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1. Inledning 

Läraryrket är komplext. I klassrumsmiljön pågår ett ständigt samspel mellan eleven, 
lärare och miljö, menar Björklid (2005). Detta resulterar i att eleven påverkas av den 
närmiljö som den befinner sig i och miljön har inverkan på den enskilda eleven. 
Utifrån sin miljö prövar eleven sig fram och skaffar sig erfarenhet i den vilket leder 
till förståelse och kunskap. På det sättet bestämmer miljön förutsättningar och regler, 
som upplevs olika från elev till elev och utifrån detta utformar eleven sina egna 
kunskaper (Björklid, 2005). 

Vad gör lärarna för att skapa en lärandemiljö i klassrummet där eleverna stimuleras 
till ett lustfyllt lärande? Boström och Svantesson (2007) menar att det första som 
eleverna upplever när de kommer till skolan är den yttre fysiska miljön. Men vad 
förmedlar egentligen skolans utformning? Känner elevernas sig välkomna in i den 
fysiska miljön som skolan erbjuder? Förmedlar skolan en lärandemiljö som är 
lockande, motiverande och utmanade? Får eleverna möjlighet att arbeta kreativt 
utefter sina egna behov och blir de tillräckligt utmanade av den fysiska lärandemiljö 
de befinner sig i? 

Skolans klassrum är inramade utefter de samhälliga konstruktioner som finns och 
lärarens arbete är påverkat av detta. Lärarens arbete resulterar i planering för de 
aktiviteter som ska genomföras och utefter det fysiska klassrummet och elevernas 
behov. Denna planering utgår från klassrummets fysiska miljö likväl som den sociala 
miljön (Stensmo, 2008).  

Under slutet av vår lärarutbildning stötte vi för första gången på begreppet fysisk 
lärandemiljö under en kurs i specialpedagogik. Under kursens gång blev vi båda 
intresserade av betydelsen av den fysiska lärandemiljön och dess påverkan på eleven. 
I vårt examensarbete har vi valt att belysa lärarens syn på vad som kännetecknar en 
god fysisk lärandemiljö samt vilka faktorer de anser är underlättande i den fysiska 
lärandemiljön för elevernas utveckling och lärande.  

Vi har valt att begränsa detta examensarbete till den fysiska lärandemiljön i 
klassrummet. Detta för att vi var tvungna att avgränsa ämnet så att det inte skulle bli 
för stort. Därför tog vi beslutet att fokusera på innemiljöns betydelse i klassrummet, 
detta för att det väckte ett väldigt stort intresse inom oss och inför vårt kommande 
yrkesval som verksamma lärare. Examensarbetet har vi valt att utföra i de tidigare 
åren av grundskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa åtta lärares syn på en god fysisk lärandemiljö i 
klassrummet. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur definierar lärare en god fysisk lärandemiljö? 

 Vilka faktorer i en den fysiska lärandemiljön anser lärare underlätta för 
elevernas utveckling och lärande? 
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1.3 Begreppsdefinition 

Men vad menas med en god fysisk lärandemiljö? Begreppet fysisk lärandemiljö är ett 
komplicerat uttryck som är svårt att förklara med några enkla ord. För att ge en så 
utförlig beskrivning av ämnet som möjligt förklaras i Svenska Akademiens ordlista 
ordet miljö: yttre förhållanden som påverkar allt liv (Svenska akademiens ordlista). 

Budskap som den fysiska miljöns betydelse ger är en uppfattning om man känner sig 
välkommen eller inte i en omgivning eller miljö. För mindre barn är den fysiska 
miljöns betydelse en kroppslig och sinnesfull insikt medan äldre elever tolkar rum 
och byggnader på ett mer symboliskt vis (Björklid, 2005). 

Det finns många olika faktorer som skildrar den fysiska lärandemiljön och hur dessa 
kan komma att påverka omgivningen. Faktorer som ljus, ljud, luft (ventilation), 
temperatur, möblering, rum, tillgänglighet, utrustning är några exempel på faktorer, 
(Björklid, 2005). Andra estetiska faktorer som beskriver den fysiska lärandemiljön är 
färger, former och arkitektur (Björklid, 2005).  

2. Bakgrund 

I denna bakgrund har vi valt att presentera de fakta vi fann relevant efter den 
avslutade litteraturgenomgången om fysisk lärandemiljö. Vi valde att granska några 
välkända pedagogers syn på den fysiska lärandemiljön. Detta för att gå vidare in på 
faktorer som kännetecknar den fysiska lärandemiljön och slutligen tittade vi närmare 
på tidigare gjord forskning i ämnet och vad de gällande läroplanen och andra 
styrdokument nämner om den fysiska lärandemiljön. 

2.1 Teorier 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika pedagogiska riktningar som fokuserar 
på den fysiska miljöns betydelse för lärande och utveckling.  

Vi har valt att beskriva fem välkända pedagogers syn på den fysiska lärandemiljön. 
Dewey, Steiner, Montessori, Malaguzzi och Vygotskij har alla olika syn på hur den 
fysiska lärandemiljön ska utformas och genomföras. Deras gemensamma nämnare är 
miljöns betydelse för elevers lärande och utveckling. 

John Dewey (1859-1952) var en filosof och pedagog som har haft en betydelse för den 
skola vi har idag. Den pedagogik som Dewey förespråkar och menar att skolan ska 
utforma är att skolan ska bemöta elevernas behov och utefter det sammanlänka de 
samhälleliga och kulturella värden som samhällets vilar på (Sundgren i Forsell, 
2005). 

Dewey är kritiskt till skolans traditionella skolbänksformatering där eleverna inte får 
utrymme för att röra sig utefter sina behov och blir därför begränsade av sin närmiljö. 
Dewey menar att skolan är för centrerad efter skolan och lärarnas behov. Dewey 
anser att lärare inte använder sig av elevernas egna erfarenheter, aktiviteter och 
intressen i sin undervisning och att eleverna därför blir passiva lyssnare och 
bokberoende. 
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I Deweys pedagogik menar han på att den fysiska miljön där lärande sker ska vara 
utformade som en fyrklöver, det ska finnas en genomtänkt idé. Rummen för lärande 
ska ge eleverna stimulans och Dewey menar att skolan ska vara byggd på så sätt att 
skolverksamheten ska tillsammans med samhället runt omkring samspela för att 
eleverna ska utvecklas och lärande ska ske (Sundgren, 2005). 

Loris Malaguzzi (1921–1994) grundlade den pedagogiska riktningen Reggio Emilia, 
en pedagogik som bör ses ur ett bredare perspektiv, som en livsfilosofi. Reggio Emilia 
pedagogiken har som utgångspunkt att skapa bra förutsättningar för lärande genom 
att komponera en miljö som inspirerar och ger barnen tillfällen att skapa och utforska 
sina egna funderingar och idéer. Pedagogernas främsta uppgift är att planera och 
utföra aktiviteter som stimulerar barnens lust, intresse och fantasi. Den fysiska 
miljön är uppbyggd utefter pedagogikens kreativa syfte och miljön ses som ”den 
tredje pedagogen”, en ytterligare resurs för de andra pedagogerna i arbetslaget 
(Dahlberg & Åsén, 2005).  

Maria Montessori (1870–1952) var grundare till Montessoripedagogiken. 
Montessoripedagogiken lägger stor vikt vid hur den fysiska lärandemiljön bidrar till 
barns lärande och utveckling. Montessoripedagogiken syftar på att det är lika viktigt 
att fokusera på barns/elevers sociala, emotionella och fysiska utveckling i samma 
grad som den intellektuella utvecklingen (Forsell, 2005).  

Den fysiska lärandemiljön är en betydelsefull del av pedagogiken, då miljön ska vara 
utmanade och motivera elever till att vilja lära sig men samtidigt ska miljön vara 
välkommande och intressant. Inom denna pedagogik har läraren en viktig roll för hur 
miljön kan formas och förändringen av miljön ska motivera eleverna till ett lustfyllt 
lärande. Den speciella lärandemiljön ska bidra till att eleverna kan koncentrera sig 
under en längre tid eftersom att miljön är utformade efter deras behov och 
förutsättningar. Ergonomin blir därför ett viktigt redskap för elevernas utveckling 
(Ahlqvist, Gustafsson & Gynther, 2005). 

Ytterligare en pedagogisk grundare var Rudolf Steiner (1861-1925). Han gav upphov 
till Waldorfpedagogiken och Waldorfskolan. En viktig grundtanke i denna pedagogik 
är hur den estetiska miljön är utformad. För att ge barnen en stimulerad 
utvecklingsmiljö menar Waldorfpedagogiken att det är oerhört viktigt att stimulera 
barns sinnen, ge goda förutsättningar att skapa fantasi och möjligheten att utveckla 
sin fysiska utveckling med hjälp av en väl genomtänkt estetisk miljö. Färger, former 
och naturliga material ligger till grund för hur Waldorfpedagogiken genomförs och 
naturliga materialet är en viktig aspekt i undervisningen (Björklid, 2005). 

Den siste pedagogen i denna skara är Lev Vygotskij (1896-1934). Strandberg (2007) 
skildrar Vygotskijs tankar om den fysiska lärandemiljön och betonar den fysiska 
miljön är en viktig komponent därför att den inverkar på barnens lärande då rummet 
medför kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar. Vygotskij menar på att 
den fysiska lärandemiljön kan se ut på väldigt många olika sätt men det är viktigt att 
eleverna deltar i utformningen av den fysiska miljö som de befinner sig i. Att vara 
delaktig och få möjlighet att förändra sin miljö, enligt Vygotskij skapar 
meningsfullhet. Eleverna känner sig stimulerade av att kunna påverka sin närmiljö. 
Strandberg (2007) som tolkar Vygotskijs sociokulturella teori menar att eleverna kan 
tillsammans med lärarna reflektera över sitt klassrum, finna nya tillvägagångssätt 
som leder till samarbete och utveckling. 



7 
 

2.2 Pedagogik och fysisk lärandemiljö 

Stensmo (2005) menar att varje lärare har en pedagogisk grundsyn som de arbetar 
efter och utefter detta formar läraren sin specifika lärstil som hon eller han förmedlar 
till sina elever. Även elevers olika lärstilar är av betydelse för lärares undervisning Det 
som kännetecknar lärstilar är hur elever bäst lär sig efter sina egna villkor med hjälp 
av olika perspektiv. Det som påverkar eleverna är de miljömässiga faktorer som finns 
i klassrummet och som varje lärare måste tillgodose i sin inlärningsteori. 

Miljöfaktorer i form av ljus, ljud och temperatur påverkar eleverna men hur de 
påverkar är beroende från elev till elev (Boström & Svantesson, 2007). Lärare har 
därför en viktig uppgift att finna olika lärstilar som tillsammans med den fysiska 
miljön hjälper eleverna att lära och prestera. Varje enskild elev har olika specifika sätt 
att lära sig på och det är våra sinnen som styr hur de lär sig. Genom synen, hörseln, 
kroppen och känslor skapar vi, människor vår kunskap. För att tillgodose elevers 
lärande och stimulera alla deras sinnen bör klassrummet miljömässigt anpassas efter 
elevernas fysiska behov (Boström & Svantesson, 2007).  

Det fysiska klassrummet är den arbetsplats som elever och lärare befinner sig 
dagligen i. För att elever och lärare tillsammans ska kunna uppnå lärande och 
utveckling samt uppfylla läroplanernas mål måste lärare planera sin verksamhet för 
att få till stånd ett bra lärandeklimat som i sin tur är produktivt. Erfarna lärare 
underlättar sin verksamhet genom att planera utefter den miljö de har tillgängligt i 
det fysiska klassrummet (Stensmo, 2009). Planering menas i ett vidare begrepp att 
lärare har reflekterat över något som man vill genomföra, planerar för att sedan 
genomföra och sedan utför sin planering i aktiv handling. Det som alla lärare har att 
utgå ifrån är det fysiska klassrummet och vilka tillgångar som finns i det. 
Verksamheten styrs av faktorer som är förutbestämda, t ex av egenskaper som 
rummets tillgängliga yta, antalet elever och andra bestämda faktorer. Detta är något 
som lärare har svårt att styra över och måste därför anpassa sin verksamhet efter. 
Något som kännetecknar en bra lärare är att de kan planera samtidigt som de 
genomför en annan handling. En ytterligare aspekt i ett planeringssyfte är att lärare 
gör avslutande reflektioner efter sitt pedagogiska utförande (Stensmo, 2009).  

2.3 Faktorer i fysisk lärandemiljö 

För att inlärning ska vara möjlig behöver varje elev känna sig motiverade till lärande 
och ur ett lärandeperspektiv är den fysiska lärandemiljön en viktig faktor för att 
kunna skapa arbetsro, koncentration och lust till att lära. Det finns flertalet fysiska 
faktorer som är avgörande för hur lärandemiljön påverkas.  

2.3.1 Ljus  

Ljuset är ett viktigt element i skolans lärandemiljö som bidrar till att eleverna får en 
god arbetsmiljö att utvecklas i (Hellberg, 1996). Ljuset är ett betydelsefullt 
pedagogiskt verktyg för elevers inlärning och för hur väl undervisningen kan 
bedrivas. Ett bra ljus kan bidra till att kommunikationen mellan lärare och elev blir 
mer kreativt då ljuset ger förutsättningar att se varandras mimspel och kroppsspråk 
som gör att kommunikationen underlättas och en bättre förståelse för varandra 
uppstår. Med bra ljus menas dagljus och belysning. Dagljuset är grunden till 
klassrummets belysning och det påverkar oss, människor både biologiskt och 
psykologiskt. Avgörande för hur bra dagljus är beror på hur fönstren är placerade och 
utformade (Hellberg, 1996).  
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Alla elever koncentrerar sig olika i olika slags belysningar menar Boström & 
Svantesson (2007). Skolan ska tillgodose elevernas olika behov genom att skapa 
platser där det finns olika typer av ljuskonstellationer. Det är viktigt att utgå ifrån 
elevens behov av ljustyp till exempel styrka och ljusriktning.  

2.3.2 Ventilation och temperatur 

Att ha en bra luft och temperatur i klassrummet är en viktig aspekt för den fysiska 
lärandemiljön. Om man har ett klassrum med dålig luft och temperatur bidrar det till 
att eleverna blir trötta och tappar koncentrationen. Vi behöver frisk luft för att må bra 
och en temperatur som gör att det känns behagligt. Luftkvalitén har inte lika snabb 
inverkan på kroppen som temperaturen. Om man vistas en längre tid i ett klassrum 
där luften är dålig kan det leda till trötthet och huvudvärk (Hellberg, 1996). 

2.3.3 Ljud 

En god ljudmiljö i skolan är väldigt viktig då vi är beroende av hörseln vi inlärning 
och koncentration. En god ljudmiljö är också viktig för att vi ska trivas och kunna 
utför ett arbete under en längre tid. Vi uppfattar ljud när trycket i luften får 
trumhinnan i örat att röra sig. Tryckvariationerna kan bildas av många olika orsaker, 
en del tryckvariationer upplever vi som behaglig medans vi upplever andra 
tryckvariationer som oljud och buller. Ett ljuds påverkan på människan bestäms på 
tryckvariationen, ljudtryckets, varaktighet och tonhöjd. Hur vi reagerar på ett ljud är 
naturligtvis väldigt individuellt och situationsbetingat. Ett högt bakgrundsbuller från 
t.ex. en ventilation kan bidra till att eleverna får svårt att höra vad andra elever eller 
läraren säger. Ett högt plötsligt ljud kan få eleverna att tappa koncentrationen på det 
arbete det utför och istället vända sin nyfikenhet mot det plötsliga ljudet. Ljud som vi 
uppfattar som svaga ihållande buller kan ha en sövande eller irriterande effekt på 
eleverna (Hellberg, 1996). 

2.3.4 Arkitektur och historia 

Sveriges största arbetsplats är den befintliga skolan, där väldigt många elever, lärare 
och annan skolpersonal befinner sig större delen av sin arbetsdag (Boström & 
Svantesson, 2007). Sveriges skolor och byggnader ser olika ut. Dessa skolbyggnader 
är utformade i olika årtionden vilket har gett olika utseenden och kombinationer.  

Den svenska skolan har genom tiderna ofta uppfattats som förändringsobenägen. 
Lundgren (2003) menar att den svenska skolan är bra på två saker, att bevara svenskt 
kulturarv samt att motarbeta påtryckningar. I Selander (2003) kan man läsa att 
Dranger sammanfattar de skolor som byggdes mellan 1940-talet och till mitten av 
1960-talet var som ”folkhemsskolor”. De skolor som uppfördes från mitten av 1960-
talet och fram till 1970-talet kallar hon för ”systemskolor”. Under samma tidsera 
byggdes en hel del skolor av paviljongtyp upp, dessa skolor var ämnade för 
provisoriskt ändamål men som inte alltid blev det. Under 1980-talet stannade 
uppbyggandet av nya skolor av. Men under senare tid har gamla skolor byggts om 
eller byggts ut, det har även byggts en hel del nya skolor. ”De nya skolorna ” som 
Dranger väljer att bland annat kalla dessa skolor för, förväntas snart vara utbytta då 
dagens skolbyggnadsidéer än en gång setts över. Med förändrade pedagogiska idéer, 
nya arbetsformer samt en ny syn på eleverna och den uppgift som skolan har finns 
många orsaker till de växlingarna i skolans arkitektur som skett under årtionden 
(Selander, 2003). 
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Björklid (2005) menar att skolmiljöerna ska inspirera till olika lärandesituationer och 
ge eleverna olika rum för olika kreativa handlingar. I en god fysisk lärandemiljö är 
det viktigt att eleverna har tillgång till rum och stimulerande material för utveckling 
och lärande. Det finns olika bestämmelser via skolans styrdokument som redogör för 
hur skolans lokaler ska vara ändamålsenliga för de aktiviteter som ska genomföras.  

Det finns även andra bestämmelser och rekommendationer som bland annat 
Arbetarskyddsstyrelsen som har utformat för att göra lämpliga lokaler som ska bidra 
till en hälsosam skola (Björklid, 2005).  

I ett arkitekturperspektiv resoneras det om vad de fysiska infattningarna ”kan och 
gör” för samspelet med barn eller elever. Det finns flertalet begrepp som beskriver 
samspelet mellan ett arkitektoniskt och pedagogiskt perspektiv. Ett begrepp är 
möjlighet. 

Möjligheten har med framtiden att göra och är något som kan låta sig göras. Att kunna 
se möjligheter i ett rum är relaterat till förmåga att förutse en framtida handling. Den 
fysiska omgivningen kommunicerar möjligheter – inte bara när det gäller pågående 
aktiviteter utan också sådana som ännu inte är påbörjade (Bjurström i Björklid, 
2005:81). 

Ett ytterligare perspektiv som nämns i detta samspel är vilja att ordna den fysiska 
omgivningen. Detta perspektiv handlar om att skapa ordning bland de personer som 
finns i klassrummet. Denna ordning justeras genom de begränsningar skolans rum 
ger och det fysiska rummet bör vara en del av det pedagogiska lärandet, vare sig det 
är medvetet eller omedvetet. Eleverna och de fysiska skollokalerna ingår i en 
invecklad interaktion. I denna interaktion finns även den pedagogiska aspekten som 
bidrar till att alla delar blir till en helhet. Skolans utformning tillsammans med den 
pedagogik som används är beroende av varandra och detta utmynnar i hur eleverna 
blir fostrade (Björklid, 2005). 

Enligt arkitekters framtidsvisioner om hur den tilltänkta skolan ska se ut och fungera, 
ska all yta som finns i olika lärandesituationer kunna användas under hela dagen och 
för olika aktiviteter. Dessutom ska klassrummen vara utformade så att eleverna kan 
välja att dra sig tillbaka såväl som de ska kunna välja att vara bland de andra eleverna 
för att lära och utvecklas (Björklid, 2005). 

En annan aspekt i detta sammanhang är hur det estetiska perspektivet kan komma 
att påverka det fysiska perspektivet. Skolans estetiska lärandemiljöer kan komma ge 
uttryck som i sin tur kan komma att påverka elevers fysiska och psykiska 
välbefinnande (Björklid 2005). I Ann Skantzes studie ”Vad betyder skolhuset?” 
(1989) menar hon på att rummets estetiska utformning är betydande för hur barn 
förstår sin närmiljö genom sina olika sinnen. Skantze (1989) menar att skolan inte 
bara är en skyddad verkstad för elever utan även en viktig plats där miljön och 
arkitekturer spelar en betydelsefull roll för elevernas egen identifikation och 
meningskapande. 

Hindras eleverna att utforska sin fysiska lärandemiljö av till exempel låsta rum eller 
andra hinder som gör att rummen och lokalerna inte är tillgängliga så blir elevernas 
möjlighetsfält begränsade och undervisningssituationen begränsar i sin tur elevernas 
handlande (Björklid, 2005). 
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2.3.5 Ergonomi och möblering 

I artikeln ”Laering, undervisning og rum ” skriven av Erik Håkansson kan man läsa 
att ett bra lärande framför krav på att kroppen ska vara med och delta både fysiskt 
men även intellektuellt för att positiv utveckling ska ske. För mycket stillasittande 
arbete bidrar till att man blir trött och tappar fokus. Därför kräver ett bra lärande att 
eleverna får röra sig under lektionspassen, kunna vara aktiv och få experimentera 
med sin omgivning. Den fysiska miljön kring elever ska ge dem verktyg för att de ska 
kunna leva ut sina sinnen genom stimulans och kreativitet. När det gäller 
arbetsställningar, framför allt att vid stillasittande arbete som våra skolelever ofta 
gör, bör t.ex. stolar som eleverna använder prövas ut individuellt för att få till stånd 
en bra sittriktig arbetsställning (Björklid, 2005). 

Att kunna möblera flexibelt är en viktig del i det fysiska klassrummet och för ett bra 
hjälpmedel för elevernas inlärning. Det finns olika slags tankar om möblering enligt 
litteraturen. En variant är att möblera i ett informellt perspektiv, då klassrummet är 
möblerat med soffor, fåtöljer, mattor och runda bord osv. Ett ytterligare perspektiv 
på möblering är den formella möbleringen som består av bänkar, stolar och har en vis 
struktur hur det placeras. Att möblera ett klassrum är relativt komplex, då alla elever 
har olika sätt att ta intryck av sin närmiljö (Boström & Svantesson, 2007). 

Det är därför viktigt att lärare möblerar rummet på ett sådant sätt att det finns plats 
för att eleverna ska kunna jobba enskilt och även ha flyttbara skärmar som gör att 
eleverna kan jobba i en ostörd miljö. Det är också viktigt att skapa en plats där elever 
kan få arbeta i grupp. En blandning av informell och formell möblering är ett positivt 
sätt att kreativt bejaka de olika elevernas önskemål om att finna arbetsro i 
klassrummet (Boström & Svantesson, 2007) 

2.5 Läroplan och lagar  

Vår grundskola styrs av skollagen och den Obligatoriska läroplanen för 
förskoleklass, skolan och fritidshemmet, LPO 94. Skollagen är konstruerad av 
Sveriges regering och lagen är till för att skapa trygghet, kunskap och rätten till att 
välja vilken slags skolverksamhet som passar den enskilda eleven. Skollagen ligger till 
grund för hur varje skola ska förvaltas och lagen ligger även till grund för hur skolan 
ska skapa en god trivsel och ett bra lärande för varje enskild elev.  

Från och med den 1 juli 2011 gäller den nya skollagen och härmed väljer vi att 
redogöra för det nya kapitel som innefattar regler om den fysiska lärandemiljön. 
Kapitel 5, paragraf 3-4 beskriver vilken arbetsmiljö skolan skall eftersträva. 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 

en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero(Skolverket). 

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på 
en god arbetsmiljö(Skolverket). 
I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna 
lag. 
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I följande stycke beskrivs den nuvarande läroplanens synpunkter om hur den fysiska 
lärandemiljön har för syfte att påverka elevers lärande och utveckling.  

LPO 94 syftar på att skolan ska skapa trygghet och trivsel i den närvarande 
skolmiljön och att alla som arbetar i skolans regi ska medverka till att skapa en bra 
miljö som medför utveckling och lärande. Den verksamma skolan ska medvetet ge 
omsorg för varje enskild elevs välbefinnande och värna om dess utveckling samt 
vikten av att eleverna medverkar till att skapa en god skolmiljö, (Björklid, 2005). Lpo 
94 syftar även på att alla som arbetar i skolan ska arbeta för att eleverna ska förmå sig 
och sträva efter att ta ett enskilt ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön (LPO 94).  

I LPO 94 beskrivs även rektorns ansvar för den fysiska lärandemiljön. Rektorn har 
det övergripande ansvaret för skolans arbetsmiljö och dess utformningar som gör att 
eleverna får möjligheter att utvecklas med goda fysiska verktyg såsom bibliotek, 
datorer osv.  

Skolans olika fysiska miljöfaktorer som exempelvis luft, ljud osv. skildrar elevernas 
arbetsmiljö och enligt läroplanernas målbeskrivning ska dessa faktorer stimulera 
eleverna till positiv utveckling (Björklid, 2005). 

Det finns andra lagar med tillhörande förordningar och föreskrifter, dessa är till för 
att skydda innemiljön i byggnader. Lagtexterna är oftast strikt formulerade, detta för 
att undvika misstolkningar av texten. En av dessa myndigheter är 
Arbetarskyddsverket som i sin tur består av Arbetarskyddsstyrelsen och 
Yrkesinspektionen. Arbetarskyddsstyrelsen har arbetsmiljölagen till grund i sin 
verksamhet. Alla arbetstagare och sedan 1990 även alla elever i skolorna skyddas av 
lagen. Lagen innefattar luft, ljud och ljusförhållanden. Lagen innefattar också att 
övriga arbetshygieniska förhållanden är av tillfredställande art. De som ska ansvara 
för att denna lag följs är Yrkesinspektionen (Hellberg, 1996). 

Alla som ingår i skolverksamheten inkluderas av arbetsmiljölagstiftningen. Denna lag 
beskriver och reglerar hur skolan ska bedriva sitt arbete ur ett arbetsmiljömässigt 
perspektiv och lagen grundar sig på att elever och lärare, övrig personal inte ska bli 
sjuka eller skada sig under skolans arbetsgång (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Björklid menar att den fysiska miljön i skolan inte är anpassad efter dagens 
läroplaner utan är mer lämpade för den gamla skolans tillämpande 
förmedlingspedagogik. Björklid menar också att den fysiska lärandemiljön sällan 
utvärderas i pedagogiska verksamheter. Vidare menar hon att det sällan är 
framträdande i skollag, läroplaner och övriga styrdokument (Björklid, 2005). 

2.6 Tidigare forskning 

Vi har sökt efter tidigare forskning om den fysiska lärandemiljön i klassrummet. Vi 
har funnit att den tidigare forskningen inom det område vi valt för vår studie är 
sparsam förekommen. Björklid (2005) beskriver forskning om samspel mellan den 
fysiska lärandemiljön och barns lärande och utveckling. Björklid menar också att 
forskning om den fysiska lärandemiljön inte är prioriterad.  

Ann Skantze (1989) i sin avhandling Vad betyder skolhuset? Fokuserar på elevers syn 
på skolmiljön. Om den fysiska miljön och dess arkitektur. I avhandlingen undersökte 
Skantze ett antal skolor som byggts från 1920-talet och fram till 1970-talet. Skantzes 
intervjuade ett antal barn om deras syn på de skolorna. 
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Resultatet visade på att de yngre eleverna ofta tyckte om ”snickarglädje” som ofta 
uppträder på äldre byggnader. Vidare visade resultatet att miljön i de skolor som var 
byggda på 1970-talet ofta uppfattades som knapphändig och trist. Skantze menade att 
det rådde tristess hos eleverna i klassrummet trots driftiga lärare med pedagogisk 
tanke om ett kreativt lärande, tycktes eleverna bara begripa två alternativ, att 
ointresserat lyssna till läraren eller busa (Selander, 2003). 

Vi har hittat några C-uppsatser som handlar om den fysiska lärandemiljön. 
Andersson och Tholin (2008) har till exempel skrivit en C-uppsats ”Klassrumsmiljön 
– En undersökning om lärarnas uppfattningar om den fysiska klassrumsmiljöns 
inverkan på lärande” där författarna ville undersöka hur lärarna tänker kring 
begreppet fysisk klassrumsmiljö och vilka pedagogiska medel lärarna ansåg vara 
främjande för elevernas lärande.  

För att undersöka detta använde de sig av intervjuer, enkäter och observationer och 
de resultat de kom fram till var att lärarna ansåg att den fysiska lärandemiljön är 
viktig. Vidare visade resultatet att lärarna i första hand förknippade den fysiska 
klassrumsmiljön med möblering och utformning. Lärarna ansåg också att den fysiska 
klassrumsmiljön påverkade eleverna både fysiskt och psykiskt och att lärandet i sin 
tur blir påverkat. 

I övriga uppsatser som vi fann riktas fokus åt en specifik åldersgrupp eller specifikt 
ämne inom skolan tillexempel gymnasieskolan och en uppsats som ger oss en inblick 
i den fysiska lärandemiljöns betydelse för skrivutvecklingen. Alla uppsatser har dock 
en sak gemensamt de belägger sin forskning i Björklids forskningsrapport om lärande 
och fysisk miljö. 

2.7 Sammanfattning 

I följande stycke återges en kortfattad sammanfattning av det bakgrundsmaterial som 
ligger till grund för det forskningsproblem vi eftersträvar att besvara.  

Den fysiska lärandemiljöns betydelse har olika fokus utifrån de tidigare ovan nämnda 
pedagogernas synsätt. Pedagogen Dewey menar att den fysiska lärandemiljö som 
finns i klassrummet är mer eller mindre styrt av skolan och utifrån lärarnas behov 
istället för att förmedla en fysisk lärandemiljö som utgår från elevernas behov och 
deras erfarenheter. Reggio Emilia pedagogiken inriktar sig på att eleverna ska aktivt 
kunna delta i den miljö de befinner sig och den fysiska miljön ses som den tredje 
pedagogen i sammanhanget.  

Montessoripedagogiken eftersträvar att utforma den fysiska miljön på ett 
inspirerande sätt som ger eleverna motivation till att vilja lära och pedagogen har en 
viktig uppgift att forma denna miljö. Färger, former och estetiska material ligger till 
grund för Waldorf pedagogiken och detta ska stimulera barn/elevers sinnen vilket 
syftar till ett kreativt och fantasifullt lärande. Pedagogen Vygotskij menar på att 
eleverna tillsammans med lärarna ska forma den fysiska miljö de befinner sig i och 
gemensamt ska de reflektera över sin närmiljö för att få till stånd en inspirerande 
förändring.  
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Varje lärare har en pedagogisk grundsyn hur de vill bedriva sin undervisning och 
tillsammans med den fysiska miljön kan varje lärare bejaka varje elevs lärande 
genom att stimulera deras olika sinnen som bidrar till utveckling och lärande. Den 
pedagogiska grundsynen är baserad på lärares syn på kunskap, etik, undervisning och 
lärande. Dessa aspekter bidrar till lärares yrkesteorier som bidrar till hur lärare 
formar sin undervisning. Lärarna bör finna olika aspekter på lärande som stimulerar 
elevernas olika sinnen och tillsammans med den fysiska lärandemiljön utgöra ett bra 
lärande. 

Sammanfattningsvis har de pedagogiska teorier och teorier om de lärstilar som lärare 
använder sig av en oerhört viktig funktion, och tillsammans med den fysiska miljön 
är dessa två grundläggande funktioner som bidrar till att elever blir motiverade och 
inspirerande för att sedan utveckla ett lustfyllt lärande. 

Det finns flertalet fysiska faktorer som påverkar klassrummet och lärandemiljön för 
varje enskild elev och dess lärande. De miljömässiga faktorer som påverkar det 
fysiska klassrummet har stor betydelse för hur den vardagliga undervisningen 
fungerar. Dessa miljöfaktorer är nödvändiga för att få tillstånd en bra undervisning. I 
följande text kommer en sammanfattning på dessa miljömässiga faktorer som har 
nämnts i bakgrunden. Ljuset är en viktig komponent för att kunna skapa ett bra 
lärande. Ljuset har de egenskaper som gör att lärare och elever kan se varandras 
kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket skapar en förståelse, kommunikation dem 
emellan. Med ljus i klassrummet menas dagsljus och belysning.  

För att kunna utvecklas i en god fysisk lärande miljö behöver eleverna tillgång till 
frisk luft och en god ventilation. Resultatet av en dålig luftatmosfär kan bidra till att 
eleverna tappar fokus och lätt blir trötta. Det är även viktigt att temperaturen är på en 
jämn nivå så eleverna känner sig behagliga i klassrummet. En ytterligare miljömässig 
faktor är att hur ljudet är i klassrummet. För att skapa ett bra lärande är ljudet en 
viktig del av elevernas inlärning. Ljudet påvisar hur elever trivs i sin närmiljö och den 
beskriver även vilken koncentration eleverna kan ge för att skapa ett lärande. 

Sveriges skolor ser alla olika ut och har byggts vid olika tidpunkter. Arkitekturen 
beskriver hur skolans pedagogiska utformning kan se ut och vad den ska förmedla. 
Skolornas arkitektur och utformning är reglerad av flera olika bestämmelser bland 
annat i form av skolans styrdokument och av Arbetsmiljöskyddsstyrelsen. Arkitektur 
och pedagogik har ett sammanflätande samband och i detta samspel skapar eleverna 
lärande och utveckling. 

För att skapa ett bra lärande för både huvudet och kroppen behöver eleverna ha 
förutsättningar att i det fysiska klassrummet. Ur ett ergonomiskt perspektiv för 
elevernas möjlighet till utveckling, är det viktigt att ha en bra arbetsställning vid 
sittande arbete och även ha möjlighet till att kunna röra sig fritt i sitt klassrum. Dessa 
verktyg ska hjälpa elever att finna kreativitet och stimulans. Något som hör ihop med 
ergonomin är klassrummet fysiska möbleringar, vilket består av informellt och 
formell möblering. Det är viktigt att eleverna får ta del av båda 
möbleringsvarianterna då elever har olika uppfattningar om vad som passar dem bäst 
och att utifrån detta kan eleverna skapa arbetsro. 
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Skolan styrs av en utformad skollag och har preciserade styrdokument som beskriver 
hur skolan ska kunna skapa utveckling och lärande. Den obligatoriska läroplanen 
beskriver hur skolan ska värna om elevernas välbefinnande och utveckling samt se till 
att lärares undervisning strävar efter att låta eleverna själva bli medvetna om deras 
skyldigheter kring att arbeta gemensamt för en god fysisk lärande miljö. 

3. Metod 

I denna del presenterar vi den metod vi valde för studien och metoden vi valde för att 
samla in data. Dessutom beskrivs urval, intervjuguide, genomförande samt hur vi valt 
att förhålla oss till de forskningsetiska reglerna. Sist redogör vi för studiens 
tillförlitlighet och validitet. 

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod  

Denna studie består till största del av en kvalitativ forskningsansats. Stukát (2005) 
menar att denna typ av metod är bra när man vill ta reda på människors tankar och 
uppfattningar om omvärlden. Då vårt syfte var att belysa lärarnas syn på fysisk 
lärandemiljö och vad lärarna ansåg att det fanns för underlättande faktorer i den 
fysiska lärandemiljön. 

Den datainsamlingsmetod vi valde för studien var öppen, kvalitativ intervju som 
enligt Stukát (2005) kan vara semistrukturerad eller ostrukturerad. Att valet av 
metod just föll på intervjuer var för att vårt syfte med studien var att få en förståelse 
för lärarnas syn på den fysiska lärandemiljön och med hjälp av intervjuer få en 
djupgående inblick i deras tankar och uppfattningar om ämnet.  

Vår intervjuguide (se bilaga 2) utformade vi enligt en kvalitativ semistrukturerad 
intervju där vi hade sex huvudfrågor att utgå ifrån samt ett antal följdfrågor att följa 
upp huvudfrågorna för att låta lärarna vidare utveckla sina svar. Följdfrågorna menar 
Denscombe (2009) kan fungera som en säkerhetsåtgärd för forskaren då man med 
hjälp av följdfrågorna kan få respondenten att förtydliga sitt svar samt för att undvika 
missförstånd mellan forskaren och respondenten. 

Vi åkte i förväg ut till skolorna för att lämna missivbrev (se bilaga 1) och den 
intervjuguide vi hade utformat. Anledningen till att vi valde att lämna intervjuguiden 
med missivbrevet var för att vi med mening ville att lärarna skulle få möjlighet att 
sätta sig in i det ämne vi tänkte intervjua dem om. Vi hade i missivbrevet även en 
önskan till lärarna att de skulle tänka efter hur deras fysiska lärandemiljö var i deras 
egna klassrum. 

Intervjuerna genomfördes enskilt på lärarnas respektive skolor. Denscombe (2009) 
anser att det är av stor vikt att respondenten känner sig trygg och fri att öppet 
ventilera det ämne som ska behandlas. Vi tror att lärarna kände sig trygga i sin 
”hemmamiljö” och därför valde vi att uppsöka dem på deras respektive skolor. Stukát 
benämner dessa intervjuer som uppsökande intervjuer, där man söker upp 
respondenten på dennes ”hemmamiljö” som kan vara arbetsplatsen eller hemmet. 
Anledningen menar Stukát (2005) är att man vill intervjua respondenten i en sådan 
neutral och lugn miljö som möjligt.  

Innan vi startade varje intervju var vi tydliga med att lärarna hade förstått 
innebörden med de forskningsetiska reglerna och hur vi hade tänkt förhålla oss till 
dem. Alla respondenter gav oss ett muntligt godkännande.  
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Till sist innan vi startade intervjun frågade vi respondenten om denne hade förstått 
frågorna i intervjuguiden och om det eventuellt fanns några frågor eller funderingar 
kring den. Vi ville på så sätt skona oss från frågor och funderingar under själva 
inspelningen av intervjun detta för att underlätta transkriberingen av intervjuerna.  

3.2 Urval 

Urvalet till vår studie är av strategisk karaktär vilket Stukát (2005) menar är när 
forskarna i förhand väljer vilka som ska intervjuas, i detta fall hade vi i förväg valt 
vilken årskurs lärarna skulle tillhöra i detta fall lärare i årskurs 1-3. Respondenterna 
bestod av åtta lärare på fyra olika skolor. Valet av skolor var av ett så kallat 
bekvämlighetsurval vilket Stukát menar är inte slumpmässigt utvalda. De skolor vi 
hade valt var utvalda av praktisk aspekt, då vi båda har kontakter på de skolorna.  

3.3 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda transkriberade vi varje bandinspelad intervju. Detta 
menar Denscombe (2000) är ett tidkrävande arbete där varje intervju kan ta upp till 
ett par timmar att transkribera. Vi transkriberade intervjuerna under ett antal 
timmar då vi transkriberade så tog vi med det respondenten sagt och uttryckt 
ordagrant, detta gjorde vi för att säkra tillförlitligheten och studiens validitet. När 
transkriberingen var klar skrev vi ut den på papper och detta menar Denscombe, 
(2000) är bra för att börja närma sig data man samlat in.  

3.4 Analysmetod 

Vi började analysbearbetningen med att lägga ut alla intervjuer på ett bord, detta 
gjorde vi för att få en blick över alla intervjuer. Därefter började vi läsa igenom alla 
intervjuer gång på gång och på så vis försöka hitta mönster för att börja tilldela 
uttalande i olika kategorier. Detta gjorde vi för att det skulle underlätta läsningen av 
denna studie. Stukát (2005) menar att man ska undvika att analysera intervjuerna 
utifrån fråga svar. 

3.5 Forskningsetiska principer 

För att skydda samhällets individer finns det forskningsetiska principer att förhålla 
sig till. Nedan kommer vi kort förklara hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska 
principer från Vetenskapsrådet (2002). 

Individskyddskravet består av fyra huvudkrav; Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det var viktigt för oss att skydda och respektera våra respondenter därför upplyste vi 
dem om forskningsetiska principer. Vi informerade dem i förväg om studiens syfte 
och att deras medverkan var viktig samt frivillig. Vi informerade också våra 
respondenter att de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin 
medverkan. Detta helt enligt informationskravet och samtyckeskravet. 

För att vi skulle uppfylla nyttjandekravet informerade vi våra respondenter att vi 
skulle spela in intervjun på band och att det endast skulle kommas att användas till 
studien. Vi fick godkänt från alla respondenter att spela in och upplyste dem om att vi 
efter transkriberingen skulle radera alla inspelningar. 
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Vi var på det klara med att respekt och hänsyn skulle ges till alla medverkande, detta 
för att skydda lärarnas identitet och anonymitet. Därför valde vi att inte ange några 
namn eller andra uppgifter som kunde röja respondenternas identitet, därmed 
uppfyllde vi konfidentialitetskravet. 

3.6 Tillförlitlighet och validitet 

Med tillförlitlighet i studien menar vi liksom Stukát (2005) att de mätinstrument vi 
haft för att genomföra studien är av rätt kvalité och hur skarpt mätinstrumentet varit. 
För att illustrera detta och på samma gång göra det mer begripligt infogar vi ett citat 
här: 

Ett exempel kan vara om jag vill mäta personers kroppslängd. Det skulle jag 
kunna göra genom att med hjälp av mina ögon uppskatta en persons längd. En 
sådan mätning är av låg tillförlitlighet. Självklart har en sådan mätning låg 
reliabilitet. Om jag istället mäter med ett måttband som är lite elastiskt så 
kommer värdet att bli bättre, mer tillförlitligt (Stukát 2005: 125). 

Den genomförda studien är av kvalitativ karaktär och för att få en god kvalitet på 
tillförlitlighet i vår studie har vi använt oss av mätinstrument. Vi har använt oss av en 
intervjuguide där sex huvudfrågor ställdes på samma sätt till alla respondenter. Alla 
intervjuerna spelades också in på diktafon, detta för att vi vid transkribering inte 
skulle gå miste om någon viktig aspekt som respondenterna angivit vid 
intervjutillfället.  

Validiteten visar i en studie om man har undersökt det man hade för avsikt med 
studien (Stukát 2005). Vårt syfte med studien var att belysa lärarnas syn och tankar 
kring den fysiska lärandemiljön och för att uppnå det syftet har vi alltid haft våra 
frågeställningar i fokus. Detta har hjälpt oss att hålla en röd tråd genom hela arbetet 
med studien. 

4. Resultat 

Här nedan kommer vi att presentera det resultat vi har fått fram efter att ha 
analyserat de svar vi fått utifrån intervjuerna vi genomfört. För att underlätta 
läsningen i detta avsnitt har vi valt att använda oss utav underrubriker som relaterar 
till vår bakgrund. 

4.1 Resultatredovisning 

Varje underrubrik vi valt att presentera är faktorer i den fysiska lärandemiljön. 
Respondenterna har svarat på de intervjufrågor som vi har ställt till dem och utifrån 
dessa svar ska vi nu presentera resultatet.  

4.1.1 Klassrummens utformning och inredning 

Flertalet av lärarna beskriver en god fysisk lärandemiljö som lättillgänglig, kreativ 
och inbjudande. För att kunna skapa den goda fysiska lärandemiljön är lärarna 
överens om att de vill ha större ytor men med möjlighet till att kunna skärma av 
rummet. Ett såkallat rum i rummet. 
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Lärarna anser att det är viktigt att kunna skärma av den stora ytan så att det finns 
möjlighet för eleverna att arbeta enskilt i lugn och ro. Till exempel önskade en av 
lärarna en liten myshörna med ett ljusspel där eleverna kan få ha egentid och 
avskildhet. 

Eleverna behöver ett litet eget space, en liten privat hörna att vara i fred på, en 
avgränsad plats för eftertanke och reflektion. 

Lärarna beskriver också rum i rummet som arbetsstationer för olika ändamål som till 
exempel datahörna och läshörna. Lärarna menar också att miljön snabbt ska kunna 
förändras så den tillåter grupperingar av eleverna för eventuellt grupparbeten. En 
ytterligare aspekt som lärarna ansåg var en tillgång i den fysiska lärandemiljö, är att 
grupprum eller andra mellanrum finns.  

Dessa rum beskrev några av lärarna som aktivitetsrum, tillexempel ett verkstadsrum 
eller byggrum, där materialet tillhör rummet och i och med detta alltid finns 
tillgängligt för eleverna att använda. 

Det vore fint med ett målarrum där eleverna själv kan få vara kreativ och så 
slipper man ta undan varje gång efter avslutad lektionstid. 

En av lärarna ansåg att det var viktigt att möblera i klassrummet utefter elevernas 
fysiska behov. Läraren hade varit tvungen att möblera om vid flertalet tillfällen men 
de ommöbleringarna hade inte varit till någon nytta, då elever aldrig använde de 
platser som hade blivit ommöblerade. Läraren frågade till slut hur eleverna själva 
ville ha sin lärandemiljö och utefter deras önskemål möblerade de tillsammans det 
fysiska rummet. Av sin erfarenhet, menar läraren att eleverna behöver få vara med 
och delta i utformningen av den fysiska lärandemiljön för att känna meningsfullhet 
och delaktighet. 

Och sen att det inte ska vara så strukturerat med möbleringen utan att man 
låter eleverna får vara med att och möblera om de känner för det. Barnen lär 
sig ofta om de får ”nya” miljöer att utforska och utvecklas. 

Lärarna fick frågan om de kunde förändra sin fysiska lärandemiljö, vad skulle de i så 
fall förändra. Två av lärarna svarade att om de fick möjlighet att förändra den fysiska 
lärandemiljön, skulle de minska elevantalet i klassen. Detta för att kunna undervisa 
eleverna på ett bättre sätt, då de anser att lokalerna är för små för elevernas lärande 
och utveckling.  

Flertalet lärare påpekar att möblerna ska vara ergonomiskt anpassade efter eleverna 
och deras behov. De menar att om man har ergonomiskt anpassade möbler 
underlättar för eleverna då de orkar sitta stilla under längre perioder. De framhäver 
också att möblerna ska vara flyttbara så att man lätt kan möblera om så att miljön 
anpassas efter den elevgrupp man har just för tillfället.  

En god fysisk miljö för barnen, är att den är gjord för barnen. Den är på deras 
nivå, saker är anpassade för att de ska lockas av det. 

Alla lärare beskriver att den fysiska miljön i klassrummet ska vara estetiskt 
tilltalande. Termer som tilltalande, välkommande, lockande och inbjudande är alla 
beskrivningar av klassrummet som lärarna använder sig av.  
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Några lärare menar att den kreativa utsmyckning bör vara sparsam då de anser att 
för mycket färger och prylar kan skapa oro hos eleverna. 

Man vill också att det ska se välkomnande ut och lite mysigt men jag försöker 
ändå tänka på att inte ha för mycket prydnadssaker och mycket teckningar för 
det finns ju barn som har svårt att koncentrera sig när det är för mycket färger 
och för mycket på väggarna. 

Allmänt har lärarna en pedagogisk tanke bakom placering av material som används i 
klassrummet. Lärarna menar att materialet ska vara tillgängligt och att eleverna ska 
kunna hitta materialet utan att be läraren om hjälp. Detta för att eleverna ska vara så 
självgående som möjligt. Beskrivning av den pedagogiska tanken bakom placering av 
material har varit att eleverna inte ska bli stillasittandes allt för länge och att de ska 
ges möjlighet att ta eget ansvar.  

Att det ska vara lättillgängligt och att de ska kunna röra sig fritt. Man ska 
inbjuda eleverna och servera dem som ett smörgåsbord av material där de kan 
plocka och nå det de behöver just för stunden. 

Lärarna anser att materialet ska vara inbjudande, lockande och de menar att det 
åldersinriktade och utvecklingsmässiga materialet som eleverna arbetar med för 
tillfället ska finnas tillgängligt på en lämplig plats så eleverna har överblick över det. 

4.1.2 Fysiska faktorer i lärandemiljön 

Flertalet av lärarna påtalar om vikten av att ljudnivån i klassrummet inte är för hög. 
Flera lärare beskriver att de vill ha möjlighet att skärma av de stora ytorna så 
ljudnivån inte blir så hög eftersom det är många elever som vistas i samma klassrum. 
En lärare beskriver att de har försökt få ljuddämpare på väggarna i form av 
bullerplattor eller ljudisolerare. En annan lärare menar att klassrummet där 
undervisningen sker är av för stor yta och att det är för högt i tak. Läraren menar att 
det inte räcker med ljuddämpare och tyg. 

Det är hemskt, stora ytor och högt i tak. Det är stora fönster inga väggar som 
skärmar av och när det är många elever blir ljudnivån väldigt hög. Det stoppar 
inte med tyg och ljuddämpare, utan det är kaos! 

En av lärarna berättade att hon stördes av ljud från träslöjden som låg intill 
klassrummet. Hon hörde borrar, sågmaskinen osv vilket gjorde att hennes 
undervisning ofta stördes av dessa ljud. Hon menade att ljuden inte var 
underlättande för hur den fysiska lärandemiljön var och inte heller för elevernas 
koncentration. 

Läraren beskrev att de ljud som hördes från träslöjden, som ett dovt bullrande, under 
terminens gång blev ett undermedvetet buller eftersom elevernas och lärarens öron 
vande sig vid det. 

Ljus är också en faktor som ofta nämns av lärarna. En av lärarna önskade ett mer 
varierande ljus. Detta för att kunna ställa in ljuset efter önskat behov och 
undervisningstillfälle. Läraren menade också att ljuset skulle vara möjligt att 
manövreras av eleverna själva för önskad belysning. En annan lärare beskrev ljuset i 
en god fysisk lärandemiljö som rikligt med dagsljus och för att göra det möjligt 
behövs stora fönster. 
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Majoriteten av lärarna önskar ljusa och luftiga rum med avskärmningar för att skapa 
en stimulerande arbetsmiljö för öron och resten av kroppen. Hälften av lärarna tycker 
det är viktigt med en god luftkvalitet i klassrummet. En av lärarna framhäver att det 
inte är bra att vara för många personer i klassrummet, då syret tar fortare slut. Två av 
lärarna påpekar luftens betydelse för elevernas inlärning då en dålig luftkvalité 
påverkar elevernas koncentration. Resultatet av detta blir att eleverna blir trötta och 
ofokuserade. 

Några lärare hade regelbundet försökt få en bättre luftkvalité genom att till exempel 
öppna ett fönster eller ställa upp en dörr. Detta fungerade bra under varmare årstider 
men under vintertid så blev rumsförhållandena ohållbara, då det blev väldigt kallt i 
klassrummet. Vid tillfällen då dörren ställdes upp, blev eleverna ofta störda av de ljud 
och rörelser som pågick utanför klassrummet. 

Två av lärarna hade växter i klassrummet. Detta för att skapa trivsel samt en bättre 
luftkvalité i klassrummet. Detta menade lärarna bidrog till en bättre trivsel samt att 
de ansåg att de gjorde något för klassrummets luftkvalité. 

Jag försöker att ha ett fönster öppet och även dörren in till klassrummet öppet 
för att luften ska cirkulera bättre. Jag har även skickat hem lappar och bett om 
tillåtelse att ha växter i klassrummet för att få en bättre luft. 

4.1.3 Lärarens syn på underlättande faktorer 

I frågan om lärarna anser att det finns underlättande faktorer i den fysiska 
lärandemiljön så ger alla olika svar. Majoriteten av lärarna svarar på frågan om 
underlättande faktorer i den fysiska lärandemiljön att de tror att det finns faktorer 
som kan vara underlättande för eleverna.  

Samtidigt framhåller lärare brist på tid som en orsak till de inte kunnat utforma och 
anpassa den fysiska lärandemiljön. Lärarna hävdar att de var tvungna att prioritera 
andra saker före.  

Man försöker göra sitt bästa för att göra det lite trivsamt men det finns helt 
enkelt inte tid för det då jag har massor av bedömningar av eleverna som ska 
in. 

En av lärarna lyfter fram sin egen roll i utformandet av klassrumsmiljön. Läraren 
menar på att det är en av lärares viktigaste uppgift och ansvar att vara engagerad och 
kreativ i utformandet av den fysiska klassrumsmiljön. Detta menar läraren speglar av 
sig på eleverna så de blir mer engagerade och kreativa i sitt lärande. Läraren menar 
att det är en av de viktigaste uppgifter som lärare har, att vara kreativ och skapa 
stimulans i sitt fysiska klassrum för att eleverna ska känna lust till att lära. 

Det tror jag absolut att det gör. Det har mycket med din inställning som 
pedagog att göra om man skapar bra förutsättningar, i detta fall faktorer som 
underlättar för eleverna och oss lärare i den fysiska lärandemiljön så påverkas 
vi positivt. 

En annan lärare relaterar till de underlättande faktorer i skolans utformning 
och arkitektur som helhet.  

Jag tror det ju! Jag tror att det finns asså tänket när man bygger nya skolor 
måste förändras för klassrummen har ju sett ganska likartade ut sen urminnes 
tider, nästan. 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Lärarna definierar en god fysisk lärandemiljö som tilltalande, välkommande, 
lockande och inbjudande. 

Vad gäller klassrummets utformning och inredning anser lärarna att en god fysik 
lärandemiljö i klassrummet ska innefatta stora ytor med möjlighet att skärma av. 
Dessa avskärmningar skapar rum i rummet vilket lärarna anser var en möjlighet för 
eleverna att arbeta enskilt i lugn och ro eller bara få en avskild plats för eftertanke och 
reflektion. 

Lärarna beskriver också deras pedagogiska tanke som finns bakom placering av det 
material eleverna behöver för utveckling och lärande. Materialet ska finnas 
lättillgängligt för eleverna så att de vet vart materialet finns och att de på så vis blir 
självgående. Att eleverna också får röra på sig när de hämtar material är också en 
pedagogisk tanke som lärarna framhäver. Tid är något som lärarna påpekar är 
eftersatt då de är tvungna att prioritera annat före den fysiska lärandemiljöns 
utformning, därmed anser de att den fysiska klassrumsmiljön blir åsidosatt. 

Vad gäller de fysiska faktorer i klassrumsmiljön anser lärarna att ljuset är av 
betydelse i en god fysisk lärandemiljö. Det ska enligt lärarna vara ett rikligt dagsljus 
samt varierad belysning som är möjligt att reglera av både lärare och elever utifrån de 
lektioner som ska genomföras. Klassrummen ska vara ljusa och luftiga med god 
akustik. Luftkvalitet ska tillgodose elevgruppens antal. Blommor anser några av 
lärarna vara en trivselfaktor. 

Lärarna anser att en underlättande lärandemiljö ska enkelt kunna förändras så att 
den passar den elevkonstellation man har att arbeta med. Lärarnas önskan om att 
eleverna skulle ha tillgänglighet till grupprum eller andra så kallade mellanrum. I 
dessa rum ville lärarna att eleverna skulle kunna arbeta kreativt med specifikt 
material som tillhörde rummet och att detta material kunde vara kvar där. 

Lärarna anser att det finns underlättande faktorer i den fysiska lärandemiljön. Att 
möblerna är anpassade ergonomiskt och funktionsmässigt efter eleverna och deras 
behov anser lärarna är en viktig underlättande faktor då det skapar möjlighet för 
eleverna att kunna använda sin kropp på det bästa sättet för att kunna ta in kunskap 
och utvecklas utifrån denna aspekt.  

En annan underlättande faktor i den fysiska lärandemiljön som lärarna anser vara 
betydelsefull är hur eleverna får vara med i utformningen av sin fysiska lärandemiljö i 
klassrummet. Om man som lärare är engagerande och kreativ i utformningen av den 
fysiska klassrumsmiljön så smittar det av sig på eleverna och deras engagemang. 

Resultatet visar att lärarna definierar en god fysisk lärandemiljö på följande sätt; 
stora ytor med möjlighet att skärma av, möbler som är anpassade efter eleverna, 
inbjudande och estetiskt tilltalande samt ett klassrum som är lockande för elevernas 
fortsatta lärande och utveckling. Lärarna anser att det finns underlättande faktorer i 
den fysiska lärandemiljön som främjar elevernas utveckling, att vara kreativ och 
skapa stimulans i klassrummet så att eleverna känner lust till att lära. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt tänker vi knyta samman det redovisade material vi samlat för att 
besvara syftet vi hade med studien. Den slutgiltiga delen bör vara studiens viktigaste 
del menar Stukát (2005). Bakgrund, metod och slutligen resultat är det huvudsakliga 
innehållet som vi nu ska presentera i detta avsnitt. 

 

5.1 Metoddiskussion  

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ intervju som forskningsmetod. Då vårt 
syfte med studien var att belysa lärarnas syn på en god fysisk lärandemiljö ansåg vi 
att metoden passade oss bra. Detta för att metoden ämnar till att få en förståelse för 
lärarnas tankar och inställningar kring ämnet fysisk lärandemiljö.  

Alla intervjuer har fungerat väl, vilket vi tror beror på att vi noggrant förberett en 
intervjuguide. Vi diskuterade och reflekterade kring vilka frågor som skulle kunna 
passa studien och resultatet blev en kvalitativ semistrukturerad intervjuguide med 
sex öppna frågor. Vi anser att dessa öppna frågor passade vår studie då vi ville att 
lärarna skulle få reflektera och tala fritt kring frågorna, om en god fysisk 
lärandemiljö.  

Vid ett uppsökande tillfället valde vi att lämna missivbrev och intervjuguide. 

Detta gjorde vi för att vi ville att respondenterna skulle reflektera över den fysiska 
lärandemiljön i klassrummet. Vi ville också att respondenterna skulle ha möjlighet att 
bli medvetna och reflektera kring den fysiska lärandemiljön de hade i klassrummet. 

Vi har funderat över vår sistställda fråga som löd såhär: ”Anser du att det kan finnas 
underlättande faktorer i den fysiska lärandemiljön?” Detta på grund av de svar vi fått 
på frågan av respondenterna. Vi har reflekterat över frågans utformning. Vi har 
reflekterat över om frågan är felformulerad eller att respondenterna missförstått 
frågan. En annan tanke var om tidigare frågor hade uttömt respondenternas svar i 
ämnet om en god fysisk lärandemiljö och faktorer i den. 

Alla respondenter som blev tillfrågade tackade ja till att medverka i studien. De åtta 
utbildade lärarna arbetar i de tidigare åren, i detta fall år 1-3. Respondenterna har 
tyckt att ämnet har varit intressant och detta tror vi har bidragit till att vi inte haft 
något bortfall. En bidragande faktor till det höga deltagandet tror vi kan vara att vi 
personligen sökte upp våra respondenter för att få deras godkännande om att delta i 
studien. 

Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in på band för att inte gå miste om 
viktig information från respondenterna samt att säkra tillförlitligheten och validiteten 
av studien. Efter avslutad datainsamling transkriberade vi inspelningarna och 
analyserade den data vi fått fram.  

Jaget har stor inverkan på kvalitativ data. Denscombe (2000) menar att data inte 
talar för sig själv utan att det är i mötet med forskarens tolkning och uppfattningar 
som den väcks till liv. Detta är viktigt att man som forskare är medveten om då 
dennes identitet, värderingar och attityder inte helt går att eliminera från 
analysbearbetningen. Vi har valt att i största möjliga utsträckning stänga av våra egna 
attityder och värderingar för att vara så objektiva som möjligt under studiens gång. 
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5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att belysa lärarnas syn på en god fysisk lärandemiljö i 
klassrummet. 

Resultatet visar att lärarna tycker att den fysiska lärandemiljön är viktig.  

Lärarna definierar en god fysisk lärandemiljö som; stora ytor med möjlighet till att 
skärma av, elevanpassade möbler, inbjudande, estetiskt tilltalande och lockande 
klassrum, detta anser vi är bra faktorer för att skapa en god fysisk lärandemiljö för 
eleverna att utvecklas och lära i. 

Lärarna menar att ljuset är en viktig komponent för elevernas lärande. De har en 
önskan om ett mer varierat ljus och ljus som kan manövreras av eleverna för önskad 
belysning, i klassrummet. Boström & Svantesson (2007) menar att skolan ska 
tillgodose elevernas behov av olika slags belysningar. De menar också att belysningen 
ska kunna regleras efter önskad styrka och placering. Här kan vi se ett samband 
mellan lärarnas önskan och Boströms & Svantessons syn på en mer individanpassad 
belysning är av betydelse i den fysiska lärandemiljön.  

Vi anser att det är mycket intressant att nästan alla lärare tog upp rum i rummet. 
Enligt Cold (2005) planerar arkitekterna för framtidens skola där klassrummets yta i 
framtiden ska kunna användas för flera olika ändamål. Det arkitekterna vill skapa är 
ett så kallat rum i rummet där eleverna kan utföra aktiviteter som är anpassade efter 
deras behov. Det intressanta med detta är att arkitekterna har sina kunskaper om hur 
den fysiska miljön i skolan ska vara utformad och att även lärarna har liknade åsikter 
om hur de vill ha sin fysiska lärandemiljö utifrån deras erfarenheter och kunskaper. 
Vi kan se ett samband utifrån bådas tankar om rum i rummet och vilken pedagogisk 
undervisning de vill främja med hjälp av den fysiska lärandemiljön. Detta skulle 
kunna innebära att lärarna får ett nytt pedagogiskt klassrum som är mer anpassat 
efter eleverna och deras sätt att inhämta ny kunskap med alla sinnen. Detta klassrum 
underlättar även för läraren då det stödjer lärarnas pedagogiska tanke bakom 
elevernas lärande och utveckling. En ytterligare tanke som arkitekterna och lärarna 
har gemensamt är att de anser eleverna behöver en avskild hörna där de kan få 
möjlighet till egen tid. Detta är ytterligare ett samband på hur viktigt det är att 
arkitekturen och pedagogiken finner sammanflätade tankar för att tillgodose skolans 
fysiska klassrum och utifrån det främja elevernas behov. 

Lärarna anser att möblerna ska vara ergonomiskt anpassade efter eleverna fysiska 
behov. Håkansson (1998) menar att elevernas individuella stolar bör vara speciellt 
vara utformade efter varje enskild elevs fysiska behov. Detta för att få en bra 
arbetsställning vid stillasittande arbete. Och detta är något som lärarna beskriver 
som underlättande för eleverna då eleverna orkar sitta stilla under längre period. 
Därför tror vi att ergonomiska möbler är ett betydelsefullt redskap för att främja 
elevernas utveckling detta tolkar vi som att lärarna medvetna om att ha sittriktiga 
möbler som en underlättande faktor. 

Björklid (2005) menar att klassrummets estetiska utformning är en viktig aspekt för 
elevernas välbefinnande och lärande. Detta var även ett resonemang som lärarna 
ansåg vara en viktig aspekt då de beskrev hur den fysiska lärandemiljön i 
klassrummets bör vara. Ord som lockande, välkomnade och tilltalande är ordagranna 
beskrivningar som lärarna använde sig av när de beskrev sin syn på hur den fysiska 
klassrumsmiljön ska utformas. Lärarnas arbetsplats är likväl elevernas arbetsplats. 
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Skolans fysiska klassrumsmiljö är inte tillräckligt utformad efter varje enskild elevs 
behov. Vi anser likväl som Boström & Svantesson (2007) att läraren har en viktig 
uppgift att utforma en stimulerande miljö där det finns plats för eleverna att utforska 
fenomen med alla sina sinnen.  

En av lärarna framhävde att det är en av pedagogens viktigaste uppgift att vara 
engagerad och kreativ i den fysiska utformningen av klassrummet. Denna tanke kan 
vi spegla i Montessori pedagogiken som beskriver hur pedagogens kreativa 
förhållningssätt med att utforma ett lustfullt klassrum som skapar lust till att lära. 
Deras gemensamma tankar visar att eleverna blir mer engagerade och kreativa i sitt 
lärande.  

Tillsammans med de tidigare nämnda teorier som vi angett i vår bakgrund kan vi se 
att lärarnas syn på det fysiska klassrummet ofta går hand i hand med olika slags 
teorier som är helt eller delvis koncentrerar sig på lärandemiljöns fysiska betydelse 
för lärande och utveckling. Det resultat vi kan tolka visar att lärarna inte är medvetna 
om den pedagogiska tanken bakom den fysiska lärandemiljön. Lärarna verkar ha 
någon slags tanke utifrån de välkända pedagogernas teorier kring den fysiska 
lärandemiljön. Utifrån Vygotskijs tankar kring den fysiska lärandemiljöns viktiga 
komponenter, där rummet är en underlättande faktor för elevernas lärande och 
utveckling. I enlighet med Vygotskijs tankar tror vi att lärarna bör bejaka dessa 
tankar för att eleverna ska kunna inhämta kunskap. 

Lärarna menade att de hade svårt att hinna utforma och anpassa klassrummets 
fysiska lärandemiljö eftersom de var tvungna att prioritera andra saker före. Enligt 
Stensmo (2009) är lärares arbete påverkat av olika förutbestämda faktorer som 
lärarna inte kan styra över och måste anpassa sin verksamhet efter. Vi instämmer 
med lärarna och Stensmo att den fysiska klassrumsmiljön blir eftersatt eftersom 
förutbestämda faktorer som tidsbrist bidrar till att lärarna tappar lust ork till att vara 
kreativ och engagerad i skapandet av en lustfylld fysisk klassrumsmiljö. 

Något som vi anser är lite förvånade är att ingen av lärarna gav oss deras syn på den 
fysiska klassrumsmiljön i samband med de förankrade styrdokument som ligger till 
grund för deras undervisning. I läroplanen står det att alla som verkar i skolans regi 
ska arbeta för att göra skolan till en bra miljö som främjar utveckling och lärande 
(LPO94). Vidare tar Lpo 94 upp att det är viktigt att skapa trivsel och trygghet i 
skolmiljön och det är även betydande att eleverna blir delaktiga i sin närmiljö. Vi har 
kunnat göra följande tolkning utifrån lärarnas svar på vad en god fysisk lärandemiljö 
består av. I jämförelse med vad läroplanen förmedlar om den fysiska lärandemiljön, 
kan vi tolka detta som att lärarna inte belyser de synpunkter läroplanen anger om 
skolans uppgift att skapa en god fysisk lärandemiljö för att främja kunskap och 
utveckling hos eleverna. Därför menar vi att lärarna saknar ett pedagogiskt 
förhållningssätt till den fysiska klassrumsmiljöns betydelse för elevernas kunskap och 
utveckling i relation till vad läroplanen beskriver. 

Likväl anser även Björklid (2005) att den pedagogiska verksamheten i skolorna inte 
framhåller vad läroplanen deklarerar för och den fysiska klassrumsmiljön får sällan 
plats i de utvärderingar som skolan gör (Björklid, 2005). I och med detta betraktar vi 
att den fysiska lärandemiljön inte får tillräcklig uppmärksamhet av lärarna och att de 
inte är medvetna om att det fysiska klassrummet är ett pedagogiskt redskap som 
tillför eleverna ett stimulerande lärande och en positiv utveckling.  
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5.3 Pedagogisk relevans 

Vi anser att vår studie bidrar till utveckling av pedagogiskt arbete då studien belyser 
den fysiska lärandemiljön i klassrummet. Studien bidrar också till ökad kunskap om 
den fysiska lärandemiljöns påverkan på elevernas utveckling och lärande. Då 
forskning på området är eftersatt anser vi att det är viktigt att belysa betydelsen av en 
god fysisk lärandemiljö i klassrummet. 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Efter avslutad studie om lärarnas syn på en god fysisk lärandemiljö så har vi insett att 
forskningen om underlättande faktorer och tillgänglighet i den fysiska lärandemiljön 
är eftersatt. Därför anser vi att det skulle intressant vara med forskning om faktorer 
som direkt har en inverkan på elevernas utveckling och lärande i den fysiska 
lärandemiljön. 

Att material ska finnas lättillgänglig för eleverna anser vi är en viktig aspekt för 
lärandet men vad står egentligen lättillgängligt för? Tillgänglighet i en god fysisk 
lärandemiljö kan innebära mycket men vad innebär det för eleven? Dessa frågor 
anser vi är aktuella att gå vidare med i en ny forskning om den fysiska lärandemiljöns 
underlättande faktorer och dess tillgänglighet. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

 Eskilstuna 101108 

 

Bäste pedagog/lärare! 

 

Vi är två lärarstuderande vid Mälardalens högskola som just nu arbetar med vårt 
examensarbete i pedagogik. Syftet med vårt examensarbete är att belysa er 
pedagoger/lärares syn på en god fysisk lärandemiljö samt belysa de faktorer i en god 
fysisk lärandemiljö som ni anser vara underlättande för eleverna i sin fortsatta 
utveckling och lärande. Vi har valt att avgränsa fysisk lärandemiljö till klassrummets 
utformning och struktur. 

Vi har valt ut 8 pedagoger på olika skolor. Du är en av dem som vi har valt som 
informant till vårt examensarbete. Intervjutillfället tar ca 45 minuter och vår 
förhoppning är att vårt möte blir givande och meningsfullt för båda parter. Därför 
vore det bra om du innan din medverkan reflekterar över utformningen och 
stukturen av ditt klassrum. 

Din medverkan är konfidentiell och frivillig vilket innebär att vi inte kommer 
använda oss av några personuppgifter samt att du kan avbryta din medverkan om så 
önskas. Det insamlade materialet kommer endast användas till examensarbetet. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring 
intervjun.  

 

 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

 

 

 

Katarina Kåberg Sara Nilsson 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Lärarnas tankar om den fysiska lärandemiljön 

1. Vad anser du vara en god fysisk lärandemiljö? Följdfråga: Hur tänker du då? 

2. Vilka faktorer anser du kännetecknar en god fysiks lärandemiljö? Följdfråga: 

Motivera. Varför just de faktorerna?  

3. Hur tänker du när du placerar de material som används i klassrummet? Hur 

ser din pedagogiska tanke ut bakom den fysiska tillgängligheten? Motivera. 

4. Har du några tidigare erfarenheter av att utforma en god fysisk lärandemiljö? 

Hur gjorde du då? 

5. Om du har möjlighet till att förändra den fysiska lärandemiljön, hur skulle du 

göra då? Varför?  

6. Anser du att det kan finnas underlättande faktorer i den fysiska 

lärandemiljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


