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I den tidiga undervisningen i grundskolan inom ämnet svenska så har inlärningsmiljön stor
betydelse. Genom att introducera en föränderlig språkmiljö stimuleras elever till att bli
nyfikna, intresserade och aktiva. Att möblera så alla ser alla inkluderar ett tydliggörande av
vem och vilka man har tillgång till och möjliggör samtal med flera personer samtidigt. Rum
för samtal och diskussioner är viktigt i lärandeaktiviteter.
Studien syftar till att generera kunskap om hur lärare organiserar den fysiska klassrumsmiljön,
samt motiv på utformningen av densamma. Denna studie avgränsar sig till den fysiska miljön
och fokuseras på hur klassrumsmiljön används för att skapa stimulans och variation i elevers
lärande när det gäller ämnet svenska.
Det är frågan om en kvalitativ undersökning där fyra lärare ansvariga för elever inom årskurs
1-3 har intervjuats. Genom dessa intervjuer, vilka har kompletterats med en dokumentation av
klassrumsmiljön inom de olika skolorna, har jag belyst faktiska förhållanden inom skolan.
Vid bearbetning av insamlad information och olika sätt relatera till litteraturgenomgången, har
det varit möjligt för mig att belysa klassrumsmiljön i det som varit syftet med detta
examensarbete. Resultatet visade att alla lärarna tyckte att den fysiska klassrumsmiljön hade
betydelse för elevers lärande i svenska. De nämnde att miljön ska vara inspirerande och
lustfylld. Flera intervjuade lärare framhöll att det är viktigt att skapa miljöer som inbjuder till
olika möjligheter av placering . Eleverna fick då på varierande sätt tillfälle till samarbete,
samt gavs tillfälle att utveckla ett rikt språk i form av att lyssna, diskutera och reflektera.
Respondenterna lyfte fram att lärande och utveckling sker i samspel och att kommunikation är
en viktig del i att skapa en språkstimulerande klassrumsmiljö.
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Particular design aspects valid for any classroom used for teaching Swedish language and
grammar within the preschool
In the early teaching of elementary school in the subject Swedish language the environment
are essential. By introducing a changing language environment pupils are encouraged to
become curious, interested and active. Reshuffling so everybody sees everybody, includes a
clarification of who and what we have access to, and enables a group of people talking to each
other. Room for talks and discussions are important in learning activities.
This study aims to gain insights and experiences regarding particular design aspects of any
classroom, especially those used for teaching Swedish language and grammar within the
preschool. Thus has the teachers’ different ways to organise the classroom been investigated.
This has been carried out by means of interviewing four teachers in four different schools that
all of them were responsible for pupils within the forms 1 – 3 as well as by
mapping/documenting each of the four classrooms.
By means of processing information collected by means of interviews and
mappings/documentations of each classroom, I have been able to connect this particular
information to specific discussions based on a presented survey of the relevant literature,
which also is comprised in this report/study. This in turn has allowed me to illuminate and
discuss the particular design aspects sought for.
One example of the findings brought forward; while teaching Swedish was among other
things the possibilities for rearranging the seats in the classroom underlined by as being
crucial. That is, the four interviewed teachers were all of them advocating for a classroom
which allowed the pupils to vary theirs’ positions and constellations in order to thereby
promote an enhanced cooperation between themselves, as well as also to so to say create
“rooms within then room”:
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1 BAKGRUND
1.1 Introduktion
Jag har tidigare arbetat som förskollärare i en förskoleklass där jag har haft tillgång till flera
olika lokaler, inredda och anpassade för den verksamheten. Leken var prioriterad och hade en
central roll i verksamheten i förskoleklassen, inklusive samlingar med organiserade
grupplekar, språkutvecklande arbete, matematiken samt bearbetning av olika teman. Detta
medför att en förskollärare måste organisera och inreda den fysiska miljön i enlighet med
denna verksamhet. Som blivande lärare kan det hända att jag nu får begränsad tillgång till
lokaler. Av erfarenhet vet jag att de flesta klassrum är möblerade traditionellt med bänkar
eller bord och inte så mycket yta att röra sig på. Det kan vara svårt att få grupprum och i vissa
fall får man utnyttja korridoren som ett rum. Det är därför av stor vikt att få insikt om praktik
och teori vad gäller att skapa och utforma en fungerande undervisningsmiljö samt därmed
erhålla förståelse om olika möjligheter att möblera och inreda sitt klassrum som lärare.
Denna studie handlar om den fysiska miljön och fokuseras på klassrumsmiljöns och dess
möjliga inverkan när det gäller ämnet svenska. Med fysisk miljö menar jag framförallt det
som finns inne i klassrummet, såsom möbler, placering av elever, tillgång till material. Att
som lärare ha kunskap och vara medveten om hur den fysiska miljön påverkar lärandet är
viktigt.
Sveriges största arbetsplats är nämligen skolan och alla som arbetar i skolan, både elever och
personal, har rätt till en god arbetsmiljö påpekar Arbetsmiljöverket (2008). Vidare framhåller
Arbetsmiljöverket även elevernas rättigheter till inflytande över skolans arbetsmiljö. I Lpo 94
Skolverket (2006) betonas vikten av trygghet och trivsel i skolmiljön och betydelsen av
elevers delaktighet i miljön. Alla som arbetar i skolan skall ”gemensamt med eleverna ta
ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (sid13), samt att ”alla som arbetar i
skolan samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande”(sid 12). Vidare poängteras
under skolans uppdrag att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga” (sid 5). Utifrån dessa mål och riktlinjer framstår således organisation av den fysiska
klassrumsmiljön som speciellt betydelsefull för de förutsättningar som skapas för elevers
lärande.

Sida 1 av 36

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur lärare organiserar den fysiska klassrumsmiljön samt
motiv för deras val.
Denna studie avgränsar sig till den fysiska miljön och fokuseras på hur klassrumsmiljön
används för att skapa stimulans och variation i elevers lärande när det gäller ämnet svenska.
Studiens frågeställningar är följande:
- Vilka aspekter i klassrumsmiljön uppmärksammas av lärarna?
- På vilket eller vilka sätt använder lärarna sitt klassrum som stöd i svenskundervisningen?
- Hur tar sig elevernas delaktighet i klassrumsmiljöns utformning uttryck?
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2 Litteraturgenomgång
I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning som behandlar klassrumsmiljöns
förutsättningar mot bakgrund av studiens frågeställningar. Litteraturen lyfter fram olika
aspekter av miljöns betydelse för lärandet och för ämnet svenska. Av litteraturen framgår att
det främst under de senaste åren har skett ökat intresse för miljöns betydelse för elevers
inlärning och att diskussioner kring den därmed har blivit mer aktuell än vad som tidigare var
fallet. Variation och anpassning till elevers förutsättningar i verksamheten är alltså idag erkänt
av betydelse för att kunna inspirera och skapa förutsättningar för olika former av elevers
lärande. Det framgår således tydligt av litteraturen att arbete i stimulerande och föränderliga
miljöer främjar lärande och utveckling.

2.1 Den fysiska klassrumsmiljön
Klassrummet kan ses som skolans verkstadsgolv. Det är nämligen där som skolans verkliga
arbete bedrivs och det är där mötet mellan läraren och elever sker enligt Williams, Sheridan,
och Pramling Samuelsson (2000) Vid 1960 talets mitt ägnade läraren största delen av tiden i
klassrummet till undervisning eller administration av sin undervisning. Klassrumsforskningen
visar att mönstret av lärarens beteende i klassrummet har varit relativt stabilt över en tid och
en utvärdering från länsskolnämnderna visar att vid slutet på 1980 talet har arbetsformerna i
klassrummet fått en något annan fördelning jämfört med 1960 talet. Den tidigare mycket
dominerande katederundervisningen började ge vika för andra undervisningsformer som en
effekt av olika skolreformer. Jedeskog (2007) har forskat kring klassrumsinteraktion och ger i
sin artikel en beskrivning av klassrums typiska scenografi för yngre och äldre elever i
grundskolan. Det som då var utmärkande i ett klassrum för yngre elever var att cirka 20 till 30
elever samsades på en bestämd yta, som oftast var möblerad med bord och förvaringslådor för
deras läromedel. Katedern fungerade för det mesta som en avlastnings yta och kunde vara
svår att upptäcka, därmed tonades den ned som en maktsymbol för eleverna.
Stensmo (1997) anser att klassrummet bör möbleras så att det blir ett fungerande
trafikmönster, eleverna måste kunna röra sig fritt i klassrummet utan att stöta mot möbler eller
varandra och de ska kunna se läraren och krittavlan från sina bänkar. Ogden (2003) menar att
de senaste åren har det skett stora förändringar och klassrummets fysiska miljö kan idag
variera. I en del klassrum är både bänkar och kateder avskaffade mot tidigare, där ett klassrum
var ett rum med bänkar uppställda i rader, med tavla och kateder längst fram i salen.
Björklid (2005) skriver i sin rapport att under senare år har ombyggnader genomförts med
syfte att anpassa den fysiska utformningen i relation till nuvarande läroplan och i rapporten
lyfter författaren fram forskning som behandlar den fysiska miljöns betydelse för
lärandeprocesser. Vidare i rapporten hänvisas till forskning om samspelet mellan barns
lärande och den fysiska miljön i förskola och grundskola. Björklid betonar behovet av bredd i
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forskningen om klassrumsmiljö samt att rum för lärande bör ha verkstadskaraktär. Hon menar
att vi behöver miljöer som inspirerar till verksamhet och handling. Författaren beskriver att
miljöbegreppet omfattar såväl fysiska som sociala och kulturella egenskaper. Dessa
egenskaper är transaktionella, det vill säga att det pågår ett ständigt växelspel som är
integrerad och svårt att identifiera. Miljön kan beskrivas som objektiv och subjektiv. En
objektiv – det faktiska fysiska rummet kan man ”inventera” och då beskriva som en fysisk
verklighet i termer av storlek, läge och samband med andra fysiska platser. Inte desto mindre
existerar även en subjektiv miljö, den miljö en enskild individ eller grupp individer
utformar/upplever. Det handlar om hur vi tilldelar ett fysiskt rum mening och betydelse, hur
det är laddat med känslor.(Björklid2005)
Nordin-Hultman (2009) har gjort en studie som handlar om barns identitets- och
subjektskapande i förskolor och grundskolor. Hon undersöker villkor för barns identitets och
subjektskapande mot bakgrund av pedagogiska miljöer, det vill säga hur man på olika sätt kan
se på omgivningens och miljöns betydelse för hur barn blir och tar gestalt. Författaren menar
att miljö och material alltid har varit en central del av pedagogiken och att det finns ett starkt
kulturellt mönster för hur en förskola är inredd och utrustad i Sverige. Detsamma gäller med
största sannolikhet också klassrum för de yngre skolbarnen. Detta mönster är starkt
traditionsbundet och därmed kanske sällan reflekterat över, utan snarare taget för givet.
Författaren understryker att barn kommer till skolor med olika erfarenheter och hon frågar sig
hur de pedagogiska rummen är planerade och utrustade för att rymma barns olikheter. De
enhetliga och homogena rummen begränsar utrymme för barns olika sätt att skapa
meningsfulla sammanhang menar författaren. För att elevers olikhet ska få utrymme borde
därmed också de pedagogiska rummen präglas av olikhet och variation. Rum som erbjuder
olika typer av verksamheter, handlingsmöjligheter och arbetssätt är en förutsättning för detta.
Nordin-Hultman beskriver ett svenskt klassrum som ljust, fräsch, välordnad och en välskött
miljö. Däremot anser författaren att de svenska klassrummen emellertid inte konstruerar
barnen som görare eller som handlande varelser. Det finns alltså jämförelsevis lite material
för barnen att sätta händerna i, vilket innebär att det finns jämförelsevis få konkreta
handlingsmöjligheter och rummen saknar som sagt mer eller mindre material som signalerar
till barnen att här finns det saker att ta reda på.
Davidsson (2008) anser man kan se ett samband mellan det fysiska rummet och det sociala
rummet, det vill säga att ett rum som ger utrymme för fysisk aktivitet och lek är ett annat rum
än ett rum för stillasittande aktiviteter. Det innebär att det fysiska rummet blir ett speciellt
socialt rum genom de regler som gäller för barnen och för lärarna. Författaren belyser olika
aspekter av miljöns betydelse och skriver att av nordisk pedagogisk- och arkitekturforskning
framgår att det finns skillnader mellan förskolan och grundskolan när det gäller utformning av
den fysiska miljön. Ett flertal andra studier som inte redovisas här visar att få rum är så
laddade med värderingar som skolans klassrum och förskolans lekrum. Hur rum möbleras,
vilka material barn har tillgång till och vilka regler som gäller för umgänget i rummet, har
betydelse för hur barn lär men också hur de agerar och samspelar med varandra i rummen.
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2.1.1 Lärarnas betydelse för klassrumsmiljön
Trageton (2005) har genomfört ett forskningsprojekt om datorns betydelse för elevers skrivoch läslärande, samt beskriver hur den fysiska inlärningsmiljön kan stimulera till inlärning.
Författaren menar att klassrummet bör inredas som en verkstad med många arbetsvrår, där
läraren fungerar som en handledare och organisatör av lärandet. Vidare anser han att det råder
en brist på kunskap vad gäller inredningsteknik, bristande fantasi och övning i att tänka på
alternativa rumslösningar. Bland annat bör lärare ha ett klassrum med ett s.k. skrivcentrum
där man kan teckna och skriva i alla olika förekommande arbetsvrår. Det är viktigt att
verkligen kunna genomföra skriftspråksstimulerande lekar, och även att i samband med
skriftspråksundervisning med böcker inte omedvetet acceptera en inredning som står helt i
strid med lärarnas pedagogiska grundsyn. Datorn ska dessutom vara lika tillgänglig på samma
sätt som klassbibliotek, pennor och suddgummin är.
Davidsson (2008) menar att betydelsefullt för hur rummen i skolhuset utformas är lärarens
behov av kontroll och ordning, men också lärares syn på själva lärandet har betydelse.
Rummets karaktär präglas alltså av det inflytande och den makt som personer tilldelas eller
som de mer eller mindre självsvåldigt tar sig. Vidare skriver författaren att ett klassrum är
fyllt av speciella regler som är knutna till det materiella i just det rummet och att reglerna är
till för att skydda rummet, dess möbler och olika föremål men de är också till för att läraren
skall ha kontroll över barnen. Davidssons analys av sex och sjuåringar vad gäller den fysiska
miljön, visar att för sjuåringar, hur det materiella i form av bänkar, stolar och hyllor placeras
så läraren har kontroll över det som händer i klassrummet och hon ser det som barnen gör. En
motsvarande analys av rum för sexåringar i förskoleklass ger en annan bild av lärandemiljön.
I det senare fallet används exempelvis ofta ett antal hyllor för att åstadkomma rum i rummet
där barnen kan vara för att leka eller arbeta. Läraren har inte självklart kontrollen över alla
barnen utan kan själv förflytta sig runt.
Som exempel, Jedeskog (2007) skriver att för lärares del framhålls särskilt betydelsen av den
fysiska miljöns utformning, främst möbleringen av klassrummet, för möjligheter till
disciplinering och kontroll. Lärares strategi innebär att klassrummet möbleras på ett sätt som
ska ge möjligheter att fullfölja sin planering av lektionen och att förebygga störande inslag.
Placering av elevernas bänkar i rader ses tillexempel som ett maktmedel för att öka kontrollen
från lärarens sida över elevernas aktiviteter. Hon framhåller även att det förefaller som lärarna
sällan diskuterar utformningen av eller strategier för att skapa goda miljöer.
Forsell (2008) framhåller att klassrumsforskning har visat att lärare måste göra mycket mer än
att undervisa och i detta arbete ingår även att åstadkomma en spännande läromiljö. Författaren
menar att läraren ska både utforma och realisera arbetet i skolan, vara såväl arkitekt som
byggherre som vicevärd. Detta arbete ger utrymme för fantasi och kreativitet i lärarbetet, men
innebär också samtidigt ökade krav på medvetenheten om klassrummet sociala betingelser
och klassrummet som meningskonstituerande miljö.
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2.1.2 Lärarens uppdrag och svenskundervisningen
Av litteraturen framgår att i den tidiga undervisningen i grundskolan inom ämnet svenska så
har inlärningsmiljön stor betydelse. Atmosfären i klassrummet och lärarens medvetenhet
bidrar till att barnen utvecklas i språket genom att introducera en föränderlig språkmiljö där
elever stimuleras till att bli nyfikna, intresserade och aktiva. I en miljö där barnet får utforska
språket genom lek, experiment och genom sin språkliga förmåga att lyssna, samtala, läsa, och
skriva. För att väcka elevers intresse och få dem motiverade är det alltså viktigt att man har en
inspirerande och stimulerande miljö.
Lärarens uppdrag är att utforma undervisningen utifrån kursplanens strävan och
uppnåendemål. Kursplanen formulerar vad som ska uppnås, men inte hur. Så det man som
lärare gör är att tolka kursplanens mål. Kursplanen i svenska visar på ett flerstämmigt
klassrum1 där språket får utvecklas både i socialt samspel med andra och individuellt. Vidare
kan man i kursplanen läsa att elever ska stimuleras till eget skapande och till eget sökande
efter meningsfull läsning, samt att hon eller han tar aktiv del i kulturutbudet, genom eget
skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket.
Det framhålls även att det är västenligt att eleven utvecklar sin förmåga att tillämpa
skriftspråkets normer i olika sammanhang, utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att
läsa litteratur. Samt det är även viktigt att han eller hon verkligen läser på egen hand och av
eget intresse och utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som
hjälpmedel. Allt detta medför sammantaget att lärare måste kunna skapa olika miljöer kring
arbete med språket.
I Lpo 94 (2006) står det exempelvis angivet att elever ska få tillfälle att utveckla ett rikt språk
och lära sig att hantera språket i relation till andra människor i autentiska miljöer, i form av
lyssna, diskutera och reflektera. Det är också viktigt att eleverna får möjlighet till inflytande
och en chans att påverka vad som händer i klassrummet. I kursplanen står det uttalat att när
eleverna använder sitt språk, talar, lyssnar, skriver, läser, och tänker i meningsfulla
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter.

2.1.3 Utformning av miljön i klassrummet vid svenskundervisning
Boström & Svantesson (2007) menar att man ska inreda klassrummen så det finns både
informella och formella ytor, såsom att med hjälp av exempelvis kuddar, mattor, flyttbara
hyllor, ordna så det finns olika slags rum. Författarna anser att traditionella klassrum kan
göras om och inredas i olika sektioner. På så sätt kan man organisera rummet efter klassen
och ämnets specifika behov, det bör finnas bänkar, ytor där man kan arbeta i par eller grupper
och datorn ska ha sin givna plats i rummet. Det ska finnas harmoni i klassrummet samt
struktur och ordning och reda. Töm hela klassrummet och bär sedan tillbaka saker som kan

1

Dysthe (1996). Det flerstämmiga klassrummet får läsning, skrivning, samtal och diskussion lika
mycket utrymme. När eleverna talar med varandra då sker ett samspel där de får möjlighet att
resonera, samtala och argumentera tillsammans.
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försvara sin existens är ett råd som författarna för fram. Använd dessutom väggar som
kommunikations yta för barnen genom att sätta upp material, texter, ord och bilder som
bakgrundsinformation (Boström & Svantesson 2007).
Jedeskog (2007) beskriver i sin artikel hur väggarna i de yngre elevernas klassrum pryddes av
elevernas egna alster. Tanken med att ha denna rekvisita tillgänglig var att klassrummet bland
annat skulle förmedla en s.k. klassrumsbild av lärande, rutiner, dag- och årlig struktur i fokus.
Det är alltså viktigt att yngre elever förmår anknyta till sådana strukturer för att därmed se
saker i sitt sammanhang, vilket påpekades i denna artikel. Andersson et al (2004) skriver om
liknande förfaranden, och talar då om möjligheternas rum, vilket innebär att ett klassrum
måste kunna skapa lust till många olika aktiviteter och locka till lärande. Hela atmosfären ska
utstråla tillåtelse och tilltro till elevers kompetens. Gudmundsson (1997) skriver att
forskningen visar att omkring 70 procent av alla elever berörs av olika miljöfaktorer och
menar att den yttre miljön är lätt att påverka. Han skriver bland annat ”om barn inte lär sig i
den traditionella skolmiljön, måste lärarna arbeta för att miljön ändras så den passar barnens
sätt att lära sig” (Gudmundsson 1997 sid10). Författaren menar att en varierande miljö
inomhus skulle kunna göras lika inspirerande som en utomhusmiljö och skriver att som
pedagog bör man vara beredd på att vara flexibel i sitt arbetssätt för att möta elevers olikheter.
Björk & Lidberg (1999) hävdar att den miljö som eleverna omges av är viktig och att lärare
måste organisera undervisningen på ett funktionellt sätt. En miljö där barn och vuxna är
tillsammans och deltar i aktivt och funktionellt samtalande, där då eleven omges av böcker
och material som stimulerar till utforskande av skriftspråkets värld. Författarna beskriver i
enlighet med vad som redan sagts ovan att klassrummet ska bestå av olika aktivitetsplatser
såsom läsplatser, men även en större öppen yta där elever kan samlas för olika andra
aktiviteter är nödvändig. En skolmiljö som erbjuder barnen olika sätt att lära och uttrycka sig,
kan också bekräfta deras respektive starka sidor, och därmed hjälpa och stödja dem i att bygga
upp sina kunskaper och färdigheter.

2.1.4 Svenskundervisningen och miljön i klassrummet
Carlgren (2009) skriver att i skolans arbete är det talande och skrivna språket i fokus. Man
arbetar mycket med texter även om arbetet också rymmer annat. Vid en ytlig betraktelse tycks
verksamheten i de flesta klassrum vara organiserade på ett likartat sätt, men ”skrapar man lite
på ytan” framträder ganska olika verksamheter. Uppgifterna i svenska är varierande. Eleverna
talar, lyssnar, läser och uppträder. Exempelvis är uppgifter som behandlar grammatik ofta
inbakade i andra uppgifter och underordnade dessa. Inte särskilt många uppgifter är vad man
traditionellt föreställer sig uppgifter som att träna stavning och ta ut ordklasser. Ett annat
framträdande drag är att det dessutom är frågan om ganska vida och öppna uppgifter. Det
handlar i stor utsträckning om att producera eget, hämta material från egna erfarenheter och
upplevelser.
Strandberg (2006) menar att ett enda klassrum inte är tillräckligt för lärandets mångfald. Rum
för samtal och diskussioner är en plats där elever och lärare har planering, idéutveckling,
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kommunikation och temaarbete, kort och gott ett basläger för kommande och pågående
lärandeaktiviteter. Vidare skriver författaren att rummet skall möjliggöra samtal med flera
personer samtidigt, och det är därför lämpligt att möblera i en cirkel vilket bidrar till att alla
ser alla. Det kan exempelvis vara bänkar som satts tillsammans till ett gemensamt bord, stolar
i cirklar eller samling på matta. Att möblera i en cirkelform innebär alltså, menar författaren
att alla ser alla, vilket så att säga inkluderar ett tydliggörande av vem och vilka man har
”tillgång till”. I den traditionella möbleringen av klassrummet ser eleven endast de andra
elevernas nackar, det är ju svårt att se vad en nacke kan bidra med (Strandberg 2006).

2.1.5 Klassrumsmiljön och elevernas delaktighet
För att skapa delaktighet i klassrumsmiljön råder Gudmundsson (1997) att gemensamt med
eleverna möblera om i klassrummet, vilket ger ökat inflytande och möjlighet för elever att
skapa en attraktiv och meningsfull arbetsmiljö, vilket stimulerar lärandet. Vidare skriver
författaren att därmed involvera eleverna skapar en positiv attityd och att de då förstår vad
som ska skapas och varför.
Björklid (2005) skriver att miljön inte upplevs på samma sätt av samtliga elever vilket kan
vara ett pedagogiskt dilemma, men även denna författare framhåller vikten av elevers
rättigheter till inflytande och ansvar över sin arbetsmiljö.
Strandberg (2006) skriver om elevers delaktighet från en delvis annorlunda utgångspunkt,
men ser även delaktighet som centralt. Delaktighet är mer än att enbart ha inflytande på
klassrumsmiljön, den innehåller faktiskt även rätten att undersöka, experimentera, utveckla
och omforma arbetsmiljön. Delaktighet inbegriper således även rätten att vara med innan man
är tillräckligt kunnig, eftersom s.k. inre kompetens har sin grund i yttre gemensamma
aktiviteter. Vidare skriver författaren att vuxna oftast har ett övertag då det gäller hur skolans
rum ser ut, och just därför är det viktigt att vuxna verkligen gör barnen delaktiga i exempelvis
ommöbleringsverksamhet och att i viss omfattning medvetet undviker att färdigställa allt.
Samtidigt betonar författaren att professionella pedagoger och skolledare visserligen här
ligger steget före när det gäller lärandets kontexter, men det är ändå väsentligt att eleven har
delaktighet.
Något som ges uttryck för i läroplaner är en strävan att lämna ett större utrymme för elevens
delaktighet skriver Nordin-Hultman (2009). Hon menar att eftersom de pedagogiska rummen
är så homogent inredda och har svårt att tillgodose barns olikheter blir detta egentligen
omöjligt. Oftast handlar det om på något konstruktivt sätt beakta förhållandet mellan å ena
sidan elev och pedagoger, och å andra sidan hur den grundläggande organisationen av det
pedagogiska arbetssättet inne i de pedagogiska rummen kan realiseras. Författaren anser att
det i stor utsträckning handlar om att göra en förskjutning från elever och pedagoger till att
inrikta sig på idéer som sin tur leder till en större variation och en ökad heterogenitet i termer
av den pedagogiska miljön främst då vad gäller tid- och dagsprogram, samt även uppgifter
och rutiner.
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2.1.6 Olika pedagogiska inriktningar
Montessori pedagogiken
Maria Montessoris (1870–1952) pedagogik grundar sig på hennes egna iakttagelser och den
forskning som hon bedrev under hela sitt liv. Efter sin läkarexamen i Italien ingick hon i en
arbetsgrupp som studerade barn med mentala handikapp. Här började hennes bana med att
utveckla ett material som skulle hjälpa dessa barn att lära sig och förstå sådant som innan
verkat otänkbart. Montessoripedagogiken bygger på barns utveckling i olika skeden av livet.
Montessori menade att barn lär med hela kroppen och måste få utvecklas motoriskt,
emotionellt, socialt, andligt, och intellektuellt. Barnen arbetar utifrån sin egen utvecklings
nivå. I sina observationer lade hon märke till vad barn var intresserade av och hur de löste
problem som uppstod. Efter barns behov iordningställdes en miljö som var på barnens villkor,
en miljö där barnen fritt kunde söka och göra egna erfarenheter. Det finns utarbetat materiel
till varje ämnesområde indelat i praktiskt, sensorisk, språk, matematik och kulturmateriel.
Materielen fokuserar en sak i taget, det är anpassat till barnen i storlek och utformning, och på
detta sätt som bland annat materialet anpassas till barnets utvecklingsnivå. Genom att använda
så många sinnen som möjligt får barnen en djupare förståelse. Materialet ska både vara
tilltalande och stimulera till aktivitet, det har både ett direkt och ett indirekt syfte. Det direkta
syftet innebär att barnen ska ta till sig något specifikt för att därmed få barnen koncentrerade.
Medan det indirekta syftet så att säga är en förberedelse för något som ska komma senare
(Bröderman et al 2008).
I det moderniserade synsättet på Montessori pedagogikens grunder är att eleven ska vara i
centrum samt att fokus ligger på konkretion och skapande. Barnet strävar efter att utveckla sig
självt via en ”pedagogik i frihet” där miljön är rikt utrustad med material som är utformat i
syfte att stimulera sinnesutveckling och kreativitet skriver Boström & Svantesson (2007).
Den fysiska miljön i klassrummen ska vara tilldragande och kännas välkomnande men
samtidigt utmanande, lockande och spännande. Montessoris miljö påminner mer om ett flertal
mindre arbetsplatser för barn än vad som traditionellt brukar vara fallet. Där finns därför av
skäl som redan anförts olika hörnor såsom laborationshörna, datorer, en ateljé och ofta också
ett kök för barnen. Längs väggarna på hyllor står det didaktiskt material det så kallade
Montessori materialen. Mitt på golvet ligger en stor matta som ska fungera som både
mötesplats och arbetsplats där barn med stort rörelsebehov kan ligga och läsa, skriva och
räkna. Exempelvis genomförs presentationer med läraren oftast på mattan. Läraren sitter med
en liten grupp barn i en cirkel och har på så sätt nära till alla. Mattan är även en samlingsplats
när hela gruppen möts, tillexempel vid morgonsamlingar, klassråd. Läraren kan förändra
miljön efter verksamhetens behov. När något nytt ska presenteras har läraren iordningställt
den fysiska miljön i klassrummet för att barnen ska lockas till nyfikenhet när de kommer in i
rummet. Något ständigt återkommande i Maria Montessoris texter är hur viktigt det är att
barnen känner glädje att lära. Att förbereda en lärandemiljö där glädjen ges prioritet är därför
en av lärarrollens svåraste men också mest stimulerande uppgifter enligt Forsell (2008).
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Waldorfpedagogiken
Rudolf Steiner (1861–1925) växte upp i Waldorf och hans intresse för pedagogik grundlades
när han under sina studieår arbetade som lärare åt en pojke som betraktades svårt
utvecklingsstörd. Steiner introducerade en ny helhetssyn på och förståelse av människan.
Denna form av helhetsbild benämnde han ”antroposofi” efter grekiskans antropos (människa)
och sofia (visdom). Steiners utgångspunkt för att betrakta människan är som en ”treklang”
bestående av kropp, själ och ande. År 1919 grundade han den första Waldorfskolan i
Stuttgart. Undervisningen i Waldorfskolorna syftar till att låta eleverna utveckla både en
praktisk, en social och en kognitiv grund för framtiden. Där då rummen utformas utefter dessa
grundaspekter. Waldorfskolornas milda färger, rena interiörer, gedigna byggnader och väl
valda möblemang ger utryck för detta. En viktig hörnsten i denna pedagogik är exempelvis att
eleverna ska få utveckla tanke, känsla och vilja i ett konstnärligt- och socialt sammanhang.
Teckning, målning och andra skapande aktivitet används som lärandemetod i alla ämnen i
skolan. I Waldorfskolan arbetar man med sagor, ramsor, sånger och lekar i anknytning till
årets kretslopp. Eleverna skapar sina egna läroböcker där berättande, skapande och samtal
leder fram till ansamlingen i dessa böcker. Rörelsekonsten (eurytmi) är specifik för
skolan/denna pedagogik bidrar bland annat till stärkande av koncentrationsförmåga och utgör
ett stort stöd för skrivning samt språkbehandling. Waldorfspedagogens strävan är alltså att
utveckla de skapande förmågorna, hos sig själv, eleverna och kollegiet (Forsell, 2008).

Reggio Emilia pedagogiken
Loris Malaguzzi (1921–1994) var folkskollärare och eldsjälen för de kommunala skolorna i
staden Reggio Emilia. Loris Malaguzzi fick uppdraget att skapa en ny pedagogik byggd på en
vision om att barn kan tänka och handla självständigt. Avsikten med detta uppdrag var att
bryta med den auktoritära traditionen och bygga ett samhälle på demokratiska grunder. År
1963 öppnade det första daghemmet i Reggio Emilia. Grundstenarna i pedagogiken bygger på
miljön, värdefrågor och samspel, och visionen är att barn kan tänka och handla självständigt,
man talar om det forskande barnet och den medforskande pedagogen. Malaguzzi ansåg att
barn måste träna alla sidor av sin personlighet, av denna anledning har varje förskola en
ateljerista som är ansvarig för den ateljé som fungerar som en sorts verkstad. Inom denna
pedagogik arbetar man med olika teman där barnens frågor och intressen är i fokus.
Klassrummen består av två delar i den ena kan barnen få vara ifred för läraren och i den andra
kan de samspela med denne. De sociala relationerna är viktiga för barnens lärande,
kommunikationen är nyckelfrågan i barns lärande (Andersson 2001).
Ett av de mest grundläggande dragen i Reggio Emilias pedagogik är, enligt dagens sätt att se,
att man ser förskolan som ett offentligt rum, ett rum där man för samtal och en dialog med
andra. Man har inom denna pedagogik låtit sig inspireras av tankar och synsätt från olika
vetenskaper och under senare år har Reggio Emilia bedrivit forsknings och utvecklingsarbete
kring barns lärande och bra miljöer för barn, vilket då har skett i samarbete med universitet
och högskolor i flera olika länder. I Reggio Emilia pedagogiken brukar man tala om miljön
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som den tredje pedagogen, utöver de två som brukar finnas i varje förekommande barngrupp.
Synen på lärandet och kunskap handlar här om att arrangera sammanhang och miljöer, där
individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kunskap ses som en process. Miljön bär på
traditioner och föreställningar och sänder därmed budskap om vad som förväntats ske i olika
förekommande rummen. Genom att ändra miljön sänder man ut nya budskap, vilket gör att
barn och pedagoger i vissa fall kommer att ge miljön en helt annan mening, och medför att
individen då handlar på ett annat sätt. I Reggio Emilia blir därför pedagogens uppgift att
organisera en utmanande, inspirerande miljö och därigenom skapa förutsättningar samt
möjligheter till ett aktivt utforskande och lärande. Det vill säga miljön blir således i realitet
kan stödja och stimulera barnens intressen, motivation och kreativitet (Forsell, 2008). Reggio
Emilia idéer från förskolan har inspirerat skolor i Sverige.
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2.2 Teoretiska perspektivet för denna studie
Förutom vad som redan sagts i litteraturgenomgången ovan så vill jag här mer detaljerat
förklara den teoretiska bakgrunden till denna studie som i vissa delar överensstämmer med
vad som förts fram ovan.
Den teoretiska bakgrunden baseras i stora delar på ett sociokulturellt perspektiv enligt vilket
människans utveckling och lärande sker i samspelet med sin sociala och kulturella omgivning,
såväl genom kommunikation mellan människor och interaktion med olika redskap och miljöer
(Säljö, 2000).
Vygotskij (1896–1934) skapade grunden till det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv
innebär att människor handlar och agerar i sin omvärld utifrån sina egna erfarenheter och
kunskaper beroende på vad omgivningen ger för möjligheter.
Det vill säga, hur inlärningen sker är viktigt och om man exempelvis inte är medveten om
varför man ska lära sig, är det svårare att förstå och utveckla kunskap. Handlingar och
kunskaper måste relateras till sammanhang och verksamheter. Människor lär nämligen genom
att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra människor. De sätt att resonera
och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som resurser för att
förstå och kommunicera i framtida situationer. Tänkande hos människan är egentligen i en
sociokulturell bemärkelse olika former av kommunikation som individen stött på och tagit till
sig som han eller hon dessutom faktiskt använder som resurs i framtida situationer (Säljö
2000).
Vygotskij menar att språket spelar en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen, det blir
därför det mest kraftfulla redskapet genom vilket barnet kan komma i kontakt med sin
omgivning. Det är alltså genom språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas och
utvecklas. Det som är speciellt med språket är nämligen att det fungerar som redskap för
kommunikation både mellan människor och inom människan, därmed formas så att säga en
direkt länk mellan å ena sidan individen och å andra sidan samhället. Språket är alltså främst
riktat mot andra människor när vi kommunicerar, och det utgör en länk mellan det yttre
(kommunikation) och det inre (tänkandet), samt det används dessutom som ett omedelbart
redskap för tänkandet.Vad som sagts ovan måste förklaras ytterligare. Inledningsvis kan det
sägas att språkets nyckelroll innebär en direkt interaktion med andra människor, vilket således
innebär att individens sociala erfarenheter, som då förmedlas genom språket, alltså sker
genom kommunikation i samband med olika aktiviteter och i genom kommunikation med
andra. Vygotskij förklarar att människan utvecklas genom att han eller hon på olika sätt
passerar olika utvecklingszoner. Han definierade bland annat sådana utvecklingssoner som
bestående som en sorts avstånd mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena
sidan, och vad man kan prestera under en vuxens handledning och i samarbete med
exempelvis kamrater. Det är i möten med andra människor som kan mer än en själv, som vi
kan ta till oss helt nya kunskaper (Säljö 2000).
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Aktivitet och samspel är ett nyckelord i Vygotskijs syn på lärande och utveckling enligt
Strandberg (2006) . Grunden till lärande bygger på yttre aktiviteter i samspel med andra
människor, med hjälp av olika verktyg i speciella kulturella miljöer, som sedan övergår till
inre individuella utvecklingsprocesser. Dessa yttre aktiviteter leder alltså i sin tur till lärande
och utveckling av vad som kallas de sociala, medierande, situerande och kreativa aspekterna.
Exempelvis, den sociala aspekten bygger på att människan lär och tänker i samspel med andra
för att sedan tänka och göra själv. Medan med den medierande aspekten, avser Vygotskij
utnyttjandet av hjälpmedel såsom tecken och andra verktyg som ständigt finns närvarande i
samband med alla mänskliga aktiviteter. Den situerade aspekten innebär att aktiviteter alltid
äger rum i speciella situationer såsom kulturella sammanhang, rum och platser. Kreativitet, är
den fjärde aspekten för utveckling och lärande enligt Vygotskij. Därmed menas att människan
inte bara kan använda situationer, hjälpmedel och relationer utan att han eller hon är även
kapabel att förändra sådana situationer. Ett exempel är barn och elevers möjligheter till
inflytande över sina lärsituationer enligt Strandberg som har tolkat Vygotskijs. Låt mig
exemplifiera, en elev går inte in i samma klassrum två gånger menar den senare nämnda
författaren eftersom eleven kontinuerligt förändrar och utvecklar sitt förhållande till
klassrumsmiljön. Vygotskij framhåller även att ingen miljö är neutral eftersom den kan
innefatta värderingar, kunskaper, känslor, erfarenheter, förväntningar samt artefakter, därför
poängterar Strandberg i sin tolkning vikten av att skolans rum uppmärksammas i och med
rummets reella påverkan på elevers lärande, och han beskriver vidare väsentliga förhållanden
som måste uppmärksammas. De förhållanden som här avses är: tillgång till interaktioner,
aktivitet, artefakter, tillgång till hopp och utveckling samt även tillgång till kreativitet.
”Tillgång till” är viktigt skriver Strandberg (2006) . Så måste relativt självklart vara fallet
eftersom ett tydligt kännetecken hos det lärande barnet är att hon/han känner sig inbjuden att
ta del av allt som finns, inbjuden att få bidra med det hon/han har att komma med och
inbjuden att relatera till vem som helst. Det lärande barnet känner att andra barn i gruppen
tillför henne och honom kompetens, och ges på detta sätt direkta möjligheter att påverka sin
miljö.
Tillgång till interaktion, samspel med andra människor, vilket Vygotskij genomgående
understryker, handlar som redan sagt ovan om att all utveckling uppenbarar sig två gånger,
först på då en social och därefter på en individuell nivå. Det vill säga, från yttre aktivitet i
interaktioner till inre individuellt tänkande, därmed behövs således enligt Vygotskij två rum,
ett rum för interaktion och ett rum för egen tankeverksamhet menar Strandberg (2006).
Tillgång till aktivitet innebär att elever har rum till förfogande som möjliggör olika aktiviteter.
Tillgång till artefakter handlar enligt nyss nämnda författare, enligt Vygotskijs teori om att de
psykologiska processerna inte uppstår i hjärnan utan de växer istället fram genom individens
aktiva och ömsesidiga interaktion med den rådande kultur och med hjälp av artefakter2.

2

Fysiska redskap som vår vardag är fylld av olika verktyg, instrument för mätning, vägning och
liknande, olika former av informationsteknologi, fortskaffningsmedel och annat (Säljö 2000).
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Vygotskij kallar alltså denna sorts interaktion för kulturell medierad aktivitet menar
Strandberg (2006).
Sammanfattningsvis, lärande är av ovan anförda skäl beroende av att det finns tillgång till
intresseväckande, utmanande och relevanta tecken och verktyg för det som ska utforskas.
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3 METOD
3.1 Metod och vissa aspekter på metodval
Studiens vetenskapliga förankring
Studien är kvalitativ och genomförs med hjälp av intervjuer av fyra lärare verksamma inom
grundskolan samt observation av klassrumsmiljön genom fotografering.
Inom vetenskapen finns olika vägar att bedriva forskning. Forskningen kan vara kvalitativ,
kvantitativ eller en slags mellanform, i praktiken innehåller de flesta undersökningar både
kvalitativa och kvantitativa inslag beskriver Stukát (2005). Enligt denna författare är den
kvalitativa metoden flexibel och lätthanterlig, samt den har sitt ursprung inom de
humanistiska vetenskaperna. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och
förstå de resultat som framkommer inte att generalisera, förklara och förutsäga. Syftet med
kvalitativa undersökningar är att skaffa en annorlunda och djupare kunskap än den ofta
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder säger
Davidson och Patel (1994).

Intervju
Det finns många sätt att utföra forskningsintervjuer på, i de mest strukturerade intervjuerna
använder intervjuaren ett fastställt intervjuschema, där respondenten endast kan välja på att
svara på bestämda frågor. Fördelen med den strukturerade intervjun är att resultatet är lätt att
behandla och bearbeta. Svaren från många personer kan då enkelt jämföras med varandra. I de
mer ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om vilka ämnesområden som ska
täckas in, men ställer frågorna i den ordning situationen inbjuder till. Utifrån ett antal
huvudfrågor följs sedan svaren upp på ett mer individualiserat sätt. Den senare metoden ger
möjlighet att komma längre och nå djupare. Det brukar kallas för att man genomför en
halvstrukturerad (semistrukturerad) intervju (Stukát, 2005).
Intervjun bestod i min studie av sju huvudfrågor samt följdfrågor av dessa (se
intervjuformulär i bilaga 1) och jag genomförde semistrukturerade intervjuer, vilket alltså har
inneburit skriver att jag har kunnat anpassa formuleringar av frågorna efter dem som
intervjuas, så att de verkligen förstår dessa på ett sätt som ursprungligen var tänkt. Därefter
har jag transkriberat och analyserat svaren som bandats med hjälp av en iPod. Bell (2006)
skriver bland annat att det i sådana sammanhang är väsentligt att lämna en viss frihet för
respondenten att prata om det som är viktigt för dem, men en viss struktur i intervjun är också
av vikt. Ett sådant förfarande ger i någon mån en garanti för att alla ämnesområden och teman
kommer med, man ger respondenten en hel del frihet inom de gränser som strukturen
definierar.
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Fotografering
Stukát (2005) menar att genom att komplettera exempelvis en intervju med någon form av
observation blir det möjligt att reda ut mer exakt vad människor faktiskt gör, inte bara få klart
för sig vad de säger. Genom att titta och registrera intryck använder forskaren då sig själv som
ett slags mätinstrument, man får på detta sätt komplementär kunskap som är direkt hämtad
från sitt sammanhang. Observation av klassrumsmiljön skedde i mitt fall i denna studie med
hjälp av fotografering. Fotografierna användes för att komplettera intervjufrågorna vid
analysarbetet.

3.2 Urval av skolor som ingår i studien
De fyra skolorna som valdes för undersökningen ligger alla i samma kommun, men i olika
upptagningsområden vilket betyder olika såväl ekonomiska som kulturella och sociala
förutsättningar. Inom varje skola har bland annat sedan en lärare intervjuats och hennes
undervisningslokaler har dokumenterats såsom redovisas både här och även i ett kommande
kapitel.
Lärarna som ingick i undersökningen är kvinnor. De hade mellan tolv till fyrtio års erfarenhet
av yrket. Anna som arbetar på skolan Månen och Lena som arbetar på skolan Kometen har
utbildning i år 1–7 och Mari som arbetar på skolan Solen har utbildning i år 1–3. Louise
arbetar på skolan Palmen och undervisar i svenska som andraspråk .

Skolan Månen
Skolan har varit verksam sedan 2008 och har för närvarande elever i år F-1. Skolan kommer i
framtiden att fyllas på successivt med en ny klass varje år för att bli en skola upp till år sex.
Den fysiska miljön har spelat en stor roll i utformningen av lokalerna. Läraren som intervjuats
beskriver att tankarna i bygget har varit ljus, genomskinlighet och kommunikation.
Svenskundervisningen sker i ett rum som är särskilt inredd för detta ämne. Det går för
närvarande 35 elever i klassen.

Skolan Solen
Skolan är byggd 1955 men renoverades 1990 då fritidshemmen integrerades i denna skola.
Klassrummet var möblerat med bänkar som var grupperade två och två. Där fanns en soffa
och katedern var placerad längst ner i klassrummet. All undervisning skedde i detta klassrum.
Det var 12 elever i klassen.

Skolan Kometen
Skolan är byggd 1978. Klassrummet där svenskundervisningen skedde var möblerat med
bänkar som var placerade i grupper om fyra eller två. Bänkarna var placerade så man kunde

Sida 16 av 36

sitta i smågrupper, såsom en skrivarhörna, en vrå för läsning samt att kunna sitta flera vid
bord. Där fanns en rund matta där samling sker. Det var 27 elever i klassen.

Skolan Palmen
Skolan är byggd 1979 och har många elever med olika kulturella bakgrunder. Klassrummet
bestod av ett rum där elever kom för att ha svenska två undervisning. Rummet hade bänkar
som stod i grupper om fyra, där fanns även en soffa. Elevantalet varierade mellan
undervisningstillfällena femton elever var här maximum.

3.3 Studiens genomförande
Genomförda intervjuer
Inledningsvis utvecklade jag studiens frågeställningar i syftet för att få fram relevanta
intervjufrågor som stämde överens med de frågeområden som jag ansåg var viktiga för
undersökningen (bilaga 1). Innan intervjuerna tog jag kontakt med lärarna på de utvalda
skolorna via mail, där jag gav en kort presentation av mig och berättade syftet med min studie
(bilaga 2). Dessutom informerades vad frågorna i stort handlar om samt vilket
tillvägagångssätt jag tänkt använda under intervju situationen.
Enligt Davidson och Patel (1994) måste individerna som lämnar information delges
information om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. Att
deras medverkan är frivillig och att de uppgifter de lämnar inte kommer att användas i något
annat syfte än för just denna undersökning. De menar även att de är viktigt att
intervjupersonen ger tillstånd att banda intervjun och det gjordes vid detta tillfälle som
ungefärligen krävde upp till fyrtio minuter tid. Respondenterna fick själva välja dag och tid
som passade deras verksamhet och intervjuerna gjordes under en fyra veckors period.
Intervjun var halvstrukturerad och den avgränsades som redan sagts till hur den fysiska
klassrumsmiljön används för att skapa stimulans och variation i elevers lärande när det gäller
ämnet svenska.
Intervjutillfället genomfördes på respektive skola. Respondenterna fick välja tid och plats
vilket Stukát (2005) rekommenderar, vidare skriver författaren att miljön ska vara så ostörd
som möjligt och upplevas som trygg och lugn. Respondenterna fick vid början av
intervjutillfället återigen presenterat studies syfte (bilaga 2). Jag använde mig av de sju
intervjufrågorna (bilaga 1) som även respondenterna fick läsa igenom innan intervjun
bandades. En kort kontroll gjordes så att inspelningen fungerade och att mikrofonen var
placerad rätt för bästa ljudupptagning, vilket också Stukát (2005) menar är en praktisk detalj
som är värt att beakta. Det var ingen av de intervjuade som tyckte det var obehagligt att bli
inspelad utan varje intervju flöt på bra, de var intresserade av ämnet och delade villigt med sig
av sina erfarenheter.
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Genomförd fotografering
För att få en egen bild av miljön dokumenterade jag klassrumsmiljön genom att fotografera.
Jag fokuserade då på inredning, texter och bilder på väggarna.

Analys av transkriberade intervjuer
Stukát (2005) menar det är ett måste att läsa igenom de utskrivna intervjuerna vid ett flertal
tillfällen för att kunna tolka svaren och nå en djupare kvalitativ analys. Det finns inte några
fasta regler för att bearbeta och analysera arbetet på samma sätt som är vanligt för kvantitativa
studier.
Först transkriberades intervjuerna ordagrant, och därefter analyserades dessa. Arbetet
underlättades av att intervjuerna var bandade och kunde då spelas upp flera gånger.
Fotografierna studerades noggrant.
Varje huvudfråga och följdfråga skrevs för sig och svaren från de olika transkriberingarna
från respektive lärare skrevs ut på papper, som sedan i sin tur klipptes sönder, så det
därigenom blev möjligt att exempelvis föra samman svaren till respektive frågor enligt
intervjuformuläret.
Genom att bland annat leta efter gemensamma nämnare fick jag stegvis en alltmer fördjupad
förståelse för mitt material, när jag på olika sätt försökte bringa ordning bland de
pappersremsor och de fotografier jag lagt ut på ett stort bord. Jag uppmärksammade även
olikheter i respondenternas svar. Detta var en procedur som tog flera dagar i anspråk.
Genom att jag varit yrkesverksam förskollärare så utnyttjade jag dessa erfarenheter. Detta
innebar bland annat att jag fick försöka föreställa mig själv hur undervisningen i praktiken
gick till i de fyra olika klassrummen.
För att sammanställa och analysera svaren från intervjuerna utgick jag ifrån studiens
frågeställning. De sammanställda svaren och fotografierna tolkades och relaterades dessutom
till litteraturen som jag har läst.

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Reliabilitet
Reliabilitet avser hur tillförlitlig en mätning är av något slag. I en kvalitativ undersökning
fungerar forskaren själv som en del i själva mätinstrumentet vilket innebär att reliabiliteten
minskar, då forskarens egna tolkningar påverkar resultatet. Stukát ger exempel på några
reliabilitetsbrister som är vanligt förekommande i en kvalitativ undersökning, såsom
feltolkningar av frågor och svar, yttre störningar under undersökningen. Det kan också handla
om dagsformen hos den svarande, felskrivningar vid behandling av svaren. ( Stukát 2005)
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Jag har använt mig av en iPod för att spela in samtalen under intervjun, på det viset missade
jag inte något som lärarna sa utan kunde transkribera ordagrant vad som sagts under intervjun.
Lärarna svarade på intervjufrågorna på ett utförligt sätt och frågorna följdes upp med
följdfrågor vid eventuella oklarheter, varför jag därmed har kunnat försäkra mig om att jag
verkligen förstått svaren. Med hjälp av en digitalkamera fotograferade jag klassrumsmiljön
och med hjälp av dessa fotografier kunde jag komplettera mina intervjuer. Något som kan
vara positivt för studiens trovärdighet kan vara att jag genom min tidigare yrkeserfarenhet har
erfarenhet av grundskolans verksamhet och kunde därför relativt väl bedöma hur tillförlitlig
den information jag samlat in är.

Validitet
Validitet avser om man mäter det som är meningen att man ska mäta enligt Stúkat (2005),
vilket är svårt men betydelsefullt att beakta vid genomförande av kvalitativa studier menar
författaren.
Avsikten med intervjufrågorna handlade om bland annat den fysiska miljön, fysiska miljöns
betydelse för ämnet svenska samt elevernas delaktighet i utformningen av den fysiska miljön.
Genom att jag besökte varje skola och genom att jag som sagt redan hade en förförståelse,
kunde jag med exempelvis fotografierna repetera genomförda intervjuerna och mentalt
återskapa miljöerna på ett sätt som medförde att jag exempelvis kunde bedöma om
intervjusvarens validitet.

Generaliserbarhet
Några faktorer som kan påverka generaliserbarhet enligt Stukát (2005) är om urvalet är
speciellt litet, det vill säga om man eventuellt har en liten undersökningsgrupp.
Då antalet intervjuer i min studie var begränsade, endast fyra stycken lärare ingick, kan det
därför upplevas som det begränsade underlaget kan ha påverkat studiens resultat. Genom att
använda halvstrukturerade frågor i intervjun gjordes dock som redan sagts direkt ovan en
jämförelse mellan lärarnas svar och det gick att utläsa av svaren att lärarna gav i stort sett
liknande svar, och då en stor samstämmighet rådde mellan vissa svar så borde en viss, om
även diskutabel, generaliserbarhet föreligga. Skolorna låg ju dessutom i olika rektorsområden
och detta förhållande kan eventuellt tolkas på ett liknande sätt.

3.5 Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska principer som gäller för forskning. Dessa har
jag nedan kortfattat beskriva hur uppfyllt:
- Principen vad gäller informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer
om syftet med undersökningen, samt redogöra för hur den kommer att genomföras, bland
annat är det viktigt att respondenten har kännedom om att han eller hon när som helst kunde
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avbryta intervjun. Intervjupersonerna informerades via mail om exempelvis att de inte
behövde besvara alla frågor.
- Principen vad gäller samtyckeskravet handlar om att forskaren ska ha samtycke från
undersökningsdeltagare före intervjun. Detta uppfylldes genom att jag som redan sagts
frågade respondenterna om deras deltagande.
- Principen vad gäller konfidentialitetskravet gäller offentlighet och sekretess. Personer som
deltar i en studie ska känna sig säkra på att personuppgifter förvaras så att det är omöjligt att
komma fram till vem som deltagit. Detta har uppfyllts genom att respondenter och skolorna i
studien avidentifierats och att varken respondenter, skola, eller kommun namnges i studien.
- Principen vad gäller nyttjandekravet är regeln om att forskningsresultatet aldrig får användas
i andra syften än till vad undersökningen gällt. Detta tydliggörs i och med att arbetet uttalat är
ett examensarbete.
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4 RESULTAT
Resultatet från de fyra intervjuerna visar två olika typer av klassrum. De kommer här att
beskrivas utifrån studiens syfte och frågeställningar. I denna del presenteras klassrummen
utifrån siffrorna 1 och 2, samt underrubriker, möblering, material och motiv .

Klassrum 1
Möbler och material
På väggarna i klassrummet sitter alfabetets bokstäver med versaler och gemener och en bild
till varje bokstav. Hyllor på väggen med bilderböcker samt en boksnurra där det står böcker i
olika svårighetsgrad. Stora anslagstavlor täcker väggarna där elevernas bilder finns uppsatta.
Utmed väggarna står bänkar där diverse arbetsmaterial finns samlat. Klassrummet har en
krittavla. Det finns en stationär dator i klassrummet.

Klassrum 2
Möbler och material
Tre av klassrummen är möblerade enbart för ämnet svenska och dessa rum är möblerade med
bord eller bänkar som står i grupper, det finns ingen kateder i klassrummen. I alla klassrum
finns hyllor och bänkar utmed väggarna där diverse arbetsmaterial, spel, pussel, förvaras
tillgängligt för eleverna. På väggarna i klassrummen sitter alfabetets bokstäver med versaler
och gemener och en bild till varje bokstav, anslagstavlor där elevernas bilder och texter finns
dokumenterade. Böcker finns i bokhyllor och på tavellister tillgängligt för eleverna.
Klassrummen har whiteboard dessutom arbetar en lärare mot en smartboard. Det finns soffor
och samlingsmattor i två av klassrummen . I två av klassrummen har läraren satt ordlappar på
vissa föremål tillexempel DÖRR på dörren. I två av klassrummen finns flera datorer som
arbetsredskap för eleverna. I ett av dessa tre klassrum finns endast en stationär dator.
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Motiv till möblering
Klassrum 1
Läraren Mari anser att klassrummet är statiskt och därför blir det lika från klassrum till
klassrum. Man har en mall att anpassa sig efter. Det som är avgörande är ytan i klassrummet,
beroende på hur många bänkar som måste rymmas där. Faktorer som påverkar utformningen
är antal elever i klassen, klassrummets storlek samt variation av olika placeringar. Det man
ändrar är material efter vilken årskurs man har och klassrumsmiljön har skapats under flera år.
Miljön har vi gjort undan för undan, Det är ju ganska ursprungligt också om man tittar på de
här skåpen fanns från början, tavlan har alltid funnits där framme, det byggdes ju 1955.
Vi har en mall ungefär från början som vi får anpassa oss till och det är storleken, ytan på det
här rummet.

Vid skolans ombyggnad 1991 fanns det möjlighet till annan möbeltyp än bänk. Efter att
läraren läst en utredning där det framkom att elever föredrar att ha egen bänk ansåg hon att det
var det bästa alternativet.
Och så slipper jag hitta grejer kors och tvärs, utan de har det i sin bänk.

Läraren beskriver att hon varierar möbleringen för att eleverna behöver byta bänkkamrat, men
det viktigaste ur hennes synvinkel är att eleverna sitter ”rätt”.
Möbleringen varierar vi kan sitta som ett U, vi kan sitta i
grupper, men de behöver är ju flytta runt i klassrummet
så de inte sitter snett och får ont någonstans, man vill ju
att de ska kunna se det man skriver, så de ser när man
demonstrerar saker.

Läraren i studien beskriver att hon inte har tillgång till
grupprum utan får utnyttja korridoren. Det anser hon inte är
någon bra studiemiljö, eftersom dessa ytor inte är menade att
arbeta på.

Man ska ju ha in alla bänkar, sen
beror det på hur mycket utrymme
det finns för övrigt.

Jag kan skicka ut dem i korridoren, men det blir inte lugnare, här inne måste vi fungera hela
dagen.

Katedern används inte som en möbel att undervisa ifrån.
Det är ju en ganska viktig möbel i ett lärorum. Jag vill ha den nere i hörnet och jag vill ha den
som arbetsplats om man säger så, inte något ställe jag undervisar ifrån. Däremot har jag satt en
kateder, bänk, alltså framför där för att det är bra att samla grejer på, sen anpassar man sig ju
det klart, man kan ju ha böcker på olika håll och så.
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Läraren tycker att miljön kan påverka elevers lärande i svenska.
Ja det tycker jag nog, jag tycker sådana där stimulerande saker
runt omkring dem, tillexempel när man lär dem bokstäver, då ska
det vara mycket bokstäver omkring dem., böcker och allt möjligt
sånt de kan fästa ögonen på. Och liksom börja fundera på
svenskan
Det är trevligt att kunna sätta dem i en ring t. ex när man förevisar
något, så att alla ser lika bra, det gör man mer i ettan, nu i trean
samlar jag gärna dem i soffan där borta, men det går väldigt bra
att läsa framifrån med när man läser högt för dem, det tar tid att
förflytta sig så då undviker man en massa strötid.

Större yta är något läraren önskar mer av.
Större yta så man kan ha ett större bord att bre ut sig på.

Elevernas delaktighet visade sig genom att de till viss del få vara med om möbleringen.
Ja det kan vara de som börjar prata om vi inte kan sitta så eller så, sen kanske de vill sitta
bredvid någon annan ibland, men då får jag ju tänka efter om det är klokt att göra så eller om
det är lugnt och fridfullt, det är ju lite grann det jag får tänka på.

Motiv till möblering
Klassrum 2
I dessa klassrum arbetar Anna, Lena och Louise. Lärarna nämner vikten av att placera
eleverna i olika grupper med syfte att det främjar och underlättar samarbete mellan elever.
Målet har varit att möblera bänkar och bord i grupper för att inbjuda elever till samarbete. De
ges då tillfälle att resonera, samtala och argumentera tillsammans. En av lärarna beskriver
deras tankar i arbetslaget kring detta och säger att de har tilltalats av tanken att samarbeta och
att Strandbergs tankar varit utgångspunkt när de planerat och organiserat miljön i skolan.
Det ska finnas olika sittmöjligheter, man kan välja att sitta
i en liten grupp eller i en större grupp, man kan välja att
sitta och kommunicera med en lärare. Vi har tilltalats av
den här tanken att just samarbeta, interaktionen, att lära av
varandra att inte sitta och kämpa och slita själv och inte
riktigt förstå, vi har utgått från Strandbergs tankar vad
barn behöver tillgång till för miljöer rum för
kommunikation det är ju mot en smartboard då… rum för
inre tänkande det är ju de här lite lugnare vrårna och
interaktion samspelet mellan barn–barn, pedagog–barn
(Anna).
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Genom att möblera så elever har olika
sittmöjligheter inbjuder dessa till att i
olika sammanhang genom skrivandet
och talet erövra medel för tänkande,
lärande, kontakt och påverkan.

Vi vill att de ska kunna sitta i mindre grupper och komma isär lite (Lena).
Sen vill jag att de jobbar i grupper så de inte sitter placerade en och en i sina bänkar och att de
ska lära sig att röra sig fritt, gå och hämta och lämna saker (Louise).

Möblera i grupper samt att dela in rummet i små rum anser samtliga lärare är av stor vikt.
Detta framkom även som önskemål av en av de tre lärarna
som inte hade denna möjlighet.
Ja då skulle jag ha ett klassrum med fyra små rum i
rummet, där man kan välja arbetssätt som barn, nu vill
jag sitta och jobba så här, nu vill jag kanske gå till soffan
och lägga mig… och så kunde jag bestämma att nu
arbetar vi i par, idag arbetar vi fyra och fyra, i olika
miljöer så att säga (Louise).

Att dela in ”rum” i rummet var
något lärarna hade som mål.

Att erbjuda olika sittmöjligheter, där eleverna själva får bestämma var och hur de vill arbeta i
rummet, ges eleverna tillfälle till att välja att sitta i en större grupp, välja för att sitta och
kommunicera med en lärare eller man kan välja sitta på en samlingsmatta. En av lärarna
uttrycker också vikten av att eleverna måste kunna komma undan ibland och beskriver:
En del har behov av att sitta lite ifred ibland också och det är ju svårt i det här lilla rummet,
men vi har ju korridoren också… det hade underlättat om vi haft några små rum det behöver
inte vara stora rum det är bättre att ha små rum (Lena).

En av lärarna har en gemensam start på morgonen med sina elever, därefter delas eleverna in i
olika grupperingar. En annan lärare beskriver liknande att eleverna har ett lärorum där de
alltid startar dagen med en samling på mattan, där de går igenom arbetspasset.
Vi har trettiofem elever i gruppen men den är flexibel. Vi regisserar paren så att de får arbeta
med olika barn i stort sett jämt, de är fiffiga kompisar med varandra, vi vill sätta ihop par så det
sprakar, att de kan ge varandra någonting (Anna).

Atmosfären i klassrummet ska utstråla tillåtelse och tilltro till barnets kompetens säger en av
den fyra lärarna.
När barnet kommer in här ska rummet prata svenska, det ska vara så tydligt och barnet ska
känna att den är kompetent, här vågar jag prova, här vill jag experimentera med svenska
(Anna).

En av läraren menar att förmågan att tala och lyssna utgör grunden för att lära sig att läsa och
skriva och förståelsen skapas i sociala sammanhang. Hon nämner därför att en viktig
inredningsdetalj är samlingsmattan, där hon kan samla elever vid samtal kring olika
diskussions ämne och arbeta med bland annat storbok. Att skapa en myshörna med stora
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kuddar och där en speciell plats för läsmaterial finns tillgängligt för eleverna, var en annan
viktig detalj i utformning enligt läraren.
Vi ville ha matta som man sitter på, ja den är jätteviktig och ha samlingar på och diskutera och
prata svenska (Lena).

Det är av vikt att ordna tillfälliga installationer för att kunna ändra möblering vid tema arbete
nämner en av lärarna.
Vid tema kan man ju inspirera barnen genom att göra det lite sagolikt runt om … tillfälliga
installationer (Lena).

Samtliga lärare framhåller att klassrumsmiljöns utformning har betydelse när man arbetar
med ämnet svenska. Det som är centralt för dem är att klassrumsmiljön ska vara inspirerande
och stimulerande med mycket visuella intryck i form av bokstäver, texter och böcker.
Det
ska
vara
en
stimulerande
och
tilltalande miljö.. det ska
vara som ett skyltfönster
(Louise).
Det är därför vi har inrett
ett rum för svenska, vi
tänker att rummen ska tala
så tydligt till barnen så de
ska
veta
vad
som
förväntas av dem
(Anna).

Här kan eleverna utveckla sin
förmåga att i dialog med
andra uttrycka tankar, känslor
som texter med olika syften
väcker, samt stimulans till att
reflektera och värdera.

Det ska finnas mycket
rekvisita i svenska rummet.

Jag tror att man kan
inspirera dem så de blir
sugna till det man ska göra, här inne ska det kännas att man vill läsa och skriva (Lena).

I en stimulerande lärande miljö bör det enligt lärarna finnas bra papper och pennor till hands.
En lärare beskriver att allt material ska vara tillgängligt och i bra höjd för eleverna, sorterat
och var sak på sin plats.
Materialet
ska
finnas
tillgängligt för eleverna utan
att de vuxna ska behöva
plocka fram det vid vissa
bestämda tider eller utifrån
den vuxnes tycke.
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Vi tror på det kompetenta barnet så därför har vi allt material framme i bra höjd för barnen,
sorterat, var sak på sin plats men allt finns framme så barnen själva kan regissera och se vad
det är de ska göra just för tillfället (Anna).

Att få att vara med från byggstart ger tillfälle att få utlopp för sin egen kreativitet menar en av
läraren.
När man har möjligheten att vara med och bygga upp en ny skola i gamla lokaler, att få vara
med från grunden, då får man äntligen lite utlopp för sin kreativitet (Anna).

Genom att använda väggarna
Dikter
som kommunikations yta görs
språket synligt beskriver en av
lärarna. De sätter upp sina
Recensioner
lokala
pedagogiska
planeringar, där barnen i bild
och text får veta vad lärarna Trageton
vill uppnå med arbetsområdet,
dokumentationer där barn genom bild och text En av lärarna beskrev hur de medvetet använder
kan följa sina och kamraters läroprocesser. väggarna som kommunikations yta.
Läraren beskriver att använda väggarna som
kommunikations yta innebär att även väggarna talar ett tydligt språk.
Två av lärarna arbetar med Tragetons metoder i
svenskan och beskriver att det är ett kreativt arbete
med bokstäver, ord, meningar och att producera
texter. De berättar att de har god tillgång till datorer
och en av dessa lärare arbetar mot smartboard. En av
läraren beskriver att elever som har besvärligt att
forma bokstäver och som inte är så starka i
skrivandet, är det en vinst att använda datorn som
hjälpmedel. Detta görs genom smartboard som finns
Målen är uppsatta så vi kan gå igenom
vad de ska lära sig denna lektion, vad vi
har för mål här inne, ja vart de ska komma
någonstans (Louise).

och att datorn har sin givna plats i rummet.

Vi använder datorn jättemycket, det lockar dem och de som inte
är så starka än på skrivandet som har svårt och forma och så där,
de känner ju att det blir mer än när de ska sitta och knöka med
bokstäver, det ser snyggt ut direkt och de kan till och med se att det här går ju inte att läsa
riktigt, det måste nog vara ett mellanrum där (Lena).

En av de tre lärarna saknar datorer och smartboard. Hon beskriver att detta är ett hinder i
undervisningen.
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4.1 Slutsatser av studien
Klassrum 1
All undervisning sker i detta klassrum. Möbleringen varieras efter elevernas önskemål till viss
del, men det viktigaste i möbleringen är att eleverna sitter rätt så de inte får ont någonstans
eller några skador. Läraren anser att man tar över ett klassrum och det som man ändrar är
materialet till den årskurs som man undervisar. Läraren tycker att det är ytan i klassrummet är
viktigast. Ett hinder i undervisningen är att inte ha tillgång till grupprum, där hon kan låta en
liten grupp få gå undan för arbete. Hon tror att miljön påverkar elevernas lärande i svenskan
genom böcker, bokstäver, bilder och annat som kan inspirera.
Hon saknar ett grupprum och ett större bord.
Klassrum 2
Lärarna har mycket lika uppfattning om vad som definierar ett klassrum med god
inlärningsmiljö vad gäller svenska. De nämner ord som inspirera, lustfullt och samspel. Detta
synliggörs i klassrummen genom diverse olika språkutvecklande material Exempelvis visar
studien att en av lärarna använder väggarna som kommunikationsmedel, där det sitter
bokstavsbilder, texter, ord, bilder dokumenterat. I alla skolor finns det böcker med varierat
innehåll och utformning, faktaböcker och skönlitteratur på olika nivåer. Papper, pennor samt
kreativt material förvaras på olika ställen, tillgängliga för barnen. Bokstäver, versaler och
gemener, och tillhörande bild sitter uppe på väggarna.
Samtliga lärare lyfter fram att lärande och utveckling sker i samspel med andra och att
kommunikation är en viktig del. De nämner vikten av att inreda fler ”rum” i rummet och på
det sättet skapa olika möjligheter till inlärning och elevdelaktighet. Elever erbjuds olika
sittmöjligheter och de beskriver vikten av att elever lär av varandra. En hörna där man skapar
en extra mysfaktor och möjlighet till avslappning och lugn nämns också som en viktig del.
Eleverna ska enligt lärarna lära sig att arbeta både enskilt och tillsammans med andra.
Det sociokulturella perspektivet framhäver samarbete och interaktion, men eleverna behöver
även få egen tid att tänka. Strandberg (2006) tolkar Vygotskij tankar om vikten av olika rum
då all utveckling uppenbarar sig två gånger. Den första nivån innebär att utveckling sker när
fysiska relationer mellan människor uppstår. Den andra nivån är tankearbete inom individen.
Därför menar Strandberg att eleverna måste ha tillgång till två olika rum. Ett rum för
interaktioner, arbete i grupp och samtal och ett rum där elevernas inre tankearbete är möjligt
(Strandberg 2006).
Två av lärarna använde Tragetons metoder i sin språkundervisning och datorn fanns
tillgänglig i dessa klassrum. En lärare saknar dator och smartboard i sin undervisning.

Sida 28 av 36

5 DISKUSSION
I detta kapitel presenteras först en metoddiskussion, därefter följer en resultatdiskussion. Först
diskuteras mitt metodval, sedan reflekterar jag över resultatet för att sätta det i relation till den
tidigare forskning som presenterats, samt mina egna reflektioner, tankar och frågor.

5.1 Metoddiskussion
Jag borde ha genomfört en pilotstudie innan studiens genomfördes, och på det sätt först fått
prova mina intervjufrågor och på detta sätt kontrollerat om de var rätt utformade. Efter den
första intervjun och första observationen klargjorde jag detta för mig själv genom att titta på
mina fotografier och lyssna igenom mina bandade mina intervjuer. Jag märkte att intervjun
drog ut på tiden på grund av att jag fick information som inte primärt var efterfrågat. Till
kommande intervjuer kunde jag då i alla fall fokusera på att får tag på relevant information.
Trots att den första intervjun drog ut på tiden fick jag ändå information som jag kunde
använda mig av i analysen, även om kanske transkriberingen i detta fal blev väl onödigt
tidsödande.
Stukát (2005) skriver att transkribering av intervjuer är tidskrävande och att det kan
förekomma att man endast skriver ut intressanta delar. För att inte gå miste om väsentlig
information valde jag därför ändå att skriva ut samtliga intervjuer i sin helhet.
Att ta kontakt via mail och personlig kontakt med respektive respondent upplevde jag som
positivt, då jag omgående fick bekräftat av samtliga deltagare om intresse att deltagande, samt
plats och tid för intervjuer. Däremot hade en av respondenterna en hög arbetsbelastning vid
denna tid och det var svårt att hitta ett tillfälle för intervju. På grund av detta drog arbetet ut på
tiden men då jag ansåg att respondenten kunde ge mig viktig information så valde jag att
vänta tills hon hade tid. Som redan sagts ovan, då intervjuerna utfördes enbart personligen av
mig, kan det hävdas som reliabiliteten minskar. Men eftersom jag använde mig av IPod och
fotografering som observation talar detta för en ökad reliabilitet.
Jag valde att enbart fotografera miljön utan att blanda in elever på fotografierna på grund av
etiska skäl, men märkte att det i realitet var svårt eftersom en del av de bilder som var
uppsatta på väggar även inkluderade eleverna, vilket gjorde att jag inte kunde fotografera
närbilder, samt jag fick därför utesluta vissa av fotografierna. I efterhand kan jag se att jag
borde ha tänkt på att fråga föräldrarna om tillåtelse att fotografera förekommande bilderna
som inkluderade deras barn. Med detta var tyvärr inte något som jag från början insåg var
nödvändigt.

Sida 29 av 36

5.2 Resultatdiskussion
Direkt nedan kommer jag att diskutera betydelsen av lärarens medvetenhet om den fysiska
klassrumsmiljöns utformning då det gäller ämnet svenska. Jag följer frågeställningarna och
integrerar dessa i detta kapitel. Resultatdiskussionen analyserar de fyra olika skolorna som är
nämnda i studien.

5.2.1 Lärarnas medvetenhet för utformning av den fysiska klassrumsmiljön
Nordin- Hultman (2009) skriver att det finns ett kulturellt mönster som är starkt
traditionsbundet för hur ett klassrum möbleras, inreds och är utrustad. En av de fyra lärarna
uttrycker att man så att säga ärver ett klassrum och anpassar sig efter hur det ser ut. Det som
är förändringsbart, anser läraren, är det material som byts ut efter vilken årskurs som
undervisas i klassrummet. Dessutom anser läraren att möblera med bänkar är det alternativ
som är bäst för både henne och eleverna. Detta talar för att det finns olika synsätt och olika
pedagogiska tankar inom de fyra besökta skolorna och att det fortfarande finns starkt
traditionsbunden utformad klassrumsmiljö.
Jedeskog (2007) beskriver att placeringen av bänkar utgör en form av maktmedel. Genom att
han eller hon medvetet placerar bänkar så det blir möjligt att alltid ha kontroll över vad som
händer i klassrummet och därmed hela tiden se exakt vad eleverna gör.
I studiens resultat kan man se att de intervjuade lärare är medvetna om att klassrumsmiljön är
betydelsefull. En aspekt som lärarna nämnde var att klassrummets yta är av stor vikt för att
kunna få en bra lärandemiljö. Några nämnde även att de utnyttjade korridoren på grund av
platsbrist, vilket de ansåg inte är något bra alternativ för undervisning. Alla utgick ifrån sina
förutsättningar, resurser samt klasstorlek.
Samtidigt gick att utläsa att på de skolor där klassrumsmiljön diskuterades i arbetslaget och
rektor var delaktig i detta, har lärarna en annan strategi för att inreda sitt klassrum. Dessa
lärare är mer nöjda med utformningen av sin miljö. Detta visade sig genom att de framförallt
har inrett ett särskilt rum för ämnet svenska. Det finns en uttalad pedagogisk tanke bakom
klassrumsmiljöns utformning och lärarna kunde tydligare beskriva att de arbetar med
pedagogiska miljöer för att få förbättrad måluppfyllelse genom föränderliga miljöer.
Björklid (2005) framhåller detta i sin rapport att man anpassar den fysiska omgivningen i
relation till nuvarande läroplan och hon lyfter fram att den fysiska miljöns betydelse för
lärandeprocesser.
Den lärare som inte diskuterar miljöns betydelse har mer uttalade önskemål om hur de ville
att klassrummet se ut. Det kan alltså i vissa fall vara av speciell vikt att all personal i
arbetslaget diskuterar sådana frågor även om omedelbara möjligheterna för tillfället skulle var
begränsade av en eller flera anledningar, man har då i alla fall enighet om en gemensam
strategi.
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Något som Jedeskog (2007) påpekar är att det förefaller som lärarna sällan diskuterar
utformningen av eller strategier för att skapa goda miljöer.
De flesta av lärarna anser att elever lär och tänker i samspel med andra, därför är en viktig
aspekt att möblera så att eleverna får tillgång till samspel med sina kamrater. Några påpekar
även att eleverna får välja hur och var de vill arbeta i klassrummet.
Resultatet visar att läraren bestämmer själv över hur det möbleras och vilka elever som skall
sitta och arbeta tillsammans. Detta behöver inte vara något som är negativt, utan läraren gör
det för att underlätta undervisningen med en medvetenhet om att eleverna faktiskt kan ge
varandra kunskap på de olika sätt som redan diskuterats i den inledande
litteraturgenomgången.
Strandberg (2006) skriver om elevers delaktighet. Han menar att den är mycket mer än enbart
att ha inflytande på klassrumsmiljön, den innehåller även rätten att undersöka, exprimetera,
utveckla och omforma miljön. Detta fick jag bekräftat på två av skolorna där dels lärarna
själva uttryckte vikten av delaktighet, samt genom att gå runt i lokaler kunde jag observera
befintliga dokumentationer och ”levande föränderligmiljö”. Strandberg (2006) beskriver
väsentliga aspekter att uppmärksamma som lärare vad gäller klassrum är att eleven känner sig
inbjuden att ta del av allt som finns, inbjuden att få bidra med det som hon/ han har att bidra
med, det lärande barnet känner att andra barn hänför henne och honom kompetens.
I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att lärandet är situerat, vilket innebär att fokus
är på det sociala sammanhang som läsning och skrivning ingår. Individen lär i samspel med
andra och samarbete med kamraterna blir en viktig del i lärandet. Resultatet från denna studie
visar att tillgången till olika rum i rummet samt flexibiliteten i att kunna flytta runt i rummet
och möjlighet att välja var och hur eleverna vill arbeta i klassrummet uppmuntrar
interaktionen och samarbete mellan eleverna.
I Lpo 94 står det att elever ska få tillfälle att utveckla ett rikt språk och lära sig hantera språket
i relation till andra människor i autentiska miljöer, i form att lyssna diskutera och reflektera.
Lärarnas medvetenhet visar sig tydligt i resultatet genom att de uttrycker vikten av att
inspirera genom mycket språkutvecklandematerial, göra miljön lustfylld, samt vikten av att
arbeta med kreativt material.
Forsell (2008) framhåller att klassrumsforskning har visat att lärare även ska kunna
åstadkomma en spännande läromiljö och att lärarna måste vara medvetna om klassrummets
sociala roll samt klassrummet som en meningskonstruerande miljö
Jag kan se att finns det enbart ett rum till förfogande och dessutom bestämda platser, medför
det begränsade valmöjligheter och begränsat utrymme för samlärande. Det ger också eleverna
minskade möjligheter att välja arbetsplats. Samtidigt kan det vara svårt att skapa alla de olika
platser och möjligheter som tillexempel Strandberg anser att eleverna behöver. Flera skolor är
inte anpassade för det. Att skapa en tyst plats och en plats för diskussioner kan vara svårt när
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man inte har tillgång till något grupprum och klassrummet är för litet. Eftersom det är
skolledarens uppdrag att leda och utveckla skolans pedagogiska verksamhet, gäller det att det
ges tid och möjligheter för personal att få gemensam samsyn inom det område som ska
utvecklas.
Vidare är vissa viktiga frågor därmed aktuella:
- Vad händer om elever eventuellt får en lärare som haft ett mera styrt arbetssätt får en lärare
med en mera tillåtande miljö? Hur anpassar sig då lärarna till sådana situationer? Är detta
något man diskuterar inom arbetslaget, eller tar man enbart över en klass utan att
överhuvudtaget reflektera över vilket arbetssätt tidigare kollegor haft? Hur förhåller sig lärare
till att ta emot elever från förskolan?
Ett arbetslags arbete med att genomföra förändringar i miljöer och deras medvetenhet om vad
detta innebär för ”kunskapandet”, måste löpa mellan olika verksamheter och olika
skolor/stadier.
De fyra besökta skolorna har olika ekonomiska resurser och detta visar sig i resultatet från
denna studie genom att material, hjälpmedel såsom dator och Smartboard och tillgång till
andra utrymme än enbart klassrum, varierade högst väsentligt. Ogden (2003) menar att
skolans ekonomiska och fysiska resurser är att ta hänsyn till när lärare utformar
klassrumsmiljön, vilket kan sätta hinder för läraren.
Här har lärarna en svår uppgift, eftersom de alltid får anpassa verksamheten efter skolans
resurser, elevers olika behov och klasstorlek. Det är här lärarnas idérikedom och kreativitet
måste komma till direkt konstruktiv användning.
Forsell (2008) framhåller exempelvis att detta innebär ökade krav på medvetenheten om
klassrummets sociala betingelser i form av ett mycket konkret förtydligande av klassrummet
som meningskonstituerande miljö.
Mina här framförda resultat visar vad lärarna önskar, och några har möblerat ”rum i rummen”,
och uttrycker att detta är viktigt för ämnet svenska. I några av klassrummen är läraren
stationär i klassrummet och eleverna får byta lokal. Det finns enligt mig således en
genomgående medvetenhet om att elever lär olika och denna insikt visar sig framförallt
genom att man har eller vill ordna olika inlärningsmöjligheter. Detta känner jag igen från den
ovan redovisade litteraturen och min en yrkesverksamhet. Aktuella frågor blir enligt mitt
förmenande:
- Passar det alla elever att byta lokaler och lärare efter ämne i tidiga skolår, exempelvis att inte
ha sin ”egna” sittplats i klassrummet?
- Kan man som lärare organisera ett klassrum som passar samtliga elever i en klass, eller är
det eventuellt så att man alltid måste anpassa sig till vissa specifika elevers behov?
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En av de fyra lärarna uttrycker att miljön måste vara föränderlig och detta tolkar jag som att
vilka elever man har i klassrummet har betydelse, de tidigare nämnda individuella olikheterna
mellan eleverna har som sagts flera gånger en avgörande betydelse. Alla elever har rätt till sin
bästa inlärningsmiljö, men miljön upplevs ju inte på samma sätt av alla elever och därför
måste läraren vara medveten om elevers olikheter på ett sätt som vid en första överblick inte
alls är självklart.
Notera att det uttryckligen står i kursplanen att lärare ska utforma olika miljöer i de
sammanhang som här avses. Ett alternativ, ur min synvinkel, kan vara att lärarna i större
utsträckning än vad som idag ofta är fallet inom grundskolan, tar till sig hur förskoleklassens
lokaler är utformade. Där finns ju oftast små aktivitetsplatser och genom att samverka mer
och tillexempel byta lokaler vid vissa tillfällen skulle detta vara till en fördel för båda
verksamheterna. Detta kan ge tillfälle att få tillgång till mer utrymme vid tematiskt arbete och
vid vissa tillfällen kan det passa elever i förskoleklassen att arbeta i klassrum. Mest troligt
skulle skolverksamheten gynnas eftersom förskoleklassens miljö oftast har bättre tillgång till
lokaler och möblerat i små aktivitetsplatser, annat material att tillgå såsom spel och annat
kreativt material. Detta är naturligtvis inte så enkelt som det låter, det kan vara svårt att se
andras behov, men återigen, har lärarna en samsyn kring lokaler och enighet om ett
gemensamt synsätt är detta enklare.
För att exemplifiera, Davidsson (2008) jämför i en analys över sex och sjuåringarnas fysiska
miljö, där hon menar att förskoleklassen för sexåringarna ger en annan bild av lärandemiljön.
Jag kan se att det finns likheter med några av lärarnas åsikter hur man kan gynna lärandet med
hjälp av miljön. Aspekter såsom att kunna ha material tillgängligt och utan att plocka undan,
rum i rummet, samt inreda särskilt rum för ämnet svenska.
En av lärarna som ingick i studien var med vid byggstarten av den skola hon arbetar på. Detta
var naturligtvis i hennes fall en utmaning, där det gavs direkta möjligheter att utforma en
miljö i samklang med den då rådande pedagogiska inriktningen.
Slutligen, det som sammanfattats och diskuterats ovan får jag ett stöd för i de intervjuer jag
analyserat från samtliga av de fyra skolorna. Att få utforma miljön i en skola från grunden kan
ses som en stor fördel, men lärarens medvetenhet om miljöns påverkan för lärandet i
kombination med elevernas möjlighet att påverka och delta i miljöns utformning, är ändå den
viktigaste insikten som kommit fram genom mitt här nu redovisade examensarbete.

5.2.2 Konsekvenser för läraryrket
Jag hoppas min studie bidrar med kunskap om hur viktigt det är att ha medvetenhet och insikt
om hur miljön påverkar elevers lärande i ämnet svenska. För att gynna elevers olikheter måste
utformandet av miljön vara föränderligt. Kunskapssökning sker inte bara i miljön utan även
med hjälp av miljön.
Genomförandet av examensarbetet har gett mig vissa speciella insikter i läraryrkets olika
strategier för att inreda och uppnå en positiv klassrumsmiljö vad gäller ämnet svenska. Dessa
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strategier handlar mycket om att som lärare vara kreativ. Det krävs alltså en medvetenhet för
att skapa meningsfulla läromiljöer och det är enligt mitt förmenande inte alls självklart att alla
har den kunskapen eller möjligheten.
I den flesta litteraturen står vikten av att skapa rum med verkstadskaraktär, inreda rum i
rummen. Av tradition kan det vara att läraren behåller det klassrum som tilldelats och
reflekterar inte vidare över det utan nöjer sig. Vilken syn läraren har på lärandet är avgörande
för hur han/hon möblerar och inreder sitt klassrum. I litteraturen står vikten om att skapa ett
klassrum som är spännande, attraktivt, samt plats för skapande aktiviteter – att skapa
flerstämmiga lärandemiljöer. Med tanke på att man oftast ärver ett klassrum och beroende på
vad skolan har för tillgång till möbler och interiör menar jag att läraren måste både vara
kreativ, initiativ rik och ha kunskap om vad som är viktigt i miljön vad gäller elevers lärande i
svenska.
Efter att ha genomfört min undersökning, där jag fått ta del av aktuell litteratur och genom det
lärarna lyft fram i sina intervjuer har jag fått insikt i att det sociokulturella perspektivet ger
lärarna verktyg att utveckla lärande hos elever med hjälp av pedagogiska verktyg, metoder
och att skapa en miljö som främjar elevers utveckling. Detta är något jag tar med mig i större
utsträckning än tidigare i mitt arbete som lärare.

5.2.3 Förslag på fortsatt forskning
Det vore intressant att undersöka vad skolledare anser att klassrumsmiljön har för betydelse
för lärandet, eftersom det är de som har det pedagogiska och ekonomiska ansvaret för
skolverksamheten. Påverkar deras syn lärarnas möjligheter att utforma pedagogiska miljöer?
Den litteratur som jag har tagit del av är relativt ny och förändringar tar tid. Därför vore det
intressant att göra en liknande studie om några år, för att se om lärarens syn på
klassrumsmiljö förändrats något.
Även studier av retroperspektiv karaktär som då mer fördjupade och detaljerade skulle vara
intressesant att genomföra. Där då exempelvis större noggrannhet ägnades åt dokumentation
av själva undervisningsmaterialet som använts praktiskt, egenutvecklat kontra inköpt
undervisningsmaterial, för-och nackdelar med desamma etc., som dessutom kompletteras med
kommentarer från berörda elever och lärare på ett sätt så att sådana systematiska
dokumentationer kan utvärderas.
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Bilaga 1: Intervjuformulär
1. Hur länge har du arbetat som lärare?
(Hur länge har du arbetat som lärare i detta klassrum?)
2. Vilken utbildning har du?
3. Har du själv skapat miljön i ditt klassrum?
(Vad är viktigt för dig att lyfta fram i detta arbete?)
4. Anser du att den fysiska miljön kan påverka elevers lärande i svenska? (På vilket sätt?)
5. På vilket sätt är eleverna delaktiga i utformningen av klassrummet?
6. Talar ni om klassrumsmiljöns möjligheter för elevers lärande i ditt arbetslag?
7. Hur ser ditt drömklassrum ut?

Bilaga 2: Introduktionsbrev

Jag heter Marie-Louise Engström och läser lärarprogrammet senare del i Skövde. I kursen
ingår det att jag ska göra en undersökning som ska resulteras i ett examensarbete.
Syftet med studien är att få kunskap om vad lärare har för syn på den fysiska klassrumsmiljön
när det gäller elevers lärande i ämnet svenska.
Jag ser att jag kommer att ha nytta av detta i framtiden i min yrkesroll.
Jag har tänkt intervjua fyra lärare verksamma inom grundskolan som arbetar med år 1–3 kring
ämnet klassrumsmiljön betydelse när det gäller elever att arbeta med kärnämnet svenska.
Intervjun kommer att innehålla öppna frågor med följdfrågor och tar ca 30 min. Efteråt vill
jag fotografera ert klassrum.
Ditt deltagande är frivilligt och du som respondent kan välja om du inte vill svara på alla
frågor under intervjun. Den information som du ger kommer endast att användas till min c
uppsats och du kommer att vara anonym.

