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Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares strategier för val av 
placering av enskilda elever och möblering av bänkar och bord i klassrummet. Vi 
använde en kvalitativ forskningsstrategi och intervjuade därför tio lärare som arbetar 
på två högstadieskolor om deras uppfattning om ämnet. Vårt resultat visar att 
arbetsro är det grundläggande målet med placering av elever och möblering av 
bänkar och bord i klassrummet. Många lärare placerar därför elever i rader om två 
och två. Hur mycket inflytande elever får ha över placering och möblering beror på 
hur gruppen fungerar. Upplever läraren att gruppen sköter sitt skolarbete utan att 
störa varandra är valet av bänkkamrat mer elevstyrt. Även om arbetsro är en 
förutsättning för en fungerande undervisning så finns det mål (Lpo 94) som trygghet 
och övning i samarbete som lärare bör eftersträva i sin undervisning. Våra slutsatser 
är att placering av elever och möblering av bänkar eller bord är ett verktyg som kan 
användas för att sträva mot flera av de mål som Lpo 94 säger att vi lärare ska göra. 

 

 

Nyckelord: Placering, elever, möblering, klassrum 

 



  
 
 iv 
 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................ 1 

1.2 Forskningsfrågor ........................................................................ 1 

1.3 Begreppsdefinitioner ................................................................... 2 

2 Litteraturgenomgång ................................................................................... 2 

2.1 Vad säger läroplanen? ................................................................. 2 

2.2 Lärarens ansvar för klassrumsmiljön ......................................... 2 

2.3 Tidigare forskning ....................................................................... 3 

2.3.1 Sambandet mellan möblering och elevers uppgiftsfokusering .......................... 3 

2.3.2 Placering långt fram eller långt bak i klassrummet .......................................... 4 

2.4 Teorier kring möblering av klassrum och placering av elever .... 5 

2.4.1 Möblering av klassrum och dess symbolik ......................................................... 5 

2.4.2 Fri placering eller lärarstyrd placering ............................................................. 6 

2.4.3 Arbete i grupp ...................................................................................................... 8 

2.4.4 Gruppsammansättning ....................................................................................... 8 

3 Metod ......................................................................................................... 10 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi .................................................... 10 

3.2 Urval ......................................................................................... 10 

3.3 Datainsamlingsmetoder ............................................................. 11 

3.4 Databearbetning och analysmetod ........................................... 12 

3.5 Reliabilitet och validitet ............................................................ 12 

3.6 Etiska ställningstaganden ......................................................... 12 

4 Resultat ....................................................................................................... 13 

4.1 Lärares uppfattning om placering av elever i klassrummet ...... 13 

4.1.1 Placering för arbetsro ........................................................................................ 13 

4.1.2 Elevers inflytande över placering i klassrummet ..............................................14 

4.1.3 Placering för trygghet och övning i samarbete ................................................. 15 

4.1.4 Placering långt bak eller långt fram i klassrummet .........................................16 

4.1.5 Grupper och gruppsammansättning ................................................................. 17 

4.1.6 Att välja att sitta ensam i klassrummet ............................................................. 17 

4.2 Möblering av bänkar/bord i klassrummet ................................ 18 

4.2.1 Yttre faktorer påverkar möbleringen i klassrummet ....................................... 18 

4.2.2 Möbleringen bör spegla lektionsinnehållet ....................................................... 18 

4.2.3 Lärare föredrar möblering av bänkar i rader ..................................................19 



  
 
 v 
 
 

5 Resultatanalys ............................................................................................ 20 

5.1 Placering av elever i klassrummet ............................................. 20 

5.1.1 Målet med lärares placering är arbetsro ......................................................... 20 

5.1.2 Trygghet och samarbete i klassrummet ........................................................... 20 

5.1.3 Placering av elever långt fram eller långt bak i klassrummet ..........................21 

5.1.4 Grupper och gruppsammansättning .................................................................21 

5.2 Möblering av bänkar och bord i klassrummet ........................... 22 

6 Diskussion ................................................................................................. 23 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................ 24 

6.2 Slutsatser .................................................................................. 25 

6.3 Nya forskningsfrågor ................................................................ 25 

 

Bilaga 1 Missivbrev 

Bilaga 2 Intervjuguide 



  
 
 vi 
 
 

Förord 
 
 
Arbetet med detta examensarbete har varit oerhört givande men utan vissa personers 
hjälp hade det inte varit möjligt för oss att genomföra arbetet. Först och främst vill vi 
tacka Marja-Terttu Tryggvason, vår handledare, som har gett oss konkreta råd om 
hur vi ska gå vidare i vårt arbete och alltid varit tillgänglig för frågor. Vi vill också 
tacka våra respondenter som ställt upp med sin värdefulla tid trots att vi vet att lärare 
har ett fullspäckat schema, utan er hade det inte varit möjligt. Vi vill även passa på att 
tacka bibliotekarie Katarina Ylikiiskila som hjälpte oss att söka i databaser efter 
relevant forskning, vilket gav ett oerhört lyft till vårt examensarbete.  
 
Sist men inte minst vill ta tillfället i akt att tacka våra familjer som alltid har ställt upp 
och stöttat oss under hela vår utbildning, utan er stöttning hade vi inte klarat det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Katarina Gustafsson                   Linda Marberg Engström



  
 
 1 
 
 

1 Inledning 
Under åren på lärarutbildningen på Mälardalens högskola har flertalet lärare påpekat 
vikten av att lärare bestämmer över elevers placering i klassrummet för att elever ska 
känna trygghet. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) går också att läsa att skolan ska sträva emot att varje elev 
”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra”. 
(Lärarboken, 2003, s.19). 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på högstadieskolor har det dock visat sig 
att vissa lärare tillämpar fri placering av elever och även fri arrangering av bänkar 
eller bord i klassrummet. Om det nu är så att lärares strategi för placering av elever 
har betydelse för den enskilde eleven och/eller klassrumsklimatet undrar vi varför 
det, enligt vår erfarenhet, är vanligt att elever på högstadiet får sitta hur de vill med 
vem de vill i klassrummet. Vår upplevelse är att i låg- och mellanstadiet är placering 
ett flitigt använt verktyg av lärare. Vi menar att placering borde vara ett lika flitigt 
använt verktyg på högstadiet som det är på tidigare stadier.  

Björklid (2005) påpekar att skolans fysiska miljö är sparsamt reglerad i skollag och 
läroplaner. Vidare menar hon att forskningen om skolans fysiska miljö är knapp. I 
enighet med Björklid menar vi att skolans miljö, där placering av elever och bänkar 
eller bord ingår, är nödvändig att undersöka därför att alla elever har rätt att känna 
sig trygga i skolan och elever har också rätt att öva sig i samspel med andra. Vi menar 
att placering av elever är ett viktigt, men ibland bortglömt verktyg, när det gäller att 
utveckla elevernas trygghetskänsla och samspel med andra elever i skolan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att belysa lärares strategier för val av placering av 
elever i klassrummet, dels vad det gäller placering av enskilda elever, dels vad det 
gäller möbleringen av bänkar eller bord i klassrummet. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur styrs placeringen av elever i klassrummet? 

• Hur styrs arrangeringen av bänkar eller bord i klassrummet? 

• Hur resonerar lärare kring deras val av strategi för placering av elever och 
bänkar eller bord i klassrummet? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
Nivågruppering: Stensmo (1997) beskriver att nivågruppering i 
undervisningsgrupper innebär att man delar in gruppen efter likartad 
prestationsförmåga. Nivågruppering kan genomföras med hela klassen eller delar av 
klassen.  

Grupp: Enligt Stensaasen och Sletta (1997) är en grupp ”två eller flera personer som 
ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra i den 
bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredställda och nå 
sina mål”. (s.26). 

2 Litteraturgenomgång 
När vi läste in oss på området placering av elever och bänkar eller bord i klassrummet 
använde vi oss i första hand av Mälardalens högskolebibliotek. För att hitta relevant 
forskning på området kontaktade vi en bibliotikarie som visade oss vilka databaser vi 
kunde söka i. De forskningsrapporter som vi här nämner har vi hittat i ERIC-
databasen. 

 

2.1 Vad säger läroplanen? 
I Lpo 94 står att skolan ska sträva efter att vara en social gemenskap som ger trygghet 
och lust till att lära. Vidare går att läsa att alla som arbetar i skolan ska medverka till 
att utveckla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen.  

Skolan ska också sträva emot att främja elevers förmåga och vilja till ansvar och 
inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Dessutom ska skolan 
sträva emot att elever lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra.  

 

2.2 Lärarens ansvar för klassrumsmiljön 
Enligt Stensmo (1997) bör en lärare inneha tre olika slags kompetenser, 
ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Ledarkompetens 
innebär att läraren kan organisera och leda klassen vilket innebär att läraren bland 
annat ska kunna ”…hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera 
elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster…” (s.7). 

Vidare menar Stensmo (1997) att klassrummet är som arbetsplats en liten yta där 
många elever ska utföra ett arbete. Eftersom utrymmet är litet för varje elev är risken 
att eleverna stör varandra i arbetet. Med detta vill Stensmo visa att även om läraren 
är den som ska organisera klassrummet så finns det vissa yttre ramar som läraren 
inte kan påverka. En annan sådan ram som påverkar lärarens arbete och även 
organiseringen av klassrummet är skolans kultur eller så kallade ”skolkod”, 
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skolkoden är de oskrivna regler som varje skola har.  Andra yttre ramar som påverkar 
lärarens arbete och organisering av klassrummet är klassrummets planlösning och 
gruppstorleken. 

Carolyn Webster-Stratton (citerad i Löwenborg & Gíslason, 2003) uttrycker att 
forskning har visat att ”den proaktive läraren strukturerar och organiserar miljön på 
ett sådant sätt att problembeteende uppträder i mindre uppfattning. Motsatsen till 
proaktiv är reaktiv, som betyder att läraren reagerar på problematiskt beteende när 
de uppstår” (s. 28).   

Löwenborg och Gíslason (2003) understryker att läraren måste arbeta för ett gott 
arbetsklimat och menar då att skapandet av trygghet i en klass är första steget att ta 
emot ett gott arbetsklimat. Lärarens planering av placering av elever är en del av att 
skapa trygghet i klassen. 

Även Kernell (2002) anser att läraren ska kunna ordna en god och inbjudande 
lärandemiljö som ger utrymme för olika arbetsformer. Vidare talar han om vikten av 
att ha fingertoppskänsla då det inte bara finns ett rätt sätt att ordna inlärningsmiljön 
för varje klassrum. Läraren är den som ska strukturera inlärningsmiljön utifrån sin 
professionella kunskap för att frågan är mer komplex än en vanlig handuppräckning 
för eller emot, menar Kernell. Det kan räcka med att gruppen får en ny elev och 
miljön måste omstrukturereras oavsett vad gruppen tycker för att bibehålla en god 
inlärningsmiljö. En god lärare måste alltså kunna finna en balans mellan att skapa en 
kreativ och aktiv miljö men samtidigt behålla ordningen och strukturen. 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Sambandet mellan möblering och elevers uppgiftsfokusering 
I sin forskning undersökte Bonus och Riordan (1998) på två skolor i USA hur man 
kan förbättra arrangeringen av bänkar i klassrummet för att öka 
uppgiftsfokuseringen för elever i andra och tredje klass. De analyserade möjliga 
anledningar till varför elever inte fokuserade på sina uppgifter och kom fram till att 
arrangeringen av bänkar, närhet till lärare, elevernas kunskapsnivå och typ av 
kunskapsaktivitet påverkade elevers uppgiftsfokusering. Som lösning till problemet 
prövade de tre olika strategier där de antingen placerade elever i grupper med tre, i 
hästskoform eller i rader. Förutom detta tog de i beaktande närhet till lärare och 
elevers relationer sinsemellan när de placerade eleverna. 

Resultaten av Bonus och Riordans undersökning visar att det inte finns en strategi för 
placering av elever som fungerar alltid. Alla tre strategierna var effektiva under vissa 
lektioner vilket betyder att för att eleverna ska vara uppgiftsfokuserade måste 
placering av bänkar i klassrummet passa målet för lektionen.  

Nedan beskrivs de negativa och positiva effekter av varje strategi för placering av 
bänkar i klassrummet som Bonus och Riordan resultat visade på. När det gäller att 
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placera elever i rader ansåg lärare att det var lätt att hålla uppsikt och hjälpa elever 
när de arbetade individuellt. Men att sitta i rader var inte god lösning vid 
klassrumsdiskussioner då eleverna längst bak i klassrummet hade svårt att höra 
elever som satt längst fram i klassrummet. Denna form av placering lämpar sig alltså 
vid individuellt arbete och vid prov.  

Att placera eleverna i hästskoform menar Bonus och Riordan är passande vid 
helklassdiskussioner, vid redovisningstillfällen och vid rollspelsaktiviteter. Vad det 
gäller att arbeta i par lämpar sig varken att sitta i rader eller hästskoform, menar 
författarna för att eleverna blev osäkra på vem de skulle arbeta med.  

Slutligen menar Bonus och Riordan att det fanns många positiva effekter av att sitta i 
grupper om tre. Det var till exempel lätt att arbeta med grupparbeten för alla visste 
redan vilken grupp de tillhörde. Eleverna hade också lätt att hjälpa varandra. Vidare 
menar de dock att denna form av placering inte fungerar lika bra när eleverna ska 
skriva prov eller när läraren ska ha genomgång i klassrummet då det är lätt att bli 
distraherad av någon i gruppen. Deras slutsats är att det kan vara bra för lärare att 
variera placering av elever och bänkar efter vilket innehåll lektionen ska ha.  

Även Rosenfield, Lambert och Black (1985) har undersökt effekterna av bänkars 
placering på elevers beteende och även de konstaterar att bänkars möblering har stor 
inverkan på elevers beteende. De undersökte rad-, grupp- och cirkelformation av 
bänkar och hur det påverkade femte och sjätteklassare i sex olika klasser i USA. 
Resultaten visade att elever som sitter i cirkel är mer uppgiftsfokuserade än de elever 
som sitter i rader och elever som sitter i grupp är mer uppgiftsfokuserade än de som 
sitter i rader men mindre än de elever som sitter i cirkel. Värt att notera är att 
undervisningssituationen, som observerades i de sex deltagande klasserna, var i 
helklass och eleverna genomförde en brainstorming tillsammans angående en 
annalkande skrivuppgift.  

Hastings och Schwieso (1995) utförde en liknande studie men till skillnad från 
Rosenfield et al. genomförde de sina observationer när eleverna arbetade med 
individuella uppgifter istället för i helklassdiskussioner. Undersökningen 
genomfördes i England i två parallellklasser med nio- till elvaåringar. Resultaten från 
denna undersökning visade att uppgiftsfokuseringen var högre när eleverna satt i 
rader och att elever som har svårt att fokusera på uppgiften när de sitter i grupp 
visade på tydligast förbättring av uppgiftsfokusering när de fick sitta i rader istället. 
Det faktum att individuella uppgifter fungerar mest effektivt när elever sitter i rader 
gör att Hasting och Schwieso menar att det är viktigt att anpassa möbleringen efter 
undervisningsaktivitet.  

 

2.3.2 Placering långt fram eller långt bak i klassrummet 
Schwebel och Cherlin (1972) undersöker på vilka grunder en lärare gör sitt val av 
placering av den enskilde eleven i klassrummet och vilken effekt detta har på eleven 
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främst skillnaden mellan att hamna långt fram respektive långt bak i klassrummet. 
Undersökningen genomfördes i USA. Resultatet av undersökningen visar att de lärare 
som deltog i undersökningen låter eleverna välja sina egna platser de första dagarna 
så att läraren ska lära känna alla elever. När de sen valde var de skulle placera 
eleverna gjorde de två val, var i klassrummet eleven skulle sitta och bredvid vem de 
skulle sitta. Vidare menar Schwebel och Cherlin (1972) att lärarna valde elevernas 
bänkkamrater på grundval av hur de skulle bibehålla ordningen i klassrummet 
genom att placera stökiga elever långt ifrån varandra och bredvid elever som ansågs 
som skötsamma ur lärarens synpunkt.  

Flera av lärarna som deltog i Schwebel och Cherlins undersökning beskrev att de 
valde elevernas placering instinktivt eller genom elevernas personkemi. Alla 
deltagande lärare menade att det viktigaste målet med placeringen av eleverna var att 
uppnå kontroll över klassrummet och eleverna. Lärarna nämnde inte att deras val 
inkluderade vem som skulle bli placerad långt fram, långt bak eller i mitten av 
klassrummet. Dock sade de flesta lärare att elever med syn- eller hörselproblem bör 
sitta långt fram i klassrummet.  

När Schwebel och Cherlin observerade eleverna i klassrummet visade det sig att de 
som satt långt fram i klassrummet engagerade sig åt sitt skolarbete oftare än de som 
satt på andra rader. När man sedan placerade om eleverna i klassrummet visade det 
sig att lärarna uppfattade eleverna som hade flyttat fram som mer uppmärksamma 
och lättare att tycka om än de som hade flyttats bakåt. Det visade sig också, som 
väntat, att eleverna som flyttats framåt i klassrummet visade en ökning vad det gäller 
nedlagd tid på skoluppgiften.  

När eleverna tillfrågades i Schwebel och Cherlins undersökning, visade det sig att de 
elever som sitter längst fram i klassrummet anser sig som smartare än de som sitter 
långt bak i klassrummet och samma elever trodde också i högre grad att läraren gillar 
dem än de som sitter längst bak i klassrummet.  

 

2.4 Teorier kring möblering av klassrum och placering av 
elever  

2.4.1 Möblering av klassrum och dess symbolik 
De svenska pedagogerna Svedberg och Zaar (1988) beskriver i Klassliv tre typer av 
möblering i klassrum: hästskomodellen, bussmöbleringen och grupper. Hur ett 
klassrum ska möbleras på en skola är en fråga som hela skolan är inblandad i 
eftersom flera klasser många gånger utnyttjar samma klassrum. Dessutom menar 
författarna att om någon lärare försöker ändra och därmed bryta mot skolans 
tradition, skolkoden, så kan det leda till konflikter. 

Vidare menar Svedberg och Zaar att den möbleringen ett klassrum har sänder 
signaler om vilken form av undervisningsaktivitet som är påbjuden. Svedberg och 



  
 
 6 
 
 

Zaar menar att det finns både för- och nackdelar med de olika möbleringarna. De 
påpekar också som vi tidigare nämnt att skolans tradition har ett starkt inflytande 
över möbleringen. 

Svedberg och Zaar menar att gruppmöblering uppmuntrar eleverna till diskussion att 
de ska ta hjälp av varandra. Lärarens roll blir vid en sådan möblering mer likt en 
handledares roll.  Syftet med gruppmöblering kan också vara att eleverna ska lära sig 
samarbeta och lösa konflikter menar författarna. De menar dock att en nackdel med 
denna möblering kan vara att läraren endast kan ge uppmärksamhet åt en grupp i 
taget och därmed har mindre kontroll över hela klassens aktivitet. Ytterligare en 
nackdel som Svedberg och Zaar nämner är att det är möjligt att den enskilde eleven 
lätt kan bli osynlig eller gömma sig i sin grupp vid helklassituationer. 

Hästskomöbleringen inbjuder också eleverna att diskutera menar Svedberg och Zaar. 
Varje elev har möjlighet att få ögonkontakt med alla andra, både lärare och elever. 
Jämfört med gruppmöbleringen blir lärarens överblick bättre vid denna möblering 
men distansen blir också större. Möjligheterna att bli sedd och hörd av många blir 
alltså större men det blir också riskfullare att säga något eftersom individen blir sedd 
av alla och är därmed i en mer utsatt position. Lärarens roll i denna form av klassrum 
blir att leda diskussionen.  

I den tredje formationen, bussmöbleringen, där eleverna sitter i rader riktas allas 
uppmärksamhet mot läraren som får rollen av en föreläsare uttrycker Svedberg och 
Zaar. Möbleringen får ett uttryck av att alla ska titta mot klassrummets scen, 
katedern eller tavlan, och eftersom läraren står där blir också läraren en symbol för 
vad som är centralt i klassrummet. Läraren står i centrum, inte eleverna.  

Svedberg och Zaar menar att dessa tre beskrivningar också främjar olika slags 
inlärningsaktiviteter. Det är svårt att bedriva någon form av katederundervisning när 
eleverna sitter i grupper precis som det är svårt att bedriva grupparbete när eleverna 
sitter på rad. Svedberg och Zaar drar därför slutsatsen att möbleringen bör passa den 
form av undervisningsaktivitet som ska bedrivas i klassrummet. 

 

2.4.2 Fri placering eller lärarstyrd placering 
Garpelin visar i Ung i skolan (2003) på delar av sin forskning i två högstadieklasser. I 
en del av hans forsning har han analyserat skillnaden mellan att få välja eller att inte 
få välja bänkkamrat i skolan. Garpelin anser att styrd placering och icke styrd 
placering av elever ger helt skilda förutsättningar för den klassbildningsprocess som 
påbörjas i årskurs sju. Han menar också att detta påverkar vad eleven kommer att få 
för roll i klassen. 

I Sagaklassen, som Garpelin har följt i sin forskning, får eleverna välja bänkkamrat 
själva från början i årskurs sju. Konsekvensen av att eleverna får välja själva blir att 
eleverna kommer att fortsätta umgås med kamrater de hade från den tidigare 
skolgången.  
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I Fältklassen, den andra klassen som Garpelin har följt i sin forskning, gör läraren 
inledningsvis ett försök att styra över placeringen av elever. Syftet med detta är att 
eleverna ska integreras och umgås med andra än de som de är vana vid från tidigare 
stadier. Garpelin menar dock att lärarens val av placering inte vidhålls av andra 
lärare när eleverna inte har helklasslektioner, därför faller snart den styrda 
placeringen och eleverna väljer själva bänkkamrater.  

Garpelin anser att om alla lärare som har Fältklassen hållit på den styrda placeringen 
så hade kanske syftet med att integrera eleverna över gamla skolgränser och kön 
lyckats bättre. Vidare menar han att gemensamt för både Sagaklassen och Fältklassen 
är att man väljer bänkkamrat utifrån den grupp man tillhör vilket innebär att de som 
inte har en grupptillhörighet inte har någon självklar plats i klassrummet. Garpelin 
beskriver dessutom i Skolklassen som ett socialt drama (1998) att friheten att få välja 
bänkkamrat själv kan leda till ensamhet och utsatthet om man inte blir vald av 
någon. Garpelin understryker att valfriheten leder till att de gamla kompisbanden 
stärks medan eventuellt nya kompisband uteblir. 

Även Åberg diskuterar i Bland stjärnor och syndabockar (1994) huruvida läraren ska 
eller inte ska välja placering åt elever i klassrummet. Hon beskriver hur det finns 
många situationer då olika smågrupper bildas i skolan, till exempel grupparbeten och 
placering i klassrummet. Vidare menar hon att en del av att styra en klass mot att bli 
en väl fungerande grupp är att inte låta elever sköta gruppindelningar på egen hand. 
Åberg menar att i sitt arbete som skolkurator träffar hon ofta dem som blivit 
bortvalda. Hon har som åsikt att alternativet till att låta eleverna själva välja grupper 
är att träna dem i att vara i grupper bestämda av lärare. Detta för att elever ska få en 
insikt i hur det ser ut i arbetslivet där man får lära sig att samarbeta med personer 
man själv inte valt. Hon uttrycker att den positiva följden av att placera elever i 
smågrupper, som förändras hela tiden och där alla får möjlighet att arbeta med alla, 
blir att eleverna lär sig samarbeta med vem som helst.   

Även Löwenborg och Gíslason (2003) menar att det är bra att ha en medveten plan 
för hur eleverna sitter i klassrummet. Några av de faktorer de nämner är viktiga att ta 
i beaktande vid val av placering av elever är: vilka elever som ska sitta bredvid 
varandra och vilka elever som behöver sitta nära läraren. De nämner också att man 
ska fundera över vad som är lämpligast för just den grupp man har när man väljer 
arrangering av bänkar i klassrummet.  

Vidare menar Löwenborg och Gíslason (2003) i likhet med Åberg (1994) att man 
behöver förändra placeringen då och då, dels för att man lär känna eleverna bättre 
och dels för att gruppen förändras och utvecklas. De menar att det är viktigt att som 
lärare inte ge efter för elevernas påtryckningar om att få bestämma placeringarna 
själva.  

Till skillnad från Åberg (1994) menar dock Löwenborg och Gíslason (2003) att efter 
en längre tid kan läraren börja kompromissa och låta eleverna vara mer delaktiga i 
beslutet angående placeringarna. 
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2.4.3 Arbete i grupp 
Svedberg och Zaar (1988) menar att gruppsykologi är en betydelsefull baskunskap i 
lärares yrke för att en stor del av skolarbetet sker i olika former av grupper. Även 
Hensvold (2006) uttrycker att läraren måste ha kunskap och medvetenhet om 
grupprocesserna i klassrummet och hjälpa eleverna att utveckla en bra 
gruppsammanhållning.  

I Grupprocesser (1997) beskriver Stensaasen och Sletta hur man kan använda 
grupper, hur grupper påverkar oss och hur grupper bör sättas samman. De menar att 
det mesta som händer i vårt samhälle bygger på samarbete mellan grupper och 
individer. För att lyckas i sitt yrke måste alla människor vara kapabla att samarbeta 
med andra människor. Författarna talar om vikten av att undervisningen i skolan ska 
hjälpa elever att öka sin förmåga att samarbeta med andra.   

En annan positiv konsekvens av grupparbete menar Stensaasen och Sletta (1997) är 
att i samarbete skapas positiva sociala relationer förutsatt att samarbetet är motiverat 
av ett gemensamt mål och välorganiserat.  

Stenassen och Sletta (1997) menar att svenska undersökningar har visat att klasser 
som ofta använder grupparbeten som arbetsform får en bättre sammanhållning än 
klasser som enbart arbetar med traditionell katederundervisning. De uttrycker vidare 
att arbete i grupp, från två personer till fler höjer resultatet både vad det gäller 
kvalitet och kvantitet, fler personer tänker bättre än en person. Med denna kunskap 
anser författarna att det är förvånansvärt att grupparbete används i så pass liten 
utsträckning i skolan som det gör. 

Granström skriver i Handbook of Classroom Management (2006) om gruppfenomen 
och ledarskap i klassrum, i Sverige. Granström menar att forskning visar på att elever 
har stora behov av att socialisera med varandra. Han menar att elevers pågående 
grupprocesser i klassrummet kan misstolkas av lärare och uppfattas som störande. 
Lärare behöver, för att kunna hantera detta, därför kunskap om gruppdynamik så att 
läraren kan ta hjälp av kunskapen när denne sätter samman grupper och även för att 
kunna handleda elever så att grupparbete kan nå sitt fulla potential. Vidare menar 
Granström att lärare inte bör överdriva mängden individuellt arbete för att förtrycka 
gruppens dynamik. Han menar att om lärare inte är tränade att hantera 
gruppdynamik så undviker de situationer där dynamiken är påtaglig, som i 
grupparbete. 

 

2.4.4 Gruppsammansättning 
Om man vill arbeta med samarbetsinlärning menar Stensaasen och Sletta (1997) att 
gruppen ska vara heterogen för att elever ska lära sig arbeta med olika klasskamrater. 
Dessutom anser författarna att det är lärarens arbete att sätta samman grupperna för 
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att fri gruppering kan leda till dåliga resultat, blyga elever kan lämnas utanför och 
elever tenderar att välja samma individer varje gång som i sin tur leder till 
gängbildning. Därför är också ett växlande av grupper nödvändigt för att de inte ska 
fastna i samma grupp.  

Även Löwenborg och Gíslason (2003) diskuterar grupper och deras sammansättning. 
De menar att det i skolan finns många exempel på både formella och informella 
grupper. Formella grupper är grupper utsedda av utomstående till exempel läraren 
och i dessa grupper krävs samarbete mellan elever som kanske har olika åsikter och 
viljor. Informella grupper är grupper som elever väljer själva. Ett exempel på en 
informell grupp i skolan är när elever väljer vilka de ska umgås med på rasten. Vidare 
menar författarna att det är riskabelt att alltför ofta använda sig av informella 
grupper i skolarbetet då det kan leda till att några aldrig blir valda eller alltid blir 
valda sist. Att använda sig av formella grupper valda av läraren minskar stressen för 
eleverna vad det gäller rädslan för att bli utanför. 

När det gäller sammansättning av grupper menar Stensmo (1997) att tidigare svenska 
läroplaner har motsatt sig nivågruppering av den anledningen att heterogena grupper 
har fördelar som att eleverna kan lära sig respektera varandras olikheter samt att 
personer som placeras i lågpresterande grupper har låga förväntningar på sig och får 
därför en mer negativ självuppfattning. Däremot menar Stensmo att den nya 
läroplanen inte säger något om nivågruppering. 

Rachel A. Lotan, Stanford University, skriver om (Handbook of Classroom 

Mangagement, 2006) hur man hanterar grupparbete i heterogena klassrum. Hon 
menar att arbetet med att sätta samman grupper i klassrummet kan vara mycket 
tidskrävande för lärare. När det gäller gruppsammansättning menar Lotan att elever 
är medvetna om vilka intellektuella och sociala kvaliteter som uppskattas i 
grupparbete och därför bör gruppindelning dels ske öppet i klassrummet och dels 
vara kontrollerat men slumpvis till exempel genom lottning. Annars menar Lotan att 
läraren omedvetet för över rankningen av elever (från svaga till starka) till eleverna. 
Även om lottningen  bör ske slumpvis menar hon att den blir kontrollerad på så vis 
att läraren kan göra finjusteringar tillexempel genom att välja att sära på två elever 
som är kompisar och som tenderar att prata om annat än skolarbete när de arbetar 
ihop. 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskriver och motiverar vi vårt tillvägagångssätt för att få svar på 
syftet och frågeställningarna i vår undersökning. En detaljerad beskrivning och 
motivering av metoden är enligt Stukát (2005) nödvändig för att läsaren ska ha 
möjlighet att göra en egen kritisk bedömning av undersökningen.   

 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Syftet med vår undersökning var att undersöka lärares strategier för val av placering 
av elever och bänkar eller bord i klassrummet. Vi valde att använda en kvalitativ 
forskningsstrategi eftersom vi var intresserade av att ingående förstå lärares 
uppfattning och erfarenhet av ämnet. Enligt Denscombe (2000) är kvalitativ 
forskning mer djupgående och lämpar sig bättre när man vill göra en så kallad 
småskalig, tät beskrivning av en företeelse och den centrala analysenheten är ord. 
Denscombe menar att kvantitativ forskning är mer inriktad på att mäta än att 
beskriva något och har därför siffror som central analysenhet istället för ord. 
Kvantitativ forskning är till skillnad från kvalitativ forskning ofta av storskalig 
karaktär.  

 

3.2 Urval 
Vi valde att genomföra den kvalitativa undersökningen på två högstadieskolor under 
hösten 2007. Vi ville få en spridning av olika respondenters sätt att se på placering av 
elever och bänkar eller bord i klassrummet och därför valde vi att kontakta två olika 
skolor. Eftersom tiden för vårt examensarbete var begränsad till 15 hp valde vi att 
använda oss av ett tillfällighetsurval. Tillfällighetsurval är enligt Denscombe (2000) 
ett urval som bygger på bekvämlighet då en forskares tid ofta är begränsad och 
innebär att man väljer de respondenter som är öppna för att ställa upp på intervju. 

För att få en viss spridning av respondenter kontaktade vi våra respektive 
partnerskolor varefter vi deltog i två arbetslagsmöten på respektive skola där vi 
delade ut missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet beskrivs syftet med vår 
undersökning kortfattat så att lärarna skulle få en uppfattning om vår undersökning. 
Anledningen till att vi valde att personligen dela ut missivbreven till lärarna var att vi 
ville försäkra oss om att få tillräckligt med respondenter.  

Vi valde ut fem intresserade lärare från varje skola, totalt sett intervjuade vi tio lärare. 
För att få en helhetsbild av lärares erfarenhet av placering var ett önskat kriterium att 
urvalsgruppen skulle ha erfarenhet av undervisning i olika ämnen. Fyra av lärarna 
har svenska och engelska som ämnesinriktning, en lärare har svenska och SO, tre 
lärare har matematik och NO, en lärare matematik och SO och en lärare har svenska 
som andra språk som ämnesinriktning. Fyra av respondenterna har varit lärare mer 
än tio år. Två av respondenterna har arbetat som lärare i fyra år eller mindre. 
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Uppfattningen om placering tror vi skiljer sig bland lärare på de olika stadierna 
eftersom elever på lågstadiet har helt andra behov än de på exempelvis gymnasiet och 
eftersom vi inte var intresserade av att undersöka skillnaden i uppfattning av 
placering mellan de olika stadierna valde vi att enbart inrikta oss på högstadiet.   

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Stukát (2005) beskriver 
denna metodform som friare då frågorna kan ställas i den ordning som de kommer 
på tal. Med denna metodform kan forskaren ställa följdfrågor och Stukát (2005) 
menar vidare att med den här metodiken kan forskaren få en djupare inblick i ämnet.  

Vi utformade intervjufrågorna utifrån den litteratur och den tidigare forskning som vi 
tagit del av så att vi skulle täcka in vårt ämnesområde, syfte och frågeställningar. Vi 
valde också att under intervjuerna ställa följdfrågor utifrån svaren respondenterna 
gav oss detta för att få mer utvecklade svar från respondenterna. Frågorna som 
ställdes till respondenterna var uppdelade i fyra olika delar för att täcka in vårt 
ämnesområde. Vi började med inledande frågor om ålder, år i yrket, 
ämnesinriktningar och årskurser de undervisar i för att ge respondenterna en 
mjukstart. Efter de inledande frågorna gick vi över på ämnesområdet placering av 
elever i klassrummet. Här ställde vi frågor för att få en bild av lärarens uppfattning 
om vad som är viktigt att tänka på vid placering av elever enligt deras erfarenhet och 
hur placering på olika sätt kan användas som ett verktyg i klassrummet. Den tredje 
delen handlade om arrangering av bänkar eller bord i klassrummet. Här ville vi få 
inblick i hur respondenterna arrangerar bänkar eller bord i klassrummet och vad det 
är som påverkar hur de väljer att placera bänkar eller bord. Som avslutning valde vi 
att ställa några frågor med mer övergripande karaktär. Dessa frågor behandlade både 
arrangering av bänkar eller bord och elevers placering i klassrummet. Frågorna 
behandlade bland annat respondenternas uppfattning om andra lärares strategier för 
placering av bänkar eller bord och elever i klassrummet.  

Intervjuerna bandades med ljudupptagare för att enligt Denscombe (2000) är det 
mänskliga minnet ett opålitligt forskningsinstrument och vi tenderar att glömma bort 
eller förvränga innehållet i intervjuerna. Ljudupptagningen är en fullständig 
dokumentation och kan också enkelt kontrolleras av andra forskare om så önskas. 

Vid bokning av intervjuerna informerades respondenterna om att intervjun skulle ta 
cirka 45 minuter. Vi informerade också genom missivbrevet om ämnesområdet. 
Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas hemmaplan, det 
vill säga deras arbetsplats, valde vi att låta respondenterna välja ett lämpligt rum där 
intervjun kunde genomföras ostört.  

Vi valde att båda två närvara vid intervjuerna för att vi båda skulle vara lika insatta i 
arbetet och dess material. Vi bestämde oss dock för att en av oss skulle genomföra 
intervjun och den andra skulle enbart närvara. Detta för att vi ville undvika att prata i 
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munnen på varandra och vi ville inte att respondenten skulle få känslan av att vi var 
två mot en. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
För att kunna bearbeta insamlade data transkriberades intervjuerna i sin helhet. 
Varje intervju kodades för att respondenterna skulle vara anonyma. För att analysera 
intervjuerna har vi läst dem och kategoriserat dem i teman. De teman som vi delat 
upp vårt resultat i är följande. Under den första huvudkategorin, lärares uppfattning 
om placering av elever i klassrummet har vi funnit tema: placering för arbetsro, 
elevers inflytande över placering i klassrummet, placering för trygghet och övning i 
samarbete, placering långt bak eller långt fram i klassrummet, grupper och 
gruppsammansättning och att välja att sitta ensam i klassrummet. Under den andra 
huvudkategorin, möblering av bänkar eller bord i klassrummet, har vi funnit tema: 
yttre faktorer påverkar möbleringen i klassrummet, möbleringen bör spegla 
lektionsinnehållet och lärare föredrar möblering av bänkar i rader. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) är reliabilitet ett uttryck för hur tillförlitligt mätinstrumentet för 
undersökningen är. Feltolkning av frågor och yttre störningar är exempel på 
reliabilitetsbrister som kan finnas i en undersökning, enligt Stukát. För att undvika 
feltolkningar av frågor har vi förklarat frågan igen om vi under intervjun märkt att 
respondenten inte uppfattat frågan. Vi har försökt att leva upp till kravet på att inte 
låta yttre störningar påverka intervjun genom att boka tid för intervjun i förväg och 
genom att genomföra intervjun på en avskild plats i lugn och ro. Vi har försökt att 
göra en så tät beskrivning av vår undersökning som möjligt genom att motivera vårt 
tänkande och de val vi har gjort. Enligt Stukát kan detta höja en 
undersökningsreliabilitet genom att det övertygar läsaren om att vårt 
tillvägagångssätt varit det bästa valet för undersökningens syfte.   

Validitet innebär enligt Stukát att undersökningen mäter det som den är avsedd att 
göra. För att höja validiteten med vår undersökning har vi med våra intervjufrågor 
försökt att täcka in våra forskningsfrågor. Vi läste litteratur inom vårt ämnesområde i 
förväg och våra intervjufrågor bygger på litteraturen.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Nedan visar vi hur vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som består 
av fyra grundläggande individskyddskrav, enligt Vetenskapsrådet (1990). Det första 
kravet är informationskravet som innebär att vi som forskare ska ha informerat dem 
som vi ska intervjua om vad deras uppgift är i projektet och att deras deltagande är 
frivilligt. Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att den intervjuade när 
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som helst kan avbryta sin medverkan och är medveten om på vilka villkor den deltar. 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att alla uppgifter om den 
intervjuade förvaras så att ingen utomstående ska kunna komma åt uppgifterna eller 
vilka som har gett uppgifterna. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att 
uppgifterna om den intervjuade bara får användas i vår forskning, detta enligt 
Vetenskapsrådets rekommendationer.  

I följande stycke beskriver vi hur vi har tagit Vetenskapsrådets rekommendationer i 
beaktande när vi har genomfört undersökningen. Inför intervjuerna delades ett 
missivbrev ut till varje respondent för att de skulle få information om villkoren för 
deras deltagande. I missivbrevet informerade vi respondenterna om ämnet för vår 
undersökning. Vi informerade även om att respondenternas deltagande är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta intervjun eller ångra sitt deltagande i efterhand. 
Respondenterna informerades också om att vi behandlar uppgifterna med största 
konfidentialitet för att respondenterna ska förbli anonyma. Insamlat material har 
endast använts för vårt forskningsändamål.  

4 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet från intervjuerna. Stukát (2005) 
menar att i resultatet ska forskarna berätta för läsaren vad resultatet pekar mot, göra 
jämförelser mellan svar och påpeka intressanta utfall. Hur resultatet utformas i en 
kvalitativ studie finns det enligt Stukát inget entydigt svar på. Riktlinjen för hur man 
väljer att utforma resultatet bör vara att resultatet ska vara begripligt och 
övertygande för läsaren. 

För att göra vårt resultat begripligt och översiktligt har vi delat in resultatet i olika 
kategorier utifrån de svar vi fick i intervjuerna. Naturligt blev de två 
huvudkategorierna i vårt resultat placering av elever i klassrummet och möblering av 
bänkar eller bord i klassrummet eftersom att vårt syfte är att undersöka lärares val av 
strategier inom dessa områden. Underkategorierna är de övergripande teman som vi 
fann att samtliga respondenter uppehöll sig vid under intervjuerna. 

 

4.1 Lärares uppfattning om placering av elever i 

klassrummet 

4.1.1 Placering för arbetsro 
Lärarna menar att de i grunden vill vara den som styr över elevernas placering i 
klassrummet. Syftet med lärarnas styrning av placering handlar till stor del om att 
skapa arbetsro i klassrummet. Hur den styrda placeringen går till skiljer sig dock 
mellan de olika lärarna och flera lärare påpekar att de varierar sitt sätt att placera 
eleverna. Många lärare påpekar att det är gruppen och hur den fungerar som avgör på 
vilket sätt de går in och styr över placeringen. De menar vidare att vid mötet med en 
ny klass låter de eleverna välja placering själva för att de inte känner klassen än. De 
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vill få en överblick över hur gruppen fungerar. En lärare beskriver förfarandet vid 
placering av elever i en klass: 

Det beror lite på gruppen tycker jag. Jag brukar låta eleverna välja först och 
sedan är jag noga med att säga att om ni fixar det här så får ni sitta hur ni 
vill, gör ni inte det kommer jag att placera ut er. Så att först får de bevisa att 
de kan annars blir det så att jag bestämmer. 

Några lärare berättar hur de ibland använder lottning som strategi för att placera 
eleverna men tillägger att de som lärare har sista ordet vilket innebär att om läraren 
dragit två namn och han eller hon på förhand vet att de eleverna inte kommer att 
fungera ihop så beslutar läraren att en ny lottning ska ske. Några av lärarna i vår 
undersökning menar att det ofta finns vissa elever i en klass som absolut inte ska sitta 
bredvid varandra och som därför bör placeras långt ifrån varandra.  

Flera av lärarna menar att de använder placering som ett verktyg för att bibehålla 
arbetsron genom att till exempel sära på elever som stör arbetsron eller inte kan 
koncentrera sig på sitt skolarbete. Omplacering är ett verktyg som används av många 
lärare för att få lugnare i klassrummet. En lärare beskriver hur omplacering av elever 
kan gå till: 

Jag försöker ju styra upp lektionerna så att det blir lugnt och med lugnt är 
det ju inte att det är helt knäpptyst utan att det är, det ska vara en 
diskussion. Om jag tar då matte-lektionerna så är det, det ska vara en 
diskussion och det ska vara på en rimlig nivå. Och är det två elever som inte 
lyssnar på vad jag säger så får de en varning först och så säger jag till dem att 
nästa gång så delar jag på er och följer de inte det då splittar jag på dem just 
för den lektionen och sedan nästa gång får jag säga, nu vet ni hur det gick sist 
och funkar inte det den här gången då splittar jag på er. Då får ni sitta 
splittade. 

Någon lärare nämner också att det är lättast att ha stökiga elever närmast sig för att 
kunna lugna ner dem. En lärare beskriver hur de har placerat om en klass från att ha 
suttit i grupper till att sitta två och två. Klassen var tidigare mycket stökig men efter 
omplacering märktes en stor skillnad på arbetsron i klassrummet. 

Några lärare menar att det kan skapa arbetsro i klassrummet om man placerar elever 
som inte känner varandra bredvid varandra eftersom det inte blir lika mycket snack 
och de fokuserar mer på sina arbetsuppgifter än att prata med bänkkamraten. 

 

4.1.2 Elevers inflytande över placering i klassrummet 
Samtliga lärare uttryckte att elever bör ha ett visst inflytande över sin placering i 
klassrummet. En lärare menar att om eleverna inte är delaktiga i placeringen så kan 
de känna sig överkörda. Samma lärare påpekar att: 

Jag tycker att man ska försöka i möjligaste mån låta eleverna vara delaktiga i 
bestämmelser och så där så att jag tycker att man ska lyssna på dem faktiskt. 
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En lärare önskar att det kunde vara fri placering hela tiden men menar att eleverna 
inte till en början klarar av att göra bra val och därför är en viss styrning nödvändigt.  
En annan lärare påpekar att i vissa grupper är det omöjligt att låta eleverna ha 
inflytande över placeringen för att de inte klarar av att ha det ansvaret. Samtliga 
lärare menar att när eleverna får välja helt själva blir det ofta kompisval som 
resulterar i att det blir mycket snack på lektionerna som inte har med skolarbetet att 
göra. De påpekar dock att flera elever klarar av att göra bra val av bänkkamrater när 
de får önska. Detta är något som har med mognad att göra och därför menar lärarna 
att en hårdare styrning är viktigare i årskurs sju än i årskurs nio. 

De elever som klarar av att sitta bredvid sin kompis, det vill säga om det är tyst och 
lugnt, verkar i stor utsträckning få tillåtelse att sitta så för majoriteten av lärarna. 
Lärarna menar att anledningen till att de får sitta med en kompis är att om de känner 
varandra så kan det resultera i att de diskuterar rätt saker och hjälper varandra i 
skolarbetet.  

Flera av lärarna menar att de vet andra lärare som inte verkar ha någon strategi när 
det gäller placering av elever. En lärare menar att om undervisningen inte fungerar 
måste man tänka igenom allt, även placeringen för att se hur man som lärare kan 
förbättra situationen. Samma lärare menar att det finns de lärare som fortsätter på 
samma sätt ändå och inte bryr sig, de kan till och med skylla på eleverna när 
undervisningen inte fungerar. 

 

4.1.3 Placering för trygghet och övning i samarbete 
Lärarna menar att man kan använda placering som ett verktyg för att skapa trygghet i 
klassen. Samtliga lärare menar att trygghet i klassrummet är en förutsättning för att 
undervisningen ska fungera. Några av lärarna har diskuterat placering i klassrummet 
med en specialpedagog som förklarat att en bestämd placering i klassrummet ger 
trygghet för att alla då vet var de ska sitta. Ingen behöver känna att de kommer in i 
klassrummet och inte vet var de ska ta vägen. 

Några lärare beskriver hur de jobbar med att alla elever ska känna sig trygga med alla 
och därför använder lärarna placering som ett verktyg för att alla elever ska lära 
känna varandra. De påpekar att eleverna bör kunna samarbeta med så många som 
möjligt i klassrummet för att det kommer de ha nytta av i framtiden då de kommer ut 
i arbetslivet. Bryter man inte de här konstellationerna kommer de att fortsätta sitta 
bredvid dem som de är trygga med det vill säga sina gamla kompisar. Det här är en 
anledning till att vissa av lärarna vill vara med och styra över placeringen även om 
den dominerande anledningen till att styra är att få tyst och lugnt i klassrummet. En 
lärare nämner en årskurs nio som exempel där eleverna har fått öva sig att sitta 
bredvid någon de inte känner för att träna sig i att arbeta med olika människor och 
genom detta sätt så har det skett en utveckling och dessa elever kan nu arbeta med 
vem som helst i klassen.  
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Ett par lärare påpekar också att ytterligare en fördel med att läraren styr placeringen 
och låter eleverna sitta med andra än de som de redan känner är att ingen behöver 
känna sig utanför. En lärare beskriver sina tankar enligt nedan: 

Jag tror ju att eleverna blir tryggare om de känner många, alltså, att de har 
fått prova att sitta med varandra. Så därför att de får sitta ihop med andra 
och lyssna på hur de tänker det tror jag ger en trygghet i gruppen därför att 
det blir inte ett utanförskap i gruppen. 

Andra menar dock att det är just för att elever ska känna sig trygga som de låter dem 
sitta med kompisar som de redan känner. Dessa lärare menar att om läraren skulle 
placera dem med någon de inte känner så blir det en otrygg situation för eleven. 
Dessa lärare menar att det här direkt kan hämma eleverna i sitt arbete och få dem att 
känna sig otrygga, en lärare påpekar att det till och med kan vara en anledning till att 
någon elev väljer att inte gå på lektion. En lärare tror att detta särskilt gäller svaga 
elever som kanske redan är blyga.  

 

4.1.4 Placering långt bak eller långt fram i klassrummet 
Åsikterna om att placera elever långt fram eller långt bak i klassrummet går isär 
mellan de olika lärarna i vår undersökning.  

En del av lärarna menar att det inte spelar någon roll för eleverna om de är placerade 
långt bak eller långt fram i klassrummet för att läraren rör sig hela tiden i hela 
klassrummet och på så vis så får alla närhet till läraren. Whiteboardtavlan ska inte 
vara centrum för klassrummet. Dessa lärare skulle inte placera elever längst fram i 
klassrummet för att de är stökiga.  

Andra lärare beskriver dock hur de upplever att närhet till läraren spelar roll och att 
det alltid är lättast att ha elever som behöver mycket lärarkontakt nära sig, långt fram 
i klassummet. En lärare är säker på att om elever sitter långt fram i klassrummet så 
lägger de manken till och får mer gjort och därför har placering långt bak eller långt 
fram stor betydelse. Några lärare berättar att det är vanligt att elever som vill komma 
undan lite sätter sig långt bak och de eleverna vill man gärna flytta fram närmare sig. 
Dessa lärare menar att prestationerna kan höjas genom att eleverna sitter längre fram 
i klassrummet. 

Värt att notera är att två av lärarna har lagt märke till att elever som kan upplevas 
som stökiga och som har koncentrationssvårigheter har lättare att koncentrera sig 
längre bak i klassrummet för att de vill ha en överblick över vad deras klasskamrater 
gör. Sitter de långt fram så vänder de sig om hela tiden för att hålla kolla på alla 
andra, vilket stör elevens koncentrationsmöjligheter och det kan även bli ett störande 
moment för resten av klassen.  

Lärarna tillägger också att det är nödvändigt att placera de elever med nedsatt syn 
eller hörsel långt fram i klassrummet. 
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4.1.5 Grupper och gruppsammansättning 
I de lärosituationer då lärarna vill skapa en aktiv och kreativ inlärningsmiljö menar 
flera av lärarna att det är bra att placera elever i grupper för att de då kan komma på 
idéer och diskutera tillsammans. En lärare påpekar att man som lärare måste ha koll 
på om det är bra grupper som arbetar för om de inte känner varandra alls så känner 
de sig inte trygga och det blir då heller inte så mycket aktivitet. 

Många av lärarna använder sig av grupparbete ibland men några av dem påpekar att 
det kan vara svårt med grupper som är större än två. En lärare menar att:  

Det är svårt med grupparbeten, mer social träning än att nå resultat.  

Lärarna påpekar att det är lättare att bedriva grupparbeten med äldre elever för de är 
mer mogna för det och har mer erfarenhet av att arbeta på det sättet. En lärare 
påpekar att grupparbete som arbetsform är oerhört viktigt för att elever måste lära 
sig att samarbeta med andra människor. Läraren menar vidare att det kan förhindra 
utsatthet och mobbning.  

När det handlar om grupparbeten delar vissa lärare in klassen så att grupperna är 
nivågrupperade medan andra lärare väljer att inte nivågruppera. Tanken bakom att 
inte nivågruppera är att de starkare eleverna ska dra med de svagare eleverna. Men 
andra lärare föredrar att nivågruppera och menar att annars tar de starkare eleverna 
över och gör allt arbete medan de svagare känner sig överkörda och bara glider med 
resten av gruppen. En lärare påpekade att när eleverna sätter samman gruppen på 
egen hand blir det ofta en nivågruppering och i många fall blir det ett stort lyft för 
denna grupp då de lyckas driva på varandra i arbetet.  

En lärare påpekar dock att minst lika viktigt som att se till indelning efter elevernas 
kunskapsnivå är det att dela in dem efter hur man som lärare vet att de fungerar 
socialt med varandra. Några lärare låter eleverna välja intresseområde inför 
grupparbete och därefter sätter läraren samman grupperna utifrån intresseområde.  

 

4.1.6 Att välja att sitta ensam i klassrummet 
Lärarna berättade att när eleverna får önska placering så brukar det finnas vissa 
elever som vill sitta ensamma. Flera av lärarna menar att det beror på att eleverna 
känner att de kan koncentrera sig och prestera bättre när de inte har någon 
bänkkamrat. Två av lärarna påpekar att det kan också ha att göra med att de är 
ensamma och inte har så många kompisar att vara med. En av de två lärarna 
uttrycker sig så här:  

Då får man kolla med deras klassföreståndare, kanske finns det en orsak, 
kanske är det mobbning, kanske har de inte gått i samma klass på 
mellanstadiet, kanske är de lite utanför från början. Det måste man 
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acceptera också, man kan inte tvinga in elever i fållan, det tycker jag inte 
man ska göra. 

 

4.2 Möblering av bänkar/bord i klassrummet 

4.2.1 Yttre faktorer påverkar möbleringen i klassrummet 
Många av lärarna påpekar att vissa yttre faktorer påverkar möbleringen i 
klassrummen. Dessa lärare menar att eftersom de delar klassrum med många andra 
lärare så måste alla lärare vara överens om möbleringen och då finns det inga större 
möjligheter att på egen hand möblera om. Lärarna påpekar att om de skulle möblera 
om innan lektionen så måste de också ställa tillbaka bänkarna efter lektionen och det 
skulle vara alldeles för tidskrävande.  

Flera lärare nämner utöver tidsaspekten även att rummets yta är begränsad och 
därför finns inte alltid möjlighet att arrangera bänkar på mer än ett sätt. En lärare 
beskriver detta genom att säga: 

Man försöker trycka ihop fler och fler elever i grupperna och det blir trängre 
och trängre i klassrummen.  

Ytterligare en faktor som påverkar möjligheten till att möblera om är enligt många 
lärare om klassrummet har fasta bänkar som i många NO-salar. 

De flesta av lärarna kunde inte se att skolans tradition eller den så kallade skolkoden 
påverkade deras sätt att möblera klassrummen. Men en relativt nyutexaminerad 
lärare påpekade att det kan vara svårt att som ny lärare försöka förändra något som 
alltid varit på ett visst sätt.  

 

4.2.2 Möbleringen bör spegla lektionsinnehållet 
Många lärare påpekar att i de fall det är möjligt är det önskvärt att möblera bänkar 
och bord efter lektionsinnehållet men att det ofta är yttre faktorer som de vi nämnt 
ovan som gör att man inte hinner eller har möjlighet att möblera om. Lärarna ger 
exempel på hur de behöver vara flexibla över möbleringen av bänkar genom att 
beskriva hur eleverna bör sitta enskilt om de arbetar individuellt eller med prov och 
att det är bra att sitta i grupp eller ring om de ska diskutera något.  

En lärare menar att i språkundervisning krävs mer kontroll över möbleringen i 
klassrummet än i till exempel SO för att i språkundervisning behöver alla elever ha 
uppmärksamheten riktad framåt mot läraren. På ett liknande sätt beskriver en 
matematik- och NO- lärare hur man i matematiken behöver möblera bänkarna två 
och två för att det skapar en bättre ordning. I matematik är det mycket genomgångar 
och då passar två och två möbleringen den formen av undervisning. Samma lärare 
menar att i NO- undervisningen där uppgifterna är mer öppna kan det fungera med 
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gruppmöblering. Vidare poängterar läraren att det beror på vilket syfte man har med 
undervisningen och i vilken klass de går i.  

 

4.2.3 Lärare föredrar möblering av bänkar i rader 
Nio av de tio lärarna berättar att de oftast har bänkarna placerade i rader från två och 
två till fyra och fyra i rad. Lärarna väljer att möblera bänkarna i rader om två och två 
för att det är lätt att som lärare röra sig i klassrummet och alla elever är vända åt 
samma håll. Ingen elev ska behöva sitta med ryggen mot tavlan och läraren. Några 
menar också att eleverna kan koncentrera sig bättre om de sitter två och två, grupper 
som normalt sett är stökiga blir lugnare i rader. En lärare i matematik sträcker sig till 
och med till att säga att eleverna efter en ommöblering från grupp till två och två i rad 
har visat på bättre resultat i ämnet. 

En lärare med erfarenhet av att möblera bänkarna både i grupp-, rad- och 
hästskomöblering förklarar sitt val av möblering i rader såhär: 

Den här hästskoformen den var väl ganska bra om man ska gå runt men 
oftast så satt de och tittade lite på varandra och det blir inte så mycket gjort 
och rörigt och pratigt och sådär och det här med grupper är bra om de har 
grupparbeten men annars så blir det ganska rörigt med den konstellationen 
pratar de gärna över borden. Parvis så tycker jag att det fungerar allra bäst. 
De är två och två. Just att de är bara är två som sitter är bra.  

Några lärare beskriver hur de när de började sin karriär som lärare ville möblera i 
grupper men att de sedan med åren har gått över till att möblera i rader. En lärare 
menar att eftersom man har så många elever så var det tufft att möblera i grupp och 
det blev lugnare och trivsammare i rader. Några påpekar dock att hur gruppen 
fungerar påverkar möbleringen, vissa lugnare klasser klarar av att sitta i andra 
konstellationer än i rader medan stökigare klasser fungerar bättre i rader. 

Endast en av de tio lärarna föredrar att alltid möblera i grupp. Läraren menar att 
gruppmöblering är en demokratisk och pedagogisk form av placering av elever. En 
svag elev kan få hjälp av de starkare eleverna. När eleverna sitter i grupp menar 
läraren att de snabbt kan diskutera bordsvis och det går bra att arbeta på det sättet. 
Vidare menar läraren att huruvida eleverna klarar av att fokusera på sina uppgifter 
inte har något med hur bänkarna är möblerade. Läraren beskriver sin motvilja till 
möblering i rader enligt följande: 

Jag kan se nya lärare som går tillbaka till kyrksalsplacering som jag inte ställer 
upp på. De har haft en stökig grupp och tror med det tänket att problemet ska 
försvinna men problemen kvarstår.  
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5 Resultatanalys 

5.1 Placering av elever i klassrummet 

5.1.1 Målet med lärares placering är arbetsro 
Vårt resultat visar att lärare vill vara den som till största delen bestämmer över 
elevers placering för att de vill skapa arbetsro i klassrummet. Gruppen avgör hur 
mycket de går in och styr över placeringen. Detta bekräftar det resultat som Schwebel 
och Cherlins (1972) undersökning kommer fram till nämligen att lärarens viktigaste 
mål med placering var att uppnå kontroll i klassrummet. Stensmo (1997) betonar att 
läraren måste ha kompetens att kunna organisera olika elevgrupper för att skapa 
ordning i klassrummet. Enligt Kernell (2002) ska en bra lärare också finna en balans 
mellan en aktiv och kreativ miljö och en ordnad och strukturerad miljö. I vår 
undersökning visade det sig att lärare lägger mer tyngd på att skapa ordning och 
struktur än att skapa en kreativ och aktiv inlärningsmiljö.  

Vårt resultat har visat att hur mycket lärare går in och bestämmer över placering 
beror på hur gruppen fungerar och hur stort ansvar de klarar av att ta. Precis som i 
Schwebel och Cherlins (1972) undersökning låter de eleverna först välja sina platser 
själva för att avgöra vilket ansvar eleverna klarar av att ha. 

Några av lärarna använder ibland lottning som strategi för placering av elever men 
använder sin professionella kunskap för att gå in och finjustera resultatet av 
lottningen. Lotan (2006) menar att denna strategi är positiv för klassrumsmiljön när 
det gäller sammansättningen av grupper vilket också borde kunna gälla 
sammansättningen av bänkkamrater. Elever är medvetna om vilka som anses vara till 
exempel stökiga eller lugna och med lottning slipper elever känna att de är placerade 
efter sin roll och rankning i klassen.    

Eftersom att lärarna i vår undersökning har som mål att skapa arbetsro så använder 
de också placering som ett verktyg för att uppnå detta. Omplacering verkar vara 
vanligt när man vill lugna ner pratiga och störande elever. Här reagerar lärarna 
reaktivt (Webster-Stratton, 2003) och reagerar på problem när de uppstår. Flera 
lärare har upplevt en förbättring av arbetsron när de har omplacerat elever från att 
sitta i grupper till att sitta två och två. Här menar dock Granström (2006) att man 
inte bör undvika arbete i grupp för att förtrycka gruppens dynamik. Lärare behöver få 
mer kunskap i hur man hanterar gruppdynamik, enligt Granström.  

I enlighet med vad som sägs i läroplanen, Lpo 94, menar samtliga lärare att eleverna 
bör ha inflytande över sin placering. Men hur mycket inflytande de har verkar, enligt 
lärarna bero på hur väl de klarar av att behålla arbetsron och sköta sitt skolarbete.  

 

5.1.2 Trygghet och samarbete i klassrummet 
Eftersom eleverna gör kompisval vid fri placering blir det mycket prat och det är då 
lärarna går in och styr över placeringen. Utöver att det blir mycket prat vid kompisval 



  
 
 21 
 
 

visar Garpelin (2003) samt Åberg (1994) på andra negativa konsekvenser av 
kompisval, nämligen dels att eleverna kommer att fortsätta umgås med samma 
kamrater som de alltid har gjort och dels menar de att det kan leda till att den som 
inte har en grupptillhörighet i klassen inte kommer att bli vald av någon. Ett par 
lärare påpekar också detta men en lärare menar att man inte heller kan tvinga in en 
elev i gruppen. Även om många lärare är medvetna om risken att vissa elever kan bli 
ensamma så verkar de inte tycka att det är ett tillräckligt stort problem för att 
undvika fri placering eftersom flera lärare berättat av många elever får sitta bredvid 
kompisen.  

Vårt resultat visar dock att det finns elever som trivs med att sitta ensamma. Lärarna 
förklarar att många elever har svårt att koncentrera sig när de sitter bredvid en 
klasskamrat och väljer därför att sitta enskilt.  

Samtliga lärare i vår undersökning menar att elevers trygghet i klassrummet är en 
förutsättning för att undervisningen ska fungera, vilket också är vad vi i skolan enligt 
Lpo 94 ska sträva efter. Meningarna går isär om hur man kan uppnå trygghet med 
placering i klassrummet. Några lärare menar att om man lär sig att samarbeta med 
alla i klassen blir man också tryggare. Dessa lärare menar i likhet med Garpelin 
(2003) samt Steenasen och Sletta (1997) att elever måste lära sig att samarbeta med 
andra än sina kompisar för att bli förberedda inför arbetslivet. I Lpo 94 uttrycks 
också att elever ska lära sig att arbeta tillsammans med andra och att de ska känna 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.  

Vårt resultat visar dock att vissa elever blir tryggare om de får sitta med kompisar. 
Några lärare menar att om man särar på kompisar kan eleverna bli direkt hämmade 
och det kan till och med leda till att en elev väljer att inte gå på lektion.  

 

5.1.3 Placering av elever långt fram eller långt bak i klassrummet 
Några av lärarna menar i enlighet med Schwebel och Cherlins resultat (1972) att valet 
av placering av elever inte innefattar vem som ska sitta långt fram eller långt bak i 
klassrummet, anledningen till detta är enligt lärarna att de hela tiden rör sig i 
klassrummet. De lärare som väger in om eleverna ska sitta långt fram eller långt bak i 
sin placering menar att elever som sitter långt fram arbetar bättre och blir mindre 
stökiga. Detta bekräftar Schwebel och Cherlins (1972) resultat. I vårt resultat har det 
dock, utöver detta, framkommit att det kan vara fördelaktigt att placera elever som 
har svårt att koncentrera sig långt bak i klassrummet så att de får en överblick över 
vad deras klasskamrater gör så att de inte behöver vända sig om.  

 

5.1.4 Grupper och gruppsammansättning 
Svedberg och Zaar (1988), Granström (2006) och Hensvold (2006) diskuterar vikten 
av att läraren bör ha kunskap om grupprocesser och hur man utvecklar grupparbete. 
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Granström påtalar att det finns en brist inom detta område bland lärare vilket också 
syns i vårt resultat eftersom lärare påpekar svårigheterna med att arbeta i grupp även 
om de ibland använder sig av grupparbeten. Det är endast en lärare i vår 
undersökning som understryker vikten av att använda grupparbete för att elever 
måste lära sig att arbeta med andra människor och precis som Stenaasen och Sletta 
(1997) påpekar denna lärare att det kan skapa positiva och sociala relationer och att 
det till och med kan förhindra mobbning. De menar också att arbete i grupp kan höja 
resultaten. 

Vårt resultat visar att indelning av grupper i skolan sker både genom att sätta 
samman homogena och heterogena grupper. De lärare som väljer att sätta samman 
homogena grupper väljer att nivågruppera för att de svaga inte ska hamna i 
skymundan medan de som väljer att sätta samman heterogena grupper menar att de 
starkare eleverna kan dra med de svagare eleverna. Både Stenaasen och Sletta (1997) 
och Stensmo (1997) påpekar fördelarna med att dela in i heterogena grupper för att i 
heterogena grupper kan eleverna lära sig att respektera olikheter. Stensmo menar 
också att om man nivågrupperar finns risken att lågpresterande grupper har låga 
förväntningar på sig och får negativ självuppfattning. Både Löwenborg och Gíslason 
(2003) och Stenaasen och Sletta (1997) menar att indelning i grupper bör ske av 
läraren för att det finns risker att elever blir lämnade utanför om de väljer grupper 
själva samt att om läraren väljer grupper får eleverna öva sig att arbeta med olika 
klasskamrater. 

I vårt resultat visar det sig dock att det ibland kan finnas fördelar med att eleverna 
väljer grupper själva. En lärare påpekar nämligen att när eleverna sätter samman 
grupperna på egen hand blir det en naturlig nivågruppering och enligt lärarens 
erfarenhet kan det bli ett stort lyft för gruppen då eleverna kan lyckas driva på 
varandra i arbetet.  

 

5.2 Möblering av bänkar och bord i klassrummet 
Precis som Stensmo (1997) och Svedberg och Zaar (1988) anser lärarna att det finns 
vissa yttre faktorer som påverkar möjligheten att arrangera om bänkar eller bord i 
klassrummet. I vårt resultat har det framkommit att de yttre faktorer som påverkar 
möbleringen är: tiden, rummets yta och antal elever, fasta bänkar, skolans tradition 
och gemensamt klassrum med andra lärare. 

Många lärare i vår undersökning påpekar, i enlighet med vad tidigare forskning visat 
(Bonus och Riordan, 1998, Hastings och Schweiso, 1995, Rosenfield et. al, 1985), att 
möbleringen bör spegla lektionsinnehållet. Men ofta så är det de yttre faktorerna som 
avgör hur lärare möblerar bänkar eller bord i klassrummet. Vår undersökning visar 
även att ämnets karaktär och hur gruppen fungerar avgör hur de väljer att möblera 
bänkar eller bord i klassrummet.  
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Mot bakgrund av ovanstående resultat så har majoriteten av lärarna i vår 
undersökning bänkar eller bord placerade i rader. Enligt Bonus och Riordan (1998) 
så finns det inte en möblering som passar alla undervisningsformer utan 
möbleringen bör spegla lektionsinnehållet om man vill att eleverna ska vara 
uppgiftsfokuserade. Svedberg och Zaar (1988) menar att möbleringen i ett klassrum 
sänder signaler till eleverna om vilken aktivitet som är påbjuden. Vårt resultat visar 
också på att lärare uppfattar att elever pratar mer när de sitter i grupper. Många av 
lärarna ser dock detta som ett problem eftersom att arbetsro är det övergripande 
syftet med deras möblering och därför möblerar de i rader.     

6 Diskussion 
Vårt resultat har visat att lärares val av strategier för placering av elever och bänkar 
eller bord i klassrummet till stor del bygger på att läraren vill skapa arbetsro. Hur 
mycket lärarna styr över placering beror på hur gruppen fungerar, delvis hur de 
klarar att behålla arbetsron och hur de fokuserar på sitt skolarbete.  

Att först se hur en grupp fungerar och sedan göra justeringar där man endast särar de 
kompispar som verkar störa arbetsron verkar vara ett vanligt förfarande när lärare 
placerar ut elever i klassrummet. Vi menar i enlighet med Webster-Stratton (2003) 
att det är ett reaktivt handlande. Vi vill tillägga att lärare skulle kunna använda 
placering av elever som ett mer proaktivt verktyg genom att i förväg bestämma hur 
placeringen ska gå till. Placering kan många gånger med fördel användas till att 
förebygga problem menar vi snarare än att användas för att lösa problem när de 
uppstår. 

Vi menar att lärare i lika hög grad som att arbeta för arbetsro bör sträva efter att 
skapa en aktiv och kreativ inlärningsmiljö där elever får öva sig i samspel med andra 
elever och genom att lära känna alla i klassen tror vi också att det skapar en större 
förståelse för varandras olikheter och det ger också en större trygghetskänsla för den 
enskilde eleven. Om elever får välja bänkkamrater själva och målet bara är arbetsro 
så kan det innebära att vissa elever får sitta ensamma mot sin vilja och det kan också 
innebära att vissa elever går igenom hela högstadiet utan att lära känna sina 
klasskamrater. Även om det kan upplevas som otryggt att bli placerad bredvid någon 
man inte känner så måste man lära sig att samarbeta med andra än sina bästa 
kompisar för att förberedas inför arbetslivet. Vi menar i enlighet med Lpo 94 att det 
är lärares uppgift att under kontrollerade former handleda elever till att lära sig att 
samarbeta med människor även utanför den närmaste kompiskretsen och vi menar 
därför att lärarstyrd placering är nödvändig.  

Några lärare i vår undersökning använder sig av lottning som strategi vid placering av 
elever i klassrummet. Lotan (2006) menar att detta är en bra strategi när man som 
lärare ska lösa frågan om vem som ska sitta bredvid vem eftersom att det för eleverna 
ser ut som att lottningen sker slumpvis även om läraren delvis går in och styr över 
lottningen. Annars kan eleverna förstå att lärarens styrda placering skett på grundval 
av till exempel vem som är stökig eller och vem som är skötsam och det kan ge eleven 
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en negativ självuppfattning. Vi menar att det finns fler fördelar med lottning till 
exempel att eleverna lär sig arbeta med olika individer i klassrummet som vi 
diskuterat ovan. I likhet med Stensmo (1997) och Stenaasen och Sletta (1997) menar 
vi att nivågruppering inte bör vara tanken bakom placering i klassrummet för att det 
är större fördelar med heterogena grupper där eleverna lär sig arbeta med olika 
individer oavsett kunskapsnivå. 

När det gäller att placera elever långt fram eller långt bak i klassrummet så menar 
flera lärare att det inte spelar någon roll för att de rör sig i klassrummet. Även om 
läraren rör sig i klassrummet så kan det vara så som Schwebel och Cherlin (1972) 
kom fram till att de elever som sitter längst fram, alternativt nära läraren ses som mer 
skötsamma och har en positivare självbild och då kanske man som lärare borde 
variera placeringen så att alla elever får sitta på alla olika platser i klassrummet, långt 
fram, långt bak, i mitten och på sidorna. 

Man kan fråga sig om det finns en optimal strategi för möblering av bänkar eller bord 
i klassrummet. Eftersom tidigare forskning har visat på att klassrummet bör 
möbleras så att det passar lektionsinnehållet för att öka elevernas uppgiftsfokusering 
kan man tycka att lärare borde arbeta enligt detta. Vårt resultat visar dock att även 
om lärare tycker att det vore önskvärt att möblera efter lektionsinnehållet så fungerar 
det inte alltid så. Yttre faktorer påverkar lärares val eftersom klasserna idag är för 
stora så man får ställa bänkar eller bord på det enda möjliga sätt som fungerar. Det är 
också förstårligt att om många lärare delar klassrum och lektionerna ligger tätt så har 
man inte tid att möblera om till varje lektion.  

Vårt resultat bekräftar Granströms (2006) idé om att lärare undviker att placera 
elever i grupp och att arbeta med grupparbeten för att de är rädda för att inte ha 
kontroll över arbetsron. När elever sitter i grupper diskuterar de mer eftersom denna 
form av möblering påbjuder detta och som Granström säger kanske anledningen till 
att man undviker grupparbete är att man känner att man inte har kunskapen för att 
kunna hantera den gruppdynamik som uppstår. Vi anser att lärarutbildningen inte 
förbereder lärare att hantera gruppdynamik i klassrummet och inte heller hur man 
ska på bästa sätt placera elever i klassrummet. Lärarna i vår undersökning har påtalat 
att det finns andra lärare som inte funderar alls över placering och låter eleverna 
placera sig helt fritt. Mot bakgrund av all kunskap om hur viktig placering är för den 
enskilde eleven så är det olyckligt att detta inte diskuteras i den grad det borde så att 
alla lärare blir medvetna om konsekvenser av deras strategier för val av placering av 
elever och bänkar eller bord i klassrummet.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vår metod varit passande för vårt syfte. Vi genomförde dock ingen 
pilotstudie av intervjufrågorna och detta kanske hade lett oss in på att lägga till andra 
frågor i intervjun eller ta bort vissa frågor något som hade kunnat påverka resultatet.  
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Även om vi båda var närvarande vid intervjuerna så känner vi i efterhand att vi båda 
hade kunnat vara mer aktiva i intervjun och backat upp varandra med frågor till 
respondenterna. Ingen av oss har tidigare genomfört en undersökning i den här 
omfattningen vilket gör att vi inte är vana intervjuare. Att intervjua är en konst som 
man behöver träning i och vi tror att vi hade kunnat hjälpa varandra mer om vi båda 
hade medverkat och ställt följdfrågor till respondenterna.  

Om vi hade tillfört observationer för att triangulera vår metod hade vi kunnat 
komplettera intervjuerna så att området hade blivit belyst från mer än ett håll. Men 
eftersom arbetet var tidsbegränsat prioriterade vi tio intervjuer för att kunna göra 
någon form av generalisering framför att göra fem observationer och fem intervjuer. 

När vi började detta arbete visste vi enligt erfarenhet att det finns lärare som inte har 
någon strategi när det gäller placering av elever och möblering i klassrummet. Dessa 
lärare tror vi är underrepresenterade i vår undersökning. En möjlig anledning till 
detta är att respondenterna fick tillgång till missivbrevet där vi presenterade ämnet 
för vår undersökning. Om man inte är intresserad av ämnet eller inte anser det som 
väsentligt kanske man väljer att inte ställa upp på intervju.  

  

6.2 Slutsatser 
Placering av elever och möblering av bänkar eller bord är ett verktyg som kan 
användas för att sträva mot flera av de mål som Lpo 94 säger att vi lärare ska göra. 
Övning i samspel och ökad trygghetskänsla kan vara några av de positiva effekter som 
lärarstyrd placering kan få. Vårt resultat har visat att många lärare placerar elever två 
och två för att det upplevs som mest gynnsamt för arbetsron i klassrummet och hur 
mycket lärare styr över den enskilde elevens placering beror på hur gruppen fungerar 
tillsammans. 

 

6.3 Nya forskningsfrågor 
Något som vore intressant att undersöka mot bakgrund av vårt resultat är elevernas 
upplevelse om placering i klassrummet och hur de upplever lärares strategier och 
vilka konsekvenser det får.  

Det vore även intressant att genomföra en aktionsforskning i två klasser och jämföra 
positiva och negativa följder av lärares olika strategier för placering av elever och 
möblering av bänkar eller bord i klassrummet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev till lärare 

Hejsan! 

Vi heter Linda Marberg Engström och Katarina Gustafsson och vi läser på 
lärarutbildningen på Mälardalens högskola. Vi har precis börjat med vårt 
examensarbete och vårt syfte är att undersöka er uppfattning om möblering av 
bänkar/bord och placering av elever i klassrummet på högstadiet. Vi skulle vara 
mycket tacksamma om några av er lärare skulle kunna avsätta lite tid till att ställa 
upp på en intervju angående detta. Vår förhoppning är att få ungefär tio intervjuer 
sammanlagt på våra två partnerskolor. Vi hoppas också att få en spridning vad det 
gäller vilka ämnen våra respondenter, Ni, undervisar i. 

Under själva intervjuerna kommer vi båda att närvara och samtalen kommer att bli 
bandade med ljudupptagare. Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst 
avbryta intervjun och även i efterhand ångra ert deltagande. Om ni skulle ställa upp 
på en intervju innebär det att ni skulle få avsätta ungefär en timme av er tid för 
intervjun. 

Informationen från intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte och ni 
respondenter kommer att vara anonyma och självklart kommer det inte heller att gå 
att utläsa vilken skola ni arbetar på. 

 

Vi hoppas att några av er kommer att kunna delta i vår undersökning! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Marberg Engström  Katarina Gustafsson 

016-510997, 070-3753739  016-135284, 070-9187578 

lmg03002@student.mdh.se  kgn04001@student.mdh.se 

 

Handledare från Mälardalens högskola: 

Marja-Terttu Tryggvason, marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledning 

• Ålder? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Vilka årskurser undervisar du i? 

Placering av elever 

• Vem bestämmer hur eleverna ska sitta i ditt klassrum? 

• Har du en medveten strategi för placering av elever i klassrummet? Hur ser 
din strategi ut i så fall? 

• Varför låter du eleverna bestämma över placeringen? Varför vill du själv 
bestämma? 

• Om du har erfarenhet av att både styra elevernas placering och att låta 
eleverna själva välja placering, vilka för- respektive nackdelar ser du med 
dessa olika strategier? 

• Bör elever ha inflytande över hur de är placerade i klassrummet? 

• Kan du beskriva hur det brukar gå till när du får en ny klass vad det gäller 
placeringen av eleverna? 

• Om du bestämmer över placeringen, vad är det som styr din placering av varje 
enskild elev i klassrummet? 

• Hur tänker du när det gäller att placera elever långt bak eller långt fram i 
klassrummet?  

• Har det någon betydelse för den enskilde eleven, enligt din erfarenhet, om han 
eller hon sitter långt fram eller långt bak i klassrummet? Har du erfarenhet av 
att deras prestationer blir påverkade av närhet till dig som lärare eller 
whiteboard-tavlan? 

• Vad har du sett för konsekvenser av att du placerat två elever, som normalt 
sett inte skulle sitta bredvid varandra/som inte känner varandra, bredvid 
varandra? 

• Om eleverna styr över placeringen, hur går det till och vilka val gör de? Vad får 
det för konsekvenser?(Väljer någon att sitta ensam? Varför?) 
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• Vad, enligt din erfarenhet, har det för konsekvenser om två kompisar får sitta 
bredvid varandra? 

• Hur ser du på placering av elever som ett verktyg för att öka elevernas känsla 
för trygghet i klassen? 

• Hur ser du på placering av elever som ett verktyg för att behålla ordning och 
reda på lektionerna? 

• Hur ser du på placering av elever som ett verktyg för att skapa en kreativ och 
aktiv inlärningsmiljö? 

• Hur ser du på placering av elever i grupper i klassrummet? Har du arbetat så? 
Hur har det gått till? Hur tänker du när du sätter samman grupperna?  

• Använder du dig av grupparbete som arbetsform? Varför? Varför inte? 

 

Arrangering av bänkar eller bord 

• Hur är bänkar eller bord placerade i ditt klassrum? 

• Vad/Vem är det som styr placeringen av bänkar eller bord i ditt klassrum? 

• Finns det möjlighet att arrangera om bänkar eller bord i dina klassrum? Hur 
ser du på detta? 

• Har du en medveten strategi vid placeringen av bänkar/bord i ditt klassrum? 

• Varför placerar du bänkarna/borden i klassrummet som du gör? 

• Har du provat olika slags möblering av bänkar i klassrummet? Till exempel 
rader, hästsko, grupper? 

• Vad har de olika möbleringarna för konsekvenser för klassrumsmiljön, enligt 
din erfarenhet? Finns det för- och nackdelar med de olika möbleringarna 
tycker du? 

• Påverkar möbleringen elevernas förmåga att fokusera på deras uppgifter? 
Hur? 

• Har lektionens innehåll/arbetsform någon påverkan på hur du placerar 
bänkar/bord i ditt klassrum? Hur då? (Placerar du i grupper när det handlar 
om grupparbete tex) 

• Kan du se några förändringar som skett, historiskt sett, under din karriär vad 
det gäller placeringen av bänkar/bord? Hur ser du på dessa förändringar? 



  
 
 31 
 
 

• Påverkar skolans tradition ditt sätt att placera bänkar/bord? Hur ser du på 
det? 

 

Övriga frågor 

• Har du ändrat din uppfattning vad det gäller placering av elever och 
bänkar/bord i klassrummet under din karriär som lärare? Hur då? 

• Var placering av elever och bänkar/bord i klassrummet något ni diskuterade 
under din lärarutbildning? 

• Om du jämför ditt sätt att placera elever i klassrummet, skiljer det sig från 
andra lärares sätt att placera elever, på din skola? 

• Hur förhåller sig elever, i så fall, till ditt sätt att placera dem? 

• Övriga kommentarer från dig? Är det något du vill tillägga som ännu inte 
kommit fram under vårt samtal? 


