i skolan deras arbetsrum och tillfällena som 

lärarna har att träffas med elevfokusering och ämnesöverskridande arbetslag fungerar därför 

inte i realiteten (Rostvall & Selander, 2008). Lokalens utformning gör att de olika ämnena i 

skolan ligger i närheten av varandra för att passa schemat för både elever och lärare. 

Exempelvis kan en lärare i ett visst ämne ha lektioner i samma klassrum för att spara tid 

genom att inte behöva byta till ett klassrum längre bort. Att lärarna som undervisar i samma 

ämne har sina klassrum i nära anslutning till varandra gör att de oftare umgås med just de 

lärarna som har samma ämne. För att förändra en sådan sak som att flytta om lärarnas 

klassrum och få lärare med olika ämnen närmare varandra, blir det en större kostnad eftersom, 

som den aspekten vi nämnde tidigare, att de flesta skolor i Sverige är byggda kring 1960- och 

1970-talet. Vilket skulle innebär stora renoveringar för att kunna bygga om alla skolor i 

Sverige för att få dem anpassade efter det behov som finns idag. (Rostvall & Selander, 2008). 

3.6 Sammanfattning 

I de olika förklaringarna hur teorin kommer att användas och tolkas tar vi upp de genom de 

olika kategorier, där de olika aspekter inom teorin nämns, såsom skolans utformning, skolans 

arkitektur, borden och stolarnas uppställning i klassrummen som ger olika signaler till hur 

rummet kan användas på grund av de materiella tillgångarna. I klassrummet som utformades 

som en hästsko var det lättare för läraren att kommunicera med eleverna som satt i skuggan i 

klassrummet, än med de elever som satt i solskenet. Eftersom läraren vände ryggen till vissa 

elever skickade det ut signaler att de inte får lika mycket uppmärksamhet (Rostvall & 

Selander, 2008). 

 

Det fanns brister i hur kommunikationen mellan eleverna skedde när läraren ändrade borden 

och stolarna. Arkitekturen påverkar hur lärare kan interagera socialt och hur de kommunicerar 

med varandra. För lärarna handlar det inte bara om arkitekturen och byggnaden i sig, utan det 

handlar även om hur lärarna kan umgås och träffa andra lärare, likaväl som det handlar om 

hur deras samlingsrum är utformade (Rostvall & Selander, 2008). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Syftet är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverkar på lärares möjlighet till 

lärande. Observation är en väsentlig del av undersökningen för att få en insikt i hur lärarnas 

fysiska miljö ser ut i verkligheten. I samband med intervjuerna observerade vi deltagarnas 

arbetsrum och ett fotografi togs på den intervjuades arbetsrum, allt i samtycke från deltagarna. 

Vi tog ett fotografi för att försäkra oss om att vi inte missade några detaljer i våra 

observationer. Fotografierna och observationen kommer användas för att analysera hur den 

fysiska miljön ser ut i arbetsrummen. Vi observerade och tog fotografier i fem av de sex 

deltagarnas arbetsrum. Vi valde att begränsa oss enbart till arbetsrummen, delvis för att 

undersökningen skulle bli för stor, men även för att tiden inte skulle räcka till för att utöka 

undersökningen mer än till lärarnas arbetsrum och intervjuer av sex lärare. Dock är detta en 

begränsning som vi är medvetna om, men som tas upp i diskussionen. 

 

Förutom att undersöka den fysiska arbetsmiljön var vi även intresserad av hur lärarna själva 

resonerade kring sin fysiska miljö och hur de kan påverka den. Därför gjorde vi en kvalitativ 

intervju och inte en kvantitativ undersökning, eftersom vi är intresserade av en djupare 

förståelse för hur lärarna upplever sin fysiska arbetsmiljö. I intervjuerna fick vi även 

möjligheten att ställa följdfrågor vilket inte hade varit möjligt i exempelvis en enkätstudie. 

Intervjuerna spelades in och det är det inspelade materialet tillsammans med observationerna 

som utgör vårt material. 

4.2 Urval 

Intervjuerna och observationerna genomfördes på en och samma gymnasieskola i en 

medelstor kommun. Vi kom i kontakt med en lärare på skolan som hjälpte oss att skicka ut ett 

mejl till alla lärare i skolan. Därefter fick lärare vi hade kontakt med svar från lärarna som 

ville ställa upp på en intervju och observation. 

 

Urvalet liknar ett snöbollsurval och var det som var enklast att genomföra på den begränsande 

tiden som fanns till vårt förfogande (Svensson & Ahrne, 2014). Nästa fråga som uppstår är 

hur många ska vi intervjua. Som Trost (2010) skriver beror allt på när syftet och 

frågeställningen har blivit besvarade i intervjuerna. Svensson och Ahrne (2014) menar att det 

finns en fördel med att börja med färre intervjuer för att sedan intervjua fler om det behövs. 

Då det fanns begränsat med tid och transkriberingarna av intervjuerna tog tid, ville vi inte 

riskera att missa viktiga detaljer vilket kunde ske vid för mycket insamlat material (Svensson 

& Ahrne, 2014). 

 

Vi nämner lärarna som en grupp och därför kommer vi inte markera vem av 

intervjupersonerna som sagt vad. Detta gör vi för att garantera intervjupersonerna en så hög 

konfidalitet som möjligt. Även om vi inte kommer att behandla kön eller ålder är det för 
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reliabiliteten viktigt att veta fördelningen (Svensson & Ahrne, 2014). Vi har intervjuat sex 

lärare och av dem är tre kvinnor och tre män. Intervjupersonerna är i åldrarna 35-60 och alla 

har arbetat som lärare i cirka tio år. 

4.3 Genomförande 

Vi skickade ut ett missivbrev till lärarna som gav dem information om syftet med intervjun 

och hur intervjuerna skulle användas. Innan intervjuerna informerade vi om vetenskapsrådets 

forskningsetik (se punkten Etiska överväganden). Vi frågade även om möjligheten att få spela 

in intervjuerna. Fördelen med att vi fick spela in samtliga intervjuer var att vi kunde 

transkribera dem till ett skrivet material som gjorde det lättare att analyseras och tolkas 

(Svensson & Ahrne, 2014). Vi var båda med på alla intervjuer. Detta för att en person skulle 

kunna fokusera på att ta anteckningar och den andra kunde leda intervjun. Det finns 

visserligen både fördelar och nackdelar med att vara två personer som intervjuar. Nackdelarna 

är att intervjupersonen kan känna sig hotad av att det är två stycken som intervjuar, speciellt 

vid ett känsligt ämne. Ämnet vi behandlar var inte känsligt och fördelarna med att vara båda 

vid alla intervjuerna övervägde det negativa (Trost, 2010, Svensson & Ahrne, 2014). 

 

En annan aspekt att tänka på vid en intervjusituation är vart intervjuerna ska äga rum. 

Intervjuerna hölls på skolan som lärarna undervisade i och därför fick de själva välja vilken 

lokal som intervjuerna skulle äga rum i. Fördelen med att deltagarna befinner sig i en 

bekantmiljö är att det kan få dem att slappna av och därigenom vågar de dela mer fritt av sina 

tankar (Svensson & Ahrne, 2014).  

4.4 Utformning av intervjufrågor 

I skapandet av intervjun utgick vi från Kvale och Brinkmans (2014) semistrukturerad intervju. 

I intervjun skapade vi teman för att strukturera upp intervjun på ett logiskt sätt. De första 

frågorna var bakgrundsfrågor som var till för att få intervjupersonerna att slappna av och få 

dem att svara mer öppet på de resterande frågorna. Vi ställa öppna frågor för att få dem att 

berätta fritt och få dem att koppla sitt eget lärande till deras fysiska miljö (Kvale & Brinkman, 

2014). Ibland fick vi under intervjuerna ändra på frågorna för att det skulle passa bättre in till 

den lärare vi intervjuade. Exempelvis hade flera av lärarna mer än ett ämne vilket gjorde att vi 

anpassade frågorna utefter det. De olika temana i vår intervjuguide är; bakgrund, 

arbetsplatsen, hemma och samlingsrum. Dessa teman hade vi för att fånga upp de olika 

platserna som lärare spenderar tid på när de lär (se bilaga 2). 

4.5 Databearbetning 

Inspelningarna av intervjuerna är vardera 20-30 minuter och vi har behandlat intervjuerna 

genom att transkribera dem. Fördelen med att vi båda varit med på alla intervjuer gjorde att vi 

lättare kunde analysera och se liknande teman som kom upp i intervjuerna. Dessutom har vi 

fått två perspektiv av samma situation som vi sedan diskuterat för att få en nyanserad bild 

(Svensson & Ahrne, 2014). 
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Fotografierna från arbetsrummen var mer som ett stöd till vårt minne av lärarnas arbetsrum. 

Vi tolkade fotografierna genom en naturalistisk synvinkel, som innebär att vi ser på dem som 

en riktig del av verkligheten. Genom det naturalistiska perspektivet kan vi se på detaljer från 

lärarnas vardag (Svensson & Ahrne, 2014). 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att se till att vi undersöker det vi avser att undersöka. Validiteten blir 

högre desto mer vi ser till att mäta det som avses mätas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Eftersom validitet kommer från kvantitativ forskning finns det en kritik för att använda 

begreppet för kvalitativ forskning. Andra begrepp som används i kvalitativ forskning som 

motsvarar validitet är trovärdighet, tillförlitlighet och kvalitet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Begreppet rymmer både hur forskningen genomförts och om metoderna som använts i 

forskningen verkligen mäter det som det var tänk att mäta. Som forskare har vi ett ansvar att 

se till att metoden utförs på ett korrekt sätt då det finns mer saker att tänka på än att bara ställa 

rätt frågor till undersökningen vi utför. Det gäller bland annat att följa vetenskapsrådets etiska 

principer, men vi måste även kritiskt granska vårt arbete på grund av de fallgropar som 

existerar inom en kvalitativ undersökning, speciellt till det data vi samlar in (Fejes & 

Thornberg, 2009). Det gäller istället att vi reflekterar över tillvägagångssättet vi gör. Detta för 

att kunna öka validiteten och kvaliteten i hela studien. Vi gjorde även detta genom 

följdfrågorna vi kunde ställa, allt för att få ett förtydligande till det vi efterfrågade (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

Reliabilitet är hur det som ska undersökas mäts. Exempelvis om de intervjufrågor vi ställde 

skulle kunna tolkas på något annat sätt än vad vi hade tänkt. Genom att vi kunde ställa 

följdfrågor till deltagarna minskades risken till att vi inte skulle få svar på det vi var ute efter 

att studera. Reliabiliteten mäter även om observationen har gjorts på ett sätt som mäter det 

som vi avsåg att mäta (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

4.7 Etiska överväganden 

Under hela arbetets gång har vi utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har tagit fram. Informationskravet innebär att vi informerade deltagarna om både 

arbetets syfte och om deltagarnas roll i undersökningen, samt deras villkor genom att nämna 

det i missivbrevet (se bilaga 1). Vid intervjutillfällena meddelande vi om att deras medverkan 

är frivillig och att de får avbryta när som helst. De behöver inte heller svara på någon fråga de 

skulle finna olämplig. Samtyckeskravet innebär att vi har ett muntligt samtycke från 

deltagarna att spela in intervjuerna och att använda den informationen och observationerna till 

uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidalitetskravet innebär att vi strävar efter att ha en så 

hög konfidalitet som möjligt för att undvika att andra läsare ska kunna identifiera deltagarna 

efter det sammansatta resultatet. Det betyder att vi inte har med personuppgifter eller andra 

uppgifter som skulle kunna identifiera vilka deltagarna är som har deltagit i undersökningen. 

Fotografierna av lärarnas arbetsrum kommer därför inte att vara med i denna uppsats, delvis 
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för att vi inte har samtycke till det, men även för att vi då inte skulle kunna utlova konfidalitet 

längre med risk att någon annan kan känna igen arbetsrummen. Det var viktigt att vi förvarade 

deltagarnas uppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde få tag på dem tills det att 

materialet hade sammanställts till undersökningen och därefter kom att raderas. 

Nyttjandekravet betyder att den information vi har samlat in inte får användas till annat än till 

den aktuella forskningen som vi utförde (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.8 Metoddiskussion 

Fördelen med att ha gjort både intervju och observation är att metoderna kompletterar 

varandra och ger oss forskare en tydligare bild av situationen. I intervjuerna framgår lärarnas 

uppfattningar av arbetsrummet som kompletteras med observation. Vi undvek ett 

tunnelseende som lätt kan ske om vi bara hade gjort intervjuerna och istället för en 

infallsvinkel fick vi två stycken genom det etnografiska perspektivet (Svensson & Ahrne, 

2014). 

 

Under intervjuerna tolkades en del intervjufrågor olika av lärarna och ibland behövde en del 

lärare betänketid till vissa av frågorna då de inte visste vad de skulle svara. Ordet mötesrum 

tolkades olika. En del lärare tolkade det som ett rum där man har ett formellt möte och andra 

tolkade det som ett rum där möten sker spontant. 

Vi gjorde fem observationer av arbetsrummen och tog ett fotografi av varje arbetsrum, 

eftersom att arbetsrummens yta var såpass små räckte det med ett kort. Vi ville heller inte 

riskera att de andra lärarna som i vissa av fallen delade arbetsrum med deltagarna skulle 

känna sig obekväma med att vi tog flera kort, då de inte har gett samtycke till att vara med i 

vår undersökning. Detta är en begränsning som gör att vi får lita på våra observationer av 

arbetsrummen, men vi var noga med att sätta oss direkt efter observationerna och 

sammanställa tillsammans med vad vi båda hade upplevt av arbetsrummet. Nackdelen med att 

göra observation är att det kan vara svårt att veta att vi som observatörer har sett alla detaljer 

som kan spela in till den fysiska miljöns påverkan på lärandet (Kullberg, 2014). 
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5. Resultat och analys 

Här redovisas både resultaten och analysen av intervjuerna och observationerna. För analysen 

användes teorin Design för lärande som ger oss en djupare förståelse av observationerna och 

intervjusvaren (Rostvall & Selander, 2008). Under bearbetningen av den insamlade data 

framkom fyra teman som har anknytning till forskningsfrågorna. De temana är; Lärarnas syn 

på sitt lärande, mötesplatser, arbetsrummet och observationerna. Under varje tema 

presenteras närmare vad som menas med det temat och varför det är relevant för 

forskningsfrågorna. 

  

5.1 Lärarnas syn på sitt lärande 

Här behandlas hur lärarna upplever sitt eget lärande. I intervjun fick lärarna svara på frågor 

om hur de ser på sitt eget lärande, samt hur de själv tror eller vet att de lär. Det fanns många 

likheter mellan hur lärarna såg på sitt eget lärande och hur det går till i både formella och 

informella situationer. Här presenteras olika citat ur intervjuerna hur lärarna beskrev sitt eget 

lärande. 

 

Rostvall och Selander (2008) beskriver lärande som en process som kan vara både medveten 

och omedveten. I citaten nedan beskriver två lärare om vad som händer i de vardagliga 

rutinerna och kring lärandet som sker. I dessa vardagliga rutiner sker det ett utbyte av 

information och kunskap som lärarna inte alltid är medvetna om. I båda citaten säger lärarna 

att för att ett lärande verkligen ska uppstå behövs kommunikation och uppföljning. Det kan 

förklaras med Rostvalls och Selanders (2008) definition av lärande som en social process som 

sker genom möten mellan människor. 

Jag tror överhuvudtaget att det är i ens dagliga eller rutinerna, det är där som utvecklingen 

sker. Om man som jag åker iväg en dag på en fortbildning, kanske det handlar mest om 

inspiration, men ska man verkligen utvecklas då handlar det om vad man gör varje vecka 

och att man kommunicerar med varandra och följer upp trådar och det blir ju större 

möjligheter om man sitter. 

Jag pratar med kollegorna och det är jätteviktig fortbildning. Vi har ett fantastiskt bra 

kollegiegäng här. Oftast dyker det upp spontana diskussioner, frågor, där man lämnar ut 

vetenskaplig undervisnings relaterade frågor. Där vi hjälps åt och att löser svårigheter, 

någon kan de, en annan kan de och tillsammans går vi vidare. Händer hela tiden. Absolut en 

viktig fortbildning och utvecklings situation. 

Rostvall och Selander (2008) beskriver ordet design som att det även är ett teckensystem i 

form av hur en lärobok är uppbyggd och vad det har för påverkan på lärande. Även om inte 

tidskrifter inom forskning är en lärobok, är det en typ av design som ger läraren en signal. Det 

skapar förutsättningar för läraren att själv lära sig och sedan eleverna. Detta är ett annat sätt 

att lära som bygger på lärarens egna intressen och nyfikenhet att lära och utvecklas. 



 

20 
 

Min främsta inspirations källa är tidskrifter om forskning och framsteg, den läser jag från 

pärm till pärm, och den använder jag mig av i undervisningen. Massa artiklar [...] spär det 

på mitt vetande, att sen när en elev ställer en fråga rasslar det till här och så kommer jag på 

att det har jag läst i forskning och framsteg. 

 

Alla lärare som intervjuades nämnde olika utvecklingsgrupper som alla var mycket stolta 

över. Dessa utvecklingsgrupper arbetade med att utvecklas didaktiskt genom bestämda tider i 

schemat och dessutom var grupperna ämnesöverskridande. När dessa grupper sågs 

ämnesöverskridande skapas de sociala lärprocesser som leder till ett lärande. Alla lärare som 

var med i gruppen hade olika ålder, kön och kunskaper vilket de delar med sig av. Alla i 

gruppen tar olika roller i gruppen som påverkar situationen och allt detta kommer påverka 

lärandeprocessen (Rostvall & Selander, 2008). 

Men fortbildning didaktiskforskning det har vi på flera sätt här på skolan. Det ena vi har är 

utvecklingsgrupper där det handlar om utveckling av undervisningsmetoder. Det har vi 

varannan vecka tid på schemat. 

I denna situation kommer en lärarstudent från en annan situation och har kunskaper med sig 

som inte den äldre läraren har. Vad som händer vid ett sådant möte är att de kom till att lära 

sig av varandra genom att de delar med sig och därigenom påverka en annan situation 

annorlunda beroende på vad de har med sig för empiri. Även i denna situation kan vi se att det 

sker en social läroprocess som uppkommer både genom formella och informella former 

(Rostvall & Selander, 2008). 

 

Jag brukar ha en lärarstudent per termin och då får jag massa input från dem. Jag tycker att 

jag lär mig en massa saker. Dels har lärarstudenterna ofta en mycket bättre datorkunskap än 

vad jag har. En har lärt mig hur bra PowerPoint var. [...] Jag utbildar lärarstudenter, men de 

lär mig med. 

Citatet nedan beskriver en lärare hur lärande med kollegor i en social lärprocess är viktigt, 

men är beroende av hur lokalen ser ut (Rostvall & Selander, 2008). Att få tid och plats för att 

träffa andra lärare och få möjlighet att starta en diskussion sker inte utan att det finns en 

mötesplats. Läraren använder ordet kontaktytor som visar på att i detta rum sker en kontakt 

med andra människor och därigenom menar läraren att för att ett en social lärprocess ska 

uppstå behövs det ett mötesrum som uppfyller kraven för att ett lärande ska ske mellan 

kollegorna. 

Jag skulle vilja ha möjligheten att stänga in mig själv, men ändå ha tillgång till de här 

diskussions rummet, eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt att ha de här kontaktytorna 

med mina kollegor. Där vi som har samma ämnen kan träffas och utbyte erfarenheter. 

I alla citaten och analyserna beskriver lärarna hur de lär sig tillsammans med sina kollegor. 

Många lärare säger att de har ett kollegialt lärande och att det är något som det är stolta över 

och något som är väldigt viktigt. Rostvalls och Selanders (2008) teori kring lärande och 

lärandeprocessen passar väl in i dessa olika sammanhang och vi kan även se att lärande är 

beroende av lokalerna och vad människorna som möts har för tidigare kunskap. Genom att 
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lärarna har tillgång till olika mötesrum påverkar det hur ofta de kan ses och föra en dialog 

som kan skapa ett lärande. 

5.2 Arbetsrummet 

Detta tema handlar om hur lärarna upplever, använder och ser på sina arbetsrum. Lärarna 

svarade på hur de anser att det fysiska rummet kan påverka deras lärande och vilka fördelar, 

samt nackdelar det finns med deras arbetsrum. De nedanstående citaten är tagna ur 

intervjumaterialet för att visa hur lärarna upplever sitt arbetsrum. 

 

Denna lärare tar upp moment som kan vara störande i arbetsrummet. Allt ifrån att det är 

trångt, ligger olägligt till, en viss störning av att dela arbetsrum och ljud från korridoren 

utanför. Problem är egentligen saker som är lätta att justera, men som inte har blivit det. 

Rostvall och Selander (2008) menar på att rum skickar ut olika signaler till hur de används. 

Exempelvis i detta fall där fem lärare sitter i ett litet varmt arbetsrum med högljudnivå utanför 

dörren. Signalerna säger att det kan ses som att ledningen inte bryr sig om de som sitter där 

inne, vilket kan påverka motivationen eller känslan av att vara viktig. Det kan även i sin tur 

påverka om läraren vill lära sig nya saker eller om läraren inte känner att det är någon idé 

(Rostvall & Selander). 

 

Jag måste springa över korridoren och femton meter bort om jag vill skriva ut papper. Sen är det lite 

mycket egentligen att sitta fem personer i samma rum också kan jag tycka. Jag ska inte säga att det är 

något problem heller, men det är ganska litet. Med de fysiska är det varmt på somrarna. Ja, det kan vara 

jättevarmt ibland, men det är inte ofta något problem. 

 

Lite dålig dörr isolering och så, för även om det är dubbla dörrar är det elever utanför, låter det mycket. 

Fem personer är de som sitter i ett rum, det är ganska litet. Jag tycker att det fungerar bra. Det är mer 

jag som har ganska mycket högar och skräp och sådär. Kanske mer fysiskt, mer att jag väljer att inte 

sitter där när jag ska göra saker. 

 

Citatet nedan beskriver en lärare hur arbetsrummet borde se ut för att arbeta bättre. 

Exempelvis stora arbetsrum där lärarna kan sitta med andra lärare som undervisar i liknande 

ämnen, men även att ha möjligheten att gå undan om det behövs. Rostvall och Selander 

(2008) beskriver hur designen kan påverka hur lokalen används och att det i sin tur påverkar 

lärandet. Om arbetsrummen skulle ge möjligheten att både kunna samarbeta och kunna stänga 

in sig vid behov, t ex. kunna ta emot elever eller ha lugn och ro för att kunna rätta prov. Om 

lärarna kan göra det kan det komma påverka lärarnas eget lärande genom att de trivs bättre i 

sina arbetsrum och att de känner att de kan sitta där utan att bli störd av sin omgivning. 

 

Jag skulle nog vilja ha rymliga och stora arbetsrum. Det är sagt att vi som undervisar i liknande 

ämnen ska sitta tillsammans. Men vi skulle gärna ha arbetsplatser där det är möjlig att arbeta 

enskilt när man vill, att det är upp till oss. 

I citatet nedan finns en problematik som är väsentlig att avståndet och lokalens utformning 

blir ett hinder för lärande och för utveckling. Som läraren påpekar att är det långt bort till en 

funktion, t. ex IT avdelningen, minskar sannolikheten att lärarna går dit, speciellt om det finns 
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ont om tid, som i sig gör att det inte sker ett utbyte av kunskap för att lösa IT-problemen. Att 

inte få hjälp med en dator som inte fungerar för att det inte finns tid kan påverka både lärarens 

eget lärande och lärarens undervisning.  

 

Om man hade funktioner på skolan närmare varandra, till exempel har vi enormt långt till 

data avdelningen. Att de som sitter därborta vid idrotten och matsalen är borta i andra 

änden av skolan. Hade maten varit en trapp ner hade vi haft ett annat utbyt av IT frågor än 

vad vi har nu. 

 

På frågan hur lärarna använde sitt arbetsrum svarade många lärarna att de använder 

arbetsrummet som förvaringsplats för material som ska användas till undervisningen. Som 

nämnt tidigare om hur ett rum kan uppfattas genom designen och detta i sig kan påverka 

lärandet (Rostvall & Selander, 2008). I citatet nedan går det att läsa hur läraren har mycket 

förvaring i sitt arbetsrum, men i och med många pappershögar kan det vara svårt att hålla en 

bra ordning, som uppenbarligen är väsentlig för att läraren ska kunna göra sitt arbete. 

Konsekvensen för detta blir hur läraren kan använda arbetsrummet som i sin tur påverkar 

vilket lärande som sker eller inte sker i arbetsrummet. 

 

Jag använder det [arbetsrummet] till förvaring, det är viktigt, och så har jag ju min dator på 

plats. Jag har väldigt mycket papper och högar, skrivningar, styrdokument, referens 

litteratur, kursböcker. Det behövs ungefär tre bokhyllor för de, och välordnat, för att jag 

kunna hålla koll på en elev i en viss klass vid en viss tid. Behöver ganska mycket förvaring 

för den ordningen. 

 

Citatet under kan jämföras med citatet över eftersom arbetsrummen har olika funktioner för 

olika personer och i detta fall påverkar arbetsrummet hur läraren kan utnyttja rummet. Läraren 

tycker mycket om sitt arbetsrum då det fyller funktionen att kunna stänga en dörr omkring sig. 

Men som Rostvall och Selander (2008) menar på att rum kan ha flera funktioner beroende på 

hur individen ser på de materiella tillgångarna som finns där, men det finns fördelar med att 

ett rum kan användas till olika saker beroende på behovet (Rostvall & Selander, 2008). 

 

Och jag uppskattar det här rummet något helt otroligt. [...] Just att jag kan stänga in mig, jag 

bestämmer vilka som kommer in i mitt rum. Jag kan sitta och jobba, jag kan ta emot gäster 

utan att behöva boka ett rum, utan att tänka på att vi ska vara någon annanstans för att inte 

störa. Jag uppskattar de här enskilda och jag tror att det är ganska ovanligt att ha något eget 

som lärare, men det är helt underbart. 

 

Denna lärare hade inte internet och kom inte åt serven på sitt kontor. Rostvall och Selander 

(2008) beskriver hur de olika verktygen i en lokal påverkar hur den används och vad det 

skickar ut för signaler. Finns det inte internet är det ett verktyg som saknas, fast det är viktigt 

för individen. Att inte ha tillgång till varken internet eller servern gör att viktiga delar i arbetet 

i vardagen går förlorad som kan påverka lärarens eget lärande. En lösning är att installera 

bättre internet och skapa tillgång till servern, men det verkar ha varit ett problem som funnits 

över en längre tid. Rostvall och Selander (2008) beskriver även hur olika material påverkar 

vilka signaler som rummet skickar ut. Finns det inte internet blir signalerna att arbetsrummet 
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inte är till för att arbeta i eller att lärarna som påverkas inte är tillräckligt viktig för att det ska 

ändras. 

 

Saknar du något i kontoret? 
Ja, fast internetuppkoppling, det är så tjocka väggar att de inte funkar som det ska. Nu det 

senaste året är det inte nätet, det får jag kontakt med ibland, men det stora är att jag inte får 

kontakt till servern, så jag sparar allting på den här datorn och sen när jag får kontakt med 

servern spara jag på den. Den man egentligen ska spara på hela tiden. Det är högst 

irriterande att det är ett dåligt nätverk i det här arbetsrummet. 

 

I citatet nedanför visar på små brister i lokalerna som påverkar hur lokalerna kan används. I 

detta fall finns det inte möjlighet till att kyla ner arbetsrummet eller att rulla ner en persienn 

för att inte solen ska lysa in, som i detta fall påverkar användningen av arbetsrummet 

(Rostvall & Selander, 2008). Även det andra citatet om ventilation visar på att det finns 

störningsmoment med den nuvarande ventilationen. Om ventilationen inte fungerar ordentligt 

kan det bli dålig luft, för varmt, för kallt eller bullrigt. Detta blir ett störande moment som 

påverkar hur läraren trivs i sitt arbetsrum och med en bullrig miljö blir det svårare för läraren 

att kunna koncentrera sig. Därigenom blir det svårare för läraren att känna att arbetsrummet är 

en miljö där ett lärande kan ske. 

 

Ventilationen är ganska dålig, nästan bristfällig. Nu har jag skaffat ett sådant skydd, 

persienner på fönstren, men då det är väldigt varmt på sommaren och det blir stekhett här 

inne för att det ligger mot solen. 

 

Ja ventilationen låter alldeles för mycket. Ni hör här och de ventilationsrören går också ut 

till korridoren, så när det sitter glada elever där, hör jag vad de säger. 

Följande citat nedan beskriver hur för mycket ljud blir något negativt. Att sitta i en miljö som 

låter mycket kan påverka hur lärarna trivs på sin arbetsplats. Om det är mycket ljud stör det 

koncentrationen och det påverkar lärarnas eget lärande. 

 

Jag trivs väldigt bra invändigt, det är ljust och jag har plats.  Men fick jag välja, ja, då skulle 

jag kanske velat ha en egen dörr att stänga om mig själv [...], oljudskänsligt [dörr]. 

 

Samtidigt är det så att ibland blir man störd av varandra i och med att vi sitter i ett delat 

arbetsrum. Är det någon som gör något annat som låter, stör det de andra, så är de ju. 

Arbetsrummen som beskrivits används av olika personer på olika sätt. Främsta skillnaderna är 

hur arbetsrummen är utformade, men även vad det finns för material i dem. Rostvall och 

Selander (2008) skriver att hur lokalen ser ut och vad den innehåller påverkar hur lokalen 

används, t.ex. hur skrivborden är placerat i rummet och om det främjar till en lärande situation 

(Rostvall & Selander, 2008). När vi intervjuade lärarna fick vi många olika svar på vad som 

påverkade dem och det var mycket i arbetsmiljön som var bristfällig som skulle behöva 

ändras för att passa lärarnas arbete och lärande bättre. Vad som finns i skolan, hur 

arbetsrummen ser ut och hur saker fungerar skickar ut signaler till omgivningen vad som är 

bra och vad som är dåligt. Signalerna påverkar lärarna antingen medvetet eller omedvetet 

kring lärarnas eget lärande (Rostvall & Selander, 2008). Lärarna nämnde även många gånger 
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att de var nöjda med sina arbetsrum och de nämnde även positiva saker som de tyckte om. Det 

är positivt då det påverkar hur arbetsrummet används och i vilken mening det främjar lärande. 

5.3 Mötesplatser på skolan 

Detta tema beskriver hur andra platser utöver arbetsrummen i skolan påverkar lärarna. En 

viktig del av det som lärarna beskrev var att träffa andra kollegor och lära av dem. I ett 

mötesrum eller ett fikarum träffas lärarna och där finns en möjlighet att utbyta kunskap. En 

viktig del av denna kategori är att mötesrum tolkades olika av olika lärare. En del tolkade det 

som ett rum där det hålls formella möten och andra tolkade det som ett rum där det går att 

möta människor. Här redogörs för de olika tolkningarna för att det ger ett bredare perspektiv 

kring olika mötesplatser som ett möte mellan människor sker. 

En lärare säger uttryckligen “Vi hinner inte ner till det större fikarummet som då är vid 

kansliet, för då, ja, man, man har lite plock före och efter, det finns ingen tid alls”. Detta kan 

vara en negativ effekt som lever kvar i gamla skolbyggnader som Rostvall och Selander 

(2008) nämner. 

 

Den är ju stor och utspridd den här skolan och det kan ju vara svårt att träffas spontant på 

fikaraster. Det är inte många som går till ett personalrum som ligger jättelångt bort, utan det 

kanske skulle behöva ligga lite mer centralt. Jag skulle vilja att alla gick till samma ställe. 

Nu sitter folk på olika håll här i skolan och fikar på olika ställen under rasterna för att 

skolan är stor. 

 

Vidare nämner en lärare problematiken med att det är långt att gå till fikarummet och att det 

efter vägen uppstår olika mötesplaster. En mötesplats i det här fallet är inte enbart kopplat till 

ett rum, utan läraren menar på att den lärande situationen kan uppstå närsomhelst. Det räcker 

med två personer som för en dialog i en korridor. 

Det här om man ska ge sig iväg då långt bort både till fikarum eller toaletten, kan det hända 

mycket på vägen dit [dialoger med människor] som gör att det kan vara svårt att få till att 

hinna med allting som ska göras. Sen har vi ju det jag sa om vårt fikarum vi har det här och 

[...] det sker mest utveckling här. Jo för att vi har det där rummet och nej vi går inte hela 

vägen ner till personal rummet där borta. Det ligger för långt bort och sen har man inte 

överskott till att träffa hundra personer. 

Lärarna har olika syn på hur fikarummet fungerar och vad de själva får ut av att vistas i 

utrymmet. Detta kan, som Rostvall och Selander (2008) tar upp, beror på hur bord och stolar 

är utplacerade i rummet och det kan få olika effekter på hur olika personer upplever känslan 

av rummet och vad rummet ska användas till. I första citatet ser läraren fikarummet som ett 

ställe där man kopplar av och småpratar med andra, men inget som är väsentligt till sitt eget 

lärande eller arbetsrelaterat. 

 

Men sen efter lektionen går jag och tar en fika och då sitter man och pratar. Det 

kan vara olika, men oftast inget som är målinriktat utan de händer mer. Avkoppling 

så. Det är ganska sällan som man verkligen pratar med varandra om någonting som 

har relevans till arbetet. 
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I det andra citatet upplever läraren fikarummet som något helt annat, att det är en miljö där det 

är självklart att ett utbyte av viktig information tas upp och diskuteras, allt från arbetet till 

fritiden. 

 

Ja, ett bord som är, ja, något större än ett vanligt matbord. Där fikar vi ofta då, vi 

som har mina ämnen då. Det är jätte värdefullt att kunna stämma av saker som 

händer utanför jobbet, men även en hel del saker som har med jobbet att göra. 

Problem som dyker upp, både i undervisnings frågor och i vetenskapliga frågor. 

 

Då lärarna har lärarmöten kan de vara omkring tjugo personer och väljer ofta att sitta i ett 

klassrum för de är stora nog och har den nödvändiga utrustningen, exempelvis en projektor. 

När det är personalmöte med hela personalen då är det ett större klassrum som vi har. Sen 

delar vi in oss i kanske fem grupper […] när det är programlag tjugo, trettio kanske 

använder vi också ett klassrum. [...] då kan man antingen möblera om att man sitter i en 

hästskoform eller liknande, eller vid behov kan man koppla in en PowerPoint och se på 

skärmen. 

 

Inte alla lärare tolkade frågan om det fanns mötesplatser, utan tolkade det som att det 

handlade mer om tid för möten. Den här läraren pratar om att de har ungefär 90 minuters 

möten där de kan diskutera sina ämnen, se efter vart de befinner sig i utbildningsplanen och 

vad vill de göra resten av terminen. Dessa möten visar på hur viktigt det är att det finns 

lokaler som kan tillgodose att möten kan hållas och rymmer alla personer. Även om det skulle 

vara ett rum som under dagen tillhör eleverna menar Rostvall och Selander (2008) som med 

hästskoformateringen, att ha möjligheten att kunna förändra lokalen utefter de materiella 

sakerna, som bord och stolar, för att kunna optimera användningen av ett rum (Rostvall & 

Selander, 2008). 

 

Jo, men vi på det här stället pratar vi mycket tillsammans. Vi har faktiskt ett tillfälle 

varannan vecka när vi har gemensam tid på 90 minuter. När alla kan vara med som vi sitter 

och jobbar med ämnen. Då kollar vi upp, vars befinner vi i kurserna, vad håller vi på med. 

[...] Jag skulle vilja förändra de här. Någon säger bara; kan du hjälpa mig att bedöma de 

här, vad säger vi om de här. Vi har en yta där vi liksom kan utbyta tankar. 

 

Vad som går att se med mötesplatserna är att det fanns lite olika tolkningar på frågan. För 

någon lärare handlade det om tid och för en annan lärare handlade det om att det blev en 

mötesplats då ett möte mellan två eller fler människor skedde för att utbyta tankar och idéer 

kring sin undervisning. Men det finns ett problem med de formella mötesplatserna, såsom 

fikarummet. För en del lärare låg den, enligt deras åsikt, otillgängligt till och det fanns inte tid 

att ta sig dit, utan istället skapade lärarna egna mindre informella mötesplatser. 
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5.4 Observationerna 

I denna del kommer vi att beskriva våra observationer från arbetsrummen. Fotografierna 

använde vi som en försäkran att vi hade sett alla detaljerna i arbetsrummen. Det finns ingen 

kronologisk ordning på observationerna, utan vi har angett siffror framför beskrivningarna för 

att underlätta förståelsen för läsaren. Efter beskrivningarna kommer en analys av alla 

arbetsrummen. 

 

Arbetsrum 1. 

I detta arbetsrum finns det ett stort fönster som gör att arbetsrummet får mycket naturligt ljus 

och med handtag på insidan som gör att fönstret går att öppna inåt. Det är två korta gardiner 

på sidan av fönstret och ett oöppnat kuvert står på fönsterbänken. I närheten av fönstret står 

skrivbordet. På skrivbordets högra sida står det en svart räfflade tidskriftssamlare med papper 

i. På samma sida står det en svart bordslampa som har en rörlig arm och över hela skrivbordet 

ligger det fem olika pappershögar. Det finns en hurts under skrivbordet på högra sidan med 

fyra lådor och bredvid till vänster står det en kontorsstol som har rundad rygg och armstöd. 

Det finns sammanlagt tre bokhyllor, där ena bokhyllan är placerad i närheten till skrivbordet. 

Bokhyllan har sex hyllplan som har pärmar på de två nedersta planen, en bunt med löspappers 

högar på tredje hyllplanet, samt mer pärmar och löspapper på högsta hyllplanet. Ovanpå 

bokhyllan ligger det ytterligare tre högar med löspapper. De andra två bokhyllorna står på 

andra sidan i arbetsrummet och de ser snarlika ut i både antalet hyllplan, men även hur de är 

fyllda med både pärmar och löspapper. Arbetsrummet är relativt litet, men skulle få plats med 

en extra stol om det behövs. 

 

Arbetsrum 2. 

I arbetsrummet finns det två stora fönster med lampor på fönsterbänken med svarta runda 

skärmar och handtag på insidan som gör att fönstren går att öppna. På ena fönsterbrädan finns 

det tre högar med löspapper med olika mycket papper i varje hög. Arbetsrummet ligger i öster 

vilket gör att solen lyser in på skrivbordet i och med att det står med kortsidan vid fönstren 

och mittemot skrivbordet sitter en kollega placerad. På själva skrivbordet finns det en vit 

bordslampa placerad i mitten längst upp på skrivbordet. På höger sida ligger det en svart 

brevkorg med papper i. Mitt på skrivbordet ligger det mer pappershögar och på vänster sida är 

det ett flertal brevkorgar med papper i. En skrivbordsstol med rundad rygg och armstöd står i 

mitten av skrivbordet och under skrivbordet står det tre öppna lådor med löspapper i. Rummet 

upplevs överlag inte som stort och sammanlagt finns det fem arbetsplatser där ett flertal 

bokhyllor fyller väggarna runtom. Det är högt i tak och ett flertal lampor fyller utrymmet i 

taket och bidrar med ytterligare ljus. 

 

Arbetsrum 3. 

Rummet är stort och upplevs som ljust tack vare ett stort fönster. En gardin täcker halva 

fönstret och under fönstret står det två växter på fönsterbrädan. Ett skrivbord står med 

kortsidan mot fönstret och en dator är placerad i mitten på skrivbordet. Det ligger papper 

runtom datorn och på skrivbordets högra sida finns en brevkorg. En skrivbordsstol med 
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rundad rygg står vid mitten av skrivbordet. Längst bak i rummet finns två bokhyllor med fem 

hyllplan där pärmar och papper finns i de olika hyllplanen. Arbetsrummet har högt i tak vilket 

gör att rummet ser större ut än vad det är. I arbetsrummet finns två stolar som står vända mot 

skrivbordet. På väggen intill dörren hänger en tavla. 

 

Arbetsrum 4. 

Arbetsrummet upplevs till en början som litet, men på grund av fönstret i rummet, gör det att 

arbetsrummet upplevs större än vad det är. Fönstret ger ett naturligt ljus och har gardiner på 

var sin sida. Under fönstret står det ett skrivbord och på skrivbordets vänstra sida finns det en 

växt på. Mitten av skrivbordet står en dator och runt datorn är papper utspridda. På 

skrivbordets högra sida står det en svart bordslampa och en brevkorg som är fylld med 

papper. En skrivbordsstol med rund rygg är placerad i mitten av skrivbordet. En tavla finns på 

en av väggarna och på de övriga väggarna står det sammanlagt tre bokhyllor. Två av 

bokhyllorna står längs samma vägg och de har vardera fem hyllplan på samma nivåer. Ovanpå 

de två bokhyllorna finns det ett flertal lådor och två pappershögar. I de två översta hyllplanen 

finns det pärmar och böcker. På de två nedersta hyllplanen ligger det flera pappersbuntar och 

på sista hyllplanet står det fler pärmar. 

 

Arbetsrum 5. 

I det femte arbetsrummet finns ett fönster som gör att rummet känns ljust och under fönstret 

finns en fönsterbräda med ett kuvert på. I rummet finns det ett skrivbord som tar upp en av 

väggarna. På skrivbordet ligger det sju mindre högar med papper och det finns även en växt 

på vänstra sidan av skrivbordet. På högra sidan av skrivbordet står det en svart 

skrivbordslampa, en bok och tidskriftspärmar med papper. Mot skrivbordet står det en 

skrivbordsstol med en rundad rygg och under skrivbordet står det en hurts med fyra lådor. I 

arbetsrummet finns det sammanlagt tre bokhyllor. Två av bokhyllorna står bredvid varandra 

och båda har sex hyllplan på samma nivåer. Den bokhylla som är närmast dörren in till 

arbetsrummet har en låda på översta hyllan och på andra hyllplanet ligger det papper i olika 

stora högar. Den andra bokhyllan har pärmar längst upp och en brevkorg som är fylld med 

papper. I de resterande hyllplanen i båda bokhyllorna ligger det pappershögar på varje 

hyllplan. Den tredje bokhyllan som står närmare skrivbordet har fem hyllplan, med 

pappersbuntar ovanpå bokhyllan, sen pärmar på de två översta hyllplanen och på de övriga 

hyllplanen ligger det ytterligare pappersbuntar. På samma vägg sitter det uppsatt en tavla och 

papper som täcker större delen av väggen. 

5.4.1 Analys av observationerna 

 

Alla arbetsrummen hade bra ljus med ett fönster som gav gott om naturligt ljusinsläpp, samt 

lampor i taken och på skrivborden. I vissa av arbetsrummen fanns det gardiner som gick att 

dra för fönstren, dock fanns inte denna möjlighet i alla arbetsrummen. I flera arbetsrum låg 

det mycket papper överallt som inte fick plats i pärmarna eller i bokhyllorna. Vissa arbetsrum 

var för en person och andra var för flera, men gemensamt för samtliga arbetsrummen var att 
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de hade förvaringsmöjligheter i form av bokhyllor och pärmar om än inte alltid i tillräcklig 

utsträckning. 

I teorin Design för lärande (Rostvall & Selander, 2008) beskrivs vad som påverkar lärande i 

utformning av skolan, både borden och stolarna, men även arkitekturen. Hur arbetsrummen 

ser ut och vad som finns i arbetsrummen påverkar vad det skickar ut för signaler om 

användningsområdet av rummet (Rostvall & Selander, 2008). I arbetsrummen som beskrevs 

ovan finns det olika material som är viktigt för lärarnas arbete och det skickar ut signaler för 

hur lärarna använder sitt arbetsrum. Rostvall och Selander (2008) skriver i Design för 

lärande, att arkitekturen i skolan har förändrats under lång tid, men att själva skolbyggnaden 

inte har det. Arbetsrummen ser olika ut beroende på var i skolbyggnaden de är belägna. Vilket 

förklarar varför rummen inte liknar varandra och varför olika lärare har olika förutsättningar i 

sina arbetsrum. Vissa arbetsrum är funktionella medan andra arbetsrum har avsaknad av 

funktioner som gör att lärarna inte kan göra sitt arbete fullt ut. Lärarnas verksamhet idag 

handlar mer om att arbeta i arbetslag, men då skolbyggnaden inte byggdes för det ändamålet 

som det används till idag finns det inte lämpliga lokaler till att kunna hålla arbetslagsmöten 

(Rostvall & Selander, 2008). 

5.5 Sammanfattning 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverkar på lärares 

möjlighet till lärande. I detta avsnitt kommer vi svara på våra frågeställningar utifrån vad vi 

kommit fram till i resultaten och analysen. 

5.5.1 Hur upplever lärarna sin fysiska arbetsmiljö i samband till sitt eget lärande? 

 

Första problematiken med frågeställningarna var att lärarnas eget lärande är något som de 

hade svårt att definiera, som vi har nämnt tidigare, alternativt att de bara såg elevernas 

lärande. Några saker dök upp i intervjuerna som påverkade lärarnas eget lärande. De var att 

kollegorna ansågs vara en väldigt viktig del till lärandet och det framkom att några lärare 

kände att de inte har tiden till att ta sig till ett stort gemensamt samlingsrum, utan de samlades 

istället i ett mindre samlingsrum som låg närmare. Det fanns en viss avsaknad över att de 

flesta deltagarna inte kunde fika tillsammans med andra lärare som undervisade i andra 

ämnen. Trots det ansåg samtliga deltagare att möjligheten för dem att träffas i sina egna 

samlingsrum var viktigt, både för ett informellt lärande, men även formella lärande möten. 

 

Andra saker som påverkade lärarnas eget lärande i förhållande till den fysiska arbetsmiljön 

var hur arbetsrummet såg ut och vad det fanns för utrustning. Vissa lärare tyckte om att ha 

egna arbetsrum, medan andra gillade att sitta tillsammans med flera kollegor. Arbetsrummen 

skulle ha flera funktioner för att passa flera av lärarnas arbetsuppgifter, allt från att vara 

tillgänglig för elever och kollegor, till att ha en dörr för att kunna rätta inlämningsuppgifter. 
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Utöver själva arbetsrummets fysiska utformning spelade även de materiella sakerna in på 

lärarnas dag och hur de kan använda arbetsrummen. Datorer, internet och bokhyllor var något 

som återkom i intervjuerna och som upplevdes för lärarna som ett hinder i sin arbetsmiljö i 

den aspekten att det saknades möjlighet till förvaring, datorn har inte alla program installerade 

eller med ett internet som krånglade dagligen. Det gjorde att lärarna valde att lösa 

internetproblemet själva genom att exempelvis sätta sig i ett annat arbetsrum, istället för att ta 

sig till andra sidan av skolan där IT-avdelningen låg. Detta var hinder som gjorde att mer tid 

gick åt till att lärarna fick begränsa sig på grund av att internet inte fungerade, istället för att 

samtala med kollegor. 

 

5.5.2 Hur anser lärarna att en god fysisk arbetsmiljö kan gynna deras 

lärande? 

Lärarna ansåg att det som påverkade deras lärande var främst kollegorna och möjligheten att 

träffa kollegor. Här framkom det att lärarna tyckte att informella möten som kunde uppstå 

under en kafferast eller under lunchen, var viktiga och något som underlättades genom att ha 

tillgång till samlingsrum eller fikarum i närheten. Deltagarna framhöll att arbetsrummen var 

viktiga, men att det fanns en önskan om att arbetsrummen ska kunna användas på olika sätt, 

såsom att kunna stänga en dörr för att lättare kunna koncentrera sig, men även möjligheten till 

att kunna föra diskussioner med kollegorna i samma utrymme. Dock ville inte lärarna klaga 

alltför mycket på sina arbetsrum, speciellt lärarna som hade ett enskilt arbetsrum.  En del 

lärare gick hem och rättade prov för att det upplevdes stökigt i skolan eller att det inte fanns 

tid att rätta i skolan. Andra lärare ansåg att det hade varit bra att inte behöva arbeta hemifrån.  

 

Då viss utrustning inte fungerade som en dator eller internet var något som lärarna också såg 

som ett hinder för deras eget lärande, eftersom lärarna inte har mycket tid över och att sitta 

med en dator eller ett internet som inte fungerade gjorde att det togs onödig tid från annat. 

 

5.5.3 Hur kan lärarnas arbetsrum förstås utefter observationerna?  

Arbetsrummen kan tolkas efter vad som finns inne i rummen. Finns det möjligheten till att 

sortera papper eller möjlighet att ha pärmar i bokhyllan skickar olika signaler för hur 

arbetsrummet kan användas. Om dator och internet inte fungerar som de ska blir det negativt i 

den meningen att lärarna inte kan använda arbetsrummet fullt ut. Exempelvis en lärare som 

beskrev problematiken med internet och serveruppkopplingen, som påverkade såpass att 

läraren vissa gånger inte kunde arbeta i sitt arbetsrum. Lärarna var uppdelade i olika delar i 

skolan beroende på vilka ämnen de undervisade i. Detta gjorde att vissa lärare hade enskilda 

arbetsrum och vissa delade arbetsrum med många andra. Lärarnas arbetsrum varierade i 

storlek, där de lärare som delade arbetsrum kunde upplevas som mindre, än de lärare som 

hade eget arbetsrum. Detta ger vissa signaler om vad skolan prioriterar och vad som anses 

viktiga ämnen och vilka som inte anses lika viktiga. Även hur lärare hade tillgång till olika 

material såsom internet, bokhyllor, lampor etc. gör att arbetsrummen tolkas på olika sätt av 

lärarna som använder arbetsrummet. I våra observationer kunde vi se att arbetsrummen som 

var för en lärare användes på andra sätt än de arbetsrummen som delades av fler lärare. Detta 
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var även något som framkom i intervjuerna med lärarna. De enskilda arbetsrummen användes 

oftare till att träffa elever och lärarna använde arbetsrummet i större utsträckning till att rätta 

inlämningsuppgifter och prov, vilket de som hade gemensamma arbetsrum inte gjorde i 

samma utsträckning. De lärare som delade arbetsrum gick oftare till ett tomt grupprum, 

väntade med att rätta tills de visste att många av deras kollegor hade lektioner eller gick hem 

för att rätta inlämningsuppgifter. 

 

Genom de olika signalerna som arbetsrummen gav gjorde att vi tolkade det som att det inte 

fanns arbetsrum för alla lärare och att vissa arbetsrum var en nödlösning för att få plats med 

alla lärare. Några lärare framhöll att dem satt i ett ombyggt klassrum eller att det förut hade 

varit grupprum för elever, men som lärarna tog för att få plats. 

 

Mötesrummen var olika i skolan vilket också ger olika signaler. Några lärare hade tillgång till 

mindre fikarum där de kunde umgås med lärare inom samma ämnen medan vissa gick till ett 

stort gemensamt mötesrum. De lärarna som vi intervjuade uttryckte att det var långt till det 

gemensamma fikarummet och att de inte hade tid att gå dit. Därigenom kan tolkningen göras 

att lärarnas möjlighet att mötas och umgås inte prioriteras av ledningen. De lärare som hade 

tillgång till att mötas i mindre fikarum var mycket positiva till den möjligheten och 

uppskattade att den möjligheten fanns. Gemensamma utrymmen uppskattades av lärarna och 

framhöll som något som var viktigt och roligt. 
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6. Diskussion 

Idag är läraryrket något som diskuteras ofta i medier och av politiker. Olika politiska beslut 

tas om skolan och politiker lovar många olika lösningar. Det ska utbildas allt fler lärare och 

läraryrket ska bli mer attraktivt och elevernas resultat ska bli bättre. Det diskuteras om 

elevernas lärande och utveckling och lärarna kritiseras för att inte ha tillräckligt kompetens. 

Även lärarutbildningen kritiseras för att det inte håller en tillräckligt hög kunskapsnivå. Hur 

lärare utvecklas och lär sig efter att de tagit examen och hur detta påverkas av arbetsmiljön är 

inget som nämns i diskussionen om skolan och dess framtid. Detta har indirekt även effekt på 

elevernas undervisning. Genom att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön inverkar på lärares 

möjlighet till lärande kan vi forma arbetsmiljöer som gynnar utveckling och som gör att lärare 

kan utvecklas till bättre lärare. 

 

Det diskuteras mycket om elevernas lärande och om elevernas arbetsmiljö, men man glömmer 

lätt bort att det även är lärarnas arbetsplats. Detta var något som framgick under intervjuerna 

när vi frågade om lärarnas eget lärande skiftade lärarna fokus från den egna arbetsmiljön till 

att försöka se den ur elevernas perspektiv och elevernas lärande. Många lärare verkade inte 

reflektera över att de skulle ha ett eget lärande.  

 

När vi sedan nämnde den fysiska fick vi intrycket av lärarna själva att det varken fanns 

intresse från deras sida eller från ledningen om hur den fysiska arbetsmiljön ser ut eller vad 

den kan ha för påverkan på lärarnas eget lärande. Arbetsrummen på skolan verkade ha varit 

gamla grupprum och att det egentligen inte fanns arbetsrum för lärarna att vistas i. I skolan är 

det mycket fokus kring elevers lärande och elevers miljö, men lärarnas lärande eller lärarnas 

arbetsmiljö verkar inte vara något som prioriteras. Man förlitar sig på formella fortbildningar 

och möten i utbildningsgrupper. 

 

Vid början av undersökning var vår teori att den fysiska miljön påverkar lärarnas eget lärande 

dagligen. Vi har kommit fram till att vår teori stämmer då flera lärare beskrev vikten av bra 

arbetsrum, möteslokaler och fikarum inom rimligt avstånd. Gustavsson el al. (2003) menar att 

den pedagogiska miljön måste utformas i en process med brukaren och de som använder 

miljön. De menar vidare att det finns några aspekter som miljön bör ha/innehålla såsom 

utrymme för grupparbeten och projektarbeten. Utöver det behöver det finnas olika typer av 

stödfunktioner som verkstäder och medialab tillgängligt för läraren. Detta var uppenbarligen 

inte fallet på den skola vi undersökte. 

 

Björklid (2005), Nyström (2002) och Liang et al. (2012) beskriver hur viktigt det sociala är 

för lärandet och hur lokalens utformning kan påverka det sociala vilket vi bekräftar med vår 

studie. Genom de svar vi fick från deltagarna visar på vilken stor vikt arbetsrummet spelar 

och att kunna stänga omkring sig. Även tillgången till mötesrum där mer spontana dialoger 

kan ske. Då deltagarna ett flertal gånger uppmärksammade att ett lärande för dem många 

gånger uppstod i t.ex. fikarummet. Vi tror att lärarnas eget lärande skulle underlättas med 

ändamålsenliga och trivsamma lokaler utformade för eleverna och lärarna. 



 

32 
 

 

Den tidigare forskningen bekräftar vår teori och stämmer överens med vårt resultat. Att 

lokalerna som är anpassade för att lärare ska kunna träffas och interagera med varandra, men 

även lokaler som utformade och anpassande efter lärarnas arbetsuppgifter har en stor 

betydelse för lärarnas eget lärande. Lärarna lär sig, men det handlar om att det kan vara ett 

omedvetet lärande där liknelsen till det som Rostvall och Selander (2008) nämner som 

informellt lärande, exempelvis ett lärande som kan uppstå i ett möte mellan två personer. 

6.1 Begränsningar med studien 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön i skolan inverkar på lärares 

möjlighet till lärande där teorin Design för lärande, som har fungerat bra för analysen av 

intervjuerna och observationerna, men det fanns en aspekt som saknades för att vi skulle 

kunna analyserat materialet på ett mer utförligt sätt. I teorin finns inte tidsperspektivet med. 

Visserligen är tid inte fysisk arbetsmiljö, men hur den fysiska miljön ser ut kan få en 

betydelse för hur mycket tid som går åt till att ta sig dit, hitta saker m.m. Exempelvis en 

lärarens dator som krånglar ska läraren ta sig till andra sidan av skolan för att få hjälp med att 

fixa den. Försvinner det tid på att läraren fysiskt ska ta sig dit och hitta hjälp för att lösa 

problemet. Hade t.ex. alla lärare och övrig administrativ personal suttit nära varandra hade 

inte tidsperspektivet påverkats läraren fysisk som den gör nu. Det visar på tidens betydelse 

och vad lärarna behöver lägger sin tid på. Detta var något som vi märkte vid intervjuerna, men 

det var en aspekt som inte fanns med i Design för lärande. 

 

Som vi nämnde tidigare i metoden (se Val av metoden) valde vi att enbart begränsa oss till att 

göra observationer på lärarnas arbetsrum. Varför vi inte tog med observationerna av andra 

viktiga fysiska rum i lärarnas miljö, såsom fika- och mötesrummen, berodde på att studien 

skulle bli för stor och ta betydligt längre tid att undersöka. Vi kan dock se hur en utökad 

studie skulle kunna bidra med ett säkrare resultat av studien. Vid en utökad studie hade det 

varit önskvärt som nämnt ovan att göra observationer bland annat på fika- och mötesrummen. 

Vidare gjordes inga observationer för att se hur lärarnas eget lärande kunde ske utöver det 

som blev återberättat i intervjuerna, men det kan finnas lärande situationer som deltagarna 

själva inte uppmärksammar men som genom observation kan observeras.  

 

Andra begränsningar med studien är att vi var bara på en skola vilket kan påverka resultatet. 

Förutom att det är en stor skola med många anställda där vi bara gjorde sex intervjuer kan 

påverka svaren vi fick från lärarna vi intervjuade. Vidare hade de lärare vi intervjuade allihop 

arbetat som lärare omkring tio år vilket gör att det är en liten spridning på yrkeserfarenheten. 

För att få en högre reliabilitet hade vi delvis behövt intervjua fler lärare, men även med en 

större bredd inom yrket. Det kan även finnas betydelse till studiens resultat att även intervjua 

lärare från andra skolor. 
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6.2 Studiens bidrag 

 

Denna studie hoppas vi ska användas till att förstå vikten av en god fysisk arbetsmiljö för 

lärare. När vi letade efter tidigare forskning stötte vi på forskning kring lärares lärande och 

elevers fysiska arbetsmiljö, men vi hittade inte något kring hur den fysiska arbetsmiljön 

påverkar lärare och deras lärande. Det finns många kunskapsluckor kring lärares fysiska 

arbetsmiljö och lärarnas eget lärande. Några förslag till framtida forskning är att undersöka 

hur lärarnas möjligheter att lära sig ser olika ut på olika skolor och hur en skola skulle kunna 

vara uppbyggd arkitektoniskt för att vara anpassad till både lärarna och eleverna.   

Något annat som skulle vara bra som framtida forskning är hur lärares arbetsmiljö kan hjälpa 

lärare att utvecklas, både fysisk och psykisk. Detta för att lärande och arbetsmiljö är två 

begrepp som är stora och det finns många faktorer som spelar roll om en person lär sig. Även 

hur samspelet mellan lärare och elever påverkar lärares eget lärande och hur olika lärstilar 

påverkar om läraren lär. 

Även om denna studie inte kan stå för hela skolan eller hela lärarkåren kan vi se generella 

förbättringsåtgärder. Vissa lärare var inte medvetna om att de hade ett eget lärande vilket är 

viktigt att de vet. Det skulle kunna uppmärksammas och uppmuntras för att öka lärarnas eget 

lärande. Dessutom anser vi att det är viktigt att vid en framtida ombyggnad eller renovering 

att de tar in både eleverna och lärarnas åsikter kring arbetsmiljö för att bättre anpassa 

arbetsmiljön utefter deras specifika behov. Lärarna och eleverna sitter på kunskap om deras 

arbetsmiljö som de som utför ombyggnationen eller renoveringen inte känner till. Känner de 

som utför arbetet inte till denna kunskap eller de som har beställt renoveringen, finns det en 

risk för att ombyggnationen eller renoveringen inte blir anpassad för de som faktiskt dagligen 

använder lokalerna. Den fysiska miljön i skolan är oftast svår att påverka då det är som 

Rostvall och Selander (2008) uttrycker att skolorna finns i byggnader som oftast är byggda 

kring 1960- 70 talet. Byggs en ny skola finns det många andra regler och idag finns det en 

annan kunskap om vad som är en bra arbetsmiljö för att ett lärande ska uppstå. 

Denna studie går att applicera på andra yrken än bara lärare och skolan då det förkommer ett 

lärande i andra företag och yrken. Det finns lokaler som påverkar de anställdas lärande och 

hur det kan uppstå och oftast vill företag att personalen ska lära och utvecklas. Dock verkar 

det inte vara vanligt att det diskuteras kring hur lokalens utformning kan påverka lärandet för 

personalen, men som vi kan se genom vår studie. Betydelsen i hur lokaler är utformade, hur 

personalen trivs och vad det finns för behov av för olika lokaler. Där av kan denna studie 

appliceras på andra yrkesgrupper och byggnader än bara lärarnas fysiska arbetsmiljö. Olika 

yrken har olika förutsättningar och behov. Därför är det viktigt av att se det individuella 

behovet för just det specifika företaget när det gäller utformningen av företagets lokaler. 
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Bilaga 1. Missivbrevet 

Vi är två personalvetarstudenter från Uppsala Universitet som skriver vår C-uppsats i 

pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande i arbetslivet. Vi vill undersöka om hur den 

fysiska miljön kan påverka lärandet för er lärare. Vi vill intervjua er lärare samt göra en 

observation av era arbetsrum för att se lite på hur den fysiska miljön faktiskt ser ut för er. Vi 

är intresserade av hur ni lärare lär er i ert arbetsliv kopplat till den fysiska miljön, då er 

yrkesroll har som uppgift att lära ut kan det kan vara intressant att se hur ni lärare ser på ert 

eget lärande och om ni har möjlighet att utveckla eller förbättra er egna fysiska miljö för att 

underlätta ert lärande. 

 

Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska riktlinjer; Intervjuerna är frivilliga. Du har 

möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Vill du avstå från att svara på en fråga går det bra. 

Konfidalitet, innebär att det du säger kommer inte gå att kopplas direkt till dig och materialet 

kommer endast att användas till den här C- uppsatsen, samt att det är bara vi som kommer ha 

tillgång till materialet. 

 

Intervjumaterialet kommer att raderas när arbetet är klart. 

 

Vi vill gärna spela in intervjun, men godkänner du inte det kommer vi att ta anteckningar 

istället. 

 

Tack! 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Erica Lönnerholm 

Sara Danielsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Semistrukturerad intervju 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vad är det roligaste med ditt ämne? 

Vad är det bästa med skolan? 

 

Fysiska arbetsmiljön 

Kan du berätta om ditt arbetsrum? 

Hur använder du ditt arbetsrum? 

 Hur ofta sitter du där? 

 Sitter du där själv? 

Vad tycker du om ditt arbetsrum? 

 Vad saknas eller vad är bra med ditt arbetsrum?      

Kan du påverka din fysiska arbetsmiljö på arbetet att den underlättar ditt eget lärande? 

Har ditt fysiska arbetsrum förändrats över tid? 

 Till det bättre eller sämre? 

 

Hemmet 

Arbetar du hemifrån? 

 Om ja, var brukar du sitta då?      

 Har du ett arbetsrum hemma? 

 

Lärande i relation till den fysiska arbetsmiljön 

Hur brukar du uppdaterad dig inom ditt/dina ämnen? 

 På vilket sätt uppdaterar du dig för ditt yrke? Exempelvis; Konferenser, tidningar, 

internet, böcker, diskussion med andra kollegor eller kompisar.      

 Vart brukar du befinna dig när du uppdaterar dig? 

Lär du aktiv tillsammans med kollegorna? 

Hur påverkar den fysiska miljön dina möjligheter för lärande, både hemma och på 

arbetsplatsen? 

Kan du beskriva vad gör alla rum som du har beskrivit tidigare; arbetsrummet hemma, på 

arbetet, konferensrum, fikarum osv., till bra eller dåliga platser för lärande? 

Om du fick förändra någonting på arbetet eller hemma för att skaffa bättre förutsättningar för 

lärande, vad skulle det vara? 

Hur ser bästa möjliga miljön ut för att lära sig själv och med andra? 

Hur skulle du vilja att dina möjligheter för lärande såg ut? 

 

Samlingsrum 

Vilka rum har ni för att kunna arbeta i grupp med kollegor, i större och mindre grupper? 

Kan du berätta om fikarummet? 


