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1 Inledning 

Under våra VFU-perioder väcktes ett intresse för hur klassrummet och 
klassrumsklimatet påverkar elevernas skoldag samt deras kunskapsinlärning. Vi 
uppmärksammade då att våra VFU-skolor skilde sig från varandra gällande möbler 
och deras placering i klassrummet. Då vi var i olika kommuner ställde vi oss även 
frågan om det var klasslärarens val eller skolans val som avgjorde klassrummets 
utformning och där budgeten även kunde vara en påverkande faktor. I en artikel i 
Dagens Samhälle (2014, 25 juni) redogör Oskar Sjögren, rektor på Young Business 
Creatives gymnasieskola, för hur deras miljö är uppbyggd och hur lokaler och möbler 
ska stimulera eleverna till fortsatt kunskapsutveckling. Sjögren menar att ”Vi tror att 
variation i lärandet är det viktiga. Det finns inte ett sätt som passar bäst för alla, att 
utgå från det vore galenskap.” (Dagens Samhälle, 2014, 25 juni). Med detta citat 
valde vi att utforska mer inom området och öppna upp för dialog med lärare för 
årskurserna 1 – 3. Intervjuerna gav oss möjlighet att själva få en inblick i hur deras 
arbetssätt ser ut i de olika skolorna samt elevernas kunskapsresultat beroende på 
miljö.  

Efter val av ämne tog vi del av en artikel som ligger till grund för vårt fortsatta arbete. 
Hedman (2015, 20 maj) skriver i dagstidningen Skolvärlden där Eva Karlberg, rektor 
på Mellbystrandsskolan, berättar vad som låg bakom deras val av inredning i 
klassrummet och där möblerna är anpassade för en flexibel arbetsmiljö. Eleverna har 
tillgång till olika platser i klassrummet och tillåts att arbeta på valfri plats vid enskilt 
arbete. Miljön är inredd med ljuddämpande draperier, mattor och olika former av 
möbler som kuddar och soffor. Karlberg menar att inredningen har bidragit till en 
ökad studiero hos eleverna och därmed en bättre arbetsmiljö för både elever och 
lärare. Karlberg berättar i Skolvärlden att ”Nu har vi en lärmiljö som är mer 
anpassad till dagens samhälle, och som underlättar att jobba inkluderande. 
Förhoppningen är att det ska bidra till en så bra måluppfyllelse som möjligt.” 
(Hedman, 2014, 20 maj) 
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1.1 Problemområde 

Alltfler elever diagnostiseras med olika neurologiska funktionsstörningar inom 
skolan idag vilket bidrar till ett ökat behov av resurser och ökad lärarkompetens. I 
samband med detta ställs även förändrade krav på lärmiljön och klassrumsklimatet. 
Elever med behov av specialpedagogisk kompetens kan även vara i behov av 
ergonomiskt anpassade möbler i klassrummet. Dagens klassrum är ofta utrustade 
och inredda enligt standard och därmed tillgodoses inte elevernas individuella behov 
för en god kunskapsinlärning. Björklid (2005) redogör för klassernas storlek och där 
dessa anses bestå av ett alltför stort antal elever. Detta beror på organisationens 
bristande möjligheter att erbjuda dels individuella resurser som kan bistå läraren, 
dels möjligheten att dela in klassen i mindre grupper. Bristen på lärarkompetensen 
kring de specialpedagogiska ämnena är även den en bidragande faktor som påverkar 
både elevernas kunskapsinlärning och kunskapen och förmågan att anpassa 
klassrummet efter elevernas behov. Höglund (2018, 16 oktober) redogör i en artikel i 
lärarförbundets tidning Specialpedagogik, om en sammanställning där 
Specialpedagogiska myndigheten utfört en forskningsstudie kring påverkan av 
klassrum och individ. Skolan anses vara en helhet där organisationens uppdrag och 
lärarens förkunskaper spelar roll för elevernas kunskapsutveckling, samt att 
utvärderingen av de didaktiska kunskaperna är bidragande faktorer. Det finns inte 
heller enkla lösningar eller enbart ett sätt som passar alla elever. Sammanställningen 
visar även att självbilden hos eleverna med specialpedagogiskt stöd har stor betydelse 
och så även utvecklingen av det pedagogiska arbetet på gruppnivå. Vi menar således 
att vårt ämne är relevant för skolans utveckling och där många frågor fortfarande är 
obesvarade.  

1.1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om och i så fall hur 
det finns ett samband mellan möblers utformning, placering och användning i 
klassrummet och klassrumsklimatet samt kunskapsinlärningen. 

1.1.2 Forskningsfrågor 

• Hur påverkar möblernas placering och användning klassrumsklimatet enligt 
sju lärare? 
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• Hur anpassas undervisningen efter möblernas placering och utformning enligt 
sju lärare? 

• På vilket sätt påverkas elevernas arbetsro och kunskapsinlärning av möblerna 
och dess placering enligt sju lärare?  

2 Bakgrund  

Detta kapitel kommer att beröra och redovisa för teorier och faktorer gällande 
kunskapsinlärningen i samspel med skolans miljö och omgivning. Inlärning och 
bearbetning av kunskap tolkas olika beroende på elevernas personligheter som kan 
delas in i två olika kategorier, globalt och analytiskt. Dessa kategorier tydliggörs 
under rubrik 2.1. Utöver dessa personligheter är det ett flertal faktorer som spelar in, 
som exempelvis emotionella, sociala och fysiska. Avslutningsvis berörs miljöns 
påverkan på elevernas möjlighet att utvecklas och uppnå kunskapskraven både 
socialt och kunskapsmässigt.   

2.1 Att ta in och bearbeta kunskap 

Att ta in och bearbeta kunskap fungerar olika beroende på vilken typ av personlighet 
eller vilka förutsättningar en elev har. En del elever kräver en tydlig struktur medan 
andra föredrar självständigt upplägg av sitt arbete för bästa inlärning. Faktorerna är 
många och alla elever har olika förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap. Att 
integrera med andra är även detta en viktig del i inlärningsprocessen där både 
sociala, fysiska och emotionella element påverkar. Johansson, Skillström–Karlsson 
och Ring (2007) beskriver hur anpassningar innebär hur olika eleverna är gällande 
inlärningsförmågan och individuella förutsättningar när det gäller att följa regler. Att 
anpassa sig efter miljö, ljud, ljus och möblering uttrycker sig olika hos alla elever där 
klassrumsmiljön kan ha en avgörande påverkan på inlärningen. Detta är några av 
faktorerna som skulle kunna påverka elevernas inlärning. Uppfattningen och 
bearbetningen av kunskap kan delas in i två sätt, globalt och analytisk.  

En analytisk individ arbetar gärna under tystnad, vill ha stark belysning, sitter ensam 
eller i par och har större uthållighet. En global individ föredrar att ha ljud omkring 
sig, sitter gärna i grupp och vill ta pauser ofta. Då dessa olika personligheter kräver 
olika miljöer är klassrummet en plats som bör kunna utformas på flera olika sätt som 
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passar båda. Johansson et. al. (2007) menar att om läraren har möjlighet att möblera 
om i klassrummet till en analytisk del med exempelvis enskilda bänkar, 
ljuddämpande inredning som exempelvis gardiner och mattor samt stolar med 
exempelvis tennisbollar på benen, underlättar det inlärningen avsevärt för de 
eleverna. Den andra delen i klassrummet kan erbjuda möjligheter för de globala 
eleverna med exempelvis en soffa, större bord där flera elever kan arbeta i grupp. 
Dessa placeras längre in i klassrummet där ljuset är svagare och heller inte kan störa 
de analytiska eleverna i deras arbete. En sådan miljö skulle kunna gynna dessa elever 
då den är anpassad efter deras behov. Johansson et al. (2007) menar även att 
klassrummet bör utformas så att det passar alla elever och där det även bör finnas 
olika ”rum” i rummet. På så vis kan klassrummet inkludera alla elevers behov med 
utrymme för att inreda efter både analytiska och globala elever. Att skapa ett ”rum” i 
rummet innebär delvis att möblera om så att bänkarna inte står uppradade efter 
varandra som i traditionell placering men även att hurtsar, bokhyllor och skärmar 
kan skapa nya rum i rummet och som avdelare. Det bör även finnas en gemensam 
samlingsplats för alla elever där läraren finns tillgänglig och som är inredd utefter 
alla elevers individuella förutsättningar (Johansson et al. 2007).   

2.1.1 Emotionella faktorer 

En viktig del av att bibehålla positiva känslor i ämnet är motivationen hos eleverna. 
Motivationen påverkas såväl av yttre faktorer som inre. Den inre motivationen 
innefattar personliga mål och drömmar. Det handlar om individer med en stark 
drivkraft. Yttre faktorer som påverkar motivationen kan vara stöd och uppmuntran 
från läraren samt även återkoppling och bekräftelse av prestationer. Boström och 
Svantesson (2007) menar att motivationen är en stor del i elevernas fortsatta 
utbildning men där deras olika behov av anpassning och struktur är påverkande 
faktorer. Genom att skapa ett gott lärandeklimat som är anpassat till elevernas behov 
främjas deras motivation till lärande, där läraren även kan påverka och främja 
elevernas inre motivation genom erbjudandet av olika verktyg.  

2.1.2 Sociala faktorer 

En varierad möblering ger elever möjligheten att arbeta genom olika sociala 
grupperingar. Boström och Svantesson (2007) beskriver de sociala faktorerna genom 
hur arbetet utförs. Detta kan ske genom att elever arbetar ensamma, i par, i grupp, 
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som ett team, med auktoritet av en lärare samt genom variation. Elever som är så 
kallade ensamvargar tar till sig kunskapen bäst om de får jobba på egen hand, medan 
andra presterar bättre när de får arbeta med en kamrat. Andra elever vill arbeta i en 
grupp där det inte finns någon uttalad ledare, där alla individer är jämlika. Dessa 
gynnas av att arbeta i grupp då det öppnar upp möjligheter för diskussion, vilket 
leder till bättre resultat. Elever som vill arbeta som ett team har en uttalad ledare och 
uppskattar tävlingsmoment eftersom de är målinriktade. De elever som föredrar att 
arbeta med en auktoritet föredrar att ha en vuxen närvarande, ofta en lärare men i 
vissa fall även vårdnadshavare. Det finns även elever som inte har någon speciell 
preferens kring hur de vill arbeta. Dessa elever är flexibla och kan variera arbetet 
beroende på allt från ämne till dagshumör. När elevernas preferens kring de sociala 
faktorerna tillgodoses leder detta till en högre prestation och en positiv 
inlärningsförmåga (Boström och Svantesson, 2007).  

De sociala faktorerna tillgodoses genom klassrumsmiljön och dess möblering. Dessa 
faktorer är baserade på möjligheten att arbeta på olika sätt. Lärande i grupp gynnar 
inte alla elever då de har olika krav på hur omgivningen ska se ut kring hur de 
presterar. Boström och Svantesson (2007) menar att individers preferenser kring 
lärande skiljer sig åt när arbete sker i sociala grupperingar, då ny kunskap ska tas in. 
Dessa aspekter kan således vara relevanta gällande undersökningen om 
klassrumsklimatets påverkan och inverkan på elevernas kunskapsinlärning.  

2.1.3 Lärstilar 

Boström och Svantesson (2007) menar att en individs sinnen är omedelbara 
inlärningskanaler och högst individuella. En elev kan gynnas av synen medan en 
annan kan förlita sig på hörseln. Sinnena delas in i fyra undergrupper av lärstilar, den 
visuella, auditiva, taktila och kinetetiska. Den visuella föredrar att använda synen för 
att se det som ska inläras. Elever som är inom denna undergrupp är ofta starka läsare 
och duktiga skribenter. Dessa föredrar skrivet material och antecknar det som de 
anser vara viktigt. Den auditiva lär bäst genom att använda sig av hörseln, och 
föredrar att diskutera, tala och lyssna. Auditiva behöver inte anteckna utan minns vad 
som sägs. De vill ofta verbalisera kunskapen de tillägnat sig. Den taktila lär sig med 
hjälp av händerna, genom att exempelvis rita under genomgångar, då det stimulerar 
elevens tankeprocesser och skapar nya tankar. Anteckningar görs men läses inte i 
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efterhand, det är själva skrivandet som hjälper den taktila att minnas. Den 
kinetetiska lär bäst genom att använda sig av kroppen och sina känslor. En fysiskt 
aktiverad kropp skapar bäst lärandetillfällen för den kinetetiska eleven, som rollspel 
och dramatiseringar. Dessa elever kan vara distanserade och fokuserade på annat när 
de inte är intresserade av ämnet, och antecknar när de känner för det.  

Det centrala kring dessa lärstilar är att elever ska kunna utveckla sina starka sidor för 
att sedan börja arbeta med de mindre starka sidorna. Genom att använda sina starka 
sidor för att lära in nytt material skapas större kunskap än om en mindre stark sida 
används. För att eleverna ska få en så god taktik som möjligt för att utvecklas behöver 
de bli introducerade till de olika lärstilarna. För att låta alla elever lära genom sina 
starka sidor är det därför viktigt att arbeta systematiskt med dessa stilar genom 
inlärningsstationer, där ett moment kan läras in på olika sätt.  

2.2 Miljö 

Miljön i skolan är inte endast till för lärande och kunskapsutveckling. Det är även en 
plats för barnens individuella utveckling och sociala sammanhang. Skolan är således 
en plats för utveckling och en del av samhället där grunden till kunskap läggs. 
Björklid (2005) menar att ”Det är väsentligt att skolbyggnaden erbjuder rum att ta i 
anspråk för elevernas skoltillvaro t.ex. möten och umgänge med kamrater, men också 
för funderingar i avskildhet”. (s. 50). Att åstadkomma och skapa en bra skolmiljö för 
eleverna gynnar såväl deras positiva utveckling gällande kunskap som att motverka 
psykiska och fysiska skador. Arbetsmiljön påverkar elevernas kunskapsinlärning och 
den fysiska miljön påverkar eleverna. Barn behöver en egen plats, tid och utrymme 
för att utvecklas. Arbetsmiljön behöver vara anpassad efter varje individs behov och 
förutsättningar. Björklid (2005) beskriver betydelsen av den fysiska miljö och dess 
påverkan på elevernas utveckling som en väg till identitetsskapande och en 
känslomässig tillhörighet. Att skapa ett klassrum i olika former och platser som 
erbjuder miljöer anpassade till varje individ skapar också en platsidentitet hos eleven. 
Den fysiska miljöns egenskaper innefattar exempelvis ljud, ljus och lukt. Dock är det 
inte endast den fysiska miljöns egenskaper som skapar en platsidentitet utan det är 
sammanhanget mellan platsens egenskaper och vad människorna gör där.   
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2.3 Specialpedagogik 

Att skapa rätt förutsättningar för framgångsrikt lärande hos eleverna innebär bland 
annat att möblera rätt i klassrummet. Enligt den senare forskningen som genomförts 
angående klassrumsmiljö visar resultatet dels att elever kräver olika typer av miljöer, 
dels en anpassad klassrumsmiljö efter deras individuella behov. Genom att anpassa 
klassrummet efter elevernas behov och efterfrågan stimuleras elevernas motivation 
till ämnet samt en fortsatt positiv inställning till lärande. Vid denna typ av 
anpassning innebär det även att läraren är engagerad och medveten om elevernas 
kunskapsnivåer där motivationen hos eleverna ökar, samt att de fokuserar på arbetet 
och bortser från deras egna eventuella brister och svårigheter. Anpassningen av 
klassrummet bidrar även till en ökad insikt hos eleverna där de ser till sina styrkor 
istället för svagheter (Johansson et al., 2007). Höglund (2018, 16 oktober) redogör i 
sin artikel för den senaste forskningen som bland annat berör lärarens 
kompetensnivå gällande exempelvis ADHD. Denna sammanställning visar även att 
åtgärderna bör ske på alla nivåer, individnivå, klassrumsnivå och organisationsnivå. 
Anpassningen bör göras till hela klassen och inte endast till en enskild elev. Det 
räcker således inte att göra generella åtgärder då alla elever fungerar olika. Det 
innebär att åtgärderna bör genomföras individuellt och se till det som fungerar för 
varje enskild elev. Höglund (2018, 16 oktober) menar även att de elever som har 
engagerade lärare som motiverar sina elever att lyckas, också har goda 
förutsättningar att uppfylla kunskapskraven.  Höglund (2018, 16 oktober) skriver 
även att ”Det är bättre att som lärare kommunicera förväntningar som kopplas till 
lärandemål än förväntningar som kopplas till att eleven ska ändra sin personlighet.” 
Att arbeta i en fungerande och anpassad miljö är viktigt för elevernas självkänsla. Det 
är där av stor vikt att upprätthålla tydliga regler och strukturer i klassrummet där 
skapandet av en fungerande miljö även tillgodoser alla elevers individuella behov. Att 
acceptera elevernas svårigheter är således viktigt för att bibehålla och främja deras 
motivation och självkänsla, dels för att ge eleverna möjlighet att kunna kontrollera 
sina känslomässiga uttryck, dels för att kunna reglera och kontrollera sina känslor i 
skolarbetet. Det råder dock delade uppfattningar kring exempelvis ADHD där en del 
förklarar det som en biologisk faktor medan andra hänvisar till bristande uppfostran. 
Vid de tillfällen som läraren avvisar en elevs diagnos, oavsett vilken, har det en 
negativ påverkan på eleven gällande både självbild och självkänsla. Vid förekomsten 
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av detta är risken även stor att läraren bortser från möjligheterna att individanpassa 
klassrummet (Höglund, 2018, 16 oktober).   

3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där 
filosoferna Lev Semjonovitj Vygotskij och John Dewey har en central roll. Säljö 
(2014) menar att det sociokulturella perspektivet har utvecklats under lång tid där 
appropriering är ett centralt uttryck. Uttrycket beskriver lärandet och där detta sker 
då individen bekantar sig med sociokulturella redskap och hur dessa används i 
samhället. Denna typ av förståelse sker ofta omedvetet och utan en direkt 
inlärningssituation som exempelvis hur vi cyklar, genom vardagliga samtal och andra 
samspel med människor.  

Enligt Vygotskijs teori är människan under ständig utveckling och beroende av en 
ledande individ, i detta fall en lärare. Då människan är känslig för nya instruktioner 
och förklaringar är det lärarens uppgift att vägleda och utbilda. En central faktor i 
Vygotskijs syn på skola och undervisning var att det bör finnas möjligheter som kan 
skapa förutsättningar för ett nytt tänkande och utvecklingsmöjligheter (Kroksmark, 
2011). Till en början kräver människan en vägledande individ men kan efter hand 
klara sig själv alltmer. Då alla människor hela tiden befinner sig i en utvecklingszon 
är det av vikt att läraren innehar en kompetens som kan möta allas behov i deras 
utvecklingsfaser (Säljö, 2014). 

John Dewey menade att anpassningen av människans förutsättningar är viktigt men 
även att dessa omformas. Detta är skolans främsta uppgift och utmaning. Deweys 
teori syftar även till motivation hos människan där kopplingen mellan skolans värld 
och samhället utanför bör tydliggöras för att skapa en mening med arbetet i skolan. 
Den sociala miljön i samspel med frihet och ansvar är faktorer som påverkar 
människans individuella utveckling. Dewey anser att fostran, utbildning och bildning 
är människans sociala natur (Kroksmark, 2011).  

Genom yttre faktorer och samspel med andra människor utvecklar alla individer ett 
socialt förhållningssätt, dels i specifika situationer, dels i det stora övergripande 
sammanhanget. Att integrera och socialisera sig i en social krets utvecklar även 
språket och de normer som råder där dessa kan ta sig olika uttryck beroende på 
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tillfälle och samspel. Hundeide (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet som 
ett anpassningssätt och strategier som utvecklas beroende på sociala förhållanden 
och psykiska och psykologiska faktorer. Reaktioner och handlingar är resultat av hur 
individen väljer att tolka eller uppfatta den aktuella situationen. Genom olika 
uppfattningar och tolkningar av våra medmänniskor ges dessa även olika egenskaper 
utifrån deras handlande. I skolan är uppfattningen av elever olika beroende på deras 
kunskaper, personligheter och handlande. Hundeide (2006) menar att det är relativt 
enkelt att identifiera elever som sin diagnos och där diagnosen är deras personlighet.  
Trots att denna koppling kan vara avvikande från de aktuella normerna är det av 
större betydelse att se till elevernas personligheter och egenskaper. Det kan råda olika 
uppfattningar om eleverna mellan vårdnadshavare och lärare. Risken som uppstår 
vid en sådan tillskrivning av en elev är att dennes motivation och ambitionsnivå 
påverkas. Eleven tar alltför ofta till sig av uppfattningarna och agerar utifrån detta 
tillskrivande (Hundeide, 2006).  

Det sociokulturella perspektivet är ett lämpligt perspektiv att använda i denna typ av 
studie. Detta då skolan är ett socialt sammanhang där individer möts och påverkas av 
varandra där även relationen mellan lärare och elev påverkar kunskapsinlärningen. 
Detta kan innefatta möblernas placering och utformning, samt skolans möjlighet att 
använda exempelvis skärmar och ljuddämpande hörselkåpor. Dessa faktorer är 
påverkande på elever då alla elever har olika individuella förutsättningar och behov 
för en framgångsrik skolgång och kunskapsinlärning. För att påverka och skapa ett 
gynnsamt klimat som främjar inlärningen är det inte endast lärarens roll som spelar 
in utan även möblernas utformning och egenskaper. Det innebär att anpassa 
undervisningen efter elevernas behov, som att hitta ett fungerande arbetssätt där 
möbleringen kan vara en påverkande faktor. Höglund (2018, 16 oktober) menar att 
det således innebär att hitta en fungerande struktur för att anpassa undervisningen 
efter elevernas behov. Detta leder även till att ge eleverna möjligheter till att 
kontrollera sin egen självkänsla och reaktioner.          

4 Metod 

Denna kvalitativa studie utfördes genom intervjuer med sju lärare i Mellansverige, 
varpå informanterna fick sju frågor att svara på. Via informationsbrev kontaktade vi 
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skolorna där lärarna som ville delta kontaktade oss. Intervjuerna spelades in och vi 
transkriberade dom. Sammanställningen som sedan utfördes baserades på den 
information vi tog del av från informanterna under de olika intervjutillfällena. Efter 
avslutad transkribering granskades informationen noggrant, fråga för fråga där vi 
även sparade det som vara relevant för studiens syfte. Detta sammanställdes sedan i 
kapitel 5, Resultatredovisning. Utifrån sammanställningen framkom resultatet som 
diskuteras i kapitel 6. Resultatet diskuteras i kapitel 6, Resultattolkning, där det även 
kopplas till litteratur och kapitel 3, Teoretiskt perspektiv.  

Användandet av en kvalitativ metod syftar till att genom intervjuerna kunna ta del av 
andra lärares egna erfarenheter och upplevelser i olika situationer. Genom att 
använda intervju som ett undersökningssätt och insamling av data öppnar det även 
upp för möjligheter till samspel mellan nya individer. Kvale (1997) menar att genom 
att ställa frågor och besvara frågor bidrar det dels till möjligheter att lära känna nya 
individer samt att vi som forskare får en ökad insyn i deras vardag. Eftersom 
intervjun är en vetenskaplig metod innebär det att frågorna är strikta och avser att 
samla in data och information som kan besvara forskningens syfte och 
forskningsfrågor (Kvale, 1997).   

Valet av att använda oss av semistrukturerade intervjuer fattades då samtalet tar 
olika utgång beroende på svaren som ges. För att skapa ett genuint samtal mellan 
intervjuare och deltagare är betydelsen av att kunna ställa relevanta följdfrågor viktig, 
då följdfrågorna kan komma att nyanseras beroende på deltagarens svar.   

Vid en kvalitativ forskningsstudie är det av vikt att förhålla sig till de etiska 
riktlinjerna som råder. Dessa innefattar bland annat informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser för deltagarna. Innan intervjun påbörjas bör ett 
informerat samtycke ha ägt rum där informanterna är väl medvetna om 
undersökningens syfte och upplägg. Detta inkluderar vilka eventuella för- och 
nackdelar. Informanternas deltagande är frivilligt och de kan vid vilken tidpunkt som 
helst välja att avstå från projektet. Gällande konfidentialitetskravet innebär det att all 
insamlad data från informanterna via intervjun kommer att förbli anonym. Vid 
eventuell publicering av resultatet som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet ska 
detta godkännas i förväg. I forskningsstudier där flera parter kommer att kunna ta 
del av resultatet bör informanterna vara väl medvetna om vilka som kan ta del av 
materialet. Gällande eventuella konsekvenser i en undersökning bör dessa vara så få 
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som möjligt. Informanterna bör vara medvetna om dessa eventuella konsekvenser 
men även fördelar med deltagandet. Vid förekomsten av eventuella risker bör 
informanterna informeras av dessa samt även ta hänsyn till den större gruppen som 
representeras (Kvale, 1997).  

4.1 Validitet och reliabilitet 

Gällande validiteten i denna studie så hänvisar detta även till valet av metod. Då vi 
valt en kvalitativ forskningsstudie innebär även detta att metoden mäter det som är 
avsett att mäta. I frågan gällande validitet finns det även faktorer som kan påverka 
som exempelvis vilka fenomen som intresserar oss (Kvale, 1997).  

Reliabiliteten i denna studie syftar till att vem som helst vid ett senare tillfälle ska 
kunna återupprepa datainsamlingen och få ett likvärdigt resultat. Validiteten och 
reliabiliteten är starkt sammankopplade och fortlöpande under hela studien. Det 
innebär således att insamlingen och informationen är framtagen på ett tillförlitligt 
sätt, samt att okontrollerade faktorer inte kan påverka utfallet och resultatet i 
undersökningen (Kvale, 1997). Enligt vår gemensamma åsikt innehar denna studie en 
hög reliabilitet då studien innehåller både inspelade och transkriberade intervjuer 
samt en hög validitet då intervjufrågorna besvarar syftet.    

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisar vi resultatet av undersökningen utifrån de intervjuer som 
genomförts. Redovisningen av resultatet utgår ifrån de sju lärare som deltagit där sju 
frågor besvarats vid intervjutillfället. Dock är det endast sex intervjuer som kommer 
att redovisas. Detta beroende på att en intervju inte höll tillräckligt god kvalitet där vi 
valde att utesluta den från resultatet. Intervjufrågorna finns tillgängliga i bilaga 1.  

5.1 Resultat 

Fråga 1: 

Vad är din uppfattning om möbler och deras utformning i klassrummet? 
I fråga 1 menade lärare 1 att ergonomiskt utformade möbler är av stor vikt då 
eleverna har olika längd. De sitter så pass stor del av tiden att det är av stor betydelse 



 12 

att möblerna är ergonomiskt utformade. De bänkar och stolar som används i nuläget 
är feldimensionerade och inköpta vid olika tillfällen. De är på så vis inte gjorda för att 
användas tillsammans. Som vuxen känner läraren av att möblerna är 
felproportionerade och att det då blir fel för eleverna som dessutom växer. Läraren 
menar att det finns bänkar med ljuddämpande material på ytan samt ljuddämpning 
på stolarna där minsta lilla skrap inte hörs. Läraren menar även att tystnad är viktigt 
för ljudkänsliga barn för att främja deras koncentrationsförmåga. De elever som har 
ett behov att stå upp och arbeta, tillåts att göra det vid behov då möblerna är något 
högre än standard.  

Lärare 2 menade att om möblerna är fräscha och sköna skapas det en mer trivsam 
miljö. Hon säger att: ”Det har en stor betydelse. Har man fräscha och fina möbler 
som gör att det ser bra ut så trivs man ju bättre än om man plockar ihop nästan 
hemifrån.” Det är även av vikt att läraren tänker på placeringen av möblerna i 
klassrummet så att möjligheten för avskärmningar finns. Detta skapar i sin tur ett 
lugn i en klass om det finns behov. Avskärmningarna kan även skapa en avskild plats 
för elever med exempelvis rörelsebehov under lektionerna. De kan då sitta avskilt 
men läraren har även uppsikt över dessa. Det finns inte heller några öppna ytor i 
klassrummet på grund av att en del elever med specialbehov inte klarar av för mycket 
rörelse. Det blir då en lugnare miljö för eleverna när de jobbar då klassrummet är 
avdelat.  

Lärare 3 menade att i de estetiska ämnena skiljer sig placeringen från övriga 
klassrumskonstellationer då de sitter i sidosits och inte har ansiktet riktat framåt mot 
tavlan. Det är viktigt att det är traditionella bänkar och stolar där eleverna sitter med 
lite större mellanrum. Svårigheten ligger i att möblera om eftersom möblerna är så 
pass stora och möbleringen i nuläget liknar en hästsko. Funderingar om 
ommöblering riktas om att placera eleverna utåt mot fönstret för att minska 
stimulansen i klassrummet, dock har inte tiden funnits till att genomföra detta. 

Lärare 4 menade att både bänkar och bord tidigare har använts där bänkar anses vara 
mer funktionellt då allt material finns nära till hands för eleverna. De har på så vis 
även ett större utrymme för sitt material. Nackdelen med att använda sig av bänkar 
med lock är att eleverna gärna lyfter locket alltför ofta och på så vis tappar 
koncentrationen. En annan negativ faktor gällande bänkarna var att de var högre i 
modellen och med nuvarande bord i klassrummet skapas en luftigare miljö. 
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Nuvarande elevgrupp sitter placerade vid bord och kan även hantera att hämta 
material i egna lådor. Anledningen till att vilja använda sig av bänkar är för att 
minska springandet till lådan där det kan uppstå konflikter. Om elevgruppen ändå 
sitter vid bord och behöver förvara sitt material i lådor bör läraren ha i åtanke att 
skicka ett fåtal elever åt gången vid hämtandet av material. Bänkar eller bord är de 
två olika möbleringarna som används. Överlag är dagens möbler, bänkar och stolar, 
inte så trevliga. De är både hårda och obekväma.  

Lärare 5 menade att möblerna bör vara utformade efter vilket ämne läraren 
undervisar i. I denna tekniksal är möblerna anpassade efter ämnet och där de även 
fått tillgå de något högre borden på senare år. Då salen är så pass lång är det 
fördelaktigt att ha de högre borden längre bak då eleverna sitter liknande en 
biosittning. De höga borden bidrar till förutsättningar för eleverna att kunna stå upp 
under lektionerna om behoven finns. Detta behöver eleverna göra i båda ämnena, NO 
och teknik.  

Lärare 6 menade att möblerna som används idag är inte utformade för det bästa 
lärandet. Möjligheten att använda sig av enskilda bänkar finns och läraren har 
möjligheten att placera eleverna efter deras individuella behov. Det finns även 
skärmar att tillgå vid behov. Det optimala hade varit att kunna skapa små rum i 
rummet samt även små bås med hörselkåpor. Det skulle även kunna finnas en liten 
soffgrupp tillgänglig för att avlasta de elever som inte orkar att sitta på stolen. En 
nuvarande lösning är att använda sig av ett grupprum där det tillåts att vistas två till 
tre elever åt gången om ingen vuxen är närvarande.  

Fråga 2: 

Hur ser din placering av möbler ut i klassrummet? 

Lärare 1 beskrev att det var relativt nyligen som denne påbörjade ett nytt arbetssätt, 
kooperativt lärande, som läraren beskrev syftade till att få eleverna mer aktiva på 
lektionerna. Läraren vill undvika situationen att en fråga ställs där tio elever räcker 
upp handen och där endast en får svara. Eleverna arbetar med en så kallad 
axelkompis där de sitter i lärgrupper. Eleverna arbetar oftast med den som sitter 
bredvid men de arbetar även arbetar i hela lärgruppen vid olika tillfällen. För tillfället 
är eleverna placerade i fem olika grupper om fyra i varje. Läraren beskrev att det 
finns en baktanke med deras placering i gruppen då de ämnas att arbeta med sin 



 14 

axelkompis, men att eleverna i gruppen består av en kunskapsmässigt svagare elev, 
en starkare och två elever som befinner sig mitt emellan. Den elev som är 
kunskapsmässigt svagast i gruppen har en axelkompis som befinner sig mitt emellan 
och så även den elev som sitter mitt emot. Den kunskapsmässigt starka eleven är 
placerad diagonalt utifrån den svagaste eleven. Detta syftar till att den 
kunskapsmässigt svaga eleven aldrig behöver möta den kunskapsmässigt starkaste 
eleven. Detta bidrar även till en möjlighet för kommunikation i gruppen där de givna 
svaren inte alltid nämns först. Detta arbetssätt är helt beroende på vilken typ av 
elevgrupp som läraren har och i denna grupp fungerar det väl. Eleverna visar även på 
trygghet i arbetssättet då de gärna behåller sina placeringar i klassrummet. Utifrån 
kommunikation mellan lärare och elev delger eleverna positiv respons på 
arbetssättet. Läraren menar även att placeringen påverkas av klassrummets 
utformning där en långsmal lokal på bredden är mer fördelaktig än en långsmal lokal 
på längden. Detta då eleverna kan placeras alltför långt bak. Nuvarande placering 
innebär två rader i klassrummet vilket är positivt enligt läraren. Vid en placering med 
fler rader riskerar eleverna att hamna för långt bak i klassrummet. Läraren menar 
även att det är viktigt att denne tar hänsyn till elevernas individuella behov vid 
placering, exempelvis synfel, dålig hörsel eller kortare kroppslängd. I denna fråga 
besvarar läraren även det som efterfrågas i fråga 3.   

Lärare 2 beskriver att klassrummet är avdelat med hjälp av både bänkar och högre 
och lägre bokhyllor. En del av hyllorna skapar ett mindre och avskilt rum där det 
finns en soffa som eleverna tillåts att använda vid läsning. De kan på så vis vistas mer 
avskilt och inte störa resten av klassen. En del elever har diagnoser och är då 
beroende av rörelse. Dessa behöver inte ha koncentrationssvårigheter men kan ha 
svårigheter att sitta still under längre stunder. Det är ett fungerande koncept trots att 
möblerna är gamla. Läraren menar att de trots detta fyller sin funktion. 

Lärare 3 menar att tanken är att eleverna ska kunna sitta placerade på så vis att de 
har en bänk med tillräckligt utrymme för bildskapande. Eleverna ska även kunna ta 
del av genomgångar trots att de sitter placerade med sidan mot tavlan. Eftersom 
eleverna ofta är många i antal menar läraren att det lätt blir trångt i klassrummet då 
möblerna även är av det större slaget.  

Lärare 4 beskriver att denne arbetar utifrån kooperativt lärande där eleverna sitter i 
lärpar. Eleverna är placerade fyra och fyra och där de arbetar med sin axelkompis. En 
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av eleverna är placerad själv och där läraren assisterar vid olika tillfällen. De arbetar 
inte kooperativt hela skoldagen men vid de aktuella tillfällena har eleverna nära till 
varandra. Grundtanken är enligt läraren att följa detta lärosätt men där läraren 
assisterar den enskilt placerade eleven då denne inte har en lärkompis. Denna elev 
har en skärm som delar av från övriga intryck i klassrummet. Läraren menar att en 
del elever har behov av att placeras själva och att detta beror på vilken typ av grupp 
som råder. Eleverna ska sitta vända mot varandra för att kunna samarbeta. Dock har 
läraren en bänkrad riktad framåt mot tavlan då de eleverna är i behov av detta. 

Lärare 5 menar att klassrummet är så pass stort och för att kunna utnyttja hela salen 
är de högre borden placerade längre bak. Det som är önskvärt för läraren är att salen 
hade kunnat avskärma vissa delar. På så vis skulle möjligheten för tvådelade rum 
finnas. I nuläget är det endast en del i salen som är avskärmad av en bokhylla och 
består av ett bord med fyra stolar. Detta används vid mindre genomgångar för de 
elever som är i behov av det. De kan arbeta avskilt men ändå sitta kvar i klassrummet.  

Lärare 6 beskriver att två elever sitter som i små bås där en utav dessa är placerad 
längst fram på eget initiativ. Då denna elev är nyanländ valde denne att sitta längst 
fram för att undvika att störas av sin bänkkompis. Vid samtal med läraren 
kommunicerade eleven tydligt via kroppsspråket att denne ville sitta ensam. En elev 
är placerad precis bakom denne och som har autism. Denna elev använder sig av 
hörselkåpor och är riktad mot fönstret. På varsin sida om bänken har eleven två 
skärmar som minskar intrycken från omgivningen. En tredje elev sitter placerad i ett 
bås mot väggen då denna är i behov av att avskärmas helt då eleven är väldigt rörlig. 
Läraren beskriver att mattan i klassrummet tagits bort då eleverna inte kunde 
hantera att sitta tillsammans utan att bråka.  Lärare 6 beskriver att 

 

Man skulle kunna göra på andra sätt, jag är ju på många skolor och det finns ju vissa 
skolor som har kommit längre med lärmiljöer för möblering. Det är klart att man känner 
att man skulle kunna göra betydligt mycket mer, så jag tänker att det är någonting vi 
måste diskutera om på vår skola hur vi tänker, vad ska vi satsa på framöver liksom, vi 
behöver ju börja byta ut våra gamla möbler och vad ska vi satsa på, vad är det vi tycker är 
viktigt? Vad får vi för sorts elever, vad behöver vi?   
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Fråga 3: 

Har du haft en annan placering tidigare? 

Lärare 1 beskrev och svarade på fråga 3 i föregående fråga. 

Lärare 2 menar att det är viktigt att utgå ifrån vilken typ av klass det är och eftersom 
läraren haft liknande klasser under de senaste tre åren, menar läraren att detta 
kanske kommer att fortsätta då alltfler elever har behov. Det är därför betydande att 
ha möblemang som inger och skapar ett lugnt klimat.  

 

Jag har haft en annan placering tidigare och det har ju funkat, men ju äldre man blir 
desto mer förstår man ju. Det blir lugnare miljö om man delar av. Man har inte så mycket 
att titta på. Om man ser här inne så är det ganska öppet och man koncentrerar sig mer på 
vad andra håller på med och tappar koncentrationen.  

 

Eleverna har en resurs som möjliggör att de kan sitta avskilt och på så vis få lugn. 
Under tidigare år har placeringen sett annorlunda ut. Däremot menar läraren att ju 
äldre man blir desto mer förstår man. Eftersom miljön blir lugnare vid avdelning 
minskar synintrycken från omgivningen.  

Lärare 3 har inte haft någon annan placering tidigare. Det läraren anser vara negativt 
och problematiskt med möbleringen är att eleverna kan prata med varandra tvärs 
över rummet. Detta bidrar då till ett oroligt och stökigt klimat. Därav har läraren 
funderat på att omplacera möblerna och vända eleverna utåt mot sidorna och 
fönstren för att minska stimulansen. Samtidigt menar läraren att den nuvarande 
placeringen bidrar till en gemenskap till att eleverna kan ta del av varandras arbeten. 
Är det lugnt i en klass är klimatet lugnt och tvärtom. 

Lärare 4 beskriver att denna grupp inte har omplacerats då de arbetat i grupper 
under hela perioden. I andra klasser har läraren haft många elever som haft behov av 
att sitta avskilt från övriga i gruppen och där de behövde lugn och ro för att kunna 
arbeta. Ett antal var placerade enskilt och övriga i grupp där läraren återigen menar 
att se till gruppen och deras behov. Vid det tillfället arbetade de även delvis 
kooperativt och vid de tillfällena drog de ihop bänkarna. Läraren menar således att 
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det inte är nödvändigt att sitta i grupper som nu. Dock underlättar det då de arbetar 
kooperativt.  

Lärare 5 beskriver att salen tidigare var möblerad på bredden vilket läraren upplevde 
som negativt och problematiskt då tavlan alltid var blockerad för någon av eleverna 
när läraren undervisade. Då detta är skolans största sal som rymmer upp till sextio 
elever samtidigt möjliggör det att kunna undervisa en hel årskurs med alla klasser vid 
behov.  

Lärare 6 menar att det är helt beroende på vilket typ av grupp det är. Läraren 
beskriver förra gruppen utifrån att fler bås användes samt avskärmningar mellan 
eleverna. Detta var beroende på vilka elever som satt nära läraren och vilket stöd som 
eleverna var i behov av. Läraren beskriver sin nuvarande klass som duktig och som en 
fungerande grupp. Eleverna kräver inte samma mängd stöd och är fantastiskt bra på 
att arbeta enskilt. De kan hantera att arbeta i grupp och i par. Läraren beskriver att 
det endast är tre elever som behöver sitta annorlunda än övriga. Några i den övriga 
delen av klassen behöver placeras långt fram. 

Fråga 4: 

Hur är klassrumsklimatet? 

Lärare 1 menar att de inte arbetat speciellt länge med det kooperativa lärande men att 
det ändå går att urskilja att eleverna viskar och hjälper varandra. De har fått döpa 
sina grupper till olika namn för att öka känslan av gemenskap. Eleverna har skrivit 
regler inom sin grupp som de placerat på insidan av bänklocket för att ytterligare 
förstärka gemenskapen.  

 
Det är otroligt viktigt att man har dels bra bord, bänkar och stolar för barnens skull ur 
ergonomisk synvinkel, men också ljudmässigt och sen för lärarens skull så man inte får 
problem med ryggen. 

 

Klimatet i klassrummet är väldigt bra, menar läraren som anser att möjligheten att 
prova nya saker är god då gruppen är fantastisk.  

Lärare 2 menar att klimatet är bra utifrån möbleringen men menar att lärarens roll är 
betydande för ett gott klimat. Som pedagog är det av vikt att visa vilka regler som 



 18 

råder samt var gränserna går och detta specifikt vid antagandet av en ny elevgrupp. 
Läraren menar att det är positivt för eleverna att kunna röra sig fritt och att de kan ha 
en gemensam samling. Vid samlingarna placeras eleverna mitt i rummet och på 
stolar för att kunna ta del av information via projektorn. Då ytorna i klassrummet är 
små finns det heller inte några större möjligheter att springa runt. Läraren menar att 
trots det trånga utrymmet finns det möjlighet att leka lekar. Läraren beskriver det 
som  

Om man vill ha det lite mer dämpat och nu inför julen om man ska prata lite mer mysigt 
och dom ska lyssna väldigt noga, så dämpar vi belysningen lite och då blir det lite tystare. 
Sen kan man tyvärr inte byta ut dom här hemska lysrören. 

 

Lärare 3 beskriver att det är olika beroende på grupp men att det ibland inte har 
någon betydelse om det är få elever som är högljudda. Dessa menar läraren har en 
tendens att springa runt och prata med andra där tillsägelserna ofta blir många. Dock 
menar läraren att det är positivt att de är engagerade och att de vill visa varandra 
men där de som sitter sex stycken vid ett bord kan störa andra vid samma bänk. Vid 
dessa tillfällen placerar läraren ut de stökigare eleverna mellan några elever som är 
lugnare. Att placera eleverna utifrån detta menar läraren är nödvändigt för att skapa 
ett lugn.  

Lärare 4 beskriver att eleverna hjälper varandra vilket också är syftet. Det finns 
stunder då eleverna ska arbeta ensamma. Det märks dock att eleverna gärna viskar 
och hjälper varandra ändå. Läraren upplever att eleverna känner en trygghet i att 
fråga sin axelkompis när de arbetat mycket i par. Då eleverna går i första klass har de 
inte arbetat lika mycket i grupp än. Läraren menar att samarbetet sker mycket med 
deras axelkompis. 

Lärare 5 menar att det är olika faktorer som spelar in som exempelvis grupper, 
årskurs och tid på dagen. Denna termin är målet att använda sig av fasta placeringar 
eftersom läraren menar att eleverna som är mindre intresserade gärna placerar sig 
längre bak. Läraren menar att eftersom att det är svårt att se alla elever så hade det 
varit önskvärt att kunna stå lite högre upp.  

Lärare 6 menar att gruppen är en fantastisk grupp men att möbleringen hade önskats 
kunna göras på ett annat sätt. Då läraren är och har varit på flera skolor så har denne 
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också observerat att en del skolor är mer framtonande gällande miljö och möblering i 
klassrummet. Detta menar läraren är en diskussion som bör tas upp på den aktuella 
arbetsplatsen. Det är då av vikt att se till elevgruppen och anpassa möblerna efter 
dess behov. Trots detta menar läraren att denna grupp är väl fungerande där det inte 
krävs några större justeringar.  

Fråga 5: 

Har du anpassat någon möbel efter en elevs behov? 

Lärare 1 beskriver en bänk som inte är placerad på samma sätt som de övriga i 
klassrummet. Detta då den eleven som är placerad där inte klarar av att sitta axel mot 
axel och att eleven även klänger och hänger på bänkarna. Det finns en skärm mellan 
elevens bänk och den bredvid för att hindra eleven från att sprida ut sig över 
kompisens bänk. Dock beskriver läraren att den officiella anledningen är att eleven 
inte ska få dörren i ryggen. Det är förklaringen till de andra eleverna som undrat över 
placeringen. Det finns därmed en baktanke med placeringen. Det finns elever som 
inte klarar av att sitta baklänges och där de är i behov av ögonkontakt med läraren. 
Trots att eleven inte sitter lika som de andra är eleven en del i en grupp. Läraren 
menar att det är svårt att placera eleverna då det är ett flertal parametrar att beakta. 
Klassrummet som läraren undervisar i är ett ombyggt lekrum där väggisoleringen är 
bristfällig. Det är därför en svårighet att utestänga lekljuden från fritids.     

Lärare 2 beskriver att en elev har en specialanpassad stol från habiliteringen att tillgå. 
Gällande belysningen i klassrummet är den något nedtonad och möjlig att bestämma 
styrkan på. Detta menar läraren tillämpas för att skapa en lugnare atmosfär i rummet 
vid exempelvis läsning. Läraren beskriver ytterligare en elev som är i behov av ett 
lugnt klassrumsklimat där eleven blockerar kontakten med läraren vid för mycket 
yttre stimulans. Att vara lugn och harmonisk är betydande för läraren samt att 
placeringen av eleverna bör ske utifrån vilka som kan samarbeta. Möblerna har en 
betydande roll. Dock är placeringen av eleverna om än viktigare.  

Lärare 3 säger att elever med resurs placeras längst fram där det är lugnast. Eleven är 
således inte en del av gruppkonstellationen då aktivitetsnivån kan upplevas som hög 
och påverkar koncentrationen. Läraren menar att de stökigare eleverna brukar 
placeras emellan de lugnare. Detta kan dock medföra en negativ inverkan på de lugna 
eleverna. Läraren menar att problemet är svårlöst. 
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Lärare 4 beskriver att eleverna har tillgång till sittdynor som ämnas ha en lugnande 
inverkan som bidrar till att de kan sitta still under längre stunder. Dessa har tilldelats 
av specialpedagogen. Eleverna har även tillgång till skärmar att hämta om de känner 
behov av att arbeta ostört. Skärmarna är således mobila och flexibiliteten i 
klassrummets möblering är hög.  

Lärare 5 berättar att väggarna målades om för att minska synintrycken. Läraren 
menar att det är negativt att de inte tillåts att fästa material på väggarna och visa vad 
de producerar i ämnet. Läraren menar att möjligheten att kunna förändra salen är 
väldigt liten. Detta bidrar till att de inte tillåts visa upp resultaten av sina arbeten. 
Lärare 6 menar att möblering är viktigt för såväl den enskilda eleven som för 
gruppen. Då en elev har svårigheter att hantera att sitta placerad i grupp påverkar det 
resten av gruppen och så även arbetsklimatet i klassrummet. Läraren menar att de 
flesta elever finner ett lugn av att kunna avskärma sig och arbeta enskilt och ostört.  

 

Sen är det ju ofta jag tycker att dem ska samarbeta, och då försöker jag också tänka vilka 
fungerar bra ihop, vilka kan utmana varandra och vilka kan hjälpa, alltså är det någon 
som är lite mer, som kan stötta en som är lite svagare. Så den placeringen tänker jag 
också mycket på, så att man alltså kan dras med utav en som är lite starkare.   

 

Fråga 6: 

Hur anpassar du din undervisning efter möblernas placering? 

Lärare 1 beskriver att de arbetar mycket utifrån kooperativt lärande som inkluderar 
olika strukturer. De fokuserar på att arbeta i grupp där eleverna har ögonkontakt med 
flera elever och på så vis får respons från fler. Placeringen ändrades till grupper från 
tidigare placering, för att skapa förutsättningar för det aktuella arbetssättet. 
Kooperativt lärande syftar till att skapa motivation hos eleverna att fortsätta arbeta 
kooperativt även vid de stunder som de exempelvis arbetar i matematikboken. Syftet 
är att skapa ett självförtroende hos eleverna att våga fråga sin kompis mittemot om 
hjälp.  

Lärare 2 menar att det fungerar bra då eleverna sitter avskärmat och arbetar tyst. De 
elever som är i behov har även tillgång till användning av hörselkåpor. Vid den 
gemensamma samlingen placeras eleverna i mitten av rummet på stolar. Detta 
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möjliggörs då resterande möblemang är placerat ut mot sidorna i rummet. Läraren 
menar även att det finns möjlighet för lek och rörelse.  

Lärare 3 använder sig av en projektor och förmedlar instruktioner via en applikation. 
Där delger läraren en fullständig beskrivning av arbetets gång och även syftet med 
uppgiften. I samband med detta delger läraren en muntlig beskrivning av uppgiften 
för att förtydliga ytterligare. Tidigare använde sig läraren av tavlan och skrev ner allt 
för hand men efter tips från en kollega används nu applikationen som ett 
komplement som läraren upplevt som positivt för undervisningen. Vid specifika 
tillfällen placeras eleverna långt fram då läraren ritar och visar uppgifter på tavlan.  

Lärare 4 beskriver att ett flertal elever uttryckt att de önskar en avskärmad plats att 
arbeta på. En elev arbetar tillsammans med en resurs och har därmed tillgång till ett 
målarrum som komplement. Läraren avgör hur eleverna ska sitta men beaktar deras 
önskemål. Placeringen utgår ifrån elevernas kunskaper och syftar till att vara 
utmanande för eleverna men inte försvårande för kunskapsinlärningen. 

Lärare 5 menar att då eleverna arbetar mycket självständigt med uppgifterna så 
agerar läraren ofta ett stöd vid behov. De elever som är i behov av extra anpassning 
har tillgång till en avskärmad del i klassrummet där läraren har möjlighet att 
undervisa ett fåtal elever åt gången. Då salen är avlång innebär det att 
katederundervisning inte är vanligt förekommande då alla elever inte kan ta del av 
informationen. Detta på grund av salens utformning och placering av möblerna.  

 
Fördelen med dem här lite högre borden är att man liksom inte behöver sitta vid dem hela 
tiden utan man kan stå också. Vilket man behöver göra i både NO och teknik. Då ska man 
inte sitta hela tiden, utan då behöver man kunna stå också. 
 

 

Lärare 6 berättar att då en del elever som placeras längre från tavlan inte kan ta del 
av informationen på samma sätt har alla elever tilldelats iPads. Detta är således ett 
kompletterande hjälpmedel vid tillfällen med längre texter som eleverna ska arbeta 
med. Då de ofta arbetar gemensamt med texter där eleverna arbetar med tankekartor 
underlättar användningen av iPads. Innan användningen av iPads placerade sig 
eleverna på mattan och antecknade direkt från tavlan. 
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Möblerna jag har idag är inte det bästa för lärandet. Nu har jag ju ändå lyckats få till mig 
enbänkar så att jag kan placera dem efter hur de behöver sitta och lite skärmar och så. 
Drömmen är ju att kunna ha små rum i rummen, små bås med hörselkåpor och kanske en 
liten soffgrupp kanske, för att få avlastning för de elever som behöver, som inte orkar sitta 
på stolen. 

 

De elever som behöver sitta avskilt och arbeta i ett annat rum har trots det möjlighet 
att ta del av informationen via sin iPad. Läraren arbetar även utifrån att eleverna 
samarbetar med varandra och därmed placeras eleverna efter kunskapsnivå.  

Fråga 7: 

Får eleverna möjlighet att välja sin placering vid specifika tillfällen? 

Lärare 1 menar att eleverna sällan tillåts att välja platser. Vid de tillfällen de har 
parläsning har eleverna tillåtits att sitta på valfri plats. Eleverna får däremot önska 
var de vill bli placerade i rummet samt även bredvid vilken klasskompis. Då läraren 
arbetar utifrån kooperativt lärande har det inte funnits möjlighet till att genomföra 
en omplacering i klassrummet.  

Lärare 2 beskriver att eleverna har bestämda platser då det skapar en trygghet hos 
eleverna. Läraren menar att detta inte enbart syftar till att bestämma plats efter eget 
tyckande utan för elevernas trygghet. Då läraren ansvarar för en yngre barngrupp är 
rutiner viktiga för klassrumsklimatet. 

Lärare 3 menar att en del klasser har valmöjligheter gällande placering. Dock är de 
flesta klasser placerade efter elevernas behov. Detta beroende på invecklade och 
långa genomgångar samt för att skapa ett lugnt klimat. Vid specifika genomgångar 
tillåts eleverna att placera sig längre fram och på valfri plats för tillgodogörandet av 
informationen.  

Lärare 4 beskriver att nu i början på första klass har eleverna bestämda platser men 
de elever som är i behov av ett lugnare klimat tillåts att använda ett grupprum. 
Elevernas önskemål gällande placering beaktas och därmed även val av placering. Då 
läraren arbetar utifrån kooperativt lärande är placering en betydande del för 
inlärningen. 
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Lärare 5 menar att vid laborationstillfällen tillåts eleverna att välja placering där de 
även tillåts dela in sig i valfria grupper. Vid grupparbeten placeras eleverna 
annorlunda och utifrån salens utformning ändras således placeringen av möbler vid 
specifika projekt.  

Lärare 6 menar att eleverna tillåts att påverka till viss del gällande val av placering. 
En del elever med specifika behov tilldelas alltid plats av läraren. Dessa elever trivs 
med sin placering.  

 

Min väldigt rörliga elev, har jag tillsammans med mamma bestämt var han sitter, för att 
han själv inte kan ta det beslutet. Det är klart eleven vill sitta med en kompis och det 
förstår man ju, men vi försöker hitta andra situationer i klassrummet när vi jobbar två 
och två. [...] Så försöker vi anpassa så att eleven jobbar ihop med en som han fungerar 
med, som är lugn och då fungerar det ju två och två. Men elevens placering är fast, det är 
han nöjd med.  

 

Läraren ser en påtaglig trygghet hos eleverna i deras bestämda placering. Läraren 
menar att då det är en förstaklass krävs det rutiner och regler för placering. Det är 
också en faktor vilken grupp det är och hur individerna agerar i grupp som påverkar 
valet av placering. Lärarens betydelse för eleverna och det stöd som krävs från denne 
inverkar i det fria valet.   

6 Resultattolkning  

Fråga 1 

I resultatet framkommer det delade åsikter kring hur miljön påverkar inlärningen. 
Som det går att utläsa ur exempelvis lärare 2 redovisning av fråga 1 gällande 
möblernas påverkan på elevernas inlärning handlar det mest om utseende och 
komfort. Lärare 2 nämner att betydelsen av möblernas utseende och skick är viktig 
och påverkande för trivseln. Enligt Johansson et al. (2007) är skapandet av en 
trivsam miljö en bidragande faktor för elevernas motivation till lärande. Frågan om 
hur möjligheterna ser ut för att skapa en trivsam miljö som eleverna vill vistas i en hel 
skoldag är central.     
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Fråga 2 

Ur lärare 1 och lärare 6 perspektiv är möblerna dels en faktor för elevernas 
kunskapsinlärning, dels en fråga om var i klassrummet eleven placeras. Gällande 
möblering i klassrummet och utformningen är lärarna överens. Klassrummen anses 
behöva vara mer anpassade efter elevernas behov än vad de är idag. Lärare 6 nämner 
även en skillnad i andra skolor inom kommunen där ett flertal skolor kommit längre i 
utvecklingen gällande anpassning av möblerna. Hon menar att det är något som de 
bör se över på deras skola och något som kan förbättras.  

Boström och Svantesson (2007) menar att möbleringen bör ändras från det 
traditionella klassrummet till en användning av exempelvis flyttbara lådor, skärmar 
för att avgränsa delar av rummet. Detta kan bidra till samarbete eller enskilt arbete. 
Detta bidrar även till ökade möjligheter till att skapa ett individanpassat klassrum där 
elevernas behov tillgodoses.  

Fråga 3 

Lärare 2 menar att det är avgörande att utgå från den aktuella klassen när det gäller 
att förändra placeringen eller möblering. Hon beskriver att möbleringen har sett 
annorlunda ut tidigare men där hon upplever att den nuvarande möbleringen är mer 
gynnsam för elevernas koncentrationsförmåga. Enligt Kroksmark (2011) menar 
Dewey att det är viktigt att skolan individanpassas då elever har olika behov och 
inlärningsmetoder. Många synintryck kan exempelvis vara distraherande för elever 
då de lätt kan tappa koncentrationen medan andra elever arbetar bättre med 
stimulansen de får genom synintrycken. På grund utav detta är exempelvis skärmar 
ett gott redskap då det är anpassningsbart beroende på vilken individ som är i behov 
av ett lugnare klimat med färre distraktioner.   

Fråga 4 

Boström och Svantesson (2007) belyser vikten av exempelvis belysningen där en del 
elever är i behov av dämpad belysning och en del kräver förstärkt belysning. Lärare 2 
menar att genom att anpassa belysningen efter situation skapas också olika typer av 
stämning i klassen. Hon menar att vid tillfällen som högläsning eller vid högtider, 
som exempelvis julen, så dämpas belysningen för att skapa en mysigare stämning.  
Detta kan bidra till ett lugnande klimat om klassen upplevs som orolig. Boström och 
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Svantesson (2007) menar att anpassningen av miljön efter elevernas behov bör 
genomföras i första hand. Detta för att dels kunna använda olika lärstilar efter 
elevernas behov, dels för att skapa en trevlig och inbjudande klassrumsmiljö. Lärare 1 
menar att möblerna bör vara ergonomiskt anpassade efter eleverna. Björklid (2005) 
menar att skolmiljön dels bör vara ergonomiskt anpassad och utformad, dels att 
möblerna bör vara anpassningsbara efter varje elevs behov.  

Fråga 5 

Filosofen John Dewey menade att skolans främsta uppgift är att anpassa sig efter 
individens förutsättningar där en omformningsprocess är central. Eleverna bör ges 
förutsättningar att tillgodogöra sig individanpassad kunskap. Då eleverna har 
individuella och olika förutsättningar för att klara sin skolgång innebär det således att 
det inte går att särskilja lärandeprocesserna från samhällets uppgifter eller identitet. 
Skolans aktiviteter och utformning ska därmed stödja eleven i att delta i 
samhällsprocessen. Dewey menade även att då eleverna ser ett samband mellan 
samhällslivet och ämnet i skolan bidrar detta till en ökad motivation hos eleverna. 
Anpassningen av miljön i skolan efter elevernas behov uppfyller kraven från dagens 
samhälle och kan vara motivationshöjande för eleverna. Enligt Dewey är även den 
sociala miljön en påverkande faktor för att utveckla sina individuella kunskaper och 
förutsättningar som att ta ansvar och även känna frihet (Kroksmark, 2011). Lärare 6 
berättar att hon placerar eleverna efter deras kunskapsnivåer då de ska samarbeta 
med varandra för att de både ska kunna hjälpa varandra men även utmana varandra. 
Dewey menar att genom eget ansvar och frihet i inlärningen uppmuntras eleverna till 
sin individuella utveckling.  

Fråga 6 

Utifrån resultatet gällande anpassningen efter elevernas behov går det att utläsa en 
gemensam och tydlig åsikt där lärarna anser att miljön är delvis men inte fullt 
anpassad.  Genom att använda skärmar och hyllor som avdelare i rummet bidrar det 
till en lugnare och mer anpassad atmosfär, dock tillgodoses inte elevernas behov fullt 
ut. Lärare 6 menar att det hade varit optimalt att kunna skapa rum i rummet för att 
kunna miljöanpassa för varje elev. Hon menar att de möblerna som finns idag inte är 
gynnsamt för lärandet men att hon ändå lyckats hitta möbler som möjliggör att en del 
elever kan placeras enskilt.  
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Johansson et al. (2007) menar att genom att skapa rum i rummen ökar elevernas 
förutsättningar för tillgodogörandet av kunskap. Detta då miljön är individanpassad 
och eleverna tillåts använda sig av sin individuella strategi. Lärare 1 och lärare 4 
beskriver hur sittdynorna kan bidra till en lugnande inverkan för de elever som har 
ett större rörelsebehov. De eleverna upplevs därmed som lugnare i samband med att 
de tilldelats dessa dynor från specialpedagogen. Lärare 5 och lärare 1 nämner att 
eleverna har möjlighet att stå vid sina bänkar om behovet finns. Detta möjliggörs då 
bänkarna är något högre än standard och det kan därmed underlätta för de elever 
som har svårt att sitta under längre stunder. Lärare 5 menar att det är fördelaktigt att 
använda sig av de något högre borden för de elever som är i behov av att stå upp och 
jobba under vissa stunder. Johansson et al. (2007) menar att det bör finnas olika 
typer av arbetsplatser för att tillgodose elevernas individuella behov. Genom att 
använda sig av mjuka dynor på stolarna reduceras behovet av att byta plats alltför 
ofta. En del elever har även behov av att stå upp under vissa stunder i arbetet och det 
bör därmed finnas ståbord tillgängliga. Detta är endast ett fåtal av alla exempel på 
anpassningar i klassrummet där skapandet av rum i rummet kan vara avgörande för 
varje elevs fortsatta kunskapsinlärning. Genom att utnyttja hela rummets potential 
och möbler till att skapa en miljö som är anpassat efter elevernas behov underlättar 
det så väl inlärningen som koncentrationsförmågan.      

Fråga 7 

Vid denna fråga svarade lärarna övergripande att eleverna har fasta placeringar, detta 
på grund av skolåldern. Lärare 6 nämner att arbetet med elever i årskurs ett baseras 
på regler och struktur i klassrummet. Läraren menar att det är viktigt att organisera 
dessa innan de får möjlighet att välja egna platser. Elever placeras utifrån bland 
annat individuella behov samt vilka elever som kan utmana och stötta varandra 
genom kunskapsinlärningen. Hon menar att den eleven med ett större rörelsebehov 
har en bestämd enskild plats för att kunna arbeta ostört. Vid de tillfällen som de ska 
arbeta i par så placeras eleven med en lugn elev och det fungerar bra.  

Sammankopplingen mellan det mentala och fysiska kan ses som det 
sociokulturella perspektivet och Deweys syn på kunskap och lärande. Elevers 
kunskaper och deras färdigheter är inte praktiska eller teoretiska, utan de är 
alltid en blandning utav dessa. (Säljö, 2014). Detta innebär att regler och 



 27 

struktur i ett klassrum är av stor vikt för att stödja och gynna eleverna i deras 
kunskapsutveckling. 

7 Diskussion  

Utifrån de svar som framkom i intervjuerna kunde vi tydligt urskilja att det rådde 
olika uppfattningar kring möblering och anpassning efter elevernas behov. Någon 
lärare ansåg att traditionella möbler och placering var fördelaktigt medan en annan 
menade att allt bör individanpassas och även kunna skapa ett rum i rummet. 
Möbleringen har en tydligt påverkande effekt på klassrumsklimatet. Det som även 
framkom var att möblerna ansågs vara gamla och omoderna och därmed önskades 
bytas ut. Gällande möblering uppfattade vi det även som att det fanns både för- och 
nackdelar med en viss typ av möblering där någon lärare menade att det naturliga 
rörelsemönstret i ett klassrum försvann vid användandet av bänkar. Med detta 
syftade läraren på de tillfällen eleverna gick till och från lådan för att hämta material. 
En annan lärare menade att det naturliga rörelsemönstret kunde störa de elever som 
behövde lugn och ro för att kunna koncentrera sig. En del lärare anpassade 
undervisningen genom att vara mer aktiva i sin rörelse genom rummet och en del 
valde att låta eleverna komma fram till läraren vid behov av hjälp. Lärarna vars elever 
hade bänkar med lock använde sig av den sistnämnda metoden för anpassning av 
undervisning och där eftersaknaden av den naturliga rörelsen var stor i och med att 
eleverna hade materialet i sin bänk.     

Överlag anser vi att studien genomfördes på ett fungerande sätt även om det var 
något problematiskt att få till intervjuerna. För en ökad insikt i ämnet kring 
möblering och dess påverkan skulle undersökningen kunna vidgas till fler 
kommuner. Detta då resursfördelningen ofta påverkas av ekonomin inom skolan 
samt den kommunala ekonomin. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är 
jämförelsen mellan kommunala och privata skolor.  

Resultatet visade att möbler och deras utformning samt placering i klassrummet 
enligt lärarna har betydelse för elevernas kunskapsinlärning. Detta gällande både 
koncentrationsförmågan hos eleverna och deras olika lärstilar. Det som resultatet 
även visade var att eleverna med specialpedagogiska behov eller andra specifika 
behov tenderade att behöva använda sig av anpassade möbler. Detta inkluderade 
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även exempelvis möjligheten till avskildhet i klassrummet. Resultatet visade att 
möbleringen i klassrummet har betydelse för elevernas inlärning och 
koncentrationsförmåga.         

8 Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur möblering i klassrummet 
påverkar elevernas kunskapsinlärning. Studien visade på att klassrumsmiljön har en 
stor inverkan och påverkan på elevernas inlärning där både möblering och 
koncentrationsförmågan samverkar. Studien tar sin utgångspunkt ur det 
sociokulturella perspektivet och med filosoferna Lev Vygotskij och John Dewey där 
deras perspektiv och syn på lärande och individutveckling genomsyrar stora dela av 
studien. Den kvalitativa undersökningsmetoden innefattade intervjuer som 
genomfördes med sju olika lärare som undervisar i årskurserna F-3, där endast sex 
intervjuer presenteras i resultatet.  

De påverkande faktorerna var dels möblernas placering i klassrummet och dess 
utformning, samt aspekten om möblerna var individanpassade eller inte. Det som 
även framgick i resultatet var att dagens möbler är något gamla och omoderna vilket 
innebär att de även inte är utrustade för de specialbehov som en del elever kräver. 
Flera lärare ansåg att en uppfräschning av dessa var behövlig. En del av möblerna var 
heller inte ergonomiskt utformade efter elever i de yngre åldrarna då dessa 
inhandlats vid olika tillfällen och där av är oenhetliga i sin utformning och inte 
anpassade för att användas tillsammans. De intervjuade lärarna var relativt eniga 
gällande möblerna i deras respektive klassrum och att dessa inte alltid är anpassade 
efter de elever som de undervisar och deras individuella behov. De menade att 
klassrummen behöver vara anpassade efter elevgruppen, exempelvis tillgången till 
material som skärmar för elever som behöver sitta avskilt samt beroende på ämnet 
som undervisas i lokalen. Gällande klassrumsklimatet menade en del av lärarna att 
det dels var beroende på vilken elevgrupp det var och dels elevernas och möblernas 
placering i rummet. Det som tydligt framgick var även de delade åsikterna kring om 
traditionella bänkar eller bord var mest fördelaktigt och gynnsamt för 
klassrumsklimatet. Den ene hävdade att traditionella bänkar var mer fördelaktigt för 
möjligheten att placera eleverna medan den andre hävdade att bord bidrog till ett 
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mer öppet klimat i klassrummet. Överlag var lärarna enade om att 
resursfördelningen behöver ses över och där klassrummen bör uppdateras efter 
dagens elever och deras individuella behov. Både gällande möblernas utformning 
men även fördelningen av specialpedagogiska hjälpmedel i klassrummet.  

Resultatet visar på att möblerna har en påverkan på elevernas kunskapsinlärning och 
där de eleverna med exempelvis ett större rörelsebehov har tilldelats 
specialanpassade stolsdynor som ska öka koncentrationsförmågan. Om möblerna är 
uppdaterade och anpassade, är lärarna överens om att de elever med 
specialpedagogiska behov kommer att kunna uppfylla kunskapskraven på samma sätt 
som normalbegåvade elever. En utav lärarna påvisade en särskilt stor skillnad vid 
möjligheterna att dela av rummet och skapa olika arbetsplatser där koncentrationen 
hos eleverna ökade samt deras kunskapsinlärning. Avslutningsvis menar vi utifrån 
vår tolkning av resultatet att möblering samt placering i klassrummet har betydelse 
för elevernas inlärning.       

8.1 Fortsatt forskning  

Vi anser att för fortsatt forskning hade det varit av intresse att undersöka elevernas 
syn på klassrumsmiljön och resursfördelning. Detta skulle då kunna medföra en 
möjlighet att dels kunna jämföra resultatet med denna studie samt få en ökad inblick 
i elevernas upplevelse av ämnet och dess påverkan.    
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9 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är din uppfattning av möbler och deras utformning i klassrummet? 
2. Hur ser din placering av möbler ut i klassrummet? 
3. Har du haft en annan placering tidigare? 
4. Hur är klassrumsklimatet? 
5. Har du anpassat någon möbel efter en elevs behov? 
6. Hur anpassar du din undervisning efter möblernas placering? 
7. Får eleverna möjlighet att välja sin placering vid specifika tillfällen? 

 

 


