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Sammanfattning 
 

Uppsatsen handlar dels om hur det ser ut i dagens  klassrum och hur lärare upplever att de 

själva och eleverna påverkas av klassrummets fysiska miljö. Dels om hur lärares tankar och 

idéer gällande ett idealt klassrum. Syftet med studien var att jämföra det nuvarande 

klassrummet med lärares visioner av ett idealt klassrum utifrån ett didaktiskt perspektiv. I 

arbetet med insamling av data gjordes fyra kvalitativa intervjuer med lärare verksamma på 

mellanstadiet samt observationer av deras klassrum. Resultatet visade att  klassrummens 

planlösningar var slående lika. Klassrummen var målade i  naturnära diskreta färger, 

framförallt i gult och vitt med samma typ av inredning och möblemang. Elevernas bänkar 

var den möbel som var mest central för både lärare och elever. Temperaturen  i klassrummen 

var årstidsrelaterad och intaget av dagsljus var bra  likaså tillgången till bra artificiellt ljus. 

Det visade sig att  ledig väggyta var centralt i klassrummet då det användes som ett didaktiskt 

hjälpmedel. Av intervjuerna framkom det att lärarnas syn på det ideala klassrummet skilde 

sig från varandra men hade tillika en del gemensamt. Samtliga ville ha ljusa och stora 

klassrum. Klassrummen skulle kännas harmoniska och vara flexibla, det vill säga att 

eleverna skulle tillgås möjlighet att arbeta enskilt, i mindre grupper och i helklass. De skulle 

även ha fler grupprum i anslutning till klassrummet. Idealklassrummet skulle tillika vara 

utrustat med modern teknik så som datorer och interaktiva tavlor. 

Av resultatet och diskussionen dras slutsatserna att lärare har goda kunskaper i ämnet, 

förvärvade genom erfarenhet. Att klassrummen i regel är för små för elevantalet och att de 

är byggda efter en förutbestämd och allmänt accepterad planlösning. Att lärare använder den 

fysiska miljön som didaktiska hjälpmedel samt att lärarnas syn på det ideala klassrummet är 

kontextbundet.  
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1. Inledning 
 

Skolan är Sveriges största arbetsplats (Boverket & Arbetsstyrelsen 1996, s 23). Varje 

morgon vaknar tusentals elever och lärare för att gå till skolan. En medborgare född i Sverige 

eller som flyttat till Sverige tidigare än sex års ålder ska enligt svensk lag  att vistas i diverse 

klassrum i minst nio år av sitt liv (skolverket 2012) och därav tillbringa en stor del av sin 

barndom där. Tiden i skolan och klassrummet präglas av många minnen och alla människor 

kan på ett eller annat vis relatera till skolan som organisation.  

Om jag utgår utifrån mig själv kan jag framkalla en mycket detaljerad bild av mina klassrum 

på låg och mellanstadiet. Exempelvis hur klassrummet på mellanstadiet brukade lukta mat 

mellan elva och ett då det låg ovanpå matsalen, ljuden av pennorna som ivrigt skrapade mot 

pappret när vi hade prov, känslan av glädje och nervositet när jag och mina klasskompisar 

fick uppträda och baka kakor till roliga timmen. Skoltiden är en del av vår barndom som i 

sin tur lir en del av oss. Jag har funderat över om dessa mekanismer som får mig med flera 

att associera, känslor, sinnen och minnen till det fysiska klassrummet. Och om eller hur 

klassrummets fysiska miljön kan anpassas  för att effektivisera undervisningen. Denna tanke 

fascinerar mig  och utgör skäl för att jag vill fördjupa mig i ämnet.  

2. Bakgrund 
  

Underligt nog forskas det mycket lite på hur den fysiska miljön påverkar elevernas 

kunskapsutveckling (Björkelid 2005) Den forskning som har gjorts både inom pedagogikens 

forskningsfält samt inom andra forskningsområden som kan relateras till fysisk miljö påvisar 

ett samband mellan den fysiska miljön och elevers hälsa samt inlärningsförmåga. Således 

visar forskningen att individens psykiska och fysiska hälsa samt prestationsförmåga 

påverkas positivt av en god miljö (Boverket 1996). Det står även nämnt i läroplanen att både 

personal och elever ska värna om skolans miljö. 

 Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

(skolverket 2011, s 13) . 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (ibid, s 15) 

 främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön (ibid). 

Jag undrar då hur elever och personal vill och kan bry sig om en miljö som inte bryr sig om 

dem. Det vill säga att jag tror att  främst eleverna kommer att ta större ansvar om de vistas i 

en hemtrevlig miljö som de har skapat tillsammans med lärarna och skolledningen. 

Med detta i åtanke tycker jag att det är högst relevant att lärare får ta del av dessa kunskaper 

och att ämnet borde inkluderas i lärarutbildningens kursutbud. Dock är lärare inte helt 

okunniga i ämnet utan har  både idéer, föreställningar samt erfarenheter av hur ett klassrum 

borde se ut och försöker därefter anpassa miljön efter elevernas behov. Jag tror att många 

lärare begränsas på grund av ekonomiska skäl, klassrummets arkitektoniska ramar, 

okunnighet från skolornas ledning och skolans prioriteringar angående relevansen av en god 

fysisk miljö.  Således skulle det vara intressant att veta mer om vad professionella lärare 
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tänker och tycker om sina klassrum. Det hade även varit intressant och undersöka hur lärarna 

skulle utforma ett idealt klassrummet utan att hindras från fysiska och ekonomiska 

referensramar. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det nuvarande klassrummet, jämfört med det ideala 

klassrummet skulle se ut utifrån ett lärarperspektiv. 

 

2.2 Frågeställningar  

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur ser klassrummen ut i nuläget? 

 Vad anser lärare vara ett idealiskt klassrum? 

 Finns det någon skillnad/likhet mellan det ideala klassrummet och det rådande? 

2.3 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till klassrummets fysiska miljö. De faktorer som kommer att 

uppmärksammas är akustik, ljus, luftkvalitet och artefakter som möbler, teknisk utrustning 

och andra pedagogiska hjälpmedel. Med andra ord ligger fokus på vad som finns tillgängligt 

snarare än vad som pågår i klassrummet. 

 Endast lärare på mellanstadiet har intervjuats då jag har valt att inrikta mig på klassrum där 

de bedrivs undervisning för mellanstadieelever.  

3. Teoretiska reflektioner 
 

Studien grundar sig i forskning som visar att den fysiska miljön är mycket viktig för 

elevernas välmående och lärande. Ämnet klassrumsmiljö involverar många skilda 

forskningsområden. Därför är det svårt att hitta en adekvat teori som spänner över samtliga 

forskningsområden. Jag har dock valt att utgå från den sociokulturella teorin. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker inlärning genom social interaktion och 

är kontextbundet. Vilket betyder att inlärning inte är en produkt tillverkad av individen utan 

skapas i en social kontext ( Phillips & Soltis 2010, ss 84-86). Exempelvis om ett barn ska 

lära sig att knyta sina skor. Lärandet kommer att ske i en situation där barnet är i behov av 

att knyta sina skor. För att underlätta för barnet kan föräldrarna guida barnet genom 

lärprocessen. Två av pedagogikens främsta utbildningsfilosofer som förknippas med den 

sociokulturella teorin är John Dewey och Lev Vygotskij.  

 

Dewey är  känd för  sin teori angående handlingars och erfarenheters betydelse för inlärning. 

Dewey menar att teori och praktik inte kan skiljas åt och har utifrån detta myntat uttrycket 

”intelligent action”. Deweys teori är dock mer känt under det mer allmänna uttrycket 

”Learning by doing” (Hartman m.fl. 2003, s 12). Han har vidare valt att dela upp erfarenheter 
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i två områden som ständigt interagerar med varandra, dessa är direkta erfarenheter (primary 

experience) så som att utföra olika aktiviteter, se, känna, tänka, höra och så vidare. Dessa 

utgör en grund  av erfarenheter som senare kommer att intellektualiseras. Det andra området 

kallar Dewey för reflekterande erfarenheterna (secondary experience) vilket innefattar vår 

förmåga att kunna skapa fakta eller värde som sedan åter kan överföras till de direkta 

erfarenheterna för att prövas om de är tillförlitliga och fungerar i praktiken (Hartman m.fl. 

2003, s 37).  

 

Lev Vygotskij var en rysk utbildningsfilosof och hade ett stort inflytande på skolväsendet i 

Sovjetunionen. Hans teorier har på senare år nått  västvärlden och fått stort inflytande på 

västerländsk pedagogik. Väl medveten om att inlärning alltid sker i kontextbundna sociala 

sammanhang tog den ryske pedagogen denna teori ett steg längre. Vygotskij utvecklade en 

känd teori som han har valt att kalla den proximala utvecklingszonen. Teorin beskriver hur 

barn  kan prestera bättre med hjälp av en  mer erfaren vuxen, exempelvis föräldrar, lärare, 

släktingar och så vidare. Därför kan barn som ligger på samma intelligensnivå ha olika 

förutsättning för utveckling av sitt lärande, då det beror på deras proximala utvecklingszon 

(Phillips & Soltis 2010, ss 91-92).  

 

De två teoretiska utgångspunkterna ovan tyder på att den kontext eleven befinner sig i är 

betydande för deras förmåga till ytterligare inlärning. Skolan är en social gemenskap som 

ska förmedla kunskap. I denna kontext förväntas eleverna inhämta kunskap. Likaledes ingår  

den fysiska miljön i kontextbegreppet. Både Dewey och Vygotskij har reflekterat över detta 

men jag kommer här att fokusera på Vygotskijs teorier. 

 

I princip varje gång en människa utför en handling använder sig hen av vad Vygotskij kallar 

för redskap. Valet av redskap bestämmer hur arbetsprocessen utformas som i sin tur påverkar 

vårt sätt att tänka. Vygotskij kallar detta för ”the roundabout way of thinking”, med de menar 

han att människan tänker i omvägar genom att använda redskap. Två exempel på detta är när 

en person ska lösa ett matematiskt problem. Den som använder en miniräknare tänker på ett 

annat sätt än en person som räknar i huvudet (Säljö 2010, ss 23-26). Eller den som skriver 

ett handskrivet brev skriver på ett annat vis än den som chattar eller sms:ar.  

 

Redskapen används för att människan skall kunna överskrida de begränsningar som naturen 

givit henne. Exempelvis är det en omöjlighet att endast med vår kropp kunna flyga men om 

vi använder redskapet flygmaskin möjliggörs detta. Vygotskij drar sedan slutsatsen av att vi 

är beroende av dessa redskap för att utvecklas och överleva (Säljö 2010, s 24). 
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Dessa redskap kallas i vetenskapliga termer för artefakter. Artefakter är tillverkade av 

människan för ett specifikt syfte. Dock kan syftet ändras beroende på kontexten (Säljö 2010, 

s 31). Artefakter är uppdelade i fysiska 

artefakter så som en penna eller spade och 

språkliga artefakter eller intellektuella 

artefakter, så som språk, skrift eller kunskap. 

Figuren till höger illustrerar en elev som 

använder medierande redskap för att framföra 

ett meddelande (Ibid, ss 28- 29). 

 

Artefakter kan tillika användas som 

externaliseringar  av det kollektiva minnet. 

Det vill säga att vi kan spara information som 

kommande generationer kan ta del av. På så 

vis slipper människan börja om från noll varje 

gång det sker ett generationsbyte. En bok eller 

en databas är ett bra exempel på 

externaliseringar (Säljö 2010, s 51).  

 

Enligt Vygotskijs teori har den fysiska klassrumsmiljön och dess fysiska artefakter så som 

tavlan, projektorn, bänkar  och så vidare har en viktig roll  i barnens inlärningsprocess.  

Enligt J. Dewey ”Lärarens uppgift är att skapa villkor som stimulerar tänkandet” (Phillips 

& Soltis 2010, s 89). Jag anser att detta citat även innefattar den fysiska miljön. 

 

4. Litteraturgenomgång 
 

Klassrummets fysiska miljö är ett område inom pedagogisk forskning som ofta hamnar i 

skym undan (Björklid 2005, s 169) även om det finns forskning som påvisar ett bra fysiskt 

klassrumsklimat har en positiv inverkan på inlärningen. De faktorer som brukar 

uppmärksammas i utredningar och undersökningar angående klassrummens fysiska miljö är 

rummets ljud, ljus och luftkvalitet. 

 

Sökprocessen av den litteratur som presenteras nedan  baseras på utbudet från Uppsala 

universitets bibliotek i form av fysiska böcker, från avhandlingar och artiklar funna genom 

internetbaserade databaser samt genom google, google scholar oc populärvetenskapliga 

artiklar från diverse pedagogiska tidskrivter. Det första som gjordes var en allmän sökning 

på google för att hitta c-uppsatser gjorda av andra studenter för att inspireras och få tips på 

vilka källor de har använt sig utav. Därefter gjordes en allmänsökning i universitetets 

bibliotekskatalog samt i vetenskapligt erkända databaser så som ”Diva” och i ”Education 

Research Complete”.  Detta gjordes genom nyckelord som fysiskmiljö, skolan, inlärning, 

trivsel och så vidare. Därefter begränsades litteratursökningen till mer ämnesspecifik 

sökning för varje enskilt områden. 
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4.1 Ljud  

Inlärning sker till stor del genom hörsel och hörselminnet därför är det av viktigt att det råder 

en god ljudmiljö i klassrummen (Simmons 1996, s 51). En god ljudmiljö innebär att elever 

kan arbeta utifrån deras egna preferenser. Enligt en studie som Boström och Svantesson 

(2007) har gjort visade det sig att 20 % av deltagarna föredrog att arbeta under tystnad 

samtidigt som 40 % föredrog bakgrundsljud, exempelvis medhavd musik, och resterande var 

flexibla. Därför måste den moderna skolan anpassas till att möta dessa krav. Detta kan göras 

genom att lokalerna är utrustade med tysta installationer och teknisk utrustning, är försedd 

med god ljudisolering samt genom att anpassa möbeluppsättningen, exempelvis genom att 

ha stabila möbler utrustade med mjuka tassar samt och att ytor som ofta utsätts för slag eller 

skrap förses med ljudisolerande mellanlägg (Ibid, ss 27-28). Även placeringen av bord 

påverkar ljudfördelningen i rummet. Bänkar som står i traditionella rader har högst spridning 

av ljud medan en u-formad formation minskar spridningen (Simmons 1996, s 69). För de 

som önskar bakgrundsljud kan eleverna under ordnade former få lyssna på musik (Boström 

& Svantesson 2007, s 28)  

En dålig ljudmiljö försämrar koncentrationen samt kommunikationen. Ett stort problem för 

många skolor är buller. Lundblom (2000) gjorde en studie som visade att den genomsnittliga 

ljudnivån på en förskola låg på ca 60 dB vilket motsvararen en ljudstyrka som uppstår vid 

publiksorl. Ett konstant buller kan leda till försämrat minne, nedsatt koncentrationsförmåga 

samt en försvagad språkförståelse och språkfärdigheter (Björklid 2005, s 105). Ett annat 

problem som uppstår är att undervisningstiden reduceras då läraren måste upprepa vad som 

sägs samt att interaktionen mellan eleven och läraren gång på gång avbryts (Lei 2010, s 5). 

Vidare kommer dessa faktorer att påverka elevernas studieresultat negativt (Björklid 2005, s 

105). 

4.2 Luftkvalité och temperatur 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ska temperaturen för stillasittande arbete ligga på minst 

+20. Temperaturen i ett klassrum bör hållas på normal nivå då eleverna själva kan ta av eller 

på kläder. Vidare kan värmebelastning som bidrar till en höjning av kroppstemperaturen leda 

till en nedsättning av vakenhetsgraden och muskeltonus vilket leder till den mentala 

aktiviteten påverkas (Södergren 1996, s. 25).   

Dålig luftkvalitet beror främst på att skolan har ett icke fungerande ventilationssystem 

och/eller att lokalerna är för små för att passa antalet personer som vistas där. Antalet 

personer är av stor betydelse då luften främst förorenas av människor, exempelvis genom att 

koldioxidhalten höjs med utandningsluften. Dålig luftkvalitet kan orsaka huvudvärk och 

trötthet (Ibid, s 28).   

4.3 Ljus 

Ljus som kombinerar dagsljus och artificiellt ljus är ett bra pedagogiskt hjälpmedel. 

Människan är beroende av dagsljus då det påverkar kroppens biologiska funktioner. Bland 

annat aktiverar dagsljuset två hormon som styr vår vakenhet och insomning (Ejhed 1996, 

s85). I och med detta påverkas koncentrationsförmågan samt elevernas hälsa och tillväxt 

(Björklid 2005, s 104). Jan Ejhed (1996) professor på KTH i belysningslära menar att bra 
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ljus i skolan är dagsljus och belysning som tillgodoser kravet på synbarhet, rumslighet och 

atmosfär. Synbarhet innebär att ljuset ska uppfylla kravet för att utan problem kunna utföra 

givna arbetsuppgifter. Rumslighet gör rummet tydligt vilket innebär att man kan relatera till 

sin egen kropp för att kunna läsa av rummet genom avstånds, riktnings och 

lägesbedömningar. Hög rumslighet underlättar detaljseendet och skärper koncentrationen. 

Rummets atmosfär berättar om den stämning som råder i varje rum (Ibid, ss 81-82).  I likhet 

med avsnittet angående ljudmiljön arbetar elever bäst under skiftande ljusförhållanden. 

Vissa arbetar bäst under starkt ljus medan andra föredrar dämpat ljus. Dessa behov på 

variation uppfylls genom att utrusta klassrummet med olika typer av ljuskällor (Boström & 

Svantesson 2007, s 29). Ejhed (1996) föreslår att skolor bör använda sig av en  

standardlösning.  Den innehåller allmänljus det vill säga att belysningsnivån är jämn över 

hela rummet, denna borde innehålla både uppåt och nedåtriktat ljus samt att man skall kunna 

fördunkla och upptända dem. Det bör finnas tavelbelysning på skrivtavlan för att alla ska se 

vad som skrivs och det signalerar att uppmärksamheten ska riktas mot tavlan. Denna typ av 

belysning borde även finnas på kartor och planscher och så vidare. Det bör finnas 

punktbelysning på väggarna för att öka variationen i rummet samt kompletterande 

platsbelysning (Ibid, s 101).  

4.4 Färg 

Färg är en faktor som sällan uppmärksammas och samspelar med ljuset. Det finns forskning 

som visar att färg påverkar oss människor (Bergström 1996, s 47).  Lei (2010) påstår att rätt 

färger kan höja produktiviteten med 5-10% (Ibid, s 4). Ryberg(1991) definierar färgens 

inflytande på individen som ett eget språk. De har båda kommit fram till att klara och varma 

färger det vill säga röd, orange och gul, har en aktiverande inverkan på människan. Kalla 

färger och kala miljöer kan få individen att tycka miljön är ointressant (ibid, s 70-72). Mörka 

färger kan rent utav ha en deprimerande och dyster påverkan (Lei 2010, s 4). Gult anses höja 

vakenhetsnivån och vara mentalt stimulerande vilket rekommenderas i 

utbildningssammanhang (Ryberg 1991, s 72). Skolarkitekten Peter C. Lippman (2014) 

varnar dock för att ha för starka färger och mönster för att inte riskera överstimulans sedan 

brukar eleverna själva vara vandrande färgklickar. Han rekommenderar därför naturnära 

färger för att öka kreativiteten (Ibid).  

4.5 Klassrummets arkitektur 

Klassrummets rumsliga design är något som lärare och annan skolpersonal sällan kan rå för.  

Klassrum är inte vilket rum som helst utan ändamålet ställer höga krav på flexibilitet. Elever 

skall kunna arbeta individuellt, i smågrupper samt i helklass. Ett klassrum bör inte vara för 

litet då de kan som ovan nämnt orsaka problem med luftcirkulationen, trångt och sikten 

försämras samt att en del elever tycker att det är obehagligt att sitta för nära varandra. Det 

samma gäller om lokalen är för stor då det  kan upplevas obehagligt att vara få personer i en 

stor lokal (Bolstad 1998, s 190). Utan en lagom stor lokal krävs.  Ett klassrum bör ej vara 

för avlångt, speciellt om det är ett rum där det bedrivs föreläsningar då det kan bli svårt för 

dem som sitter längst bak att  få ögonkontakt med läraren (Lei 2010, ss 2-3). Skolarkitekten 

Peter C. Lippman(2014) säger i en intervju med Pedagogiska magasinet (2014)  att i ett 
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klassrum bör eleverna kunna arbeta i stora och små grupper men att insyn är viktigt för att 

motverka mobbing. I en artikel skriver Lippman (2004) om James Dycks (1994) förslag på 

ett L-format klassrum. Designen kallar han för ”the fat L-shaped classroom”. Klassrummet 

består då av två nästan lika långa ben men det ena är lite smalare. På så vis skapas en känsla 

separation utan att lärarens insyn försämras. Fördelen med det L-formade klassrummet är att 

det har fem hörn. Hörn är en viktig del i klassrummet då de kan användas för att skapa zoner 

med varierande miljöer, till exempel en läshörna (ibid, ss 2-3). I intervjun med Pedagogiska 

Magasinet påpekar Lippman (2014) att man kan göra mycket med ett vanligt klassrum så 

länge det är tillräckligt stort vilket är minst 60 kvm med max 25 elever (ibid).  

4.6 Möblering 

Möbleringen bör vara varierad för att öka flexibiliteten och anpassas till elevernas olika 

behov. Möbleringen bör inkludera både en formell och icke formell miljö (Boström & 

Svantesson 2007, ss 31-32). Det vill säga att det likväl ska finnas mjuka soffor som enkla 

stolar och bänkar. Det bör finnas både höga och låga bord, fasta möbler och lätt flyttbara( 

Lippman 2014).  

Borden i klassrummen brukar vara placerade i diverse formationer vilket inte är en slump då 

de flesta lärare har en väl utarbetad strategi när de väljer var och hur de ska placera bänkarna. 

Den vanligaste formationen är bänkar placerade i rader, som lämpar sig bäst för 

föreläsningar då elevernas uppmärksamhet riktas framåt mot tavlan och läraren. Bord som 

står i grupper lämpar sig för grupparbete och  främjar en högre grad av fri och ledig 

kommunikation. Den så kallade hästskon eller U-formationen är, likt bordsgrupper, 

fördelaktig vid samtal. Dock är hästskon något stramare och mer formell. I hästskon kan 

läraren röra sig fritt och alla kan få ögonkontakt med varandra (Bolstad 1998, ss 192-193). 

Det har visat sig att bänken är viktig för eleven. Det blir elevens privata plats och en trygg 

utgångspunkt i klassrummet (Skantze 1989, s 67).  

Björklid (2005) kom fram till en tänkvärd slutsats nämligen att dagens klassrum inte är 

byggda efter dagens läroplaner och måste därför anpassas till dessa (ibid, s 172).  Eleverna 

är numera medskapare och inte endast mottagare av lärarens och den svarta tavlans budskap. 

4.7 Barn tänker med kroppen 

Utöver de konkreta aspekterna av det fysiska klassrummet det vill säga ljud, ljus, möblering 

och så vidare finns det andra mindre konkreta aspekter. Dessa måste tas hänsyn till vid 

planering och inredning av ett klassrum. Eva Skantze (1989) konstruerade formuleringen 

”Barn tänker med kroppen”. Med dessa ord vill hon förklara hur barn använder alla sina 

sinnen när de interagerar med den fysiska miljön (Ibid). Skolan kan jämföras med en läsebok 

där barnen lär sig utifrån den fysiska miljön (Björklid 2005, s 35). De kinetiska, akustiska 

och estetiska intryck som barnen gör har betydelse för individens välmående och 

koncentrationsförmåga. Vissa av dessa kroppsliga tänkanden kan utvecklas till intelligenser. 

Exempelvis det visuella tänkandet, vilket betyder förmågan att kunna tänka i bilder. Barn 

och konstnärer utmärker sig genom att ha en hög visuell intelligens men alla människor kan 

öva upp denna förmåga. Dock är skolan utformad på så vis att den förordar att  barnen skall 
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tänka i ord och begrepp vilket långsamt kväver förmågan att tänka i bilder (Skantze, 1989, s 

135). 

 

 Barn upplever världen som en fysionomi vilket betyder att omvärlden har ett drag av barnets 

inre värld.  Den fysiska världen blir då en del av barnet. Då skolan inte bara är en instution 

för lärande utan även en socialiseringsprocess blir uppfattningen av miljön en del av 

elevernas självuppfattning och självkänsla (Björklid 2005, s 50).  Enligt en studie som 

Björklid (2005)  gjort  visade det sig att barn och unga ger skolan en platsidentitet det vill 

säga en känslomässig tillhörighet till en plats.  Upplevelsen av denna plats blir då 

meningsfull för individens identitet (Ibid, s 53).  

Forskning visar att oavsett ålder och arbetsplats kommunicerar miljön med individen. Även 

om personen ifråga medvetet har accepterat att arbeta i en institutionell miljö med svaga 

estetiska värden kan miljön omedvetet få oss bli sorgsna och en känsla av att man är värdelös 

kan uppstå. Detta beror på att miljön indikerar huruvida man är välkommen eller inte. En 

torftig miljö signalerar att ingen har haft viljan eller makt att bry sig om personen som 

befinner sig i rummet (Björklid 2005, s 36).   

I Skantzes (1989) undersökning framgår det att barnen tolkar sin utvecklingsuppgift som att 

sitta snällt tyst och stilla vid sin bänk och kunskap mättes i vilken sida man var på i boken 

snarare än att konstruera kunskap med det som finns. Även om denna undersökning är över 

25 år gammal är den ändå relevant då, enligt egna observationer, situationen i dagens 

klassrum verkar följa liknande normer och mönster som då (Ibid, s139).    

4.8 Lärstilar 

En annan aspekt som är värd att uppmärksamma är hur barn använder individuella strategier 

för att lära sig. Dessa går under namnet lärstilar. Forskarparet Dunn & Dunn är de ledande 

forskarna inom området och deras definition lyder: 

        ”Lärstil definieras som hur en individ koncentrerar sig, processerar och bearbetar nytt 

och svårt material” (Dunn & Dunn i Boström & Svantesson, 2007, s 21) 

Professorerna Dunn har tagit fram en lärstilsmodell som utgår från 20 mätbara faktorer som 

är indelade i fem fält, miljö-,sociala-, emotionella-, fysiska och psykiska faktorer. Alla dessa 

20 faktorer påverkar individens inlärningsstil. Genom att anpassa den yttre fysiska miljön 

kan man täcka 12 av 20 faktorer (Boström & Svantesson 2007, s 30 )  

I sin bok presenterar Boström och Svantesson (2007) sex typer av lärstilar.  Först och främst  

finns det holostiker och analytiker. Analytikern arbetar bäst i en traditionell, instutionaliserad 

och formell miljö då istället holostikern arbetar bäst i en informell och mer avspänd miljö I 

en studie gjord av Boström och Svantesson visade det sig att ungefär 20 % av eleverna 

föredrar att arbeta i en formell miljö samtidigt som ca 40 % föredrar en informell miljö och 

resterande bryr sig inte eller är flexibla (Ibid, s 30). Utöver dessa två har fyra andra 

grupperingar identifieras. Den visuella som lär sig genom synen vilket betyder att hen lär sig 

bäst genom att läsa och se bilder. Den auditive som lär sig genom hörselintryck. Denne lär 

sig bäst genom att tala och lyssna. Den kinetiska som lär sig med kroppen. Denne har ett bra 

muskelminne och lär sig genom att vara fysiskt aktiv. Hen lär sig bäst genom rollspel, 

experiment och lekar. Samt den taktile som lär sig genom att involvera händerna i 
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lärprocessen. Hen plockar gärna med saker och pussel, spel, datorprogram är bra för 

inlärningen (ibid, ss 54-57).   

Av ovanstående text framgår det att skolans miljö påverkar barnens självuppfattning, 

identitetsbyggande och uppfattningen av deras utvecklingsuppgift. Det har visat sig att 

skolans verksamhet missgynnar utvecklingen av visuellt tänkande samt bortser från 

elevernas skilda sätt att genomgå lärprocessen. Det är av högsta vikt att skolan anpassar sina 

fysiska miljöer så att de kan möta alla barn och ungas efter deras behov.  

När ett klassrum utformas är det viktigt att tänka på att barn inte är småväxta vuxna utan de 

ständigt utvecklas därför kan man inte likna skolan vid en vanlig arbetsplats. Istället för ge 

skolan en kontorsliknande struktur borde den liknas vid en ateljé eller ett laboratorium 

(Skantze 1989, s 147). 

4.9 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av litteraturgenomgången. Elever behöver en god ljudmiljö 

för att arbeta. En dålig ljudmiljö så som störande ljud och buller försämrar både elevernas 

koncentrationsförmåga och kommunikationen i klassrummet. Detta kan motverkas genom 

att ljudisolera möbler och annat som för väsen samt ha tysta installationer i klassrummet. 

Det är viktigt att påpeka att en god ljudmiljö inte är ekvivalent med en tyst miljö utan många 

elever föredrar att arbeta med bakgrundsljud. Klassrummets temperatur ska hållas på en 

normal nivå, varken för kallt eller varmt. Ett för varmt klassrum höjer kroppstemperaturen 

vilket påverkar vakenhetsgraden som i sin tur påverkar den mentala aktiviteten. Dålig 

luftkvalité orsakas av dåliga ventilationssystem samt för små klassrum. Ett rum med en dålig 

luftkvalitet kan orsaka huvudvärk och trötthet. Klassrummets ljus bör vara en kombination 

av artificiellt ljus och dagsljus. Människan är beroende av dagsljuset då det styr vissa hormon 

i kroppen och bibehåller vår dygnsrytm. Forskning visar att elever arbetar bäst under olika 

ljusförhållanden. För att skapa bra ljusförhållanden i klassrummet bör man använda sig av 

en standardlösning. Färg har en inverkan på oss människor. Studier visar att varma färger  

har en aktiverande effekt och framförallt färgen gul som rekommenderas i 

utbildningsammanhang. Lippman (2014) avråder dock från alltför starka färger och mönster 

utan förespråkar användningen av naturnära färger. När det gäller klassrummets 

arkitektoniska utformning bör klassrummet inte vara för litet och det skall vara flexibelt då 

arbetssätten i klassrummen är mycket varierande. Bra insyn är viktigt för att motverka 

mobbing. Även möblemanget ska vara flexibelt och varierat. I ett klassrum skall eleverna ha 

tillgång till både inform 

ell och formell miljö.  Bänkar är en central möbel i klassrummet. Den är elevens privata 

arbetsplats och bänkformationen avslöjar ofta vilket arbetsätt som används för tillfället. De 

vanligaste formationerna är bänkrader, mindre grupperingar och U-formationen. Björkelid 

(2005) kom i sin avhandling fram till att dagens klassrum inte är byggda efter de nuvarande 

läroplanerna utan måste anpassas till dessa. Björkelid (2005) påvisar att barn lever i en 

fysionomi, med det menar hon att omvärlden har ett drag av barnets inre värld. Vilket i nästa 

led påverkar barnets självuppfattning och självkänsla. Forskning visar att den fysiska miljön 

kommunicerar med individen och indikerar huruvida man är välkommen eller inte. En annan 

aspekt som borde uppmärksammas är att barn lär utifrån olika lärstilar som i sin tur ställer 
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olika krav på miljön. Genom att anpassa miljön kan barnets inlärningsstil påverkas och 

främjas.  

Syftet med studien var att utifrån ett lärarperspektiv jämföra det ideala klassrummet med det 

rådande klassrummet. Det finns två sätta att tolka litteraturgenomgången, dels genom att 

utgå från att litterturgenomgången sätter standarden på vad ett klassrum bör innehålla eller  

genom att utgå från att den bild av klassrummet som framkommer av litteraturgenomgången 

är hur det perfekta klassrummet borde se ut utifrån ett forskningsperspektiv. 

5. Metod  
 

Denna studie bygger dels på fyra strukturerade och kvalitativa fokusintervjuer med 

mellanstadielärare, dels på observationer av deras klassrum. Observationerna och 

intervjuerna har gjorts på tre skolor, en stadsskola och två byskolor från samma kommun. I 

boken kvalitativa intervjuer förklarar Jan Trost (2010) betydelsen av termerna strukturerad, 

kvalitativ och fokusintervju. En strukturerad intervju är en intervju där det finns fasta 

svarsalternativ i en mer eller mindre kontrollerad form. När den strukturerade intervjun följer 

ett  tema blir den en fokusintervju. Den kvalitativa intervjuformen möjliggör förståelsen av 

hur människan resonerar, tänker eller reagerar i vissa situationer (Trost 2010, ss 40-41), och 

lämpar sig bra till denna studie då fokus är riktat på den enskilda lärarens tankar och 

resonemang kring klassrumsmiljön. Resultatet kommer vidare att sättas i kontext med 

aktuell och tidigare forskning som berör område klassrumsdesign.   

Observationerna, som gjordes i samband med intervjutillfället är tänkta att vara ett 

komplement till intervjuerna och svara på frågeställningen gällande klassrummens aktuella 

skick och utseende. Observationerna fokuserade främst  på  ljus, ljud, storlek, temperatur, 

möblering och dekoration av klassrummet. Under observationstillfällena togs bilder och 

temperaturen mättes.  

 5.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på en metods giltighet. Mer preciserat kan man säga att reliabiliteten 

fastställer en  mätnings tillförlitlighet. Om mätningen har hög reliabilitet skall man kunna 

använda samma metod i olika situationer och svaret kommer att bli detsamma (Bell & 

Nilsson 2006, s 117). Min studie är baserad på ett fåtal kvalitativa intervjuer där jag vill ta 

reda på lärarnas åsikter i ämnet. Åsikter är i många fall föränderliga, om en informant svarar 

och uttrycker sin åsikt i ämnet är det rimligt att vederbörande har ändrat åsikt efter ett halvår. 

Ibland räcker det med att informanten läst en tidningsartikel eller sett ett tv-program för att 

ändra åsikt. I detta avseende anser jag att min studie håller en låg nivå av reliabilitet. Jag tror 

dock att reliabiliteten hos kvalitativa intervjuer beror på frågorna. I  studien visade det sig 

att i vissa frågor var samtliga lärare, oavsett i vilken miljö och kontext de befann sig i, eniga. 

Jag tror att om dessa frågor ställs till andra lärare i liknande situationer eller om de tillfrågade 

lärarna får svara på en liknande fråga om ett halvår skulle svaren vara liknande. Och andra 

sidan svarade alla lärare olika på vissa frågor och skulle eventuellt kunna ha ett annat svar 

om de fick en liknande fråga efter ett halvårs tid. Jag vill därför påstå att reliabiliteten varierar 
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i min studie beroende på  vilken fråga som ställs i intervjuerna. Detta är dock endast 

antaganden då jag ej kommer att kunna mäta reliabiliteten på grund av tidsbrist. 

 

Validitet är när undersökningen mäter vad den avser att mäta. En fråga kan ha hög reliabilitet 

men låg validitet (Bell & Nilsson 2006, ss 117-118). Exempelvis  om jag avser att mäta 

lågstadieelevers kunskaper i läsförståelse och jag ger dem en doktorsavhandling i teknisk 

fysik text kommer resultatet förmodligen inte att mäta läsförståelse då texten är för svår och 

obegriplig för barnen. Några av mina intervjufrågor hade från början låg validitet då svaren 

jag fick inte mätte vad de var avsedda för men efter en modifikation anser jag att 

intervjufrågorna och observationen håller en hög nivå av validitet. 

5.2  Arbetsprocess 

Efter val av metod började arbetet med att utforma en intervjuguide med tillhörande 

intervjufrågor ( se bilaga 1) samt ett observationsschema. För att skapa variation i intervjun 

har jag försökt variera öppna frågor, som kräver längre och mer komplicerade svar, ett 

exempel på denna typ av fråga är ”Hur skulle det ideala klassrummet se ut?”, med mer 

ämnesspecifika frågor som ”Hur upplever du att ljuset är i klassrummet?”. Det visade sig 

dock att de frågor som var menade att vara ämnesspecifika i vissa fall fick  mycket långa 

och utömmande svar samtidigt vissa svar på de öppna frågorna kunde vara fåordiga.  Dock 

fick dessa frågor modifieras under arbetets gång då de inte kunde tillhandahålla tillräckligt 

med information. När detta gjorts kontaktades 11 skolor både via mejl och telefon. Dessa 

skolor var lokaliserade både i innerstaden och ute på landsbygden. Av dessa skolor fick jag 

efter hand in fem villiga kandidater från fyra olika skolor. På grund av tidsbegränsning valde 

jag att endast genomföra fyra intervjuer. En intressant iakttagelse som gjordes var att endast 

en skola i innerstaden hörde av sig. Denna kandidat var dessutom en redan etablerad kontakt. 

Resterande kontakter kom från byskolor. 

Informanterna kontaktades därefter via mejl där projektet och dess syfte presenterades, samt 

en kort presentation av mig själv. Intervjuerna spelades in med informanternas medgivande, 

för att jag vid senare tillfälle skulle kunna återgå till vad som sades och för att intervjuaren 

skulle kunna rikta sin fulla uppmärksamhet mot informanten. Det är till stor fördel att ha 

inspelat material när data ska analyseras och tolkas. Under denna process kan små detaljer 

vara avgörande. När intervjuerna avslutats gjordes en skriftlig sammanfattning av 

inspelningarna.  

Intervjuerna blev betydligt kortare än beräknat  och det visade sig att den förutsedda  tiden 

på  cirka 45 minuter var en något generös uppskattning, då de tog i genomsnitt 20 minuter. 

I efterhand hade det varit klokt att genomföra en provintervju som tyvärr inte kunde göras 

på grund knappa tidsramar. 

 

En intervju består av minst två personer som för ett samtal. Samtalet ska sedan tolkas och 

översättas till data. Det sista ledet skapar en problematik angående vems tolkning som ska 

vara adekvat då en situation kan tolkas olika beroende på person. 

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka intervjuaren men framför allt respondenten 

under en intervju. Sådana faktorer kan vara både medvetna och omedvetna. Några exempel 
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på omedvetna faktorer som kan påverka respondentens svar är fördomar, förutfattade 

meningar, humör, tidigare händelser, tidpunkt på dygnet med mera. Det kan även vara 

medvetna faktorer så som att intervjuaren har riktat in sig på vissa spår i 

litteraturgenomgången och letar därför efter matchande svar hos respondenten. I värsta fall 

kan intervjuaren försöka styra respondentens svar under intervjun. Respondenterna som 

ställer upp på en intervju befinner sig i ett mycket utsatt läge och  således är det viktigt för 

den som gör undersökning att vara medveten om dessa faktorer.   

Detta fenomen går under namnet skevhet eller bias, som är den engelska termen (Bell  & 

Nilsson 2006, s 167). Min studie är tämligen utsatt för skevhet då både antalet intervjuade 

lärare och antalet skolor  som är involverade är få. Vilket ökar risken för en försvagning av 

objektiviteten då intervjuaren kan koppla samman intervjuerna med varandra samt med 

litteraturgenomgången innan resultatet är framställt (ibid). Att göra kopplingar mellan 

intervjuerna behöver nödvändigtvis inte var negativt men risken ökar för att förutfattade 

meningar uppstår och att intervjuaren försöker styra respondentens svar så att de passar in i 

mönstret av sammankopplade intervjusvar och litteraturgenomgång. I mitt fall var det till en 

fördel då pusselbitarna en efter en föll på plats.  

Observationerna gjordes i samband med intervjuerna och följde ett observationsschema som 

tog upp ljus, ljud, luftkvalité, temperatur, färg, arkitektur och möblering. Utöver detta ritades 

en planlösning upp över klassrummen. Hela klassrummet dokumenterades genom fotografi, 

i syfte att underlätta analysen av data. När observationerna gjorts sammanfattades de 

skriftligt. Även observationsmetoden står i konflikt med fenomenet skevhet. Vad som gör 

observation till en problematisk metod är att varje enskild observatör tenderar att fokusera 

på olika händelser och risken finns att privata värderingar väger in och får oss att filtrera bort 

viss information. Där av ökar risken för skevhet ju färre observatörer som deltar (Bell & 

Nilsson  2006, s 188). Då observationen i studien endast består av en individs tolkning är 

risken för skevhet relativt hög. Dock observeras bara döda ting som troligen leder till 

minskad risk för feltolkningar. Det betyder inte att observationen i fråga är  objektiv då 

observatören är en människa och kan omedvetet förbise relevanta detaljer samt påverkas av 

vad som sagts under intervjun då observationerna gjordes efteråt. 

 

När datainsamlingen var avklarad  och skulle analyseras hade jag material iform utav 

inspelde intervjuer som var sammanfattade i ett skriftligt dokumment, skriftligt 

sammanfattatningar av observationer, en planlösning för varje klassrum samt en mapp med 

fotografier. De skriftliga sammanfattningarna av både observationer och intervjuer samt 

planlösningen sammanställdes i ett gemensamt dokument där varje skola fick var sitt avsnitt 

med underkategorier, jag vill här understryka att kategorierna var samma för alla skolor. 

Kategorierna baserades främst på intervjufrågorna och sedan på observationerna, exempel 

på en kategori som användes var ljus, ljud och ideala klassrummet. Dokumentet skrevs ut på 

så vis att varje avsnitt blev fristående och lades på en lång rad. Därefter gick jag igenom 

varje kategori för  hitta mönster, likheter och markanta avvikelser. När detta gjorts togs 

resultatet av analysen och kategoriserades ännu en gång men utifrån uppsatsens 

frågeställningar.  
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 5.3 Etiska reflektioner 

Forskning är utgör en central del i samhället och är en kraft som i många avseende för det 

framåt. Samhället och dess medborgare ställer  krav på att forskning bedrivs, det så kallade 

forskningskravet. Forskning baseras i många fall på studier som innefattar deltagande av 

samhällsmedborgare. För att försökspersonernas rättigheter som människa och 

samhällsmedborgare inte ska kränkas finns det ett individskyddskrav. Det är inte alltid som 

forskningskravet och individskyddskravet korrelerar utan det pågår alltid en avvägning 

mellan de två. För att lyckas göra god avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet finns det forskningsetiska principer som försöker skapa normer och 

regler mellan forskare och forskningsdeltagare. Individskyddskravet är uppdelat i fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla informationskravet fick deltagarna ett 

introducerande mejl med information om studiens syfte, hur intervjuerna och 

observationerna skulle göras,  hur lång tid de förväntades ta samt en presentation av mig 

själv. Samtyckes kravet uppfylldes genom en informell muntlig överenskommelse med 

deltagarna på plats. Där fick de även muntligt godkänna användandet av ljudinspelare och 

kamera. 

Jag har i den mån det är möjligt försökt hålla en hög konfidentialitet. 

 ” konfidentialitet är ett löfte att man inte ska kunnas identifieras (eller  beskrivas på sådant 

sätt att man kan identifieras)” (Bell & Nilsson 2006, s 57) 

 Denna definition av konfidentialitet har använts för att inga missförstånd skall uppstå mellan 

intervjuaren och informanten. Därför kommer varken skola eller lärarnas namn att nämnas i 

uppsatsen.   

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att jag endast dokumenterat information som är 

relevant för studien samt att den information jag har samlat in kommer enbart att  användas 

till min studie. 
 

6. Resultat 
 

Samtliga lärare håller med om att den fysiska miljön påverkar undervisningen och elevernas 

koncentration samt motivation.  

Resultatet kommer att distribueras på så vis att varje avsnitt består av två delar. Först vad 

skolorna har gemensamt sedan om något av klassrummen avviker från de övriga 

klassrummen. 

 6.1 Presentation av skolor och klassrum 

Jag har varit ute på tre kommunala skolor i Uppsala kommun, två byskolor och en stadsskola. 

Med sina 620 elever är stadsskolan betydligt större än byskolorna som har 130 och 120 
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elever. Två av de tre skolorna är F-5 

skolor och den tredje har årskurser från 

förskoleklass upp till årskurs sex. 

Upplandmuseet(2011) har gjort en 

kulturhistorisk byggnadsinventering av 

Uppsalas skolor. Upplandsmuseet har 

delat in skolorna i fyra kategorier, 

Äldre folkskolor på landsbygden, 

1950- och 60-talens enhetsskolor på 

landsbygden, Äldre folkskolor i 

Uppsala stad samt Grundskolor i 

Uppsala stad. Stadsskolan  är placerad 

i kategori tre vilket betyder att skolan är byggd mellan 1906 och 1953. Byskolorna har 

placerats i kategori ett och är byggda  från 1800-talet till tidigt 1900-tal. Dock är det vanligt 

att skolor som placerar sig i grupp tre byggs och slås ihop med de äldre byskolorna (Dellbeck 

2011, ss 3-4).  

 

Klassrummen skiljer i storlek och elevantal. Det minsta inhyser endast 12 elever och i det 

största vistas  27 elever. Två av klassrummen  ligger en våning upp och resterande ligger på 

markplan. Till höger visas två exempel på hur klassrummen ser ut.  

6.2 Informanter 

Jag har intervjuat fyra lärare som är verksamma på mellanstadiet.  

 

Informant ett, är en kvinnlig lärare och examinerades som 1-7 lärare i ämnena matematik, 

engelska och i de naturorienterande ämnena. Hon arbetar för tillfället på stadsskolan och har 

arbetat som lärare på mellanstadiet i 24 år. Under sin karriär har läraren arbetat på tre skolor 

och varit verksam i sex klassrum under en längre period. För tillfället är hon klasslärare för 

en årskurs fyra bestående av  26 elever. De spenderar 1040 minuter i veckan i detta klassrum. 

Informant ett har arbetat i det nuvarande klassrummet i sex år.   

 

Informant två, ett är en manlig lärare och har en F-6 lärarexamen. Han arbetar för tillfället 

på en av byskolorna. Han har varit lärare i 7 år och har under sin karriär arbetat som lärare 

på fyra olika skolor. Han har arbetat i två klassrum under längre perioder. I det nuvarande 

klassrummet har han varit verksam i tre år. Lärare två är för tillfället klasslärare för en 

årskurs fem bestående av 20 elever. Eleverna spenderar ca 75% av tiden i detta klassrum.   

 

Informant tre, är en kvinnlig lärare och har en F-6 lärarexamen  i ämnena  matematik och 

svenska. Hon arbetar för tillfället på en byskola och har arbetat som lärare i drygt 2 år. Under 

sin karriär som examinerad lärare har hon arbetat på en skola, vilket är den nuvarande. Lärare 

tre har under en längre period varit verksam i tre olika klassrum. För tillfället är hon 

klasslärare för en årskurs fem med 12 elever. De spenderar cirka 690 minuter i veckan i detta 

klassrum. Lärare tre har arbetat i det nuvarande klassrummet i ett läsår.   
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Informant fyra, är en kvinnlig lärare och har en 4-6 lärarexamen. Hon arbetar för tillfället 

på en byskola och har arbetat som lärare i 33 år. Under sin karriär har hon arbetat på tre 

skolor. Lärare fyra har under en längre period varit verksam i fyra olika klassrum. För 

tillfället är hon klasslärare för en årskurs fyra bestående av 27elever. De spenderar 5 timmar 

om dagen detta klassrum. Lärare fyra har arbetat i det nuvarande klassrummet i två läsår.   

6.3 Arkitektur 

Samtliga klassrum har en rektangulär 

form och det går att urskilja ett tydligt 

fram och bak. I tre av de fyra 

klassrummen finns det en  ”fönstervägg” 

vilket betyder att väggen till stor del 

består av stora fönster som ger ett bra 

ljusinsläpp. Klassrummets väggar är 

något samtliga lärare uppmärksammat 

under intervjuerna. De menar att väggar 

har en viktig didaktisk funktion. Som en 

lärare uttryckte ” Aktiviteten återspeglar 

sig på väggarna” hen tycker att det ska synas vilka aktivitetar och att det sker aktivitet i 

rummet. En av lärarna använder sig utav väggen för att motivera sina elever. Hon upplever 

att eleverna arbetar hårdare om de vet att deras arbeten kommer att redovisas på väggen. En 

annan lärare använder väggen för att upplysa eleverna på vad som är viktigt och mest 

relevant för tillfället, exempelvis  trivselregler, scheman, läxor, pedagogiska planscher och 

så vidare.  Tekniskt sätt skulle man kunna säga att lärare kommunicerar med sina elever 

genom väggarna. Det får dock inte bli för mycket saker på väggarna då det kan bli störande 

och stressande för elever med koncentrations svårigheter utan läraren måste hitta en balans 

som baseras på den befintliga elevgruppen.   

I samtliga klassrum är golvet beklätt med en heltäckande plastmatta. I tre av klassrummen 

finns det tillgång till en vask. Storleken på klassrummen varierar och är enligt lärarna ett 

återkommande problem då klassrummen tenderar att vara för små för elevantalet. Ytterligare 

ett problem som togs upp under intervjuerna är avsaknaden av möjlighet till avskildhet. 

Enligt lärarna skulle detta kunna lösas genom större tillgång till fler grupprum i anslutning 

till klassrummet. Angående antal fönster och deras placering finns det två rum som avviker. 

Det första klassrummet har precis som de övriga en stor ”fönstervägg” men utöver detta 

finns  ytterligare tre mindre fönster som är placerade på den bakre väggen i takhöjd, vilket 

bidrar till ytterligare ljusinsläpp. På samma skola går det att hitta ytterligare ett avvikande 

klassrum. Detta klassrum är mycket litet och har därav mindre fönster som är placerade på 

två väggar och saknar den karaktäristiska ”fönsterväggen”. Dock har inte detta någon större 

inverkan på ljusinsläppet. 
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6.4 Ljus och färg 

I denna uppsats är begreppet ljus uppdelat i två definitioner, dagsljus och artificiellt ljus. 

Som tidigare sagts har samtliga klassrum bra dagsljusintag från en, i tre av fyra fall, helvägg 

bestående av stora fönster. Samtliga informanter upplever att intaget av dagsljus är bra och 

att ett stort dagsljusinsläpp är viktigt. Dagsljusinsläppet  kan regleras med persienner och 

rullgardiner.  

 

Det artificiella ljuset kommer i huvudsak från stora lysrörsarmaturer som antingen är fästa 

med en hänganordning eller i direkt anslutning till taket. Lysrörsarmaturen hänger i rader, 

antingen med eller utan mellanrum och är jämt distribuerade över klassrummet. Antalet 

lysrörsarmaturer varierar beroende på klassrummets storlek och form. De klassrum som 

besöktes hade från fyra till 15 stycken. Lysrörsarmaturerna som sitter i direkt anslutning till 

taket ger ett nedåtriktat allmänljus medan de hängande lysrörsarmaturer ger ett allmänljus 

som  både är uppåtriktat och nedåtriktat. Whiteboardtavlan är i tre av klassrummen belyst 

med punktbelysning och i det fjärde saknas belysning. Det artificiella ljuset är ej reglerbart 

till mer än den grad att man kan släcka och tända vissa sektioner. Flera av lärarna berättar 

under intervjun att ibland föredrar eleverna att arbeta i dämpat ljus då antingen lamporna är 

släckta eller att fönsterna är förtäckta. Dessutom måste rummet kunna mörkläggas för att 

möjliggöra vissa aktiviteter som involverar projektorer eller interaktiva tavlor. En av 

skolorna hade förutsättningar till mörkläggning av fönster men för närvarande är detta inte 

möjligt då persiennerna är trasiga sedann en tid tillbaka. 

Klassrummets standardfärger är i huvudsak diskreta. Alla tak är vita, väggarna är antingen 

vitmålade eller i olika nyanser av gult. Golven består, som ovan nämnts, av en plastmatta i 

en mörkare naturnära färg som i detta fall är mossgrönt, brunt och gråblått. Möblerna, det 

vill säga stolar, bänkar och skåp är i regel gjorda av trä. Två av informanterna hade dock 

föredragit att klassrummet hade haft en något varmare färg. Utöver dessa färger bidrar 

teckningar, planscher, pyssel med mera till att klassrummen i regel blir mycket färgglada. 

De får dock inte bli för mycket färger och saker då det enligt informanterna kan bli 

distraherande för barn med koncentrationssvårigheter. Ett av klassrummen sticker ut då det 

har en stor fondvägg med ett randigt mönster bestående av tre färger, rött, brunt och gult 

vilket skapar ett djup i rummet.   

6.5 Akustik 

Enligt lärarna är den största källan till störande ljud eleverna själva antingen i klassrummet 

eller utifrån gården. Även rummets möbler skapar oljud, exempelvis bänklock och 

skåpsdörrar som slår, stolar som dras och pennor som faller till marken. Två av klassrummen 

har problem med buller då den ena skolan ligger mycket nära en motorväg och i det andra 

klassrummet finns en fläkt som ibland kan vara ett störande moment om man börjar lyssna 

på  den. Vissa elever har klagat över huvudvärk som de påstår orsakas av fläkten.   

6.6 Temperatur och luftkvalitet 

Temperaturen i klassrummen är under observationen mellan 20 – 23°C och mättes efter att 

eleverna gått hem. Informanterna tycker att temperaturen är okej men påpekar att 
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temperaturen i klassrummen är årsrelaterat. Samtliga skolor har problem med höga 

temperaturer under sommarhalvåret. För att åtgärda problemet används fönster samt 

persienner för att reglera värmen. De stora fönsterna anses paradoxalt vara den största 

orsaken till de höga temperaturerna under sommarhalvåret. Byskolorna medger tillika att det 

har problem med  reglering av temperaturen och att det kan vara mycket kallt på vintern. En 

av lärarna berättar att ett  av klassrummen, som ligger i skolans äldre del,  hade frost på 

insidan av glaset när det var som värst. I det lilla klassrummet fick de flytta in ett extra 

element under vinterhalvåret och eleverna och läraren fick bära en extra tröja för att inte 

frysa.  

 

Luftkvalitén går hand i hand med temperaturen i klassrummet och påverkas dels av rummets 

areal, dels av ventilationssystemen. I samtliga klassrum används fönster för att reglera 

friskluftsintaget. I observationen kändes luften bra förutom i det minsta klassrummet där 

luften upplevdes som kvav. En av lärarna har stora problem gällande luftkvaliteten och 

tvivlar på att ventilationen fungerar som den ska. Eleverna blir ofta hängiga och får ont i 

huvudet på grund av dålig luft. 

6.7 Möblering och teknik 

 Samtliga lärare  pratar mycket och länge om klassrummets möbler deras placering. Alla 

klassrum har i olika utsträckning tillgång till diverse förvaringsmöbler så som hyllor och 

skåp. Dock påpekar samtliga lärare att förvaringsresurserna är otillräckliga. I alla klassrum 

finns en whiteboardtavla men två av lärarna skulle behöva ha en större whiteboard speciellt 

i det lilla klassrummet. Längst bak i klassrummen finns i regel en stor anslagstavla som  

upptar nästan hela väggen. 

 Alla eleverna har tilldelats bänkar av trä med reglerbara fotstöd samt var sin reglerbar stol 

av trä. En lärare påpekar vikten av att ha bänkarna i samma höjd och att fotstöd samt stolar 

kan regleras för att öka flexibiliteten. Lärarna anser att elevernas stolar är för hårda och 

obekväma för att sitta på en hel dag och efterlyser en bättre lösning. Samtliga lärare föredrar 

bänkar framför bord för att slippa spring. Bänkarnas placering är central när lärarna  pratar 

om möblering. Lärarna har placerat bänkarna i olika formationer, dessa är grupper om fyra 

eller fem elever, traditionella rader där de sitter två och två samt rader där de sitter tre till 

fyra elever. Alla tycker att det är viktigt att kunna möblera om bland bänkarna för att eleverna 

skall lära sig att sitta och arbeta både i grupp och enskilt. Tre av fyra klassrum har en kateder 

och den fjärde läraren har ersatt katedern med ett avlastningsbord då hen anser att en kateder 

skapar distans mellan lärare och elev. Samtidigt påpekar en annan lärare vikten av att ha en 

bra kateder för att skapa distans till eleverna, kunna få en bra överblick över eleverna och ha 

sitt privata område för förvaring av dokument och annat som eleverna inte bör se. Samtliga 

lärare har gardiner och många har krukväxter. Alla anser att interiör som ökar trivseln är 

viktigt. Två av lärarna har mindre bord längst bak i klassrummen som används som 

avlastningsbord eller datorbord. Tillgången till teknik är varierande. Det bäst tekniskt 

utrustade klassrummet har fyra stationära datorer placerade längst bak i klassrummet och en 

smartboard som delvis fungerar. Ytterligare ett klassrum har en smartboard, det tredje  har 

en projektor och det fjärde saknar teknik i klassrummet. Ett problem som alla skolor brottas 
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med är slitaget på möblerna. De flesta bänkar har ärvts från andra elever och  i vissa klassrum 

är de trasiga. 

6.8 Ett litet tillfälligt klassrum 

Av de klassrum som har analyserats fanns det ett som utmärkte sig.  I detta klassrum vistades 

endast 12 elever och var mycket litet. Klassrummet saknade teknisk utrustning, vask, och en 

riktig whiteboardtavla. Fönsterna var 

distribuerade över två väggar istället för 

en och det fanns inte tillgång till en större 

anslagstavla.  Det hade inte heller plats 

för en riktig kateder vilket läraren fann 

frustrerande. Även klassrumsformen 

skilde sig då klassrummet ej var 

rektangulärt utan hade sex hörn istället för 

fyra. Läraren som var verksam i 

klassrummet menar att anledningen till 

klassrummets dysfunktionaliet är att det i 

grund och botten är ett lekrum tillhörande förskolan. Tanken vara att rummet bara skulle 

vara en tillfällig nödlösning. Hon avslutar med att säga att det är som det är och att man får 

göra det bästa av det man har. 

6.9 Det ideala klassrummet 

De tillfrågade lärarna hade många intressanta tankar om hur deras ideala klassrum skulle 

kunna tänkas se ut. Många idéer var gemensamma men det fanns även de som skilde sig 

makabert från varandra. Alla var de överens om att det ideala klassrummet ska ha ett stort 

intag av dagsljus. Vara tillräckligt stort och luftigt och att eleverna skall kunna ha tillgång 

till avskildhet, exempelvis genom närhet till grupprum. I det ideala klassrummet skall det 

finnas en stor whiteboard och en interaktiv tavla eller åtminstone en projektor. Det ska finnas 

mycket förvaringsmöjligheter, gärna skåp med luckor för att få bort störande moment. 

Eleverna skall ha bänkar för att slippa onödigt spring med tysta bänklock.  Många av lärarna 

vill ha plats längst bak i klassrummet för olika typer av möbler men inte för mycket, bland 

annat olika typer av bord som eleverna kan sitta runt eller  plats för en bekväm läshörna. 

Angående möblerna skall de vara flexibla, framförallt bänkarna, så att det snabbt och enkelt 

går att flytta runt och snabbt ändra rådande bänkkonstellation.  

 

Angående utformningen av det fysiska klassrummet skiljer sig lärarnas idéer och 

prioriteringar åt. Därför kommer här en liten summering av vad varje lärare har sagt. 

Den första läraren som intervjuades arbetade på en skola i innerstan. Vederbörandes prioritet 

och krav på det ideala klassrummet var att det ska vara flexibelt. Hen skulle vilja ha ett stort 

klassrum med en läshörna, en hörna med arbetsbord och fyra små grupprum i anslutning till 

klassrummet som gärna har en glasvägg så att man kan ha lite koll,  en smartboard samt 

mycket förvaringsmöjligheter.  

 



 

22 

 

Nästa lärares, som arbetar på en av byskolorna, idealklassrum liknar det traditionella 

klassrummet och ska enligt hen kännas som ett riktigt klassrum. Utöver detta har hen inga 

större krav men medger senare att mer teknik i klassrummet alltid är välkommet. 

 

Den tredje läraren som intervjuades prioriterade möjligheten att få bort saker för att skapa 

lugn. Det skulle enligt hen göras med mycket förvaringsmöjligheter med luckor som man 

kan stängas. Bänklock samt andra möbler skall vara dämpade så att de inte ger ifrån sig för 

mycket oljud. Det skulle finnas en fast förankring för pennor. 

 

Den fjärde lärarens ideala klassrum skall kännas luftigt och eleverna ska ha tillgång till en 

bra plats med utrymme. Det skulle gärna finnas utrymme längst bak i klassrummet för ett 

gruppbord. Hen vill ha en stor tavla med projektor och läraren skall ha tillgång till ett bra 

skrivbord vänd mot klassen för att kunna ha bra koll på vad som händer. 

6.10 Ett klassrum-vad är det? 

Det första informanterna tänker på när de hör ordet klassrum skiljer sig åt. En av dem tänker 

på rummet i sig och vilka tillgångar som finns. Om det är flexibelt i den mån att  eleverna 

kan arbeta enskilt eller i grupp och hur  väl rummet är anpassat till eleverna. Övriga lärare 

tänker mer på klassrummet som en plats för aktivitet. De övriga svaren lyder: barn och 

aktivitet, att klassrummet har en bra arbetsmiljö där eleverna kan få arbetsro utan att andra 

elever pratar och stör. En av lärarna har ett passande citat som jag tycker inkluderar det krav 

på flexibilitet  som informanterna ställer på klassrummet.  

 

”Jag tänker ju arbetsplats, det ska vara en  arbetsplats och det kan vara på många olika sätt 

på många olika sätt det kan både vara liv och rörelse samtadigt som lugn och ro, en 

arbetsplats för lärande”.          

 

Det första informanterna tänker på när de stiger in i ett klassrum är vad som finns på 

väggarna och hur mycket. En av lärarna tycker att vad man kan ha på väggarna beror på 

ålder. Yngre barn borde ha större tillgång till pedagogiska hjälpmedel, exempelvis en 

alfabetsorm medan äldre elever inte har samma behov utan i deras klassrum kan man 

fokusera mer på att redovisa elevernas arbeten. Det är även viktigt hur bänkarna står, hur 

barnen sitter och elevernas förhållande till läraren. Här skiljer sig informanternas åsikter. En 

av dem tycker att det är viktigt att bänkar och elever inte kommer för högt upp i förhållandet 

till läraren utan hen vill känna att hen har kontroll. Hon påpekar även vikten av att ha 

katedern riktad mot klassen av samma orsak. Det finns en lärare som motsätter sig detta då 

hen förespråkar att eleverna sitter i grupper samt att hon inte har någon kateder då hon tycker 

att det skapar distans till eleverna. Den tredje läraren säger att i hens klass får eleverna 

bestämma hur  bänkarna ska vara placerade. Detta för att få med dem i en demokratisk 

diskussion angående klassrummet. Den fjärde läraren tycker att det är viktigt med var saker 

och ting är placerat så att det är lätt att hitta det man ska ha. 
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Två av lärarna pratar om att ett klassrum ska kännas harmoniskt och att många faktorer  

måste samverka för att bidra till ett harmoniskt klassrum. Bland annat att klassrummet inte 

är för stökigt eftersom en av lärarna anser att barn  behöver strukturerade och lugna yttre 

ramar för att må bra och för att kunna fokusera.  Nästa lärare som pratar om begreppet 

harmoniskt tänker mycket på att det inte får finnas för mycket saker som kan distrahera. Till 

exempel för mycket saker på väggarna som kan hindra vissa elever från att få arbetsro. 

Eleverna skall även ha rätt till att kunna sitta avskilt då vissa elever behöver det eller för att 

utföra mindre grupparbeten. Ytterligare en del av begreppet harmoniskt består av huruvida 

läraren kan navigera sig i klassrummet. Det ska vara lätt att röra sig mellan bänkar och 

eleverna skall kunna sitta stilla och vänta på sin plats.   

6.11 Sammanfattning av resultat 

Studiens resultat baseras på besök från fyra klassrum på tre skolor. Klassrummen skiljer sig 

i storlek och antalet elever som vistas i klassrummet varierar. Resultatet visar att klasrummen 

normalt sett är rektangulärformade, det finns ett tydligt fram och bak samt en helvägg som 

består av stora fönster. Lärarna  använder väggar som ett didaktiskt hjälpmedel och påpekar 

att vad som sätts upp, hur och kvantiteten av föremål har betydelse. Det får inte vara för 

mycket så att väggen skapar distraktion samtidigt som väggarna ska återspegla vad som 

händer i klassrummet. Vad som sätts upp på väggarna baseras på elevernas ålder. Ett stort 

problem med de nuvarande klassrummen är  elevernas rätt till avskildhet som är i princip 

obefintlig. Det är en av de största aspekterna i skillnaderna mellan lärares nuvarande och 

ideala klassrum. Deras beskrivningar av de ideala klassrum innefattar grupprum i anslutning 

till eller nära klassrummet. När det gäller ljuset i klassrummet finns det två definitioner 

dagsljus och artificiellt ljus. Samtlig lärare är nöjda med nulägets dagsljusintag och bra 

dagsljus värderas högt när lärarna pratar om deras idealklassrum. Det artificella ljuset 

kommer från lysrörsarmaturer och punktbelysning framme vid tavlan. Klassrummen 

dommineras av naturnära och diskreta färger och väggarna är målade i gult eller vitt. 

Klassrummets akustik upplevs av lärarna som bra samt att den största ljudkällan som skapar 

oönskad ljud är eleverna och av  möbler som slår eller skrapar i golvet. Temperaturen i 

klassrummen är årsrelaterat och det kan framförallt bli mycket varmt på sommaren. 

Luftkvaliteten är beroende av storlek på rummet, antal personer som vistas i lokalen samt en 

bra luftkonditionering. Dessa faktorer gör att luftkvaliteten skiftar i de olika klassrummen. 

Både klassrummets friskluftsintag och temperatur regleras av fönster. I varje klassrum finns 

en whiteboardtavla dock i varierande storlekar och alla elever har tillgång till var sin bänk 

med lock och en stol gjorda av trä och metall, dock har många klassrum problem med slitage 

på möbler. Varje klassrum har tillgång till någon form av förvaringsmöjligheter men 

samtliga uppger att det skulle behövas mer utrymmen och i samtligas idealklassrum skulle 

det finnas tillgång till mycket utrymme helst skåp med dörrar för att få bort störande moment. 

I bakre delen av klassrummet finns i tre av fyra fall en stor anslagstavla. Bänkarnas placering 

är central för lärarna. Möblerna och framför allt bänkarna ska vara flexibla och det ska gå 

snabbt att flytta efter arbetssituation. Samtliga lärare anser att det är viktigt med interiör som 

ökart trivseln i klassrummet. Ett annat intressant resultat var att ett av klassrummen inte var 

konstruerat för att vara ett klassrum utan ett lekrum till förskolan. Denna  ”felkonstruering” 
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gav stora effekter på klassrummets funktionalitet. Som redan nämnts skulle det ideala 

klassrummet  vara flexibelt det vill säg stort med mycket förvaringsmöjligheter och olika 

typer av möbler samt ha ett bra dagsljusintag.  

7. Resultatsanalys 
Det visade sig att lärarna och forskarna är eniga om vad som borde förbättras i skolan men 

har lite olika åsikter om tillvägagångsättet, vilket jag tror beror på att samtliga arbetar med 

samma ämne fast befinner sig i olika kontexter. Lärarna är verksamma i skolan som är en 

organisation med hundraåriga traditioner med många outtalade normer och regler som sitter 

i väggarna. Detta fenomen påverkar lärarnas syn på det nuvarande och ideala klassrummet. 

Forskarna däremot är inte bundna till organisationen utan kan granska den utifrån ett 

fågelperspektiv. Samtliga intervjuade lärare nämnde i intervjun att de yttre ramarna är som 

det är de fick göra det bästa av vad som finns.  

Resultatet visar att dagens skolor har en del brister och att byskolorna verkar ha större 

problem än stadsskolan. De största problemet var, enligt lärarna, reglering av temperaturen 

i klassrummet, speciellt under sommarhalvåret då samtliga klassrum hade problem med för 

höga temperaturer. Som enligt forskningen leder till att barnens kroppstemperaturer höjs och 

påverkar vakenhetsgraden vilket leder till svårigheter att fokusera. Även låga temperaturer 

påverkar förmågan att koncentrera sig. Ytterligare ett problem som uppstod i hälften av 

klassrummen är buller  och dålig luft.  Vilket orsakar sömnighet, svårt att koncentrera sig 

och vissa elever klagar över huvudvärk. I det långa loppet leder detta till att eleverna 

presterar sämre och kan påverka deras resultat i skolan. I detta fall kan lärarna själva göra 

vissa åtgärder. Fönster används flitigt för att reglera temperaturen och luftcirkulationen. 

Lärarna kan även åtgärda störande ljud genom att ha det lugnt och tyst under arbeten som 

kräver tystnad då det visade sig att eleverna var den största källan till störande ljud.   

 

7.1 Färg  

Färg är en intressant faktor eftersom den är svår att mäta då färg tolkas annorlunda av varje 

individ. Gult anses vara en färg som höjer vakenhetsnivån och är mentalt stimulerande. 

Dessa egenskaper gör att färgen rekommenderas i utbildningssammanhang ( Ryberg 1991, 

s 72). Det visade sig att tre av fyra klassrum var målade i gult men att de flesta lärare skulle 

föredragit en annan färg vilket är intressant. I detta avseende  verkar det som arkitekten har 

grundat valet av färg på forskning men frågan är då varför lärarna föredrar andra färger än 

gult. Klassrummets färg är under ständig förändring beroende på vad som finns på väggar, 

anslagstavlor och vilka kläder eleverna har. Av dessa skäl bör ett klassrum ha naturnära 

färger för att få en lugnande effekt och mönster bör undvikas för att inte störa 

koncentrationen (Lippman 2014). Klassrummen verkade följa dessa råd då basfärgerna gick 

i naturnära diskreta färger så som vitt, ljusgult, träfärgade möbler och golven hade mörkare 

naturnära färger. Att klassrummets basfärger ska vara naturnära och diskreta håller både 

lärare och forskare med om eftersom väggarna i många fall bekläs med elevers alster. 

Lärarna själva sade att det är trevligt med färg och att kunna sätta upp elevarbeten men om 

det blir för mycket och kan det övergå till ett störande moment för vissa elever. Det är därför 

viktigt att försöka skapa en balans mellan en hemtrevlig och motiverande kraft  och störande 

moment. 
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7.2 Väggars betydelse   

En intressant upptäckt som gjordes under studien var lärarnas didaktiska användning av 

väggar. Lärarna använde väggen som ett pedagogiskt hjälpmedel. Dels för att inspirera och 

motivera elever till att arbeta hårdare genom att deras arbeten redovisades på väggen för 

allas beskådning. Dels kommunicerade de med eleverna genom att sätta upp pedagogiska 

läromedel, trivselregler, scheman med mera för att signalera vad som är viktigt att fokusera 

på.  Även vilka väggar tycktes spela roll.  Under observationerna noterades det att olika 

väggar hade olika funktioner. Väggen vid tavlan försöktes hållas fri, bortsett från att den 

viktigaste informationen sattes på tavlan eller på väggen brevid. Den bakre väggen hade i 

tre av fyra fall en stor anslagstavla som användes för att redovisa elevernas arbeten. En  av 

väggarna på sidorna var, som tidigare sagts, en fönstervägg och den resterande väggen på 

långsidan användes till förvaring eller hade även den en anslagstavla. Det finns en poäng 

med att arrangera väggarna på detta vis. Att den främre väggen hålls fri från onödiga saker 

som kan störa koncentrationen och att endast den viktigaste information får finnas där beror 

på att elevernas uppmärksamhet ofta riktas mot tavla. Varför väljer då lärare att sätta upp 

pyssel, gardiner växter om det riskerar att bli ett störande moment? Det beror på att forskning 

har visat att interiör som gör miljön ”hemtrevlig” är viktig för elevernas självkänsla samt 

psykiska hälsa. Denna paradox har många lärare löst genom att dedikera hela den bakre 

väggen till redovisning av elevarbeten som kan vara mycket färgglada och/eller ge upphov 

till distraherande mönster. En lärare sade att vad som görs i klassrummet återspeglas på 

väggarna vilket är en intressant reflektion och tycks vara riktig. Väggens betydelse som ett 

didaktiskt hjälpmedel har lyst med sin frånvaro i litteraturen. Jag tror att väggens betydelse 

är viktigare än vad man tror och att mer forskning borde göras i området.  

7.3 Storlek 

En faktor som alla lärare tog upp under intervjun var klassrummets storlek. Klassrummen 

var i genomsnitt för små för antalet elever. En lärare sade att det var lagom stort till den 

nuvarande elevantalet men att nästa år skulle det komma 30 elever och det problemet visste 

hen inte hur det skulle lösas. Antagligen skulle de stationära datorerna som fanns tillgängliga 

tas bort.  

7.4 Lärstilar 

Något jag fann intressant var hur ingen av lärarna medvetet lärstilsanpassat sitt fysiska 

klassrum. Utan lärstilsanpassningen skedde endast i undervisningen. Trots att det genom 

lärstilsanpassa klassrummet kan uppfylla 12 av 20 mätbara faktorer som påverkar elevernas 

lärstil. Dewey uppmärksammar hur lärande sker genom erfarenheter. Dessa erfarenheter har 

han delat upp i två typer av erfarenheter, primary experience och secondary experience som 

ständigt interagerar med  varandra för att kunna skapa fakta, eller en lärdom som är väl 

beprövad. Primary experience som på svenska benämns som direkta erfarenheter är de 

intryck som människan får via känseln, hörseln, synen och så vidare. Eftersom eleverna 

använder olika sinnen i varierad utsträckning för att göra de direkta erfarenheterna är det 

relevant att anpassa klassrummet så att alla elever obehindrat kan erfara de direkta 

erfarenheterna i den fysiska miljön. De direkta erfarenheterna kommer sedan att 

intellektualiseras genom de reflekterande erfarenheterna och skapa fakta eller värde för att 

sedan åter prövas genom de direkta erfarenheterna för att undersöka teori fungerar i 

praktiken. 



 

26 

 

7.5 Lärarnas ideala klassrum 

Lärarnas tankar och föreställningar av det ideala klassrummet var tämligen intressanta och i 

många avseenden var de fyra lärarna eniga och deras svar stämde väl överens med tidigare 

forskning. Högst prioriterades klassrummets storlek och flexibilitet i den mening att eleverna 

har rätt till att kunna arbeta i avskildhet samtidigt som det ska gå att arbeta i  mindre grupper 

samt i helklass. För lärarna var lösningen grupprum i nära anslutning till klassrummet. 

Samtliga klassrum hade inte tillgång till grupprum utan fick använda sig av korridorer, 

bibliotek, slöjdsalar och så vidare. En av läraren hade ett intressant förslag angående 

arkitekturen. Hon skulle vilja ha fyra grupprum i direkt anslutning till klassrummet, 

exempelvis ett i varje hörn. Där skulle eleverna kunna arbeta i lugn och ro eller i grupp utan 

att störa eller störas av andra elever. Hon skulle ha en glasvägg eller stora fönster in till 

grupprummen för att kunna ha lite koll. Även de resterande lärarna ville ha grupprummen i 

närheten för att kunna ha koll på eleverna. Forskning visar att hög synlighet, exempelvis 

genom att ha transparanta väggar minskar risken för mobbing och att eleverna koncentrerar 

sig bättre på sitt skolarbete (Lippman 2014)  

En annan intressant tanke som uppstod var lärarnas önskan att  ha utrymme längst bak i 

klassrummet. Utrymmet skulle fungera som ett extra rum där man kan ha andra möbler så 

som datorer, andra typer av bord och stolar, läshörna och så vidare. Dock får klassrummet 

inte ha för mycket möbler. Denna tanke följer samma tankegång som ”the fat L-shaped 

classroom. Designen bygger på att en del av klassrummet har samma funktion som det 

traditionella. Där finns en stor tavla och elever har sina egna bänkar, vilket är betydande för 

deras självkänsla och att de får tillgång till en trygg och privat utgångspunkt i klassrummet 

(Skantze 1989, s 67). Samtidigt som den bakre delen och utstickaren av rummet används 

som ett annat rum. Till exempel som datorsal, läshörna, möjlighet till grupparbeten och så 

vidare.  

En annan gemensam åsikt mellan lärare och tidigare forskning är betydelsen av dagsljus. 

Samtliga lärare ville ha tillgång till stora fönster som ger mycket ljusinsläpp. Forskning visar 

att dagsljus påverkar människans biologiska funktioner och att vi är beroende av ljuset för 

att fungera normalt. Tänk om eleverna tvingades sitta cirka fem timmar om dagen utan 

tillgång till direkt dagsljus. Det skulle i slutändan vara direkt skadligt för deras hälsa.  

En tredje åsikt som inte tas upp i en större utsträckning  i tidigare forskning men verkar vara 

centralt för lärarna är möblering och dess placering. Lärarna anser att ett klassrum måste ha 

mycket förvaringsmöjligheter för elevernas arbeten, läromedel och annat material som 

behövs för att bedriva en bra och effektiv undervisning. Bra bänkar till eleverna är också en 

prioritet då de blir elevens privata plats samt att onödigt spring undviks. Det är likaledes 

viktigt med en stor skrivtavla samt tillgång till tekniska pedagogiska hjälpmedel. 

7.6 Det ideala klassrummet vs det nuvarande 

Att göra en jämförelse av det ideala klassrummet och det nuvarande finner jag något 

problematiskt då jag har gjort några intressanta iakttagelser. 
Den första som gjordes  är att lärare och forskare har en någorlunda samstämmig bild av 

klassrummet. Jag tror att det beror på en redan existerande, förutfattad och adekvat bild av 

hur ett klassrum ska se ut. Om så vill en typ av standardplanlösning som både lärare och 

forskare har i åtanke när de tänker på ett klassrum. Om detta fenomen sätts i ett tidsperspektiv 

kan jag, från egna observationer från ett skolmuseum i Ängelholm, notera att klassrummen 

har många gemensamma drag med dagens klassrum. Det finns likaså inga större variationer 

av klassrummets utseende utan möbler, färger, arkitektur är liknande på samtliga skolor som 

analyserats i studien. Jag tvivlar på att det finns många arbetsplatser som i samma 

utsträckning har stått still i utvecklingen så som skolan gjort.  
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( Från Stiftelsen Wämunds skolmuseum) 

                                                                     

Bilden till vänster är tagen  från skolmuseet i Ängelholm som skall skildra ett klassrum från 

1900-talets början. Bilden till höger tagen under mina observationer. Som kan ses på bilderna 

finns där stora fönster som ger ett bra ljusinsläpp samt  lamporna som är  jämt placerade i 

rummet  för att ge ett  bra allmänljus, bänkar och stolar är gjorda av trä och står i rader, 

väggarna är målade i gult, det finns ett fram där det står en kateder. Där finns en stor 

skrivtavla samt att på väggarna finns det pedagogiska hjälpmedel i form utav kartor och 

skolplanscher. Dock har utvecklingen av pedagogiska hjälpmedlen gått framåt. 

Klassrummen kan idag använda sig av Google maps på smartboarden istället för en karta. 

Intressant är att pedagogiken har förändras drastiskt sedan början av 1900-talet. En av lärarna 

och forskare i litteraturgenomgången har reflekterat över detta och kom fram till att skolorna 

är inte byggda efter dagens pedagogik. Ett gemensamt drag hos de skolor jag har besökt är 

att samtliga byggdes från sent 1800-tal till mitten av 1900-talet. Då var den behavioristiska 

pedagogiken vanlig  vilket avspeglas i klassrummen vilket möjliggör för idéerna av de 

traditionella klassrummet lever kvar. Jag tror att det är viktigt att vara medveten om 

klassrummets syfte och vilka krav dagens läroplan ställer på klassrummet. Detta för att inte 

nya klassrum ska riskera att designas efter klassrum som är anpassade till en annan typ av 

pedagogik. Enligt lärare och forskare kräver dagens pedagogik större och mer flexibla 

klassrum.  

 

En annan intressant iakttagelse som har gjorts är hur lärarnas ideala klassrum återspeglar det 

rådande klassrummet. Ett bra exempel på detta är från en lärare som arbetade i ett tillfälligt 

klassrum som var mycket litet och trångbott. Hen hade en mycket liten tavla och ingen 

tillgång till en projektor eller smartboard vilket hindrade hen från att arbeta digitalt. I 

beskrivningen av det ideala klassrummet var det mycket viktigt att ha en stor tavla och en                      

projektor. Viktigast för henne var att det ideala klassrummet skulle vara stort och luftigt  med 

hög framkomlighet och det fick inte finnas för mycket möbler. Det hade varit intressant att 

intervjua samma person men satt i en annan kontext. Min tes är att hens svar hade varit 

annorlunda. Detta fenomen gör att det ideala klassrummet är relativt och måste alltid sättas 

i relation till den nuvarande kontexten. Därav kan det vara svårt att göra en rättvis jämförelse. 

Jag tror även ålder och erfarenhet spelar stor roll när en lärare ska jämföra sitt nuvarande 

klassrum med sitt ideala då hen har större erfarenhet av ett flertal klassrum.  

En tredje faktor som jag tror påverkar lärarnas syn på det ideala klassrummet är lärarnas 

förmåga att anpassa sig efter de yttre ramarna. En återkommande kommentar  som tyde på 

detta var:”det är som det är ”eller ”man får göra vad man kan”. En av lärarna tycktes först 

inte se några brister i sitt klassrum förrän  hen fick tänka ett tag.  
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I avsnittet teoretiska reflektioner beskrivs Vygotskijs teorier gällande den fysiska 

klassrumsmiljön. Resultatet visar att den fysiska klassrumsmiljön och dess artefakter har 

betydelse för barns inlärning vilket stämmer  överens med Vygotskijs teorier. Det visade sig 

att inte bara pennor, datorer och whiteboardtavlor var användbara artefakter utan även andra 

delar av klassrummet. Artefakter är redskap som är tillverkade av människan för ett speciellt 

syfte. Syftet kan dock modifieras beroende på situation och resultaten visar att lärare är 

mycket duktiga på att använda en  artefakt för åtskilliga syften. Till exempel genom att 

använda  väggen som ett pedagogiskt hjälpmedel genom att använda borden för att lära 

eleverna hur man beter sig i olika sociala sammanhang. Vidare förklarar Vygotskijs teori  

hur valet av artefakt/ verktyg påverkar vårt sätt att tänka,. Han kallar detta tankesätt för ”the 

roundabout way of thinking”, vilket betyder att människa tänker i omvägar beroende på 

vilket verktyg som väljs.  Därför är det viktigt med ett välutrustat klassrum som erbjuder ett 

brett och användbart sortiment av  bra verktyg för att eleverna skall  kunna lära sig  att tänka 

på olika sätt genom att använda olika verktyg och på så vis öka sina kunskaper.   

 

Sammanfattningsvis verkar det som att lärarna ser brister i sina klassrum men är överlag 

nöjda, bortsett från läraren som arbetade i klassrummet som tidigare var ett lekrum. Innan 

jag påbörjade uppsatsen trodde jag att många lärare var missnöjda med sina klassrum  och 

att det ideala klassrummet skulle vara tvärt emot deras nuvarande och att lärarnas ideala 

klassrum skulle likna varandra. Det kom som en överraskning att lärarnas tankesätt var till 

hög grad situationsbundet. En jämförelse är dock möjlig att göra då de finns vissa drag som 

är gemensamma så som klassrumsstorlek, förvaringsmöjligheter, stort ljusinsläpp och 

tillgång till mer teknik. Det visade sig även att lärarnas åsikter angående det fysiska 

klassrummet inklusive den utrustning som tillhandahålles stämmer överrens med Vygotskijs 

teorier. 

8. Diskussion 
Resultatet och analysen visar att lärarna har en vision av ett idealklassrum. Visionen är dock 

inte fristående då den delvis baseras på deras nuvarande klassrum och en generellt accepterad 

bild, av hur ett klassrum bör se ut. Tre av de fyra besökta klassrummen liknade varandra då 

färger, möbler, arkitektur, ljus och storlek var likartad. Det fjärde klassrummet avvek från 

de övriga både i den arkitektoniska formen och storlek. Förklaringen till detta var att rummet 

från början var byggt i syfte att vara ett lekrum till förskolan. Informanternas bild av det 

ideala klassrummet skiljde sig något från varandra men åsikterna angående vad som skulle 

prioriteras var i huvudsak liknande. I det ideala klassrummet värderas bra ljus, elevers rätt 

till att kunna arbeta i avskildhet, stora, rymliga och pedagogiskt välutrustade klassrum med 

mycket och bra förvaringsmöjligheter. 

 I nuläget har samtliga klassrum bra ljusinsläpp från stora fönster som ofta är placerade på 

en vägg, klassrummens grundfärger är naturnära och diskreta, temperaturen är årsrelaterad 

och samtliga klassrum har liknande möblemang. Formen på klassrummen är i huvudsak 

rektangulär med en whiteboard tavla  och en eventuell interaktiv tavla längst fram och en 

stor anslagstavla längst bak och jämt med väggarna har förvaringsmöbler placerats. 

Akustiken i klassrummen uppfattas som bra och om störande ljud uppstår orsakas det främst 

av elever och möbler. För att åtgärda problemen med för höga temperaturer och dålig luft 

används fönster som reglage. Det visade sig problematiskt att göra en jämförelse mellan det  

rådande och det ideala klassrummet då bilden av det ideala klassrummet var relativ och 

kontextbunden. De tillfrågade lärarnas bild av idealklassrummet baserades till stor del på 
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deras nuvarande klassrum fast med en del kompletteringar. Även lärarnas erfarenhet av att 

arbeta i flera klassrum påverkade resultaten. Trots detta gick det att hitta ett gemensamt 

mönster. 

8.1 Tolkning och förklaring av resultat 

Resultaten påvisar att den fysiska miljön är betydelsefull för elevernas fysiska hälsa genom 

att den fysiska miljön kan tillhandahålla med en god luftkvalité, jämna och behagliga 

temperaturer samt ett bra dagsljusintag. Även den psykiska hälsan hos eleverna påverkas 

positivt genom att skapa en trivsam miljö där alla känner sig välkomna och är en del av.  

Genom att klassrummet känns harmoniskt, lugnt och luftigt kan koncentrationsförmågan 

förbättras. Denna miljö skapas genom att klassrummets storlek är anpassat till antalet elever, 

att det finns lagom mycket saker och möbler, att klassrummet är väl organiserat genom att 

det inte finns för mycket saker framme så att det ger ett stökigt intryck samt genom att inte 

ha för mycket material på väggarna. Om eleverna vill sätta upp sina arbeten på väggen skall 

dessa sitta bakom eleverna. En god fysisk miljö kan höja elevernas prestationsförmåga 

framförallt genom att det inte finns några störande moment och genom lärarnas didaktiska 

användning av hela klassrummet. 

 

Storleken var ett återkommande ämne i intervjuerna. Många lärare skulle vilja ha större 

klassrum eller färre elever för att få plats med olika typer av möbler och öka 

framkomligheten. En av informanterna var nöjd med storleken på sitt klassrum i relation till 

elevantalet. Nästa klass skulle bestod av ett störe elevantal och hen visste inte hur det skulle 

gå till att lägga till ex antal nya bänkar. Det enda alternativet var att detta tillägg av bänkar 

skulle begå på bekostnad av de fyra stationära datorer som fanns längst bak i klassrummet 

och de skulle ändå ha brist på utrymme. Ytterligare ett problem var att inget av klassrummen 

kunde uppfylla elevernas rätt till arbete i avskildhet. Samtliga lärare efterlyste större  tillgång 

till grupprum i nära anslutning till klassrummet så de slapp använda korridorer, slöjdsalar 

och andras klassrum som tillfälliga grupprum. 

 

Det fanns ett resultat som överraskade mig. Det var att lärarna i huvudsak var nöjda med 

sina klassrum och att det i många fall endast ville göra kompletteringar för att uppnå  de 

ideala klassrummet. Vilket inte stämde överens med de föreställningar som jag hade före 

projektet sattes igång. 

 

Resultatet visade att de involverade lärarna redan hade goda kunskaper i ämnet som har 

förvärvats genom yrkeserfarenhet. Detta kan bevisas genom att flertalet svar var enstämmiga 

med vad som hittills har forskats fram de bidrog även med information som jag inte lyckats 

läsa om under min litteratursökning. De tillfrågade lärarna visste inte bara hur de skulle 

organisera och anpassa klassrummet till olika undervisningsformer utan  även efter den 

enskilda elevgruppen.  

 

Resultatet visade även att det ideala klassrummet var relativt och kontextbundet genom att 

lärarnas ideala klassrum återspeglade det nuvarande. Det ideala klassrummet beskrevs 

snarare som ett komplett klassrum än ett idealt. Med komplett menar jag att det ideala 

klassrummet innehöll det som fanns i klassrum men kompletterade och åtgärdade det som 

saknades. Exempelvis de lärare som hade en liten whiteboardtavla i sitt nuvarande klassrum 

ville ha en stor whiteboardtavla i hens idealklassrum.  

 



 

30 

 

Resultaten förhåller sig bra med studiens grundfrågor då det ger en tydlig bild av lärarnas 

ideala bild av klassrummet och av deras nuvarande klassrum. Dock uppstod problem när det 

en generell jämförelse skulle göras. Även om lärarna var samstämmiga  i många frågor fanns 

det betydande variationer. Jag hade förväntat mig att skillnaderna mellan det ideala och det 

nuvarande skulle vara större och mer distinkt. Det var dock enklare att göra en jämförelse 

för varje lärare och hens klassrum då det visade sig att det ideala klassrummet baserades på 

det nuvarande.  

Det fanns dock en del i resultatet som utmärkte sig i nästan alla avseende och oftast med en 

negativ riktning. Det var lekrummet som gjorts om till klassrum efter bästa förmåga. Detta 

klassrum är ett bra exempel på hur viktigt det är att tänka på hur lokalen ska anpassas till sitt 

ändamål, exempelvis genom att bygga flexibla och rymliga klassrum med en inredning som 

lämpar sig till att bedriva undervisning. Detta borde has i åtanke när byggnader som är ämnat 

för andra ändamål köps upp för att göras om till en skola.  

 

Min insamlade data kan delvis förklaras av den sociokulturella teorin och Vygotskijs teorier 

angående artefakter. Studiens  resultat visar att miljön påverkar individen och inlärningen 

samt att både lärare och elever använder sig av artefakter under inlärningsprocessen vilket 

ligger i linje med Vygotskijs teorier. I stora drag förklarar den sociokulturella teorin  

inlärning som en process som sker vid social interaktion. Resultatet visar att det inte bara 

sker en social interaktion via direkt kommunikation elever och lärare imellan utan lärare 

kommunicerar även med elever genom den fysiska miljön. Exempelvis genom att använda 

väggarna för att motivera dem och ge ut viktig information som scheman,  klassrumsregler 

och eventulla hjälpmedel till vad som studeras i klassrummet för tillfället. Lärarna kan även 

inreda klassrummet på så vis att miljön signalerar till eleverna att i detta klassrum är ni 

välkomna och kan känna er trygga. 

Det finns dock ett problem. Vilket delvis beror på att ämnet är brett och sträcker sig utanför 

det pedagogiska forskningsområdet och delvis på ett svårtolkat begrepp. Problemet är  hur 

Vygotkijs begrepp artefakt ska tolkas. Enligt Säljös (2010) definition är en artifakt ett 

verktyg gjort av människan för att användas till ett speciellt syfte. En artefakt kan vara en 

linjal med syfte att mäta en okänd längd vilket är en fysisk artefakt. En artefakt kan vara ett 

språk med syftet att kunna kommunicera med varandra vilket benämns som en språklig eller 

intellektuell artefakt. En artefakt kan även användas i andra syften än det ursprungliga. 

Linjalen kan exempelvis användas som en katapult för att skjuta suddgummin på grannen. 

Det är teorin är otydlig. En linjal är en fysisk artefakt som innefattar alla kriterier. Den är 

tillverkad av människan i syfte att mäta längder. Frågan är då om definitionen innefattar 

arkitektoniska aspekter, exempelvis att formen på klassrummet är kvadratisk  eller val av 

färg.  Trots denna brist  tycker jag att teorin är relevant och ger en förklaring till resultatet. 

8.2 Bidrag och begränsningar 

Jag hoppas att denna studie kan väcka tankar och funderingar hos lärare, forskare och 

politiker eftersom ämnet är relevant för alla som är involverade i skolan. 

Något som jag fann intressant var hur den fysiska miljön ofta marginaliseras och glöms bort 

vilket är något motsägelsefullt eftersom resultaten tydligt visar att den fysiska miljön 

påverkar individens fysiska och psykiska hälsa och därmed hens inlärningsförmåga. Jag tror 

att detta fenomen beror på svårigheter med att mäta sambandet mellan fysisk miljö och 

inlärning, ekonomisk prioritering och okunskap. Med låg mätbarhet av sambandet mellan en 

förbättrad miljö och högre inlärningsförmåga menar jag att det kan vara svårt att tydligt 

redovisa den indirekta koppling mellan goda studiemiljöer och ökade elevprestationer. Det 

är till exempel mycket lättare att utvärdera ett läromedel då det finns riktlinjer på vad ett 
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läromedel ska innehålla. Om läroplanen kräver att alla elever ska kunna kort division och 

läromedlet inte behandlar kort division är det ett dåligt läromedel. Denna förhållandevis 

enkla bedömning går inte att göra för den fysiska miljön då det varken finns några tester 

eller riktlinjer för vad den fysiska miljön skall innehålla.  

Vidare är det en ekonomisk fråga. Att anpassa den fysiska miljön kräver ofta 

ombyggnationer och inköp av dyra möbler och så vidare. Dessa åtgärder är i regel långsiktiga 

projekt  som medför stora kostnader. Därför tror jag att många skolor och kommuner drar 

sig för att göra dessa även om de i det långa loppet kommer att ge en positiv och långsiktig 

avkastning. 

Okunskap bland alla berörda inom skolans verksamhet är en tredje stark kraft till att den 

fysiska miljön försummas. Först och främst måste mer forskning göras inom området och 

därefter måste de som är verksamma ute på skolorna informeras. Enligt mig tycker jag att 

ämnet borde behandlas redan på lärarutbildningen. Resultaten visar att lärarna besitter 

kunskaper i ämnet som är förvärvade genom erfarenhet men  om nyexaminerade lärare redan 

visste hur de på en vetenskaplig grund ska organisera och inreda klassrummet skulle både 

elever och lärare gynnas. Eleverna skulle må bättre och mest troligt prestera bättre och 

lärarna skulle känna sig säkrare i sin läraroll när de gör klassrummet till sitt eget territorium.  

Mina och resultat av tidigare forskning visar tydligt att den fysiska miljön påverkar 

individerna som vistas i skolan. Det spelar ingen roll hur mycket tid och pengar skolan har 

investerat på bra läroböckerna  är om eleverna inte kan koncentrera sig  för att de lider av 

huvudvärk på grund av dålig luft och buller från den passerande motorvägen eller av att 

klassrummet är  för stökigt på grund av för lite förvaringsmöjligheter och så vidare. Att jag 

valde att inkluderade politiker som målgrupp för uppsatsen är de måste vara medvetna om 

den fysiska miljön när de formulerar skolans budget på alla nivåer. Jag efterlyser även ett 

dokument , likt läroplanen, som ger riktlinjer och krav på vad den fysiska skolmiljön bör 

tillhandahålla och hur detta kan göras. 

 

Studiens omfattning begränsades främst av  knappa tidsramar och antalet involverade. 

Därför är denna studie endast en fingervisning och ett försök att uppmärksamma problemet 

och betydelsen av det fysiska rummet med hjälp av vetenskapliga belägg. Denna studie 

inkluderade endast lärarna och deras upplevelse av det nuvarande och visioner av det ideala 

klassrummet. Om en komplett bild av de båda versionerna av klassrummet ska bli gällande 

krävs det att  fler perspektiv inkluderas exempelvis från elever, övrig personal, skolledning, 

ansvariga för lärarprogrammet och så vidare. Studien begränsas tillika av att den täcker ett 

relativt litet geografiskt område då alla skolor är verksamma inom samma kommun och 

samtliga skolor är kommunala. Studiens resultat hade varit mer heltäckande om den hade 

representerat fler kommuner då alla kommuner prioriterar skolan på olika sätt. 

 

Metoden som valts ut är relevant för ändamålet. Det finns dock faktorer som har påverkat 

resultatet. Såsom att tre av fyra intervjuer och observationer gjordes i direkt anslutning till 

skoldagens slut vilket betyder att lärarna inte har hunnit återhämtat sig samt att vissa 

mätningar kan bli skeva, till exempel luftkvalité och temperatur. Sedan tillkommer den 

mänskliga faktorn då intervjuer är ett samtal som skall tolkas och översättas till indata. Det 

betyder att min  så kommer min tolkning kommer att påverka resultatet.  En annan faktor 

som påverkar min tolkning av indatan är att min erfarenhet som observatör och intervjuare  

är begränsad vilket medför att jag kan ha missbedömt ett svar eller att information har ungått 

mig. Vad som kunde förbättrats angående metoden är det borde gjorts pilotintervjuer vilket 

hade medfört att intervjufrågorna kundes  modifieras innan intervjuerna börjat och öka min 

erfarenhet som intervjuare. 
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8.3 Tidigare studier 

I relation till litteraturgenomgången samt studier från databasen Diva och avhandlingar i 

bokform från biblioteket stämmer mina resultat väl överens med andra liknande studier. 

Även de studentarbeten som jag har läst visar på att intresset för ämnet finns. Jag blev något 

förvånad när jag intervjuade lärare och deras svar stämde så väl överens med vad jag hade 

läst under min litteratursökning. Något som jag dock inte stött på tidigare var väggarnas 

betydelse i klassrummet och hur ett rum som inte var byggt med syftet att vara ett klassrum 

kunde ha en negativ påverkan på lärarens undervisning. Som tidigare nämnts är min studie 

liten och har inte tillräcklig mängd data för att dra några valida slutsatser men eftersom jag 

kommer fram till liknande resultat som gjorts i andra studier vill jag påstå att resultatet är 

riktigt. och har betydelse. 

 

 

Det som med säkerhet kan konstateras i denna studie är att både lärare och forskare har en 

vision av ett idealt klassrum och att den fysiska miljön påverkar undervisningen och 

individens hälsa samt inlärningsförmåga. Med dessa resultat i handen  borde den fysiska 

miljön få större uppmärksamhet av de som är verksamma i skolans organisation. 

9. Slutsats 
Syftet med denna studie var att ta reda huruvida det nuvarande klassrummet, jämfört med 

det ideala klassrummet skulle se ut utifrån ett lärarperspektiv.  Detta gjordes genom att 

jämföra fyra nuvarande klassrum med fyra idéer och bild av det ideala klassrummet. Genom 

att göra intervjuer och observationer undersökte jag lärarnas klassrum och vad de hade för 

åsikter angående deras nuvarande klassrum.  
 

Utifrån denna studie kan en rad intressanta slutsatser dras: 

 

Först och främst, klassrummets fysiska miljö ett betydelsefullt och viktigt tema för dagens 

skola. En god fysisk miljö bidrar till bättre psykisk och fysisk hälsa hos eleverna samt höjer 

deras prestationsförmåga. Ur lärarens synpunkt har den fysiska miljön ett stort didaktiskt 

värde. Lärarna använder miljön både medvetet men även omedvetet som ett didaktiskt 

verktyg. De har bevisat att det mesta går att använda för att förstärka inlärningsprocessen  

och motivera eleverna till att prestera bättre. I denna studie har det lagts stor vikt vid väggens 

och bänkarnas didaktiska värde.  

 

En andra slutsats är att lärarna är mycket flexibla i sitt arbete och anpassar sig lätt efter de 

fysiska ramar som har givits dem. En intressant synpunkt på detta är Vygotskijs teori om att 

vad som helst kan användas som ett medierande redskap så länge det är en mänsklig produkt. 

Ett känt exempel lyder: en näsduks egentliga syfte är att kunna snyta sin näsa vid förkylning 

eller att kunna sköta hygienen vid lätt nedsmutsning men genom att knyta en knut på 

näsduken kan det hjälpa användaren att komma ihåg något viktig (Säljö 2010 s 26). Det har 

visat sig att lärarna gör samma sak genom att anpassa sig till den nuvarande miljön och göra 

vad de kan genom att använda resurser på kreativa vis.  

 

En tredje slutsats är att lärare generellt genom erfarenhet besitter goda kunskaper i ämnet då 

deras bild av de ideala klassrummet stämmer väl överens med tidigare forskning som har 

gjorts. Samtidigt är de intressant att forskningen och lärarnas åsikter är till hög grad likartade. 

Av denna iakttagelse drar jag slutsatsen att det finns en färdig, generell och adekvat idé om 
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hur ett klassrum ska se ut, som både forskare och lärare arbetar utifrån. Ett bevis för detta är 

idéns långa historiska rötter som sträcker sig ända tillbaka till början av 1900-talet påverkar 

synen på det goda klassrummet.   

 

En fjärde slutsats som kan göras är att synen på det ideala klassrummet är kontextbundet. 

Lärarnas ideala bild avspeglade deras nuvarande situation samt den generella idé som finns 

av hur  utformningen av ett klassrum borde se ut. På grund av detta kan det till viss del vara 

problematiskt att jämföra det ideala klassrummet gentemot de nuvarande då svaren kommer 

att vara kontextbundna.  

 

En femte slutsatsen är att klassrummen är för små för antalet elever och saknar utrymmen 

där eleverna kan arbeta i avskildhet. 

10. Förslag till framtida forskning. 
Denna studie är en liten studie och är inget som fakta kan baseras på men den ger en 

fingervisning om vad som skulle behöva utforskas. 

 

Först och främst måste det göras mer forskning på hur klassrummets yttre ramar påverkar 

elever och lärare samt hur den didaktiska användningen av den fysiska miljön kan 

maximeras för att påverka elevernas prestationer och hälsa. Argumentet för detta är att både 

erfarna pedagoger och tidigare forskning instämmer att den fysiska miljön har en inverkan 

på elevernas välmående och lärande. Jag hoppas att ämnet i framtiden kommer att 

uppmärksammas på lärarutbildningen. Jag tror tillika att den framtida forskningen måste 

göras i samarbete med lärare för att få en klar och helomfattande kartläggning av skolmiljön. 

Det borde även göras mer forskning på hur man kan använda den fysiska miljön, framförallt 

väggar som ett pedagogiskt hjälpmedel. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

 Hur många elever finns i klassen? 

 Vad tänker du på när du hör ordet klassrum? 

 Vad är det första du tänker på när du kommer in i ett nytt klassrum som du ska 

undervisa i? 

 Anser du att den fysiska miljön påverkar undervisningen och lärandet? Hur? 

 Hur har du tänkt när du möblerat/inrett ditt eget klassrum? 

- Tycker du att något saknas? 

- Kan du berätta om något som  är problematiskt i den fysiska miljön? 

 Hur skulle det ideala klassrummet se ut? Vad är viktigast i ett klassrum och varför? 

 Har du tänkt något på lärstilar när du inrett klassrummet? 

 

o Hur upplever du att ljuset är i klassrummet? 

o Hur upplever du temperaturen i klassrummet? 

o Hur upplever du kvaliteten och flexibiliteten på möblerna? 

o Hur upplever du  formen och storleken på klassrummet?  

o Vad tycker du om akustiken i ditt klassrum? 

o Vad tycker du om luften och ventileringen i ditt klassrum 

o Finns det något som kan förbättras? - Vad? 

 

o Vilka inredningstips skulle du ge en mindre erfaren lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Intervjuguide  
- Lärarens syn på dagens klassrum och 

samband mellan lärande/roll. För 

undervisningen 

- Hur hen har inrett sitt eget klassrum 

- idealklassrum 
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Bilaga 2 

 

Observationsschema 
 

Var:_________________________ 

 

Temperatur:____________________________________________________ 

 

Ljud:__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Ljus:__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Färg:__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Arkitektur:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________   

 

Möblering:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 

 


